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Abstract 
 

The present paper is part of a project carried on by the Swedish Section of the International 

Commission of Jurists. 

 

Sweden has ratified several major international human rights instruments. Most of the rights 

are covered by national law, and only in exception is there a discrepancy between national 

and international law. Such a discrepancy is found in the UN Convention on the Elimination 

of all forms of Racial Discrimination, in which the State parties agree on penalizing and 

prohibiting the founding of and participation in racist organizations. Sweden is not complying 

with this statute, despite the fact that the government has ratified the convention. The Swedish 

government states that national laws prohibit the activities of these organizations, and 

therefore it is not necessary to reform the legislation. 

 

The National Council for Crime Prevention (Brottsförebyggande rådet) presents an annual 

report on hate crime in Sweden. Between the years 2005 and 2009 the number of reported 

hate crimes almost doubled. To some point the increase can be explained by a widened 

definition of hate crime, but the reports have increased in real terms as well. The Swedish 

government is combating human rights violations, and the long term objective is to ensure full 

respect for human rights. Critique raised against Sweden in international reviewing 

institutions indicates that Sweden has some ground to cover before reaching such an 

objective. Most of the presented critique concerns the non-existing ban of racist organizations, 

increased reports of hate crime as well as racist influences within Swedish politics and society 

as such.  

 

Prohibiting racist organizations constitutes limitations in the freedom of expression and the 

freedom of association. Ever since Sweden incorporated the European convention for the 

Protection of Human Rights, freedom of expression has been given a unique position within 

the national legal system. This position is strengthened even further through different 

judgments in the Swedish Supreme Court, in cases on agitation. 

 

The questions raised in this paper are consequently: Is it possible to ensure full respect for 

human rights, or can you only come near such an ensuring? Does Sweden live up to its 

international obligations? How does the Swedish government weigh the different rights 

against each other? Should the rights be differently balanced? 

 

The purpose of this paper is, therefore, to establish Sweden’s international obligations, to 

highlight the possibility of limitations in the freedom of expression and to look at the 

occurrence of and legislations against hate crime. 
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1. INLEDNING 

1.1 Problemformulering och frågeställning 
Sverige har sedan efterkrigstiden upprättat och ständigt utvecklat ett nationellt värn för 

mänskliga rättigheter (MR). Konventioner och resolutioner på den internationella arenan, 

däribland Förenta nationernas (FN) olika MR-konventioner, har ratificerats av Sverige och är 

således bindande. Dessutom är Europarådets konvention för de mänskliga rättigheterna 

(Europakonventionen eller EKMR) inkorporerad i svensk lag. Det formella värnet för de 

mänskliga fri- och rättigheterna stärks vartefter, men i de faktiska omständigheterna i det 

svenska samhället återfinns brister. Dessa brister är bland annat kopplade till förekomsten av 

hatbrott, som hets mot folkgrupp och olaga diskriminering. Statistik visar att trenden med 

antal anmälda hatbrott ökar, vilket påpekas i kritik som utfärdats av nationella och 

internationella organisationer.
1
  

 

Som nedan kommer visas följer inte Sverige sina åtaganden till punkt och pricka. Det 

långsiktiga målet, som regeringen har uttalat, är att garantera full respekt för mänskliga 

rättigheter, men det är inte helt enkelt. Mänskliga fri- och rättigheter kan ibland ställas mot 

varandra, och det vill till en hierarkisk indelning vid en sådan situation för att bestämma 

vilken fri- eller rättighet som väger tyngst. Så är fallet i relationen mellan yttrandefrihet och 

hets mot folkgrupp, mellan förbud mot rasistiska organisationer och föreningsfrihet. 

Rättsläget är på dessa områden inte glasklart, utan det är ofta sakomständigheterna som drar 

skiljelinjen i avvägningsfrågan som uppstår. 

 

Mångfalden av konventioner och avsaknaden av en hierarki dem emellan medför att det i 

tillämpningen av den internationella rätten kan bli svårt att beakta samtliga konventioner, 

framför allt i domstolsprocesser. Yttrandefriheten har en stark ställning i Sverige, ibland så 

stark att friheten står över andra individers rättigheter. Bland annat har Sverige en 

problematisk utveckling med rasistiska influenser, organisationer och propaganda. Praxis har 

utvecklats på ett sätt som försvårar åtal mot några av de typer av brott som kan förknippas 

med rasistiska rörelser av nämnt slag. Yttranden och meddelanden med missaktande karaktär 

kan tillåtas beroende på omständigheterna i övrigt. 

 

Det finns skäl att ställa sig frågande till hur långt yttrande- och föreningsfriheten skall och bör 

sträcka sig, samt vilka inskränkningar som krävs för att rättssäkerhet skall infinnas. Olika 

internationella konventioner väger olika tungt, vilket återspeglas i tillämpningen av 

åtagandena i nationell rätt. De frågeställningar som aktualiseras i uppsatsen är följande;  

 

 Kan man garantera full respekt för de mänskliga rättigheterna, eller kan man bara 

närma sig ett sådant rättsläge?  

 Följer Sverige sina internationella åtaganden?  

 Hur väger staten de olika rättigheterna mot varandra i berörda områden?  

 Bör avvägningen ske på annorlunda sätt? 

 

                                                 
1
 Exempelvis FN:s konventionskommittéer som granskar staters ageranden ur konventionsenlig synvinkel. Läs 

mer om FN:s rapporter nedan under kap. 5. 
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1.2 Bakgrund och Syfte 
Vid tidigare studier inom området stötte jag på det FN-stadgade förbudet mot rasistiska 

organisationer.
2
 Problematiken som uppstår då förbudet kopplas till yttrande- och mötesfrihet 

låg delvis utanför den dåvarande avgränsningen i mitt arbete, och berördes som hastigast i 

syfte att vidareutveckla problematiken i framtiden. I nuvarande uppsats lämpar sig ämnet 

bättre och det krävs enligt min mening en djupgående undersökning för att rättsläget skall 

klargöras. Det ovan sagda föranleder dessutom en närmare titt på hur situationen avseende 

mänskliga rättigheter ser ut i Sverige. Det kräver en utförlig genomgång av de rättskällor som 

utgör gällande internationell, och sedermera också nationell rätt.  

 

Uppsatsen utgör en del av ett projekt som bedrivs av Svenska avdelningen av Internationella 

Juristkommissionen (ICJ-Sverige). ICJ-Sveriges projekt syftar till att fastställa dels svenska 

medborgares värn för mänskliga rättigheter och dels rätten till kompensation då rättigheterna 

kränks. De personer som får sina rättigheter kränkta har vanligtvis rätt till kompensation, och 

inom ramen för projektet skall det fastställas om adekvat kompensation har utdelats från 

statens sida. Uppsatsens syfte är att fastställa de lege lata avseende yttrande- och 

föreningsfrihetens gränser och se hur konventionsenlig den nationella rätten är i berörda delar. 

Den gällande rätt som presenteras i uppsatsen kommer att utgöra en sorts hörnsten i ICJ-

Sveriges projekt, där värnet fastställs och rätten till kompensation överblickas.  

 

1.3 Metod 
Uppsatsen kommer att anta en hård rättspositivistisk ansats

3
 avseende de internationella 

rättskällor som Sverige är bundet av. På ett nationellt plan kommer gällande rätt fastställas 

genom en traditionell juridisk metod. Det innebär att gällande rätt kommer att fastställas 

genom att se till nationella lagar, deras förarbeten för tolkning av lagarnas ordalydelse, 

offentliga utredningar för rättsutveckling, domstolsavgöranden från Högsta domstolen (HD) 

för tillämpning av lagarna och doktrinen för att få en samlad bedömning. De rättsfall som 

presenteras har valts för att ge en så heltäckande bild som möjligt av prejudikatsbildningen på 

området. Uteslutande presenteras således rättsfall från högsta instans.  

 

Till de traditionella rättskällorna kommer kritik i form av rapporter och dyl. att användas för 

att belysa brister i rättssystemet och sedermera söka ändringar av systemet till följd av 

kritiken. Kritiken utgör inte en del av gällande rätt, utan tas med för att accentuera problem 

som har uppfattats av internationella aktörer och som finns i rättsstaten Sverige. Då Sveriges 

internationella åtaganden listas nedan kommer en hänvisning till regeringens webbplats för 

mänskliga rättigheter, då denna informativa Internetsida kontinuerligt uppdateras och tydligt 

visar vilka konventioner som har ratificerats, konventioner som reserverats mot samt 

konventioner som inte ratificerats.  

 

Det skall även sägas att den rapporterade statistik som hanteras har framställts av eller i 

samarbete med Brottsförebyggande rådet (Brå), vars uppgift bl.a. är att rapportera om 

brottslighet i Sverige. Även här är syftet inte att materialet skall inordnas under gällande rätt, 

utan enbart att belysa centrala delar som rätten reglerar. 

 

                                                 
2
 Se Peippo, P, Föredömet Sverige, C-uppsats vid Karlstads Universitet, 2010, s. 25, 53. 

3
 Med andra ord kommer gällande internationell rätt enbart att belysas genom ratificerade konventioner. 

Internationella domstolsavgöranden kommer att belysas, men enbart som tolkningshjälp. Se Stenhammar, F, 

Hård rättspositivism i folkrätten, Svensk Juristtidning 2008.  



9 

 

1.4 Avgränsningar 
Mänskliga fri- och rättigheter är ett brett ämne som kräver avgränsning dels för att arbetet 

skall kunna hanteras och dels för att resultatet skall leda till något konstruktivt. Därför 

kommer inte alla mänskliga rättigheter presenteras i dess juridiska form. Fokus kommer att 

ligga på förbud mot rasistiska organisationer i relation till yttrande- och föreningsfrihet, dvs. 

friheternas gränser, samt förekomst av hatbrott och rätten till kompensation. I det 

internationella avsnittet kommer fokus att ligga på Europakonventionen och FN:s 

konventioner om avskaffandet av alla former av rasdiskriminering och för medborgerliga och 

politiska rättigheter (CERD respektive ICCPR). Ytterligare konventioner kommer att 

presenteras, men inte i samma materiella utsträckning. I stycke 5.3 nedan redovisas en 

hänvisning till FN:s Parisprinciper. Av kontexten framkommer det nödvändiga i åtagandet, 

men i övrigt kommer principerna inte materiellt att behandlas. 

 

Förekomsten av hatbrott kräver också sin avgränsning. Hatbrott är ett samlingsnamn för olika 

förseelser med olika motiv. Det finns ingen homogen syn på vad ett hatbrott utgör. I 

uppsatsen kommer hatbrott definieras på det sätt som Brå definierar samlingen.
4
 Eftersom 

hatbrott utgör en samling förseelser med diverse motiv, är det befogat att i möjligaste mån 

avgränsa hatbrott till de straffrättsliga företeelserna hets mot folkgrupp och olaga 

diskriminering. 

 

Den kritik som presenteras i uppsatsen kommer i möjligaste mån vara allomfattande, dock 

fallande inom de nu angivna ramarna. Kritiken som kommer att användas hämtas uteslutande 

från etablerade internationella institutioner som Europarådet och FN:s konventionskommittéer 

och Rådet för mänskliga rättigheter (MR-rådet). Denna selektion sker dels för att arbeta med 

aktuella problem och dels för att begränsa materialets storlek. Framför allt kommer förbudet 

mot rasistiska organisationer sättas i relation till den svenska föreningsfriheten. Till detta 

kommer en presentation av förekomsten av hatbrott. Sveriges internationella åtaganden 

kommer att presenteras i formell mening, och det som materiellt belyses kommer strikt att 

kopplas till nyss nämnda avgränsningar i form av hatbrott, förbud av rasistiska organisationer 

samt yttrande- och föreningsfrihet. Samma sak gäller för undersökningen av rätten till 

kompensation. Med andra ord kommer den kompensationsrätt som må föreligga i fall där 

mänskliga rättigheter kränkts kopplas till nyss nämnda avgränsningar. Med andra ord kommer 

inte kompensationsrätt att undersökas exempelvis i fall om tortyr, rätt till hälsa eller andra fri- 

och rättigheter.  

 

1.5 Disposition 
Efter det aktuella inledande kapitlet kommer ett statistiskt avsnitt, där utvecklingen för 

hatbrott och rasistiska organisationer samt propaganda kommer att presenteras. Därefter 

kommer internationella konventioner att presenteras, med fokus på de som Sverige har 

ratificerat och som berör områden kopplade till yttrande- och föreningsfrihet, hatbrott och 

förbud mot rasistiska organisationer. Därtill kommer något om rätten till kompensation vid 

kränkningar av fri- och rättigheter. 

 

Följande kommer en inblick i gällande nationell rätt avseende rasistiska organisationer, 

yttrande- och föreningsfrihet, hatbrott och rätten till kompensation vid kränkningar. I addition 

till gällande rätt kommer fem stycken HD-rättsfall att fastställa vissa gränser för 

                                                 
4
 Se mer om denna definition i kapitel 2. 
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yttrandefrihetens ramar. Även här följer en kortare exposé över den nationella rätten till 

kompensation. 

