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Hur hanteras hatbrott i det juridiska 
systemet? 
Görel Granström 

Sedan mitten av 1990-talet har rättsväsendets olika grenar haft i uppdrag att 

prioritera insatser mot hatbrott. Detta har bland annat inneburit att polisen 

instruerats att förbättra personalens kunskap om offer för hatbrott och att 

åklagarna förväntas säkerställa att hatbrottsmotiv tas med i stämningsansökningar. 

Rättsväsendets arbete med dessa frågor har alltså pågått under drygt tio år. Har 

polis och åklagare blivit bättre på att prioritera hatbrott? Frågan är inte enkel att 

svara på, då den innehåller flera olika dimensioner: Lagstiftningen på området 

har förändrats. Lagreformer har genomförts med syfte att lagfora förövarna 

och förbättra de utsattas rättigheter. Såväl polis som åklagare har fått tydliga 

instruktioner och handledning om hur insatser mot hatbrott skall genomföras 

och hur offer för sådan brottslighet bör bemötas. 

Samtidigt visar statistik från Brottsförebyggande rådet (Brå) att antalet 

polisanmälda hatbrott har ökat de senaste tio åren.1 Syftet med den här 

artikeln är att diskutera om offer för hatbrott fortfarande är en prioriterad 

grupp i rättsväsendets brottsofferarbete. Detta görs genom att först presentera 

en genomgång av den lagstiftning som reglerar hatbrott. Lagstiftningen sätter 

ramar för rättsväsendets arbete genom att dels definiera vad som är kriminella 

handlingar, och dels ange de rekvisit som måste vara uppfyllda för att någon skall 

kunna lagforas för hatbrott. Den fråga som ställs här är om lagstiftningen fyller 

sin funktion, eller om den har sådana brister att den bör förändras. Därefter 

presenteras exempel på policydokument i form av bland annat handlingsprogram 

och riktlinjer som polis och åklagare utarbetat för att prioritera hatbrott, utifrån 

1 Klara Klingspor, Anna Molarin och Tove Sporre, Brå-rapport 2008:15. Hatbrott 2007. En 
sammanställning av anmälningar med främlingsfientliga, islamofobiska, antisemitiska och 
homofobiska motiv (Stockholm 2008). Det är dock, som också Brå konstaterar, svårt att säga om 
ökningen är reell - dvs. om det begås fler hatbrott - eller om det är anmälningsbenägenheten 
som har ökat. Det kan också handla om att det interna mörkertalet hos polis och åklagare har 
minskat, dvs. att man genom olika utbildningsinsatser har blivit bättre på att hantera inkomna 
anmälningar så att de registreras som hatbrott och inte som "vanliga" brott. Något som ändå 
talar för att det är fråga om en reell ökning är dock att anmälningarna om hatbrott har blivit fler 
också i de delar av landet där polis och åklagare inte har arbetat aktivt med hatbrottsfrågorna. 
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den politiska ram som de senaste tio årens regleringsbrev utgjort.2 I denna del 

undersöks vilka insatser mot hatbrott som polis respektive åklagare fokuserat på. 

Slutligen diskuteras om ett skifte i retoriken avseende brottsoffer riskerar att leda 

till att hatbrottsfrågans status förändras. 

En genomgång av lagstiftningen 

Under 1990-talet användes begreppet "brott med rasistiska inslag" alternativt 

"brott med homofobiska inslag" när det som idag kallas hatbrott diskuterades. 

Hatbrott är dock det begrepp som numera används i politiskt material som 

budgetpropositioner och regleringsbrev samt i offentliga utredningar och 

rapporter. Begreppet omfattar brottslighet som utförs mot personer som av 

förövaren uppfattas på olika sätt, till exempel hudfärg, religion, etnicitet eller 

sexuell läggning, avviker från "det normala". Brottsligheten kan bestå i våldsbrott 

och grova kränkningar, men mer vanligt är att det handlar om vardaglig 

brottslighet som skadegörelse, ofredande och olaga hot. Den senaste statistiken 

från Brå visar att antalet polisanmälda hatbrott år 2008 var knappt 5 900 och att 

en övervägande majoritet, 72 procent, hade främlingsfientliga/rasistiska motiv, 

medan brott med homofobiska, bifobiska eller heterofobiska motiv uppgick till 

18 procent.3 

Det finns två brottsrubriceringar, hets mot folkgrupp och olaga diskriminering, 

som specifikt tar sikte på olika former av hatbrott. Utöver dessa två kan i vissa 

situationer reglerna om förolämpning vara tillämpbara samt även regeln om 

försvårande omständigheter vid påföljdsbestämning, så kallad straffskärpning. 