 

På det följer en redovisning av viss kritik som riktats mot Sverige med anledning av det 

gällande rättsläget. I samma avsnitt kommer en normativ framställning, där en offentlig 

utredning framställer diverse förslag för det fortsatta arbetet mot målet att garantera full 

respekt för mänskliga rättigheter. Slutligen kommer ett sammanfattande och analyserande 

kapitel där allting vävs samman. 
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2. HISTORIK & STATISTIK 

2.1 Hatbrott i Sverige 
Sverige har under en längre tid haft 

problem med hatbrott, dvs. brott riktade 

mot enskilda individer med anledning 

av individens karaktär eller ursprung.
5
 

Brå framställer årligen en rapport 

innehållande statistik över antalet 

anmälda hatbrott i Sverige. Statistiken 

visar att anmälningar om brott av denna 

typ har ökat på senare år.
6
 

 

Under femårsperioden 2005-2009 har 

antalet anmälda hatbrott näst intill 

fördubblats. År 2008 uppgick siffran till 

hela 5 985 anmälningar. I mars 2010 

hade gärningsmän bundits till 450 av alla de anmälda fallen år 2008.
 7

 Likaledes klassades 33 

procent av de anmälda brotten 2008 i mars 2010 fortfarande som ouppklarade. Siffrorna för 

det totala antalet anmälda hatbrott är en sammanslagning av anmälningar om brott vars motiv 

haft främlingsfientliga eller rasistiska, antireligiösa, homofobiska, bifobiska, heterofobiska 

eller transfobiska inslag. Definitionen av vad som klassas som hatbrott har under tid inte varit 

enhetlig, och Brå förklarar den statistiska uppgående trenden i viss mån som en följd av en 

vidare begreppsdefinition av hatbrott som av rådet infördes år 2008.
8
 Numer utgår man inte 

från vem som kan bli utsatt för eller vem som kan genomföra ett hatbrott. Istället utgår man 

endast från nyss nämnda kriterier kring motivbilden. Om en heterosexuell representant för, låt 

oss säga RFSL
9
, skulle bli utsatt för olaga diskriminering med ett homofobiskt motiv skulle 

det fortfarande klassas som ett hatbrott.
10

 Utöver det kom även definitionen av hatbrott 

samma år att utvidgas till att omfatta främlingsfientlighet mellan minoriteter och även mot 

majoriteter, övriga religiösa, bifobiska, heterofobiska och transfobiska hatbrott.
11

 

 

År 2009 hade 71 procent (dvs. 4 116 st.) av det totala antalet anmälda hatbrott motiv med 

inslag av främlingsfientlighet eller rasism. Rasism och främlingsfientlighet har varit och är 

fortfarande, enligt Brå:s rapport, de mest förekommande motiven vid hatbrott.
12

 Det näst 

största hatbrottsmotivet, sexuell läggning, sker näst intill uteslutande grundat på homofobi 

(ca: 1 060 anmälningar under kategorin sexuell läggning år 2009, varav ca: 1 040 anmälningar 

hade homofobiska motiv).
13

 Rapporten förvissar dock om att hatbrott med homofobiska motiv 

lider av ett stort mörkertal. Enligt undersökningar som gjorts på den svenska befolkningen går 

                                                 
5
 Enligt Brå skall hatbrott förstås som ett brott där motivbilden sammankopplats med etnisk bakgrund, religiös 

tro, sexuell läggning eller könsöverskridande identitet eller uttryck. Se Brå, Rapport 2010:12, Hatbrott 2009, 

Stockholm, 2010.  
6
 Diagrammet intill visar denna tendens. Siffrorna är hämtade från Rapport 2010:12, s. 26. 

7
 Se här och i följande Rapport 2010:12, s. 30. 

8
 Gauthier Reberg, K, Ändrad definition gav fler hatbrott i statistiken, Riksdag & Departement 2009/22, publ: 

2009-08-17, hämtad: 2011-05-09 kl. 18.07. 
9
 RFSL står för Riksförbundet för sexuellt likaberättigade och arbetar för homosexuellas, bisexuellas och 

transsexuellas rättigheter. 
10

 Rapport 2010:12, s. 16-17. 
11

Ibid. s. 22-23. 
12

 Ibid. s. 26. 
13

 Ibid. s. 48. 

Diagram 1 – Antal anmälda hatbrott under perioden 2005-2009, 

källa: Brå, Rapport 2010:12. 
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det att uppskatta att endast runt 25-30 procent av brotten anmäls till polisen och kommer 

således med i statistiken.
14

 

 

Det har funnits och finns i viss mån fortfarande en diskrepans i synen mellan svenska 

myndigheter av vad som definieras som hatbrott. Vid klassificering av hatbrott utgår Brå från 

gärningsmannens uppfattning av offret samt offrets uppfattning av det inträffade.
15

 Som ovan 

nämndes innebär det att om en gärningsman skulle misshandla en individ exempelvis i tron 

om att den misshandlade är homosexuell så utgör handlingen fortfarande ett hatbrott även om 

offret skulle visa sig vara av någon annan sexuell läggning. Likaså utgår man också från den 

utsattes uppfattning om händelsen, dvs. om en individ uppfattar att en gärningsman angriper 

honom/henne p.g.a. dennes hudfärg klassas gärningen som ett hatbrott. Den generella synen 

är att det är motivet som avgör huruvida det inträffade klassas som ett hatbrott eller ej. 

Skillnaden i synen på definitionen ligger i vilka motiv som anses vara föremål för hatbrott. 

Polisen genomförde en kvalitetsstudie om hatbrottsstatistik, som omnämns i Brå:s rapport, där 

det framkom att majoriteten av anmälningar som polisen flaggat som potentiella hatbrott 

därefter inte klassats som hatbrott av Brå.
16

 

 

Både hets mot folkgrupp och olaga diskriminering utgör en del av hatbrottsstatistiken. År 

2009 kom det in drygt 650 anmälningar om hets mot folkgrupp och olaga diskriminering, dvs. 

cirka 11 procent av det totala antalet anmälda hatbrott samma år. Den största kategorin, som 

år 2009 uppgick till 43 procent av hatbrottsanmälningarna, var olaga hot och ofredande.
17

 

  

2.2 Rasistiska organisationer och propaganda 
Det återfinns ingen konkret offentlig statistik över antalet rasistiska organisationer som är 

verksamma i landet. Problematiskt vid förandet av sådan statistik är naturligtvis 

definitionsfrågan om vilka grupper eller organisationer som skall klassas som rasistiska eller 

främlingsfientliga, i likhet med definieringen av vad som utgör ett hatbrott. Rasistiska 

influenser nådde Sverige på 1920-talet, varvid den första rasistiska organisationen också 

bildades.
18

  

 

I en rapport som Säkerhetspolisen (Säpo) framställde år 2009 i samverkan med Brå 

framkommer en del uppgifter om vit makt-rörelsen och andra rasistiska organisationer. Det 

skall framhållas att de grupper som figurerar i rapporten endast gör så p.g.a. att de kan 

sammankopplas med extremistiskt våld med politiska motiv.
19

 Det redovisas statistik i 

rapporten där vit makt-organisationer kopplas samman med misstankar om hatbrott.
20

 År 

2009 kunde 10 procent av de rapporterade hatbrotten kopplas samman med vit makt-ideologi 

(dvs. högerextrema värderingar eller en nationalsocialistisk ideologi). Den vanligaste 

brottstypen som kopplades samman med vit makt-relaterade brott år 2009 var hets mot 

folkgrupp.
21

 Mellan 2008 och 2009 ökade anmälningarna om hets mot folkgrupp relaterat till 

vit makt-ideologi från 30 till 37 procent. En fjärdedel av de rapporterade anmälningarna med 

                                                 
14

 Rapport 2010:12, s. 54. 
15

 Ibid. s. 19-20. 
16

 Ibid. s. 13. 
17

 Ibid. s. 11. 
18

 SOU 2000:88, Organiserad brottslighet, hets mot folkgrupp, hets mot homosexuella m.m., s. 45. 
19

 Säpo och Brå, Rapport 2009:15, Våldsam politisk extremism – Antidemokratiska grupperingar på yttersta 

höger- och vänsterkanten, Västerås, 2009, s. 21-22. 
20

 Ibid. s. 56. 
21

 Rapport 2010:12, s. 57-58. 
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anknytning till vit makt kunde återkopplas till specifika organisationer, dvs. organisationer 

med högerextrema eller rasistiska inslag.
22

 

 

Forum för levande historia har i samverkan med Brå år 2004 framställt en rapport om 

intolerans i Sverige. Rapporten rör intolerans bland skolungdomar inom specifika områden 

som bl.a. homofobi och främlingsfientlighet. Resultatet i rapporten baseras på information 

hämtad från enkätundersökningar som gått ut till elever i årskurs åtta i grundskolan upp till 

årskurs tre på gymnasiet.
23

 Av resultatet från enkäterna framgår det att övervägande del av de 

svarande anser sig vara positiva till homosexualitet. Andelen intoleranta beräknades utgöra 

6,6 procent, vilket i reella termer skulle utgöra ca: 6 500 individer ur en årskull. Ungdomar 

som anser sig vara intoleranta mot homosexuella är fler än de som statistiskt sett är intoleranta 

mot judar men färre än de som anser sig vara intoleranta mot muslimer.
24

 En femtedel, 

motsvarande ca: 20 000 elever per årskull, av enkätsvaren hamnade inom en gråzon, där 

ungdomarna ställer sig varken positiva eller negativa till homosexuella individer. 

 

Homofobi var endast en variant av intolerans. Därtill kom även intolerans grundad på 

islamofobi och antisemitism. Genom en sammanslagning av dessa framtagna index 

framställdes en ”generell intolerans” mot vissa minoriteter. Detta motiveras av att det går att 

se tydliga samband mellan de olika intoleranskategorierna. Av de som inordnas i den 

generella intoleransen menar exempelvis nio av tio tillfrågade att invandrare som härstammar 

från ett utomeuropeiskt land ska återvända till hemlandet.
25

 De som klassas som generellt 

intoleranta har även höga procentsatser i negativ bemärkelse avseende påståenden som 

”Sverige bör fortsätta ta emot flyktingar” och ”man kan bli kompis med alla, oavsett var man 

kommer ifrån”. 

 

Som en del i rapporten har organisationerna även granskat spridningen av rasistisk, 

nationalsocialistisk och extremistisk propaganda.
26

 Syftet var att se i vilken grad ungdomar 

kommit i kontakt med sådan propaganda eller material från sådana partier eller 

sammanslutningar. Av enkätsvaren var det 7 procent som var jakande på frågan om den 

tillfrågade kommit i kontakt med propaganda eller material från sådan organisation.
27

 Hela 30 

procent av de som klassades som intoleranta svarade att de hade kommit i kontakt med dylik 

propaganda. Vidare presenteras här statistiska kopplingar mellan kontakt med vit makt-musik, 

internetsidor med extremistiskt material samt tidskrifter med dylikt innehåll och självuttalad 

intolerans. 

 

Även om den nu redovisade statistiken inte uteslutande ser till förekomsten av rasistiska 

organisationer och deras verksamhet i Sverige, så tjänar informationen ändå ett syfte genom 

att antyda hur läget ser ut. Något redovisande av exakta förhållanden har inte eftersträvats. 

  

                                                 
22

 Rapport 2010:12, s. 59-60. 
23

 Forum för Levande Historia och Brå, Intolerans, Stockholm, 2004, s. 26. 
24

 Ibid. s. 48. 
25

 Se här och i följande rapport om Intolerans, s. 52. 
26

 Ibid. s. 69. 
27

 Se här och i följande rapport om Intolerans, s. 69-70. Sverigedemokraterna räknades inte in som sådan 

organisation. Istället är det organisationer som Nationalsocialistisk front, Svensk motståndsrörelse och Blood & 

Honour som åsyftas. 
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3. SVERIGES ÅTAGANDEN FÖR MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER 

3.1 Ett dualistiskt system 
I Sverige har vi ett dualistiskt system vid införlivande av internationell rätt.

28
 Systemet för 

införlivande är ursprungligen anammat från Tyskland och innebär att en folkrättslig regel inte 

automatiskt blir gällande nationell rätt efter det att Sverige har ratificerat den. Åtminstone har 

den ingen direkt verkan för svenska medborgare.
29

 Först måste den folkrättsliga regeln 

implementeras genom inkorporering eller transformering.
30

 Den förre innebär att regeln eller 

konventionen som sådan införlivas som nationell rätt, medan den senare innebär att den 

nationella rätten omformas för att täcka in det materiellt stadgade i regeln och konventionen 

omformas således till svensk lagtext. Vid inkorporering krävs att konventionen eller regeln är 

utformad på så sätt att den möjliggör en ordagrann tolkning ur nationell synvinkel.
31

 Utöver 

de två tillvägagångssätten för att implementera internationell rätt i den nationella rätten 

återfinns även fördragskonform tolkning. En fördragskonform tolkning innebär att det 

nationella rättssystemet tolkar den nationella rätten autonomt, dvs. i enlighet med ändamålet 

för den internationella regeln.
32

 

 

3.2 Internationella konventioner inom FN och Europarådet 
Sverige har sedan FN:s inrättande oftast ställt sig bakom konventioner och traktat som 

organisationen har upprättat för mänskliga fri- och rättigheter. Konventionerna blir juridiskt 

bindande för Sverige vid ratifikationen, dvs. då regeringen eller Riksdagen efter 

undertecknande beslutar att implementera konventionen och följa dess innehåll. I dagsläget 

har Sverige ratificerat sju av nio centrala konventioner samt ett antal tilläggsprotokoll. De nio 

centrala konventionerna är som följer;
33

  

 

 Internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter (ratificerad av 

Sverige 1971), 

 Internationella konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter 

(ratificerad av Sverige 1971), 

 Internationella konventionen om avskaffande av alla former av rasdiskriminering 

(ratificerad av Sverige 1971), 

 Konventionen om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor (ratificerad av 

Sverige 1980), 

 Konventionen mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling 

eller bestraffning (ratificerad av Sverige 1986), 

 Konventionen om barnets rättigheter (ratificerad av Sverige 1990), 

 Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning (ratificerad av 

Sverige 2008), 

                                                 
28

 Se här och i följande SOU 2010:70, Ny struktur för skydd av mänskliga rättigheter, s. 18-19. 
29

 Thelin, K, FNs MR-kommitté – i teori och praktik, Juridisk tidskrift nr. 4 2009/10, s. 869. 
30

 Prop. 1993/94:117, Inkorporering av Europakonventionen och andra fri- och rättighetsfrågor, s. 32. 
31

 SOU 2010:70, s. 129. 
32

 Se Hettne, J och Otken Eriksson, I, EU-rättslig metod, Vällingby, 2009, s. 104-105. Fördragskonform tolkning 

innebär således att den folkrättsliga regeln skall nyttjas i en nationell domstolsprocess även om direktivet inte 

införts i tid eller på felaktigt sätt. Hänsyn skall även tagas till EU-rätten som sådan, inkluderat rättsprinciper. 
33

 För en uttömmande lista på konventioner och protokoll Sverige har undertecknat och ratificerat se regeringens 

webbplats om mänskliga rättigheter, direktlänk: 

http://www.manskligarattigheter.gov.se/extra/pod/?id=10&module_instance=5&action=pod_show&,  

hämtad: 2011-04-29 kl. 15.45, publ: 2011-02-18. 

http://www.manskligarattigheter.gov.se/extra/pod/?id=10&module_instance=5&action=pod_show&
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 Konvention till skydd för alla människor mot påtvingade försvinnanden (undertecknad 

av Sverige 2007 men inte ratificerad), samt 

 Internationell konvention om migrerande arbetares och deras familjers rättigheter 

(varken undertecknad eller ratificerad av Sverige). 

 

Med undantag för de två konventioner som inte ratificerats har de resterande konventionerna 

införlivats i nationell rätt genom transformering. I samband med att Sverige har undertecknat 

respektive konvention åtar sig staten att kontinuerligt rapportera till en konventionskommitté 

om hur arbetet för mänskliga rättigheter och mot konventionsenlighet går. 

 

I likhet med Sveriges engagemang i FN har man också tillträtt en rad olika konventioner och 

tilläggsprotokoll upprättade av Europarådet. Några av de centrala konventionerna är 

följande;
34

 

 

 Europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de 

grundläggande friheterna (ratificerad av Sverige 1952), 

 Den europeisk sociala stadgan (ratificerad av Sverige 1962), 

 Europeisk konvention till förhindrande av tortyr och omänsklig eller förnedrande 

behandling eller bestraffning (ratificerad av Sverige 1988), 

 Europeisk stadga om landsdels- eller minoritetsspråk (ratificerad av Sverige 2000), 

 Ramkonvention om skydd för nationella minoriteter (ratificerad av Sverige 2000), 

 Europeisk konvention om utövandet av barns rättigheter (undertecknades av Sverige 

1996, men inte ratificerad). 

 

Alla dessa konventioner har trätt i kraft i Sverige, undantaget den sist listade konventionen om 

utövandet av barns rättigheter som skall ratificeras. Europakonventionen har dessutom 

inkorporerats och gäller i sin helhet som nationell lag.
35

 

 

3.3 Förbud mot rasistisk propaganda och rasistiska organisationer 
Förbudet mot rasistisk propaganda och rasistiska organisationer kommer till uttryck i CERD. 

Sverige ratificerade CERD i december 1971, och konventionen trädde i kraft i Sverige i 

januari året därpå. I artikel 4 CERD förkunnas följande; 

 
Konventionsstaterna fördömer all propaganda och alla organisationer som 

grundar sig på föreställningar eller teorier att någon ras eller persongrupp av viss 

hudfärg eller visst etniskt ursprung skulle vara överlägsen någon annan grupp 

eller som söker rättfärdiga eller främja rashat och diskriminering i någon form 

och åtar sig att vidta omedelbara och konkreta åtgärder som syftar till att utrota 

all uppmaning eller utövande av sådan diskriminering. I detta syfte skall 

konventionsstaterna, med vederbörligt beaktande av de principer som omfattas av 

den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna och av de rättigheter 

som uttryckligen anges i artikel 5 i denna konvention, bland annat  

 

a) förklara som brottslig gärning som är straffbar enligt lag allt spridande av idéer 

grundade på rasöverlägsenhet eller rashat, uppmaning till rasdiskriminering, 

                                                 
34

 För en uttömmande lista på konventioner och protokoll Sverige har undertecknat och ratificerat se även i detta 

fall regeringens webbplats om mänskliga rättigheter, direktlänk: 

http://www.manskligarattigheter.gov.se/extra/pod/?id=10&module_instance=5&action=pod_show&,  

hämtad: 2011-05-18 kl. 17.30, publ: 2011-02-18. 
35

 Se Prop. 1993/94:117, s. 32. 

http://www.manskligarattigheter.gov.se/extra/pod/?id=10&module_instance=5&action=pod_show&
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liksom alla våldshandlingar eller uppmaning till sådana handlingar mot en viss 

ras eller en grupp av personer av annan hudfärg eller annat etniskt ursprung och 

även lämnande av stöd i någon form till rasistiska aktiviteter, inklusive 

finansiering av sådana aktiviteter,  

 

b) olagligförklara och förbjuda organisationer samt organiserad propaganda och 

all annan propaganda som främjar och uppmanar till rasdiskriminering, samt 

förklara deltagande i sådana organisationer eller i sådan verksamhet som brottslig 

gärning som är straffbar enligt lag, samt  

 

c) inte tillåta offentliga myndigheter eller offentliga institutioner, vare sig 

nationella eller lokala, att främja eller uppmana till rasdiskriminering. 

 

Konventionens artikel 4 förkunnar alltså ett förbud mot alla former av rasistisk propaganda 

och likaså organisationer som bygger på åsikter eller teorier om rasfientlighet. De åtaganden 

som konventionsstaterna har ratificerat är i denna artikel kumulativa. Samtliga punkter a-c 

måste konventionsstaterna införliva i eller uppfylla genom nationell rätt. Propaganda och 

andra typer av idéspridning skall enligt artikel 4 punkt a) straffbeläggas, liksom uppmanande 

till, finansiering och utförande av hatbrott. Punkt b) förkunnar att organisationer eller 

organiserade former av propaganda, som uppmanar till rasdiskriminering, skall förbjudas av 

konventionsstaterna. Likaså skall det vara lagstadgat att medverkan i sådan organisation eller 

dylik verksamhet utgör en brottslig handling. Sista punkten i artikel 4 CERD förtydligar att 

offentliga myndigheter och institutioner, oavsett samhällsnivå, inte skall tillåtas främja eller 

propagera för rasdiskriminering. 

 

3.4 Yttrande-, föreningsfrihet och religionsfrihet 
I kontrast till det stadgade förbudet mot bildande av rasistiska organisationer står de 

internationellt antagna friheterna om yttrande, möte och föreningsbildande. Förbudet i artikel 

4 CERD är således en inskränkning av de annars extensiva friheterna. Bland FN-

konventionerna kommer de konkreta friheterna till uttryck i artikel 19.2 ICCPR; 

 
Var och en har rätt till yttrandefrihet. I denna rätt ingår frihet att oberoende av 

territoriella gränser söka, ta emot och sprida uppgifter och idéer av alla slag, i tal, 

i skrift och i tryck, i konstnärlig form eller genom annat valfritt uttrycksmedel. 

 

Friheten till yttrande är dock inte absolut, utan är belagd med ansvar. I nästkommande punkt, 

artikel 19.3 ICCPR, accentueras att inskränkningar i yttrandefriheten endast är legala om de är 

angivna i lag och med nödvändighet har upprättats; 

 
a) för att respektera andra människors rättigheter eller anseende,  

 

b) för att skydda den nationella säkerheten, den allmänna ordningen, folkhälsan 

eller sedligheten. 

 

Fortsätter man följa det stadgade i ICCPR kommer man fram till artikel 22 som förkunnar att; 

 
1. Var och en skall ha rätt till föreningsfrihet, inbegripet rätten att bilda och 

ansluta sig till fackföreningar för att skydda sina intressen.  

 

2. Utövandet av denna rättighet får inte underkastas andra inskränkningar än 

sådana som medges i lag och som i ett demokratiskt samhälle är nödvändiga med 
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hänsyn till den nationella säkerheten och den allmänna säkerheten, den allmänna 

ordningen, skyddet av folkhälsan eller sedligheten eller skyddet av andra 

människors rättigheter och friheter. Bestämmelserna i denna artikel skall inte 

hindra att lagliga inskränkningar görs för de väpnade styrkornas och polisens 

utövande av denna rättighet. 

 

I likhet med yttrandefriheten är föreningsfriheten inte en absolut frihet. Inskränkningar som 

får göras i föreningsfriheten är restriktivt hållna och måste meddelas i lag samt vara 

nödvändiga bl.a. ur säkerhetssynpunkt eller för att skydda andra individers fri- och rättigheter.  

 

I synnerhet stadgas om rätten till utövande av religion i artikel 18 ICCPR; 

 
1. Var och en har rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet. Denna rätt 

innefattar frihet att bekänna sig till eller anta en religion eller en trosuppfattning 

efter eget val och frihet att ensam eller i gemenskap med andra, offentligen eller 

enskilt, utöva sin religion eller trosuppfattning genom gudstjänst, iakttagande av 

religiösa sedvänjor, andaktsutövning eller undervisning[…] 

 

Punkt 3 i samma artikel förkunnar att inskränkningar i friheten att utöva sin religion på ovan 

redovisat sätt endast får meddelas genom lag och skall, i likhet med inskränkningar i 

yttrandefriheten, vara nödvändig ur säkerhetssynpunkt eller för att skydda andra individers 

fri- och rättigheter. 

  

I Europakonventionen har yttrande- och föreningsfrihet en stark ställning. Rättigheterna 

kommer till uttryck i artiklarna 10 och 11 EKMR. Först stadgas; 

 
Artikel 10 - Yttrandefrihet 

 

1. Var och en har rätt till yttrandefrihet. Denna rätt innefattar åsiktsfrihet samt 

frihet att ta emot och sprida uppgifter och tankar utan offentlig myndighets 

inblandning och oberoende av territoriella gränser. Denna artikel hindrar inte en 

stat att kräva tillstånd för radio-, televisions- eller biografföretag. 

 

2. Eftersom utövandet av de nämnda friheterna medför ansvar och skyldigheter, 

får det underkastas sådana formföreskrifter, villkor, inskränkningar eller 

straffpåföljder som är föreskrivna i lag och som i ett demokratiskt samhälle är 

nödvändiga med hänsyn till statens säkerhet, till den territoriella integriteten eller 

den allmänna säkerheten, till förebyggande av oordning eller brott, till skydd för 

hälsa eller moral eller för annans goda namn och rykte eller rättigheter, för att 

förhindra att förtroliga underrättelser sprids eller för att upprätthålla domstolars 

auktoritet och opartiskhet. 

 

efterföljt av; 

 
Artikel 11 - Frihet att delta i sammankomster och föreningsfrihet 

 

1. Var och en har rätt till frihet att delta i fredliga sammankomster samt till 

föreningsfrihet, inbegripet rätten att bilda och ansluta sig till fackföreningar för 

att skydda sina intressen. 

 

2. Utövandet av dessa rättigheter får inte underkastas andra inskränkningar än 

sådana som är föreskrivna i lag och som i ett demokratiskt samhälle är 

nödvändiga med hänsyn till statens säkerhet eller den allmänna säkerheten, till 
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förebyggande av oordning eller brott, till skydd för hälsa eller moral eller till 

skydd för andra personers fri- och rättigheter. Denna artikel hindrar inte att det 

för medlemmar av de väpnade styrkorna, polisen eller den statliga förvaltningen 

görs lagliga inskränkningar i utövandet av de nämnda rättigheterna. 

 

Som tidigare nämnts har fri- och rättigheterna en tämligen stark ställning i 

Europakonventionen. Inskränkningar får, som artiklarna förtäljer, enbart göras genom 

lagstiftning som skall vara nödvändig för garanterande av viss rättssäkerhet. Likadant är det 

ställt med religionsfriheten som stadgas i artikel 9 EKMR. I likhet med ICCPR:s lydelse på 

området förkunnar den aktuella artikeln att var och en har rätt religionsfrihet, och att denna 

rätt innebär att offentligt som enskilt kunna utöva sin religion genom gudstjänst, 

undervisning, sedvänjor och ritualer. Inskränkningar härom måste också leva upp till ett 

nödvändighetsrekvisit som stadgas i samma artikel. 

 

3.5 Förbud mot hatbrott 
FN-stadgans förbud mot hatbrott uttrycks i FN-konventionen om avskaffandet av alla former 

av rasdiskriminering. I artikel 2.1 CERD stipuleras att konventionsstaterna skall fördöma och 

avskaffa rasdiskriminering samt verka för rasers acceptans och förståelse för varandra. Detta 

skall bl.a. ske genom att kontrollera myndighetsutövningen, inte främja organisationer eller 

individer som kan kopplas till rasdiskriminering, på andra sätt vidta effektiva åtgärder samt 

uppmuntra organisationer eller individer som arbetar för integrering. 

 

Vidare stadgas i artikel 2.2 CERD följande; 
 

Konventionsstaterna skall, när omständigheterna föranleder det, vidta särskilda 

och konkreta åtgärder på det sociala, ekonomiska och kulturella området och på 

andra områden för att säkerställa en tillfredsställande utveckling och ett 

tillfredsställande skydd för vissa rasgrupper och enskilda personer som tillhör 

dessa grupper för att garantera dem fullt och lika åtnjutande av mänskliga 

rättigheter och grundläggande friheter. Dessa åtgärder får inte under några 

omständigheter leda till att icke likvärdiga eller skilda rättigheter består för olika 

rasgrupper när syftet med åtgärderna har uppnåtts. 

 

Artikel 2.2 CERD förtydligar konventionsstatens ansvar vid skyddande av individers 

mänskliga rättigheter. I det specifika fallet rör det grupper eller individer som tillhör viss ras, 

exempelvis grupper som är utsatta för hets mot folkgrupp kopplad till etnicitet. Genom en 

korshänvisning till de redovisade artiklarna 2.1 och 2.2 CERD förkunnas följande i artikel 5 

CERD; 

 
I enlighet med de grundläggande åtagandena i artikel 2 förbinder sig 

konventionsstaterna att förbjuda och avskaffa rasdiskriminering i alla dess former 

och att tillförsäkra rätten för var och en, utan åtskillnad på grund av ras, hudfärg, 

nationalitet eller etniskt ursprung, till likhet inför lagen, särskilt när det gäller 

åtnjutande av följande rättigheter:[…] 

 
b) rätten till personlig säkerhet och till skydd från staten mot våld eller 

kroppsskada orsakad av någon myndighetsperson eller av någon enskild person, 

grupp eller institution[…] 

 

Det är alltså i artikel 5 b) som rätten till personlig säkerhet uttryckligen stadgas och därmed 

indirekt utgör ett förbud mot hatbrott i form av våldsbrott eller dylikt brott som kan inskränka 



19 

 

den personliga säkerheten. Visserligen säger artikeln inget specifikt om att motivet bakom 

gärningen skall vara kopplat till etnicitet eller ras, men inledningsvis stadgas i artikel 5 att 

alla, utan åtskillnad, äger rätten till sådant skydd. Detta föranleder att hatbrott skall förbjudas. 

Här bör det poängteras att artikel 5 b) CERD uttrycker ett förbud mot våld eller kroppsskada 

mot var och en, och att staten skall skydda individer mot sådana gärningar utan åtskillnad av 

ras, etnicitet och dylikt. 

 

I FN:s ICCPR artikel 20.2 stadgas att; 

 
Allt främjande av nationalhat, rashat eller religiöst hat, som innebär uppvigling 

till diskriminering, fiendskap eller våld, skall vara förbjudet i lag. 