Hets mot folkgrupp 

Brottet hets mot folkgrupp kriminaliserades redan 1948. Bestämmelsen 

2 Rikspolisstyrelsen (som är länken mellan statsmakten och de 21 polismyndigheterna i 
landet) och Åklagarmyndigheten är statliga myndigheter vars verksamhet - liksom andra 
statliga myndigheters - bland annat styrs av de mål och riktlinjer som varje år formuleras av 
regeringen och kommuniceras till de olika myndigheterna genom regleringsbrev. Innehållet 
i regleringsbreven baseras på riksdagens beslut om statsbudgeten och på regeringens 
prioriteringar. För rättsväsendets del har det bland annat handlat om vilka brottstyper, eller 
vilka brottsoffergrupper, som skall prioriteras i verksamheten. Polis och åklagare har även inom 
sina respektive organisationer utarbetat ett antal policydokument och riktlinjer för hur detta 
prioriterade arbete skall genomföras. Dessa dokument kan läsas som myndigheternas sätt att 
impiementera de krav som ställs både genom regleringsbreven och genom lagstiftning. 

' Klara Klingspor och Anna Molarin, Rapport 2009:10. Hatbrott 2008. Polisanmälningar där det 
i motivbilden ingår etnisk bakgrund, religiös tro, sexuell läggning eller könsöverskridande identitet 
eller uttryck (Stockholm 2009), s. lOf. 
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förbjuder yttranden med rasistisk eller liknande innebörd, oavsett om yttrandet 

skett muntligt, skriftligt, eller i andra medier, som till exempel genom symboler 

på kläder eller genom bilder.4 Om någon hotar eller uttrycker missaktning i 

ett uttalande eller meddelande som sprids, och kränkningen kan kopplas till 

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

nationellt eller etniskt ursprung, trosbekännelse eller sexuell läggning, kan 

förövaren dömas till böter eller fängelse i två år. Begreppet missaktning tolkas 

så att även andra kränkande omdömen än sådana som kan definieras som förtal 

eller smädelser kan vara straffbara. Det räcker att ett uttalande är nedsättande 

för gruppens anseende. Även uttalanden som innebär förlöjligande av en grupp 

omfattas av bestämmelsen.5 

Samtidigt påpekades i förarbetena att det inte är straffbart att framföra 

saklig kritik mot de skyddade grupperna. För att ett uttalande skall vara 

straffbart måste det stå klart att uttalandet överskrider gränsen för en saklig och 

vederhäftig diskussion. Det framhölls att syftet med lagen inte var att inskränka 

en fri och saklig debatt, utan eventuellt kränkande uttalanden måste bedömas i 

sitt sammanhang och motiven för uttalandena beaktas. 

När det handlar om rasistisk eller främlingsfientlig hets mot folkgrupp 

uppmärksammades under 1990-talet bland annat bärande av nationalsocialistiska 

symboler som hakkors och Högsta domstolen slog år 1996 fast att detta kunde 

utgöra hets mot folkgrupp.6 

Sexuell läggning som skyddad grund tillkom år 2003. Förslaget att utvidga 

skyddet också till gruppen homo- och bisexuella uppfattades som kontroversiellt 

av ett antal remissinstanser. De menade att en utvidgning riskerade att inskränka 

yttrandefriheten i framför allt religiösa sammanhang.7 Som exempel nämndes 

en oro för att vissa delar av bibeln inte längre skulle kunna citeras. Regeringen 

konstaterade dock det inte föll inom det straffbara området att enbart citera 

och diskutera religiösa urkunder, men om dessa användes för att hota eller 

uttrycka missaktning mot homosexuella som grupp, så skulle det falla in under 

benämningen hets mot folkgrupp. 