 

I denna artikel anges ett förbud mot hatbrott även med religiositet som grund. Vidare kan man 

utläsa i artikel 17.1 ICCPR att; 

 
Ingen får utsättas för godtyckligt eller olagligt ingripande med avseende på 

privatliv, familj, hem eller korrespondens och inte heller för olagliga angrepp på 

sin heder eller sitt anseende. 

 

I svenska förarbeten till ratificeringen av ICCPR förkunnas det att artikel 17 uppfylls genom 

nationell lagstiftning mot ärekränkning och brott mot frihet.
36

 

 

3.6 Sammanfattade åtaganden och rätten till kompensation 
Innan vi lämnar avsnittet om de internationella åtagandena och går in på den nationella rätten, 

kan det vara läge att göra en kort resumé av det ovan sagda. Därtill skall i detta avsnitt 

enskildas rätt till kompensation redovisas, dvs. kompensation för kränkande av ovan 

genomgångna rättigheter. 

 

Förbudet mot rasistiska organisationer och rasistisk propaganda 

Förbudet mot rasistiska organisationer kommer till uttryck i FN:s konvention om 

rasdiskriminering. I Europakonventionen framgår det att föreningsfriheten får inskränkas 

endast genom lag, men dessa inskränkningar får uppfattas som restriktiva undantag. Artikel 

17 Europakonventionen förkunnar att rättigheterna som konventionen fastställer inte skall 

missbrukas. Uttryckligen skrivs det att rättigheterna i konventioner på intet sätt ger stater, 

grupper eller individer rätt att inskränka någon annan individs fri- och rättigheter. 

 

Yttrande- och föreningsfrihet 

I mångt och mycket har konventionerna ICCPR och EKMR liktydiga stadganden, åtminstone 

materiellt sett. Yttrande- och föreningsfriheterna är visserligen inte absoluta men ändock 

extensiva, och får endast i undantagsfall inskränkas. Dessa undantag utgör 

rättssäkerhetsåtgärder och inskränkningar får således genomföras med hänvisning exempelvis 

till den allmänna säkerheten eller andra individers fri- och rättigheter. Vidare intar yttranden 

under religiösa former en särskilt stark ställning, vilket kommer visas ytterligare i praxis 

nedan.
37

 

 

                                                 
36

 Prop. 1971:125, Kungl. Maj:t:s proposition till Riksdagen angående godkännande av Internationella 

konventionen om ekonomiska, social och kulturella rättigheter samt Internationella konventionen om 

medborgerliga och politiska rättigheter och fakultativa protokollet till den senare konventionen m.m., s. 37. 
37

 Se avsnitt 4.4. 
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Förbud mot hatbrott 

Hatbrottsförbud kommer uttryckligen till stånd i FN-konventionerna om medborgerliga och 

politiska rättigheter samt om rasdiskriminering. Det bör dock accentueras att artiklarna om 

hatbrott i CERD endast uttrycker ett skydd för brott med motiv kopplade till ras. Som 

inledningsvis nämnts har det funnits en heterogen syn på vad hatbrott utgör. Hatbrott är 

dessutom ett konstruerat begrepp som innefattar en rad förseelser med diversifierade motiv. 

Det skall framhållas att hatbrott inte förekommer ordagrant i konventionerna. Det som 

redovisats i stycke 3.5 ovan är förbud mot förseelser som, enligt Brå:s definition, skulle 

klassas som hatbrott. För mer allmänt hållna skydd mot hatbrott får man vända sig till 

diskrimineringslagstiftning, exempelvis artikel 2.1 CERD.
38

 

 

Kompensation för kränkningar 

Den enskilde har rätt att bli kompenserad för den skada som uppstått på grund av kränkningar 

av dennes fri- och rättigheter. Det föreskrivs i artikel 13 Europakonventionen att; 

 
Var och en, vars i denna konvention angivna fri- och rättigheter kränkts, skall ha 

tillgång till ett effektivt rättsmedel inför en nationell myndighet och detta även 

om kränkningen förövats av någon under utövning av offentlig myndighet. 

 

Artikeln i sig är relativt allmänt hållen, och får sin preciserade materiella substans först i 

domstolsprocesser. Det har framkommit genom praxis att den kompensation som kan bli 

aktuell genom artikeln i EKMR enbart kan utkrävas från det offentliga.
39

 En enskild person 

kan med andra ord inte dömas till ersättningsskyldighet utifrån berörd artikel. 

Europakonventionens artikel 13 har haft stor inverkan på nationella domstolsprocesser, 

framför allt i fråga om skadestånd vid kränkning, s.k. kränkningsersättning.
40

 

Europadomstolen har rätt att, då den finner att konventionsbrott ligger för handen, besluta om 

att skälig kompensation skall utgå för kränkningen. Konventionsstaten åläggs oftast att betala 

skadestånd då en kränkning har begåtts. I möjligaste mån är syftet att återställa situationen 

som den var innan kränkningen skedde.
41

 

 

Det stadgas också om effektiva rättsmedel i artikel 2.3 ICCPR där konventionsstaterna åtar 

sig; 

 
a) att säkerställa att var och en vars rättigheter och friheter enligt denna 

konvention kränkts skall ha tillgång till ett effektivt rättsmedel, även om 

kränkningen har begåtts av en ämbetsman i tjänsten.  

 

b) Att säkerställa att den som vill använda sådana rättsmedel skall få sina 

rättigheter prövade av behöriga rättsliga, administrativa eller lagstiftande 

myndigheter eller av annan myndighet som är behörig enligt statens rättsordning 

samt att utveckla möjligheterna till rättslig prövning[…] 

 

Även i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna (EU-stadgan) kommer 

rätten till effektiva rättsmedel till uttryck. Artikel 47 i EU-stadgan förkunnar att; 

 

                                                 
38

 Se även artikel 14 EKMR och artikel 26 ICCPR.  
39

 Se SOU 2010:87, Skadestånd och Europakonventionen, s. 126. 
40

 Se här och i följande SOU 2010:87, s. 139 ff. Mer om kränkningsersättning i avsnitt 4.3 nedan. 
41

 Ibid. s. 197. 
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Var och en vars unionsrättsligt garanterade fri- och rättigheter har kränkts har rätt 

till ett effektivt rättsmedel inför en domstol, med beaktande av de villkor som 

föreskrivs i denna artikel[…] 

 

Som synes har FN-konventionen ICCPR, EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna och 

Europakonventionen näst intill identiska lydelser i respektive artiklar.
42

 Ämnet kommer att 

vidareutvecklas i avsnitt 4.3 nedan.  

                                                 
42

 SOU 2010:87, s. 198-199. 
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4. SVENSK LAGSTIFTNING FÖR MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER 

4.1 Förbudet mot rasistiska organisationer 
Det finns inget stadgat förbud mot bildande av eller deltagande i rasistiska organisationer i 

svensk rätt. Förbud mot sådana organisationer eller aktiviteter som stipuleras i artikel 4 CERD 

har dock inte förbisetts av den svenska regeringen, och området har inte lämnats helt utan 

reglering. Tvärtom har förhållandet berörts i offentliga utredningar. Regeringen har inte funnit 

det nödvändigt att införa sådant förbud som CERD förkunnar, eftersom regeringen menar att 

den nationella lagstiftningen förhindrar rasistiska organisationers verksamhet, trots att 

organisationerna som sådana inte är förbjudna.
43

 Regeringen väljer att förbise det uttryckliga 

förbudet mot bildande av och medverkan i rasistiska organisationer. Istället anser regeringen 

att ändamålet måste vara att stoppa organisationernas verksamhet, och menar att så 

förtjänstfullt sker genom existerande lagstiftning mot hatbrott och hets mot folkgrupp etc. Det 

skall dock sägas att det i regeringsformen (1974:152) (RF) återfinns restriktioner mot 

föreningsfriheten. I 2 kap. 24 § andra stycket RF (f.d. 2 kap. 14 § andra stycket RF) följer det 

att föreningsfriheten får inskränkas endast då det avser att hindra sammanslutningar med 

militär eller dylik verksamhet eller om inskränkningen hindrar förföljelse av folkgrupp 

kopplat till ursprung eller liknande förhållande. Uttryckligen står det i 2 kap. 24 § andra 

stycket RF att; 

 
Föreningsfriheten får begränsas endast när det gäller sammanslutningar vilkas 

verksamhet är av militär eller liknande natur eller innebär förföljelse av en 

folkgrupp på grund av etniskt ursprung, hudfärg eller annat liknande förhållande. 

 

I förarbetena härleds stycket direkt till artikel 4 CERD om förbudet mot rasistiska 

organisationer.
44

 Lagstiftaren förtydligar dock att regeringsformens inskränkning i 

föreningsfriheten, till skillnad från artikel 4 CERD, inte har en absolut innebörd. Sverige 

uppfyller inte genom paragrafen konventionskravet på ett absolut förbud. Syftet med stycket 

är istället att motverka grundlagsstridighet om förbud mot avsedda organisationer skulle 

meddelas genom lag. Genom en dom från 1996 av HD är det dock förbjudet för sådana 

organisationer att öppet bära eller synliggöra symboler som på ett otvetydigt sätt visar 

missaktning eller anses kränkande alternativt hotfulla av vissa grupper.
45

 

 

I Brottsbalken (1962:700) (BrB) återfinns ett stadgande som inskränker föreningsfriheten 

genom straffet olovlig kårverksamhet. Brottet förkunnas i 18 kap. 4 § BrB och innebär ett 

förbud för individ att bilda eller deltaga i sammanslutningar som är avsedda för att vara eller 

kan utvecklas till vad som kan liknas vid militär trupp eller polisstyrka och som inte utgör en 

förstärkning av försvaret, alternativt om sammanslutningen befattar sig med vapen, 

ammunition eller dylik utrustning. Vit makt-rörelsen kopplas ofta samman med vapenfixering 

och våldsbrott, och paragrafen utgör därför ett medel för bekämpande av sådana grupper.
46

 Av 

29 kap. 2 § 6 BrB kan man till det utläsa att det skall anses som försvårande omständighet då 

en gärning begås och är en följd av eller led i brottslighet som utövas under organiserade eller 

systematiska former. I nästkommande punkt (29 kap. 2 § 7 BrB) stadgas att ytterligare en 

försvårande omständighet är om gärningen utgjort ett hatbrott. Uttryckligen stadgas det att 

omständigheterna kring brottet skall försvåras; 

 

                                                 
43

 SOU 2010:70, s. 154. 
44

 Se här och i följande Prop. 2009/10:80, s. 152-153. 
45

 Symboler som åsyftas är exempelvis svastikor och dyl. Se stycke 4.4.1 om NJA 1996 s. 577. 
46

 Prop. 2007/08:163, Åtgärder för att utreda vissa samhällsfarliga brott, m.m., s. 44. 
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om ett motiv för brottet varit att kränka en person, en folkgrupp eller en annan 

sådan grupp av personer på grund av ras, hudfärg, nationellt eller etniskt 

ursprung, trosbekännelse, sexuell läggning eller annan liknande 

omständighet[…] 

 

I den nationella handlingsplanen för de mänskliga rättigheterna 2006-2009 framhålls det 

återigen att rasistiska organisationer visserligen inte är förbjudna att förenas, men deras 

verksamhet stoppas effektivt genom nationell lagstiftning. Samtidigt refererar man i 

handlingsplanen till de upprättade rekommendationerna till den svenska staten om åtgärder 

som kan önskas på området, utan någon egentlig kommentar kring om man avser utvärdera 

något sådant förbud.
47

 Handlingsplanen som sådan har ifrågasatts av rättsvetare. Arbetet med 

planerna i sig är ambitiöst utformade men förtjänsten av dess existens kan betvivlas.
48

 

 

Genom det nu redovisade lämnas förbudet mot rasistiska organisationer i gällande rätt och vi 

övergår istället till rasistisk propaganda och hatbrott. 

 

4.2 Rasistisk propaganda och hatbrott 
Rasistiska organisationers verksamhet kan ofta kopplas samman med förekomst av hatbrott. 

Därför kommer både förbudet mot rasistisk propaganda och hatbrottslagstiftning att behandlas 

i det följande. 

 

Lagstiftarens trumfkort i arbetet mot rasistiska organisationers verksamhet är bestämmelsen 

om gärningar som utgör hets mot folkgrupp i 16 kap. 8 § BrB. Paragrafen fastställer att; 

 
Den som i uttalande eller i annat meddelande som sprids hotar eller uttrycker 

missaktning för folkgrupp eller annan sådan grupp av personer med anspelning 

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

läggning, döms för hets mot folkgrupp[…] 

 

Såsom grupp räknas utöver individer med samma ras, etnicitet och religion även grupper av 

individer som har samma sexuella läggning. I förarbetena behandlas särskilt individer med 

homosexuell läggning som grupp.
49

 Det skrivs att kriminalisering av hot eller visad 

missaktning mot homosexuella som grupp endast skulle genomföras om det effektivt hindrar 

gärningarna. Utredarna samt remissinstanserna ansåg att homosexuella som grupp var särskilt 

utsatta i det svenska samhället, och att en kriminalisering därför inte var annat än nödvändig. 

Det framhålls att gärningar i form av hets mot homosexuella i betydande utsträckning begås 

av organisationer kopplade till nazism och rasism. Ytterligare skydd mot hatbrott kommer till 

uttryck i 16 kap. 9 § BrB om olaga diskriminering; 

 
En näringsidkare som i sin verksamhet diskriminerar någon på grund av hans 

eller hennes ras, hudfärg, nationella eller etniska ursprung eller trosbekännelse 

genom att inte gå honom eller henne till handa på de villkor som näringsidkaren i 

sin verksamhet tillämpar i förhållande till andra, ska dömas för olaga 

diskriminering till böter eller fängelse i högst ett år. 

 

                                                 
47

 Skr. 2005/06:95, En nationell handlingsplan för de mänskliga rättigheter 2006-2009, s. 153-154. Se mer om 

dessa rekommendationer i avsnitt 5 nedan. 
48

 Sandgren, C, Nationella handlingsplaner för mänskliga rättigheter, Juridisk Tidskrift nr. 4 2006/07, s. 872 ff. 
49

 Se här och i följande Prop. 2001/02:59, Hets mot folkgrupp, m.m., s. 32-33. 
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Vad som sägs i första stycket om en näringsidkare tillämpas också på den som är 

anställd i näringsverksamhet eller annars handlar på en näringsidkares vägnar 

samt på den som är anställd i allmän tjänst eller innehar allmänt uppdrag. 

 

För olaga diskriminering döms även anordnare av allmän sammankomst eller 

offentlig tillställning och medhjälpare till sådan anordnare, om han eller hon 

diskriminerar någon på grund av hans eller hennes ras, hudfärg, nationella eller 

etniska ursprung eller trosbekännelse genom att vägra honom eller henne tillträde 

till sammankomsten eller tillställningen på de villkor som gäller för andra[…] 

 

Fjärde stycket samma paragraf förkunnar avslutningsvis att den som agerar på ovan beskrivna 

sätt med anledning av någons sexuella läggning också döms för olaga diskriminering. 

Lagrummet har tidigare ansetts vara ineffektivt, då det sällan ledde till åtal samt att området 

täcktes in av civilrättsliga bestämmelser. Regeringen ansåg dock i förarbetet till 

reformeringen av brottsbalken att lagrummet skulle vara kvar då det civilrättsliga skyddet inte 

helt motsvarade paragrafens reglering.
50

 I samband med omformningen av lagrummet ansåg 

regeringen att den tidigare grunden för olaga diskriminering ”homosexuell läggning” var för 

snäv, och skrevs därför om till nuvarande lydelse i form av enbart ”sexuell läggning”. 

 

Som tidigare nämnts finns det i Sverige ingen homogen syn på begreppet hatbrott. Detta 

innebär att det inte återfinns något lagrum som rättsligt behandlar förekomsten av hatbrott. 

Istället är det uppdelat i olika undergrupper, såsom hets mot folkgrupp och olaga 

diskriminering. De två nyss nämnda brotten sticker även ut i hatbrottsstatistiken då de i de 

straffrättsliga lagrummen anger motiv för brottet som faller inom Brå:s definition av 

hatbrott.
51

 

 

Om gärningen som faller inom ramen för hets mot folkgrupp anses vara tillräckligt 

omfattande kan förövaren dömas för grovt brott, enligt 16 kap. 8 § andra stycket BrB. Vid 

införandet av den strängare straffbestämmelsen grovt brott åsyftade lagstiftaren att göra en 

åtskillnad mellan individer som uttalar sig vid enstaka tillfällen på ett sätt som klassas som 

hets mot folkgrupp och organisationer som på ett mer systematiskt sätt sprider propaganda 

och på liknande sätt upprepat visar missaktning eller agerar hotfullt mot särskilda grupper.
52

 I 

16 kap. 12 § BrB stadgas om brottet förledande av ungdom. Förbudet ämnar hindra spridandet 

av material bland barn och ungdomar som kan verka förråande eller annars allvarligt påverka 

de ungas fostran.  

 

Sådan inskränkning i yttrandefriheten som gärningen hets mot folkgrupp innebär kommer 

även till uttryck i grundlagarna. Bestämmelserna i yttrandefrihetsgrundlagen (1991:1469) 

(YGL) riktar sig till att tillförsäkra den enskilde en rättighet gentemot det allmänna att yttra 

sig i frågor som rör (1 kap. 1 § YGL);  

 
[…]ljudradio, television och vissa liknande överföringar, offentliga 

uppspelningar ur en databas samt filmer, videogram, ljudupptagningar och andra 

tekniska upptagningar offentligen uttrycka tankar, åsikter och känslor och i övrigt 

lämna uppgifter i vilket ämne som helst. 

 

I 3 kap. 1 § 5 YGL förklaras att svenska medborgares och svenska juridiska personers rätt att 

sända radioprogram inte hindrar att sådan rättighet inskränks om det sker med anledning av 

                                                 
50

 Se här och i följande Prop. 2007/08:95, Ett starkare skydd mot diskriminering, s. 90. 
51

 Rapport 2010:12, s. 27. 
52

 Prop. 2001/02:59, s. 27. 
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att utbudet i sändningen bl.a. innehåller hets mot folkgrupp. Skillnaden mellan YGL:s och 

BrB:s stadgande om hets mot folkgrupp är att den förra kan leda till ansvarsbeläggande då 

brottet begåtts inom ett grundlagsskyddat medium.
53

 Likaledes stadgas det i 

tryckfrihetsförordningen (1949:105) (TF) 1 kap. 1 § 2 st. att varje svensk medborgare i tryckt 

skrift skall kunna yttra sina åsikter och tankar i vilket ämne som helst. Som brott mot denna 

tryckfrihet anges dock i 7 kap. 4 § 11 TF då någon genom skrift hotar eller visar missaktning 

för grupp med anspelning på bl.a. sexuell läggning. 

 

De straffbestämmelser som ovan redovisats täcker, enligt regeringen, i övervägande del in 

spridandet av rasistisk propaganda och annan verksamhet en rasistisk organisation kan 

presumeras bedriva.
54

 

 

För att ge en så korrekt bild som möjligt av gällande rätt redovisas i det följande också de 

grundläggande yttrande- och föreningsfriheter som återfinns i svensk lagstiftning. De två 

friheterna är skyddade enligt de svenska grundlagarna och innehar därmed en förstärkt rättslig 

ställning. 

 

Var och en är gentemot det allmänna försäkrad genom 2 kap. 1 § 1 och 5 RF frihet att yttra sig 

och förenas. Var och en har således rätt att uttrycka tankar, åsikter och känslor, upplysa 

genom skrift, tal eller bild samt frihet att sammansluta sig med andra av allmänna eller 

enskilda syften. Yttrandefriheten skall enligt 1 kap. 1 § andra stycket YGL förstås som rätten 

till ett fritt meningsutbyte, en fri upplysning och rätten till att uttrycka sig fritt genom konst. 

Inskränkningar i dessa rättigheter får inte göras i andra fall än de ovan beskrivna. Rättsläget är 

dock inte så tydligt som eventuellt skulle önskas. Storleken på inskränkningar i 

yttrandefriheten, exempelvis genom brottet hets mot folkgrupp, har i praxis från HD 

varierat.
55

 Thomas Bull, professor i konstitutionell rätt, menar att HD efter år 2005 har antagit 

en mer restriktiv tolkning av vad som skall klassas som missaktning i frågor om hets mot 

folkgrupp.
56

 Han framhåller att Lagrådet redan på 1970-talet problematiserade kriminalisering 

av visad missaktning. Problematiken låg i avvägningen mellan visad missaktning och 

yttrandefriheten, risken förelåg att tolkningssvårigheter skulle uppstå. Bull menar att så har 

skett och att en inkonsekvent bild har stakats ut i HD.
57

 Om än försiktigt tar han vidare 

ställning i saken, och menar att missaktning borde ses över och möjligtvis avkriminaliseras till 

förmån för den svenska åsiktsfriheten.  

 

4.3 Rätt till kompensation 
Som ovan redovisats finns ett omfattande skydd för mänskliga rättigheter både internationellt 

och nationellt sett. Trots det omfattande skyddet sker brott mot dessa fri- och rättigheter även 

i Sverige. Av intresse är därför att se vilken kompensation den enskilde har rätt till då dennes 

fri- och rättigheter har blivit kränkta. Det har framhållits att den svenska lagstiftningen i form 

av skadeståndslagen (1972:207) (SkL) inte fullt ut uppfyller de krav som återfinns i 

Europakonventionen.
58

 I 2 kap. 3 § SkL står det att; 

 

                                                 
53

 Prop. 2009/10:81, Grundlagsskydd för digital bio och andra yttrandefrihetsrättsliga frågor, s. 52.  
54

 SOU 2010:70, s. 153-154. 
55

 Bull, T, Sicksackmönster och spegelbilder – hetsbrotten i HD, Juridisk Tidskrift, nr. 3 2008/09, s. 534. 
56

 Ibid. s. 538. 
57

 Ibid. s. 544-545. 
58

 SOU 2010:87, s. 15. 
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Den som allvarligt kränker någon annan genom brott som innefattar ett angrepp 

mot dennes person, frihet, frid eller ära skall ersätta den skada som kränkningen 

innebär. 

 

Det finns två typer av skadeståndsersättning, dels ersättning för ekonomisk skada och dels 

ersättning för ideell skada. En ekonomisk skada är exempelvis förlorad inkomst eller dyl. 

medan ideell skada karaktäriseras av en icke-ekonomisk skada, exempelvis sådan kränkning 

som beskrivs i ovan redovisad paragraf. I förarbetet till lagen framhölls det att ersättning av 

ideell skada, exempelvis i form av kränkning, måste ha ytterligare stöd i lag för att få rättslig 

verkan.
59

 Grundtanken med regleringarna i SkL är således främst att ersätta ekonomisk skada. 

Det framhålls dock att den som blivit kränkt enligt lagen har rätt till kompensation eller 

kränkningsersättning för efterföljder av gärningen, såsom rädsla, förnedring eller skam som 

offret kan lida av.
60

  

 

Möjligheterna för enskilda att erhålla skadestånd för ideell skada är dock begränsade, 

exempelvis i fall mot staten då den enskildes rättigheter har åsidosatts. Detta har framförts 

från regeringshåll och även blivit ämne för en statlig utredning. Reglerna om ideell skada i 

SkL överensstämmer inte på ett tillfredsställande sätt med de internationella åtaganden 

Sverige har genom Europakonventionens artikel 13 om effektiva rättsmedel.
61

 HD har i ett 

rättsfall fastslagit att effektiva rättsmedel skall, utifrån Europadomstolens praxis, förstås dels 

som tillgång till en domstolsprövning och dels som ekonomisk ersättning.
62

 Även utgången i 

en process som regleras på sådant sätt som är till förmån för den tilltalade kan anses 

överensstämma med effektivt rättsmedel, till exempel i fall då processen inte genomförts 

inom skälig tid. I de fall mot staten där det varit fråga om ekonomisk ersättning av 

kränkningar har det framförts att SkL skulle tolkas fördragskonformt mot 

Europakonventionens bestämmelser.
63

 

 

Bestämmelserna i 2 kap. 3 § SkL om kränkningsersättning blir endast aktuella då en allvarlig 

kränkning föreligger.
64

 I lagens förarbeten framhölls det att endast en brottslig handling kunde 

kränka en individ så allvarligt att kränkningsersättning skulle bli aktuell. Sådana brottsliga 

handlingar förklarades som exempelvis hets mot folkgrupp och olaga diskriminering, 

såtillvida att kränkningen omfattar en enskild individ.
65

 Dessutom är skadeståndsansvaret 

begränsat till fall som innefattar myndighetsutövning.
66

 Själva kränkningen skall således ha 

uppstått i samspelet mellan individen och det offentliga. Det har i en utredning ifrågasatts om 

inte skadeståndsansvaret är för snävt inskränkt, då den enbart omfattar myndighetsutövning, 

och om inte ett sådant förhållande redan regleras genom brottet tjänstefel.
67

 

 

Några exakta belopp i form av ersättningstabeller återfinns inte inom ramen för 

kränkningsersättning. Ersättningsbeloppen har istället fastställts någorlunda proportionerligt 

genom praxis.
68

 Det har framförts att ersättning för kränkningar bör ligga i nivå med 
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skadestånd i jämförbara fall. Om förseelsen är ringa eller obetydlig kan ersättningen vara av 

symbolisk karaktär eller helt falla bort. Visserligen har det framförts att bestämmelserna i SkL 

inte varit helt konventionsriktiga enligt EKMR.  

 

Däremot när det kommer till kränkningar vid brott, dvs. kränkningsersättning vid exempelvis 

hets mot folkgrupp eller olaga diskriminering, menar utredaren att det inte föreligger några 

indikationer om att det skulle råda konventionsstridigheter kring den aktuella nationella 

ersättningen gentemot Europakonventionens bestämmelser.
69

 Vid ideell skada p.g.a. 

föreliggande brott som hets mot folkgrupp skall ersättning bestämmas i enlighet med nationell 

praxis på området. Det enskilda fallet måste dock bedömas för att adekvat ersättning skall 

erhållas av den individ som blivit kränkt. 

 

4.4 Yttrandefrihetens gränser i rättspraxis 
För att klargöra rättsläget ytterligare kommer aktuell rättspraxis att redovisas i denna sektion. 

I en rad rättsfall har problematiken kring gränsdragningen mellan yttrandefrihet och hets mot 

folkgrupp varit föremål för det svenska rättsväsendet. I det följande kommer fem HD-domar 

presenteras för att urskilja avvägningar som tillkommer då gränsen för yttrandefriheten skall 

dras. 

 

4.4.1 Fallet med nazistsymboler (NJA 1996 s. 577) 
Under stycke 4.1 ovan berördes det aktuella fallet som hastigast. Det handlar om en person, 

B.B, som på sin klädsel burit symboler kopplade till nazismen. I det efterföljande åtalades 

mannen, p.g.a. de burna symbolerna, för hets mot folkgrupp. Det framgår av domskälen att 

mannen i fråga vid tillfället hade burit flertalet symboler med kopplingar till vit makt och det 

nationalsocialistiska partiet i Tyskland under andra världskriget. Det rörde sig bl.a. om 

symboler som en örn, en lagerkrans, en specifik runa (”odalruna”), ett kugghjul och ett 

”solkors”. Riksåklagaren framlade för HD symbolernas innebörd och de respektive 

kopplingar som kunde göras till nazismen. Till saken hör också att det konfiskerades ett 

baseballträ vid den aktuella händelsen, tillhörandes B.B. På slagträet fanns en rad kränkande 

slagord och symboler nedskrivna. 

 

HD anförde i domskälen att BrB:s lagrum om hets mot folkgrupp innebar en inskränkning i 

den annars grundlagsskyddade yttrandefriheten, vilket föranledde ett restriktivt 

förhållningssätt till paragrafen. Därefter meddelar HD att domstolen skall ta ställning till om 

B.B. genom att ha burit märken av omnämnt slag har spritt ett meddelande av ”annat slag” än 

i tal eller skrift. HD framför att om bärande av klädsel eller emblem direkt kan kopplas till 

viss åsiktsinriktning är det tillräckligt nog för att rättsligt klassas som ett meddelande. HD 

fastställde därefter att B.B:s symboler var av sådan art att de direkt kunde kopplas till 

nazistiska åsikter och till rasideologi och rashat. Genom att ha burit dessa märken synliga för 

andra människor utanför en butik (Åhléns) på Gotland anses B.B. ha spridit ett nyss nämnt 

budskap om missaktning. Det nu sagda föranledde HD att fastställa de tidigare utfallen i 

underinstanserna och biföll åtalet mot B.B. för hets mot folkgrupp. Justitieråd Gregow var 

skiljaktig och ansåg att B.B. borde frias från åtalet då hans agerande visserligen var 

klandervärt, men inte av sådan beskaffenhet att det utgjorde ett klart hot eller visad 

missaktning mot någon grupp. 