Samma år som förändringen trädde i kraft höll pingstpastorn Åke Green 

en predikan som polisanmäldes som hets mot folkgrupp. Åtalet mot honom 

och den efterföljande rättegången är än så länge det mest omtalade exemplet på 

prövning av skyddet i denna del. Green fälldes i första instans för de uttalanden 

4 Brottsbalken (BrB) 16 kap. 8 §. 
5 Sveriges riksdag, Prop. 2001/02:59, s. 41. 
6 Nytt Juridisk Arkiv (NJA) (1996), s. 577. 
7 Sveriges riksdag, Prop. 2001/02:59, s. 32. 
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om homosexuella som han gjort i sin predikan, men friades i hovrätten och 

av Högsta domstolen.8 Här ställdes frågan om skydd för homosexuella som 

grupp mot rätten till yttrandefrihet och religionsfrihet. Högsta domstolen kom 

fram till att Green gjort sig skyldig till hets mot folkgrupp, men att det kunde 

ifrågasättas om den svenska lagstiftningen verkligen stod i överensstämmelse 

med Europakonventionens skydd för yttrandefrihet och religionsfrihet. Högsta 

domstolen friade därför Green.9 

Olaga diskriminering 

Olaga diskriminering kriminaliserades 1971 och innebär ett förbud mot vissa 

former av diskriminering i näringsverksamhet.10 Näringsidkare och deras 

anställda får inte diskriminera personer på grund av ras, hudfärg, nationellt 

eller etniskt ursprung, trosbekännelse eller (efter en lagändring 1987) sexuell 

läggning. Om någon i sin näringsverksamhet eller vid anordnandet av en allmän 

sammankomst eller en offentlig tillställning diskriminerar en person, genom att 

till exempel vägra personen att komma in i lokalen, kan detta resultera i böter 

eller fängelse i ett år. Det finns få fällande domar avseende olaga diskriminering, 

trots ett relativt stort antal anmälningar, och detta förklaras med att det ofta 

handlar om situationer där ord står mot ord. Från polisens och åklagarnas sida 

har man också påpekat att bestämmelsen är svår att tillämpa, att det är besvärligt 

att genom en förundersökning åstadkomma tillräcklig bevisning för fällande 

domar.11 Genom åren har diskuterats om bestämmelsen bör upphävas, på grund 

av att den uppfattas som ineffektiv och 1999 års diskrimineringsutredning fick i 

uppdrag att utreda frågan. Utredningen kom fram till att det fanns goda skäl att 

överväga att upphäva bestämmelsen, om det samtidigt skapades ett civilrättsligt 

diskrimineringsförbud.12 

Sedan år 2003 finns en sådan civilrättslig möjlighet att stämma för 

diskriminering, och den möjligheten har utnyttjats vad gäller krogdiskriminering. 

Det har bland annat skett i Malmö där ett antal studenter stämde en krogägare 

som låtit personer med etniskt svenskt utseende få tillträde till krogen, men 

8 NJA (2005), s. 805. 
9 Se Görel Granström, "Svensk rättstradition i konflikt med europarätten? Exemplet Åke Green", 

i Örjan Edström (red.), Svensk rätt i EU — en antologi (Uppsala 2007) för en beskrivning av 
fallet och konsekvenserna av Högsta domstolens friande dom för skyddet i hetslagstiftningen 
generellt, men kanske främst rörande homo-, bi- och transpersoner. 

10 BrB 16 kap. 9 §. 
11 Åklagarmyndigheten, Utvecklingscentrum Malmö, RättsPM 2005:16 (2005), s. 13. 
12 SOU 2001:39, Ett effektivt diskrimineringsförbud: om olaga diskriminering och begreppen ras och 

sexuell läggning. Betänkande från 1999 års diskrimineringsutredning (Stockholm 2001). 

200 



nekat dem som inte såg etniskt svenska ut. Högsta domstolen avgjorde målet 

under hösten 2008 och tilldömde studenterna skadestånd.13 

Förbudet mot olaga diskriminering finns alltså kvar även som ett 

straffrättsligt sanktionerat förbud. I den senaste utredningen konstaterade 

diskrimineringskommittén att en avkriminalisering skulle vara olämplig 

både ur allmänpreventiv synvinkel och på grund av symbolfunktionen hos 

kriminaliseringen, en uppfattning som delades av regeringen.14 Med andra ord, 

även om bevisläget är besvärligt, och färre fall än man skulle önska går vidare 

till åtal, fyller bestämmelsen en funktion genom att visa att ett diskriminerande 

agerande inte accepteras. 