 

                                                 
69

 Se här och i följande SOU 2010:87, s. 402. 



28 

 

4.4.2 Tonårsfallet (NJA 1999 s. 702) 
Tre år efter målet med nazistsymbolerna meddelade HD prövningstillstånd i ett inte helt olikt 

fall. M.E. stod åtalad dels för olaga hot och dels för hets mot folkgrupp sedan han hotat och 

missaktat tre målsäganden med anspelning på deras etniska ursprung. Han har vid åtminstone 

två tillfällen hotat dem, uttalat sig nedsättande och även viftat med ett slagträ mot de tre 

målsägandena. Till saken hör att M.E. var blott 15 år vid tiden för det inträffade. HD anför i 

sina domskäl att straffansvaret vid tiden har utvidgats sedan Sverige tillträtt CERD. Tidigare 

krävdes att uttalandet skett offentligt, dvs. inte genom privata samtal. Efter 

konventionstillträdet straffbelagdes även ”andra uttalanden” i syfte att hindra propaganda och 

dyl. vilket ledde till att även upprepade privata samtal av sådan sort kom att falla under 

brottsrubriceringen hets mot folkgrupp. Agitationen var därför inte längre tvungen att spridas 

offentligt, utan endast spridas för att lagrummet skulle bli tillämpligt. Det krävdes dock en 

spridning inom en obestämd krets, dvs. inte en specifikt utvald grupp känd av 

gärningsmannen. HD klarställde att M.E. hade handlat på ett sätt som stod i linje med 

straffansvaret för hets mot folkgrupp. Frågan som kvarstod var om M.E. hade spridit sina 

uttalanden på ett sätt som krävdes för en fällande dom. HD fann att M.E. hade gjort uttalande 

som han insåg eller borde insett att de tre målsägandena samt M.E:s vän uppfattade. HD 

menar dock att det inte går att styrka ytterligare spridning, och således att meddelandet inte 

spridits till en obestämd skara. HD ogillade därmed åtalet mot M.E. om hets mot folkgrupp.
70

 

 

4.4.3 Green-fallet (NJA 2005 s. 805) 
Följande fall väckte stor uppmärksamhet i både media och i samhällsdebatten, med anledning 

dels av det inträffade och dels av den efterföljande rättsprocessen. Green-fallet var också det 

första av tre fall som HD prövade där åtalet löd hets mot folkgrupp och motivbilden innehöll 

sexuell läggning. Pastor Å.G. uttalade sig under en predikan nedsättande om homosexuella. 

Å.G. sade att de idéer som han förmedlade var Guds ord. I predikan menar pingstpastorn bl.a. 

att homosexuella partnerskap utgör en samhällelig katastrof. Vidare beskyller han 

homosexuella för framväxten av AIDS och liknar den sexuella läggningen för en abnormitet 

som är samhällets cancersvulst. Han kopplar dessutom i viss mån samman homosexualitet 

med pedofili, perversitet och tidelag. Uppskattningsvis närvarade femtio åhörare vid predikan. 

I domskälen framförde HD följande. År 2003 utvidgades lagstiftningen om hets mot 

folkgrupp och kom även att innefatta grunden sexuell läggning. HD framhöll att det i 

förarbetena till 2003 års utvidgning förklaras att det är av vikt att skilja mellan meddelanden 

som uttrycker hot eller missaktning mot en grupp för dess sexuella läggning och meddelanden 

som anspelar på uttryck eller egenskaper som kan tillskrivas läggningen men som inte syftar 

till att kränka den berörda gruppen. HD menar därav att Å.G:s predikan måste synas ur en 

åhörares perspektiv, och hur denne måste uppfatta vad pastorn för fram samt att Å.G. 

uppfattat det som sin plikt som pastor att belysa dessa ämnen. I sakärendet menar HD att Å.G. 

har uttalat sig på ett sätt som överskrider en saklig framställan om den homosexuella 

läggningen. Likväl har Å.G. spridit dessa tankar inom församlingen och förstått att det kunde 

uppfattas kränkande. Frågan HD sedermera skall ta ställning till är huruvida religions- och 

yttrandefriheten kan föranleda ett mer restriktivt omfång av ordet missaktning. HD 

konstaterar att religionsfriheten i RF inte förhindrar en fällande dom, men att 

Europakonventionens motsvarighet har en mer extensiv utformning. Efter att ha synat 

Europadomstolens praxis i sömmarna kom HD fram till att Å.G. brutit mot nationell 

lagstiftning och missaktat homosexuella på ett sätt som leder till straffansvar för hets mot 

folkgrupp. Däremot skulle en process i Europadomstolen troligtvis leda till ett frikännande, 
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och sedan svensk lagstiftning skall tolkas konventionsenligt väljer HD att fria Å.G. och ogilla 

åtalet. 

  

4.4.4 Flygbladsfallet (NJA 2006 s. 467) 
I Bollnäs väcktes åtal mot sju personer för hets mot folkgrupp. De hade i samråd spridit ett 

flygblad, kallat Nationellt motstånds fältupplaga, om homosexualitet i en skola. I flygbladet 

hade homosexualitet kopplats samman med tillkomsten och spridandet av AIDS, pedofili och 

otuktighet. Fyra av de åtalade överklagade underinstansernas domar och ärendet vidaretogs 

till HD. I domskälen framhölls det att de fyra åtalade hade samtyckt till själva 

händelseförloppet som beskrivits inför domstolen. Det rörde sig om hundratalet flygblad som 

spridits i skolan, i syfte att skapa debatt. Frågan domstolen skulle ta ställning till var om 

agerandet kunde ses som ett meddelande om missaktning av gruppen homosexuella. HD 

beaktade särskilt att de åtalade inte haft fritt tillträde till skolan som av den anledningen fick 

förstås som en relativt skyddad miljö, åtminstone från sådana politiska aktioner. Flygbladet 

har dessutom utformats på ett sådant sätt att det uppenbart kränker gruppen homosexuella och 

hade kunnat formuleras på ett icke-nedsättande sätt då syftet enbart var att starta en debatt om 

objektivitet i skolan. Utifrån det nu anförda dömde HD de fyra männen för hets mot 

folkgrupp. Dessutom bedömdes omfattningen av agitationen och att den skett under 

organiserade former vara av den art att brottet skulle klassas som grovt. Två justitieråd var 

skiljaktiga och menade att yttrandefriheten i dels RF och dels EKMR bör ha ett extensivt 

skydd. Händelsen i fråga var enligt justitierådens mening inte av sådan art att en inskränkning 

av yttrandefriheten kunde vara tillämplig, och att åtalet mot männen därför borde ogillas. 

 

4.4.5 Fallet om elektroniska anslagstavlor del I & II (NJA 2007 s. 805) 
Det tredje och sista HD-avgörandet i serien om hets mot folkgrupp genom missaktning av 

homosexuella kommer i två delar. I den första delen väcktes åtal mot L.L. som har drivit en 

hemsida med tillhörande elektronisk anslagstavla i form av en gästbok. Ett avsnitt i gästboken 

hade rubriken ”SODOMI” i syfte att besökare skulle ventilera åsikter och tankar om vad 

bibeln säger om homosexualitet. En rad personer, inklusive L.L. har skrivit inlägg samt 

lämnat kommentarer till andras inlägg. Inläggen innehöll bl.a. åsikter om att homosexuella 

borde möta bödeln för på så sätt inte begå synder, att homosexualitet borde ansvarsbeläggas 

genom dödsstraff och att de som syndade på detta vis borde hängas på pålar på stadens torg. 

Meddelandena hade författats av signaturen K.G., och L.L. hade i form av moderator 

underlåtit att ta bort K.G:s inlägg utan istället svarat på dem genom kommentarer. Till 

skillnad från Green-fallet och flygbladsfallet som utgick från 16 kap. 8 § BrB vid 

ansvarsfrågan om hets mot folkgrupp, tydliggör HD att ansvarsfrågan i det aktuella fallet 

delvis återfinns i lagen (1998:112) om ansvar för elektroniska anslagstavlor (Bulletin Board 

System, BBS-lagen). HD klargör att L.L. inte kan dömas för medhjälp till hets mot folkgrupp 

eller hets mot folkgrupp i gärningsmannaskap eftersom han inte aktivt spridit K.G:s 

meddelanden vidare, utan enbart underlåtit att radera dem och det inte uppenbart framgick att 

underlåtenheten ansågs vara lika allvarlig som ett aktivt spridande. Kvar stod frågan om L.L. 

kunde dömas för brott mot BBS-lagen. För att L.L. skall kunna dömas till ansvar inom BBS-

lagens gränser krävdes att det var uppenbart för honom att K.G:s inlägg utgjorde hets mot 

folkgrupp. HD fastställer slutligen att K.G:s inlägg visserligen överskred gränsen för vad som 

kunde anses som sakligt inlägg och därmed klassades som hets mot folkgrupp, men att detta 

inte kunde anses vara uppenbart för L.L. som moderator. Åtalet mot L.L. ogillades. Två 

justitieråd vad skiljaktiga och framhöll att L.L. var medveten om sin skyldighet enligt BBS-

lagen samt insåg vad K.G:s meddelanden innebar. De menade därav att L.L. skulle fällas för 

ansvar enligt åtalet om hets mot folkgrupp, och att brottet skulle klassas som grovt.  
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I del två väcktes åtal mot G.J. då han varit ansvarig för en hemsida tillägnad den rasistiska 

gruppen Nationalsocialistisk front. På hemsidan publicerades två artiklar med kränkande 

inslag mot homosexuella och romer som skulle kunna klassas som hets mot folkgrupp. G.J. 

ansvarade för innehållet på hemsidan enligt bestämmelserna i YGL. Frågan var således om 

G.J. kunde dömas för yttrandefrihetsbrottet hets mot folkgrupp genom att tillhandahålla 

artiklarna på den aktuella webbplatsen. HD framhöll specifikt att bedömningen inte skulle 

beakta om organisationen bakom artiklarna kunde klassas som rasistisk eller ej. Vid en 

samlad bedömning ansåg HD att en fällande dom inte var nödvändig i ett demokratiskt 

samhälle, dvs. att artiklarna inte utgjort ett tillräckligt allvarligt hot eller visad missaktning för 

att hets mot folkgrupp skulle bli aktuell. Åtalet ogillades därmed. Även här var två justitieråd 

skiljaktiga och anförde att det framförda i artiklarna kunde jämföras med den visade 

missaktningen i flygbladsfallet (NJA 2006 s. 467) och domslutet borde därför resultera i ett 

bifall av åtalet. 

 

4.5 En samlad syn på prejudikaten 
Som ovan går att utläsa är gränsdragningen mellan yttrandefrihet och hets mot folkgrupp inte 

helt uppenbar. Högsta domstolen har ofta att ta ställning till om hets mot folkgrupp är för 

handen genom att se till omständigheterna kring meddelandet, snarare än meddelandet självt. 

Klart står åtminstone att yttrandefriheten har ett särskilt skydd genom Europakonventionen då 

uttalanden sker under religiös flagg. Som Bull framhåller i en artikel råder en konflikt mellan 

den fria åsiktsbildningens skydd mot kriminalisering och åsiktsyttranden som går utöver det 

sakliga och innebär missaktning.
71

 Det är utifrån denna problematik man bör syna HD-domen 

i Green-fallet, menar han. Det är därför inte så att Högsta domstolen valt mellan en svensk 

lagstiftning och Europakonventionens dito, utan istället handlar det om HD:s tolkning av den 

nationella rätten i enlighet med konventionen.
72

 Bull tolkar slutligen domen i Green-fallet som 

ett styrkebesked i form av våra demokratiska grundvalar.
73

 Han menar att domen tydliggör 

ramar för vad det svenska samhället måste tolerera i form av fri åsiktsbildning, även om det 

tolererade är värt att förakta. Bull har stöd från andra rättsvetare i denna fråga, som menar att 

HD gjorde rätt i att tolka fallet konventionsenligt och göra en samlad bedömning av 

Europadomstolens praxis.
74

  

 

Sammantaget kan man uppfatta en viss omsvängning vad gäller definitionen av vad som 

klassas som hets mot folkgrupp, inte helt oavhängigt tillträdet av Europakonventionen. För 

handen måste speciella omständigheter ligga då visad missaktning skall bestämmas och åtal 

för hets mot folkgrupp kan bifallas.
75

 Vissa rättsvetare menar att det genom ovan redovisade 

fall har vuxit fram en tydlig doktrin avseende hets mot folkgrupp. HD uppvisar en tydlig 

restriktivitet när det kommer till inskränkningar i yttrandefriheten, och att det krävs en 

omotiverad kränkning för att missaktning skall kunna aktualiseras.
76
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5. KRITIK & UTVECKLING 

5.1 Europarådet 
Av de svenska internationella åtagandena följer också flertalet återkommande granskningar av 

hur Sverige lever upp till bestämmelserna. En av de granskande myndigheterna är 

Europarådets kommission mot rasism och intolerans (hädanefter ECRI). ECRI lämnar med 

jämna mellanrum rapporter om hur konventionsstaterna efterlever sina åtaganden genom 

Europakonventionen när det kommer till rasism och intolerans. I ECRI:s senaste rapport om 

situationen i Sverige, från 2005, framhölls en rad omständigheter som kunde förbättras. En av 

de punkter och rekommendationer som framförs i rapporten är rasistiska uttalanden och hets 

mot folkgrupp.
77

 Kommissionen förordade visserligen de svenska grundlagarna TF och YGL 

med deras respektive förbud mot hatbrott. Däremot framhåller ECRI att tendensen är att 

antalet anmälningar om brott mot de angivna reglerna sällan leder till åtal. ECRI 

rekommenderar därför Sverige att se över lagarna om yttrandefrihet för att garantera att ett 

effektivt skydd föreligger mot hatbrott som hets mot folkgrupp, framför allt genom att 

förlänga tiden inom vilken åtal kan väckas efter det att gärningen har begåtts. 

 

ECRI framhåller i samma rapport, vid granskning av den svenska straffrätten, att brottsliga 

handlingar med rasistiska motiv eller motiv som anspelar på individens karaktär enligt 

brottsbalken skall ses som försvårande omständigheter. Dessa omständigheter skall sedan 

vägas in i en eventuell dom. ECRI vill att denna försvårande omständighet med säkerhet skall 

omsättas i praktiken.
78

 Myndigheten vill också att en homogen bild av hatbrott upprättas, för 

att motverka diskrepans i definitionen av hatbrott mellan myndigheter såsom 

polismyndigheten, domstolar och åklagarmyndigheter i landet. 

 

Något som förs fram i rapporten är det faktum att Sverige inte har infört ett direkt förbud mot 

bildande av eller medverkande i rasistiska organisationer. Enligt ECRI är det nödvändigt att 

Sverige stiftar sådana förbud för att i möjligaste mån motverka förekomst av hatbrott. 

Samtidigt framför kommissionen positiva ordalag om kriminalisering av hets mot folkgrupp i 

grov form, och de strängare påföljder som därvid lagstiftades.
79

 Påföljden om grov 

brottslighet kan motverka spridandet av rasistisk propaganda. ECRI ser dock en oroväckande 

utveckling med ökande antal rasistiska organisationer samt politiska partier, där 

Sverigedemokraterna särskilt omnämns, med kopplingar till rasistiska rörelser. ECRI 

rekommenderar den svenska regeringen att sätta stopp för rasism inom politiken och se till att 

statsfinanser inte tilldelas organisationer med sådana agendor.
80

 

 

5.2 FN:s konventionskommittéer och Universal Periodic Review 
Som inledningsvis har framförts innebär Sveriges åtaganden genom FN-konventionerna också 

att staten regelbundet blir granskad utifrån dessa konventioner. Den senaste rapporten (73:e 

sessionen) från kommittén för CERD färdigställdes i augusti 2008.
81

 Rapporten är uppdelad i 
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två sektioner, dels en sektion som framför positiva aspekter i konventionsstatens arbete med 

mänskliga rättigheter och dels en sektion med oros- och utvecklingsområden med kommitténs 

tillhörande rekommendationer. 

 

CERD-kommittén inleder rapporten med att framföra en eloge till Sverige för det arbete som 

har företagits mot olaga diskriminering, exempelvis genom framtagandet av den nationella 

handlingsplanen för mänskliga rättigheter.
82

 Men trots Sveriges framsynta hållning till 

bekämpandet av intolerans och diskriminering etc. uppfattar kommittén en rad besvärande 

punkter som fortfarande måste åtgärdas. Bland annat hörsammas den svenska lagstiftningen 

mot exempelvis hets mot folkgrupp och olaga diskriminering, samtidigt som kommittén 

önskar se ett uttryckligt förbud mot bildande av eller deltagande i rasistiska organisationer, 

inte enbart ett förbud mot deras verksamhet.
83

 Eftersom den aktuella artikeln, art. 4 CERD, är 

obligatorisk och således bindande för Sverige, rekommenderar kommittén att Sverige rättar 

sig efter vad som stadgas i art. 4 b) CERD och inför ett förbud mot rasistiska organisationer så 

att konventionen åtföljs. 

 

Vidare lyfts frågan om förekomsten av hatbrott. Positivt är att Sverige har adresserat frågan 

och arbetar med att stävja förekomsten av hatbrott, men kommittén ser oroande på 

utvecklingen av antalet anmälda hatbrott från år 2000 och framåt. I denna springande punkt 

lyfts även problematiken kring det låga antalet anmälningar som lett till åtal samt 

diskrepansen i definitionen av hatbrott som har funnits mellan de olika nationella 

myndigheterna.
84

 CERD-kommittén rekommenderar därför Sverige att införa en enhetlig 

definition av hatbrott, de olika regionerna skall lära av varandra och upprätta speciella 

utbildningar inom hatbrott för landets åklagare. 

 

I ett svar från juli 2009 till CERD-kommitténs rekommendationer i rapporten 

CERD/C/SWE/CO/18 framför Sverige bl.a. följande.
85

 Sverige uppmärksammar CERD-

kommitténs uppmaning att införa en enhetlig definition av hatbrott samt att effektivisera 

bekämpningen av sådana brott. Sverige svarar att insatser har vidtagits för att bl.a. utbilda 

polismyndigheten och landets åklagare i hatbrottsproblematiken.
86

 Även definitionen av 

hatbrott har blivit mer likstämmig inom polisväsendet och rättsväsendet. I addition till det 

framläggs även Brå:s årliga rapport om hatbrott som en positiv aspekt av utvecklingen mot 

hatbrott. CERD-kommitténs rekommendation om införandet av ett absolut förbud av 

rasistiska organisationer omnämns inte i uppföljningsinformationen från regeringen.  

 

Konventionskommittén för ICCPR kom med sin senaste rapport (95:e sessionen) om Sverige i 

april 2009.
87

 Rapporten för de medborgerliga och politiska rättigheterna i Sverige är 

uppbyggd på samma sätt som rapporten för CERD, dvs. dels genom inledande positiva 

aspekter och dels genom avslutande orosmoln och rekommendationer. En av de oroväckande 

punkterna kommittén tar upp är relaterad till den ovan redovisade rapporten från Forum för 

Levande Historia och Brå om intolerans i Sverige från 2004.
88

 Kommittén refererar till 
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rapporten om intolerans och menar att tendensen är alarmerande, då hatbrottsstatistiken stiger 

och anmälningarna sällan leder till åtal. Sverige rekommenderas därför, i samstämmighet med 

CERD-kommitténs rapport, att intensifiera det legala arbetet mot hatbrott, framför allt 

avseende intolerans bland unga.  

 

MR-rådet upprättar årligen en granskningsrapport som kallas Universal Periodic Review, där 

varje land utvärderas vart fjärde år. Sverige granskades för första gången i maj 2010. 

Rapporten som Sverige skickade till MR-rådet innehöll omfattande punkter avseende 

mänskliga rättigheter som staten arbetar med och som behöver fortsatt uppmärksamhet.
89

 

Bland annat belyste regeringen hatbrottsproblematiken i landet. I rapporten framförs en 

illavarslande tendens, som går att utläsa av Brå:s statistik, om ett ökat antal 

hatbrottsanmälningar. Det klargörs att ett av de främsta skydden mot hatbrott är 

kriminaliseringen i BrB om hets mot folkgrupp och olaga diskriminering samt att brott med 

särskilda motivbilder (såsom sexuell läggning) skall ses som försvårande omständigheter i en 

efterföljande rättsprocess. Regeringen framhåller att området är en prioritet för svenska 

myndigheter, och att omfattande utvärderingar skall genomföras för att få bättre förståelse av 

brotten och mer effektivt kunna bekämpa dess förekomst.
90

 

 

I ett gensvar från MR-rådets arbetsgrupp som behandlat Sveriges rapport framfördes en rad 

synpunkter och rekommendationer.
91

 Svaret kan brytas ned i tre sektioner, en 

sammanställning av Sveriges rapport, en interaktiv dialog mellan svenska representanter och 

MR-rådet samt en sektion med konklusioner och rekommendationer. Rekommendationerna 

som sammanställts från den interaktiva dialogen är i sin tur uppdelade i tre sektioner. Den 

första sektionen innehåller rekommendationer där Sverige samtycker, den andra innehåller 

rekommendationer som Sverige inte ännu granskat vid tiden för rapporten men där svar 

väntas och den sista sektionen innehåller rekommendationer som Sverige inte samtyckt till. 

Bland de punkter som Sverige lämnat sitt samtycke till återfinns en mängd rekommendationer 

om ett fortsatt och intensifierat arbete mot rasism, hatbrott och intolerans från regeringens 

sida.
92

 Andra rekommendationer som åtnjöt svenskt samtycke var spridande och 

tillgängliggörande av information kring hatbrott, och hur de som utsatts för hatbrott skall gå 

tillväga för att få upprättelse samt kompensation. Även rekommendationen om säkerställandet 

av att den extensiva friheten till yttrande inte ska ske på bekostnad av andra individers fri- och 

rättigheter erhöll detta samtycke.
93

 Rekommendationerna som redovisades i den andra 

sektionen, där svar väntades från Sverige, handlade bl.a. om införandet av förbud mot 

bildande av och medverkande i rasistiska organisationer samt spridningen av rasistisk 

propaganda.
94

 En specifik rekommendation som lämnades av Egyptens representant var att 

den svenska regeringen skulle införa policys som kvävde rasistiska rörelser inom svensk 

politik.
95

 I en bilaga till rapporten lämnar Sverige yttranden om de framförda 

rekommendationerna, där man i de samtliga nu redovisade punkterna inte accepterar ett 

rekommenderat förbud mot deltagande i eller bildande av rasistiska organisationer. I sitt svar 

hänvisar man till brottsbalkens förbud mot hets mot folkgrupp samt olaga diskriminering som 
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effektiva medel mot dessa organisationers verksamheter, varför ett förbud mot organisationer 

som sådana inte anses nödvändigt.
96

 Samma svar lämnades kring rekommendationen om 

införandet av policys för att kväva rasistiska influenser inom politiken.
97

 

 

5.3 Ett stärkt skydd för de mänskliga rättigheterna? 
I enighet med Parisprinciperna

98
 har nyligen ett förslag från regeringen lämnats ut på remiss 

angående inrättandet av en nationell myndighet för mänskliga rättigheter. Utifrån syftet att 

skydda arbetet med de mänskliga rättigheterna på kort och lång sikt, samt att slutligen 

säkerställa fullständig respekt för dessa rättigheter, har det föreslagits av en delegation i en 

offentlig utredning att en oberoende nationell MR-myndighet skall inrättas.
99

 Svenska 

regeringen har uttalat en strävan att på sikt säkerställa full respekt för de mänskliga 

rättigheterna i Sverige.
100

 Institutionens uppgift skulle således vara att bevaka de 

internationella obligationerna och se till att det inte uppstår en diskrepans mellan 

internationell och nationell rätt.
101

 I tillägg till denna granskning skall institutionen enligt 

förslaget lämna synpunkter på vad som kan förbättras i Sverige avseende MR, lämna förslag 

till författningsändringar som ökar konventionsenligheten, ha kontakt med internationella 

myndigheter och organisationer samt främja fortbildning och utveckling av mänskliga 

rättigheter i Sverige. Någon klagofunktion är dock inte planerad att utformas, dvs. att 

institutionen skulle pröva enskilda klagomål inom området för mänskliga rättigheter.
102

  

 

När det gäller ett stärkt rättsligt skydd, i materiella avseenden, för de mänskliga rättigheterna i 

Sverige har förslag framförts som inkorporering av fler centrala MR-konventioner, 

tydliggörande av MR i den nationella lagstiftningen samt ökade befogenheter för Lagrådet.
103

  

 

Delegationen som kommit med förslagen menar att Sveriges internationella åtaganden har 

gjort rättsläget allt mer komplext.
104

 Genom att göra det obligatoriskt att inhämta Lagrådets 

yttrande vid lagförändring skulle rådet fylla en viktig funktion i syfte att forma den svenska 

rätten mot konventionsenlighet inom hela MR-området. Med andra ord inte enbart mot 

Europakonventionen och EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna. 

 

Förslaget om inkorporering av fler centrala MR-konventioner skulle innebära att artiklarna i 

dessa blir direkt tillämpbara i svenska myndigheter och domstolar. Förespråkare anser att 

respekten för innehållet i konventionerna skulle öka, om de likställdes med svensk lag.
105

 

Delegationen anser att det finns både för- och nackdelar med att ytterligare inkorporera 

konventioner, men att det noga bör övervägas.
106
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I 2 kap. 23 § RF stadgas att lag inte får meddelas i strid med Europakonventionen. 

Delegationen anser att det skulle bli förvirrande om lagstiftaren hänvisade till andra centrala 

MR-konventioner i regeringsformen, eftersom EKMR har en särställning som de andra 

konventionerna inte åtnjuter.
107

 Däremot skulle det finnas fördelar att omnämna centrala 

konventioner i vanlig lag. Inte för att på så sätt skapa en sorts indirekt inkorporering, som 

delegationen uttrycker det, utan för att påminna om konventionernas existens och betydelsen 

av mänskliga rättigheter i det statliga, regionala och kommunala arbetet.  
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6. ANALYS 

6.1 Sammanfattande kommentarer 
Det förekommer hatbrott i Sverige. Om trenden är att antalet anmälningar ökar eller om det är 

mörkertalet som minskar låter jag vara osagt. Brotten begås, och de två största 

motivkategorierna är främlingsfientlighet och sexuell läggning. Detsamma gäller intoleransen 

bland skolungdomar. När det kommer till sexuell läggning är det näst intill uteslutande 

homofobi som ligger bakom hatbrott och intolerans. Ser man till hatbrottsanmälningar så är 

det tveksamt, statistiskt sett, att anmälningen skall resultera i att en gärningsman binds till 

brottet. I mars 2010 skedde det enbart i 450 av knappt 6 000 anmälda hatbrott från 2008. Var 

tredje anmälan var samma årtal fortfarande ouppklarad. Det kan ha sina naturliga orsaker att 

statistiken ser ut just så, exempelvis att anmälningen egentligen inte var ett brott. Likväl är det 

iögonfallande. Samtidigt menar Brå att mörkertalet fortfarande är stort när det kommer till att 

anmäla hatbrott, där myndigheten uppskattar att enbart mellan vart tredje och vart fjärde 

hatbrott rapporteras. Det exakta antalet hatbrott som anmäls eller begås är svårgreppbart. 

Bättre blir det inte av den diskrepans som har funnits i definitionen av hatbrott mellan 

myndigheter. Andra siffror som enbart går att spekulera om är antalet rasistiska organisationer 

som är verksamma i Sverige. Någon sådan registrering förs inte. Var tionde hatbrott år 2009 

kunde kopplas till vit makt-ideologi. Ser man specifikt till anmälningar om hets mot 

folkgrupp från år 2009, var motsvarande siffra 37 procent. Av de ungdomar som klassats som 

intoleranta har 30 procent angivit att de kommit i kontakt med rasistiska organisationer eller 

deras propaganda. Motsvarande siffra för alla enkätsvar var 7 procent. 

 

Sverige är bundet av flertalet konventioner för mänskliga fri- och rättigheter. Det dualistiska 

systemet gör att konventionernas innehåll måste införlivas i den nationella rätten för att den 

skall göras gällande, genom inkorporering eller transformering. Europakonventionen är en av 

de få internationella rättskällor som inkorporerats, vilket resulterar i att konventionen intar en 

särställning inom svensk rätt.  