Även om få fall går vidare till åtal och fällande dom finns några avgöranden från 

Högsta domstolen där näringsidkare fällts för olaga diskriminering. Ett exempel 

från år 1999 handlade om ägarna till ett varuhus som, i brottsförebyggande 

syfte, förbjöd personer klädda i vida, långa och tunga kjolar att komma in i 

varuhuset. Högsta domstolen konstaterade att förbudet hade utformats så att 

det praktiskt taget uteslutande riktade sig mot finsk-zigenska kvinnor, och att 

de tilltalade måste ha insett detta. Ägarnas motiv, att kjolarna kunde användas 

som hjälpmedel vid stölder, såg Högsta domstolen som ytterligare ett tecken på 

särbehandlingens diskriminerande karaktär.15 

Förolämpning 

Utöver dessa lagrum finns även möjligheten att använda sig av bestämmelsen om 

förolämpning.16 Exempelvis har den möjligheten diskuterats när det har handlat 

om uttalanden av rasistisk art som kan ses som hets mot folkgrupp, men som 

även är riktade mot en enskild person och då skulle kunna ses som förolämpning 

av den enskilda individen.17 Förolämpning är ett ärekränkningsbrott och 

innebär att någon uttalar sig kränkande mot någon annan, genom beskyllningar 

eller annat skymfligt beteende, till exempel genom skällsord med anspelning 

på hudfärg, etnicitet eller sexuell läggning. Straffet är böter eller, om brottet 

är grovt, fängelse i sex månader. Det finns inte mycket praxis på området men 

Högsta domstolen har konstaterat att ett uttalande som "jävla svartskalle" utgör 

förolämpning.18 

13 NJA 2008 s. 915. 
14 SOU 2006:22, En sammanhållen diskrimineringslagstiftning. Slutbetänkande av diskrimine

ringskommittén, (Stockholm 2006); Sveriges riksdag, Prop. 2007/08:95, s. 89. 
15 NJA 1999 s. 556. 
16 BrB 5 kap. 3 och 5 §§. 
17 Åklagarmyndigheten, Utvecklingscentrum Malmö (2005), s. 13. 
18 NJA 1989 s. 374. 
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Straffskärpningsregeln 

Vid andra brott där motivet är att kränka någon på grund av ras, hudfärg, 

etnicitet, trosbekännelse eller sexuell läggning, det vill säga de grunder som 

beivras av de svenska reglerna om hatbrott, kan straffskärpningsregeln komma 

att tillämpas.19 Bestämmelsen infördes år 1994 och innebär att om det rör sig om 

brott som till exempel misshandel, ofredande, olaga hot eller skadegörelse, skall 

det ses som en försvårande omständighet att det funnits ett hatbrottsmotiv.20 

När påföljden för brottet bestäms kan ett påslag på straffet göras, vilket innebär 

att antalet dagsböter ökas, eller att fängelsetiden blir längre för den som har ett 

rasistiskt eller homofobiskt motiv till sitt handlande. 

Även när det gäller tillämpningen av straffskärpningsregeln finns vissa 

problem. Till exempel är bevissituationen besvärlig, då det kan vara svårt att 

leda i bevis vilka motiv en förövare haft för en viss gärning. En annan fråga som 

har diskuterats i anslutning till straffskärpningsregeln är att det verkar finnas 

olika definitioner inom rättsväsendet av vad som är ett hatbrott, och att detta får 

konsekvenser genom att regeln inte tillämpas i den utsträckning som skulle vara 

möjlig.21 Dessutom är det svårt att se vilken påverkan straffskärpningsregeln fått 

på straffets längd, då det inte finns några regler som säger att domstolen måste 

motivera hur eventuella försvårande omständigheter påverkat straffmätningen. 

Behövs det förändringar i hatbrottslagstiftningen? 

Som framgår av genomgången ovan finns vissa problem med den rättsliga 

regleringen av hatbrott. De som skall tillämpa lagstiftningen måste hantera en 

bevissituation där det kan handla om att ord står mot ord, eller att det är svårt 

att bevisa vilka motiv som ligger bakom ett brott. Det finns inte heller mycket 

praxis på området, så det är besvärligt att genom vägledande avgöranden ta reda 

på hur olika situationer skall bedömas. 

Det är dock inte lagstiftningen i sig som är problematisk, utan snarare är 

det just hanteringen - tillämpningen - som kan ställa till problem. Det som 

behövs är bättre utredningar och mer omfattande underlag som kan ligga till 

19 Det är värt att notera att andra tillhörigheter, som exempelvis kön eller ålder, inte omfattas av de 
svenska brottsrubriceringarna. För ett resonemang om detta se Görel Granström, "Challenging 
the heteronormativity of law", i Åsa Gunnarsson, Eva-Maria Svensson och Margaret Davies 
(red.), Exploiting the limits of law. Swedish feminism and the challenge to pessimism (Aldershot 
2007). 