 

I FN:s konvention om avskaffandet av alla former av rasdiskriminering artikel 4 åtar sig 

konventionsstaterna att förbjuda rasistisk propaganda och rasistiska organisationer. Sverige, 

som har ratificerat konventionen i helhet, efterlever inte detta stadgande med hänvisning till 

den grundlagstadgade föreningsfriheten samt att organisationernas verksamhet hindras genom 

lag om hets mot folkgrupp och olaga diskriminering. Gång efter annan framförs det av 

granskande institutioner att Sverige bör införa ett förbud som stadgas i artikel 4 CERD, och 

att utvecklingen är oroande. I kritiken framförs också att Sverige har problem med dylika 

organisationer inom politiken. Vid valet 2010 fick Sverigedemokraterna, som av många anses 

vara en av de största rasistiska organisationerna i Sverige, tillräckligt stöd för att erhålla över 

fyra procent av rösterna och således få mandat i Riksdagen. Med detta sagt finansierar den 

svenska staten partiets förehavanden och tillåter även partiet att påverka beslutsfattandet i 

parlamentet. Yttrandefriheten har dock en stark ställning inom politiken, i likhet med den 

inom religionen. Jag tänker inte gå så långt att klassa Sverigedemokraterna som ett rasistiskt 

parti, för att göra något sådant krävs en tydligare definition och konkreta fakta. En 

klassifikation av partiet är inte heller vad som eftersträvas. Av rekommendationerna från 

granskningsinstitutionerna att döma är läget trots allt oroväckande. 

 

Definitionsproblematiken är något som skall framföras mot ett förbud av rasistiska 

organisationer. Det vill säga att det skulle vara svårt att dra gränsen för vilka organisationer 

som skulle förbjudas. Den redovisade statistiken om förekomst av hatbrott och kopplingar till 

rasistiska organisationer samt det faktum att Sverigedemokraterna, oavsett hur partiet än 
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klassificeras, nu är del av regeringsarbetet antyder vikten av en ny utredning om hur ett sådant 

förbud skulle kunna yttra sig. Till det skall framhållas att artiklarna i CERD inte är alternativa, 

utan skall efterlevas då konventionen har ratificerats. Genom det svenska dualistiska systemet 

har hänsyn tagits till CERD när den nationella rätten har utvecklats, varvid den har 

transformerats för att täcka in bestämmelserna i konventionen. Som regeringen upprepade 

gånger framfört är organisationerna i sig tillåtna, medan deras verksamhet är förbjuden enligt 

lag. Artikel 4 b) CERD nämner dock inget om organisationernas verksamhet utan stadgar om 

ett absolut förbud, vilket innebär att Sveriges agerande försvagar konventionens rättsliga 

ställning. 

 

Yttrandefriheten har en stark ställning i Europakonventionen. Det framgår tydligt av HD:s 

avgörande i Green-fallet. Den samlade bedömningen av rättsfallen visar att yttrandefriheten 

får inskränkas ytterst sällan. Domstolen har en restriktiv tolkning av vad som utgör hets mot 

folkgrupp, eller visad missaktning, och då den åtalade överskridit sin frihet att yttra sig. Än 

mer gäller så när det är fråga om religionsutövning. Kontexten spelar stor roll i 

gränsdragningen. Det är möjligt att så är fallet på grund av Europakonventionens starka 

ställning. Det hade varit intressant att se hur HD hade bedömt samma fall om CERD och 

ICCPR hade varit lika starka som EKMR.  

 

Det finns ingen internationell hierarki mellan rättsinstituten inom folkrätten, och möjligen kan 

förhållandet mellan förbud av rasistiska organisationer kontra yttrande- och föreningsfrihet 

konkretisera de problem som kan uppstå vid avsaknaden av sådan hierarki. Om det finns vitt 

skilda definitioner mellan två likvärdiga folkrättsliga system, påverkar det traktatsländerna 

negativt då det blir diffust vilken tolkning som skall gälla. I Sveriges fall går det att urskilja 

vilken konvention som har företräde, åtminstone i den aktuella frågan. 

 

För att återgå till rättsfallen från Högsta domstolen kan några slutsatser dras. Meddelande om 

missaktning kan yttra sig på flertalet sätt. Fallet med nazistsymbolerna visar att det inte ens 

behöver röra något som förmedlats genom tal eller skrift. Om sådant meddelande som visar 

missaktning skall bedömas som hets mot folkgrupp krävs ytterligare att meddelandet har 

spridits genom att flertalet människor uppfattat budskapet samt att missaktningen inte varit 

sakligt utformad utan istället varit omotiverad. Efter att CERD tillträtts ändrades straffet hets 

mot folkgrupp, då offentlighetsrekvisitet togs bort och det räckte med att sprida missaktning 

till en obestämd krets. I fallet med tonåringen som uttalat sig nedsättande framkom från HD:s 

domskäl att det krävs bevis för att meddelandet verkligen har spridits till en obestämd krets. 

Det räckte inte med att det var möjligt. Själva tanken med att ta bort offentlighetsrekvisitet var 

dock att motverka rasistiska organisationers propaganda. Ett motverkande som stärks 

ytterligare genom flygbladsfallet. Avgörande för domslutet var att flygbladen innehållande 

missaktningarna spridits i en skyddad miljö. I fallet med de elektroniska anslagstavlorna var 

det också en skyddad miljö som blev avgörande, om än i motsatt riktning. Eftersom 

propagandan/uttalandena spridits på internethemsidor som innehaft grundlagsskydd och det 

inte var uppenbart att meddelandena var allvarliga nog för att klassas som hets mot folkgrupp 

kunde inte de åtalade fällas. Sist men inte minst får religiositet en mycket stark ställning, då 

pastor Greens uttalanden med fog kan likställas med de som fällde de åtalade i flygbladsfallet. 

Budskapet hade även spridits till en obestämd krets, då det närvarat runt 50 personer vid 

predikan. Om HD enbart hade beaktat nationell rätt vid sin bedömning av fallet hade Å.G. 

dömts enligt åtalet. Emellertid framförde HD att en konventionsenlig tolkning mot 

Europakonventionen med tillhörande praxis föreledde motsatt bedömning.  
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Som ovan nämnts formar prejudikaten en brokig stig att gå för att nå fram till gällande rätt. 

Det kan dock sägas att det krävs en del för att yttrandefriheten skall inskränkas i en 

domstolsprocess. Inte sällan är det omständigheterna runtom som fäller avgörandet, samtidigt 

som meddelandena i sig oftast varit tillräckligt allvarliga för att uppfylla rekvisitet för 

missaktning. Utan att kunna påvisa någon adekvat kausalitet skulle detta kunna förklara en del 

av det mörkertal som uppskattningsvis finns bland anmälningar om hets mot folkgrupp. De 

som känner sig kränkta är osäkra på om gärningen är brottslig, vilket resulterar i en utebliven 

anmälan. 

 

De internationella organ som med jämna mellanrum granskar konventionsenligheten i svensk 

rätt har lämnat en rad synpunkter och rekommendationer på vad staten bör se över, förbättra 

eller förändra. Det som ventileras i dessa sammanhang är bl.a. vad som ovan anförts. Framför 

allt består kritiken av antalet hatbrottsanmälningar som ökar, det låga antalet anmälningar som 

leder till åtal, att Sverige inte infört ett absolut förbud mot rasistiska organisationer och att 

sådana organisationer har en befäst position inom det svenska samhället och även inom 

politiken. Föreslagna förändringar i den svenska lagstiftningen är bl.a. inkorporering av fler 

centrala MR-konventioner, såsom ICCPR och CERD. För det krävs dock att 

konventionsinnehållet är utformat på ett sätt som gör det möjligt att direkt tillämpa artiklarna i 

svensk rätt. Ett annat alternativ är att i lagtexten omnämna de konventioner Sverige är bundet 

av, för att på så sätt accentuera dessa åtaganden. Europakonventionen har, som anförts, en 

särställning eftersom konventionen har inkorporerats i svensk rätt. Inkorporering av 

ytterligare MR-konventioner skulle kunna ge ett bredare värn för de mänskliga rättigheterna. 

Som delegationen föreslog under stycke 5.3 ovan, är det kanske lagstiftningsmässigt lättare att 

omnämna fler konventioner i lagtexten, än att företa sig processen att inkorporera fler 

konventioner. Syftet skulle dock inte vara någon form av semi-inkorporering, utan enbart att 

tydliggöra beaktande av åtaganden vid rättstillämpning. 

 

6.2 Avslutande reflektioner 
Uppsatsens frågeställningar var om det gick att garantera full respekt för de mänskliga 

rättigheterna, dvs. att säkerställa att inte någon fri- eller rättighet kränks. Min åsikt är att det i 

viss bemärkelse är en utopi som eftersträvas, vilket naturligtvis inte betyder att en sådan 

strävan skulle vara något negativt. I en perfekt värld hade alla kunnat leva i samklang med 

varandra, och respekten för de mänskliga rättigheterna hade varit absolut. Först när rättigheter 

såsom yttrandefrihet missbrukas, måste en avvägning göras – hade X rätt att yttra sig om 

gruppen Y, eller hade Y som grupp mer rätt att inte bli yttrade om på det sätt som gjorts? 

 

Ovan resonerar Thomas Bull, med stöd av flertalet rättsvetare, kring yttrandefrihetens gränser 

utifrån domskälen och domsluten i HD-fallen. Han tar ställning och menar att yttrandefriheten 

skall vara fri. En konsekvens av denna frihet är att samhället måste vara tolerant mot 

uttalanden som kan verka stötande. Även om jag förstår vad Bull är ute efter i sitt försvar av 

yttrandefriheten och problematisering av brottet missaktning, håller jag inte med. Som Bull 

själv skriver föranleder missaktning av andra grupper ett sådant klimat som kan vara direkt 

eller indirekt hotfullt för dessa individer. Visserligen finns ingen statistik över kopplingen 

mellan visad missaktning och förekomsten av våldsbrott med samma motiv. Jag anser dock 

att missaktning är en straffvärd förseelse, inte enbart en indikation på hur lagstiftaren vill att 

samhällsmoralen skall vara utformad eller för den delen för att stävja våldsbrott. Sett ur 

offrets synpunkt tror jag inte att otryggheten helt ligger i att denne räds våldsbrott efter att ha 

blivit missaktad, utan att hetsbrottet i sig är en kränkning av rang. Om vi byter scenario och 

applicerar Bulls resonemang i en skolmiljö blir bilden, enligt mig, annorlunda. Om 
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yttrandefriheten skall ha en sådan stark position som i artikeln antyds, kan mobbare i 

skolmiljö söka samma skydd bakom denna frihet som rasister gör. Visserligen finns HD-

domen mot de högerextrema individer som spred propaganda i en skolmiljö som prejudikat, 

men däri ligger inte poängen. Även om ett sådant mobbningsfall aldrig skulle bli ämne för 

process i HD, är principen densamma. Visad missaktning i en sådan miljö, om än av helt 

andra grunder än exempelvis sexuell läggning, är kränkande och en sådan kränkning skall 

stävjas. Detta skall ske inte enbart för att den som blir mobbad löper risk för att bli utsatt 

fysiskt, utan för att det är psykiskt påfrestande och nog så kränkande. Samma resonemang 

anser jag föreligga i fall om inskränkningar i yttrandefriheten avseende hets mot folkgrupp 

och olaga diskriminering. Kränkningsersättning som kan bli aktuell är, som framkom av 

förarbeten till SkL, plåster på såren för det inträffade. Nog borde då även gärningen i sig vara 

av kriminell sort. Bull har dock en poäng i det han framför om att det beror på vem som talar 

och i vilken situation detta sker om agerandet skall klassas som hets mot folkgrupp eller ej. 

Med frihet kommer också ansvar, som det stadgas bl.a. i Europakonventionen. Jag ser det som 

problematiskt att vissa kan utnyttja en mänsklig frihet att uttrycka sig, för att på så sätt fritt 

kunna uttala sig nedsättande om andra, dvs. inskränka någon annans rättighet att inte bli 

missaktad. Den hierarki som måste föreligga avseende friheten till yttrande eller rättigheten 

att inte bli missaktad är enligt mig tydlig. En inskränkning i rätten att få uttala sig nedsättande 

kan inte jämföras med den kränkning det innebär att bli missaktad, oavsett om det sker inom 

en religiös eller politisk kontext, inom ett grundlagsskyddat medium eller på en allmän plats. 

 

Problemen som ovan har lyfts är inte helt kopplade till rättstillämpningen. I mångt och mycket 

praktiseras det som har stadgats i såväl nationell som internationell rätt. För att få bukt med 

problemen krävs det förändringar i lagstiftningen. Samtidigt ska inte enbart negativa 

synpunkter framföras om tillståndet i berörda delar i Sverige. Många positiva sidor skall 

också lyftas fram. Exempelvis den öppna dialog staten för inom internationella forum om 

situationen i landet, ambitionen att garantera full respekt för mänskliga rättigheter, de 

lagförändringar som redan genomförts och införandet av en handlingsplan för arbetet med 

mänskliga rättigheter. Arbetet med mänskliga fri- och rättigheter tar dock aldrig slut. I det 

fortsatta arbetet anser jag att regeringen på nytt bör överväga de upprepade rekommendationer 

om införande av ett absolut förbud mot rasistiska organisationer. Visserligen motverkas dessa 

organisationers verksamhet genom lag. Men man bör beakta att någon reservation inte gjorts 

mot artikel 4 CERD, samt att gällande rätt tillerkänner yttrandefriheten en särskilt stark 

ställning. Den samhälleliga toleransen för vad som får sägas i olika kontexter är och bör vara 

relativt stor. Men jag anser att den toleransen inte bör sträcka sig så långt att det innebär att en 

individ fritt kan uttala sig nedsättande om andra. Förordet till detta arbete avslutas med ett 

tänkvärt citat som antyder följande. För att en man skall kunna presentera sina åsikter fritt 

utan straff krävs det en känsla av tolerans i hela befolkningen. Om sådan tolerans inte 

återfinns i hela befolkningen borde gärningen troligen kriminaliseras genom lag. Tänker man 

ytterligare på yttrandefrihetens omfång tydliggörs en paradox. Enligt det förda resonemanget 

skall samhället tolerera yttranden och ageranden som är uttryck för intolerans. Det föranleder 

frågan om yttrandefriheten i viss mån kan begränsas och om rasistiska organisationer bör 

förbjudas. Min mening är att yttrandefriheten kommer med ett ansvar, och genom uttryck för 

intolerans skall den friheten i dessa avseenden förstås som förbrukad.  
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