20 BrB 29 kap. 2 § 7 p. 
21 Eva Tiby, En studie av homofoba hatbrott i Sverige (Stockholm 2006), s. 47. 
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grund för en ökad lagföring av hatbrott. Det är i ljuset av detta som behovet av 

riktlinjer och handlingsprogram skall ses, dokument som tydliggör hur polis och 

åklagare bör arbeta och som också diskuterar var problemen kan uppstå och hur 

de kan lösas. Följaktligen skall i nästa del av artikeln ett antal sådana planer och 

riktlinjer presenteras. 

Policydokument rörande rättsväsendets arbete mot hatbrott 

Det har således funnits lagstiftning på området sedan strax efter andra 

världskriget, men det var först under 1990-talet som hatbrottsfrågorna kom 

riktigt i fokus för rättsväsendet. Anledningen till detta var att det rasistiska och 

homofobiska våldet hade blivit alltmer omfattande och frekvent, en utveckling 

som startade under 1980-talet. Arbetsgruppen med uppgift att motverka och 

förebygga rasistiskt och annat etniskt relaterat våld beskriver i sin rapport från 

1998 situationen som en konsekvens av ekonomisk tillbakagång som resulterat i 

ökad arbetslöshet och att rasistiska och nationalistiska ideologier bildat grogrund 

för högerextrema organisationers inflytande.22 

Regeringen presenterade med anledning av denna utveckling våren 2001 

en nationell handlingsplan mot rasism, främlingsfientlighet, homofobi och 

diskriminering.23 Där konstaterar man att Sverige fått uppleva en alltmer uttalad 

och aggressiv rasism och främlingsfientlighet, en utveckling som också skett i 

övriga Europa. Våldet och hoten hade drabbat såväl enskilda representanter för 

de olika utsatta grupperna som aktiva antirasister, journalister och politiker och 

detta var ett hot mot ett demokratiskt styrelseskick och mot uppfattningen om 

människors lika värde. 

I handlingsplanen framhölls att insatser mot hatbrott sedan tidigare var 

prioriterade, men att arbetet måste bli mer effektivt. Rättsväsendet fick i uppdrag 

att öka kunskapen om det sammanhang där hatbrottslighet förekommer och 

behovet av samverkan mellan rättsväsendets aktörer poängterades. Brå fick 

dessutom i uppdrag att göra en uppföljning av rättsväsendets arbete mot hatbrott 

och uppdraget resulterade i 2002 års rapport Hatbrott. En uppföljning av 

rättsväsendets insatser. Där konstaterades att de strategidokument som utfärdats 

på central nivå inom respektive organisation inte hade fått genomslag i praktiken. 

Inrapporteringen av hatbrott måste förbättras, likaså samarbetet med olika 

minoritetsorganisationer. Brå påpekade också att de anställdas egna attityder 

22 Ds 1998:35, Rasistiskt och främlingsfientligt våld: rapport från Arbetsgruppen med uppgift att 
motverka och förebygga rasistiskt och annat etniskt relaterat våld (Stockholm 1998), s. 43ff. 

23 Regeringens skrivelse 2000/01:59. En nationell handlingsplan mot rasism, främlingsfientlighet, 
homofobi och diskriminering. 
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och klimatet i den egna organisationen måste finnas med i diskussionerna kring 

insatserna mot hatbrott.24 

Vilket genomslag fick kravet på prioriteringar av insatser mot hatbrott 

i polisens och åklagarnas verksamhet? En genomgång av regleringsbreven för 

respektive myndighet under perioden 2000 till 2009 visar hur statsmakterna 

ansåg att hatbrotten skulle prioriteras. 

Hur formuleras de politiska prioriteringarna i regleringsbreven? 

Polis och åklagare har ett nära samarbete kring insatser mot hatbrott, framför allt 

när dessa ärenden kommit så långt att en anmälan om brott är upprättad och 

en förundersökning inledd. Även om poliser kan vara förundersökningsledare 

finns det vissa allvarligare brott där särskilda föreskrifter säger att åklagaren 

skall träda in tidigt i utredningen. Hatbrotten omfattas av dessa föreskrifter, 

och i Riksåklagarens riktlinjer från år 2002 sägs att hatbrottsutredningar skall 

behandlas med förtur samt att åklagaren skall vara förundersökningsledare.25 

Detta nära samarbete kring hatbrotten framgår också i de uppdrag och 

återrapporteringskrav som polis och åklagare har att rätta sig efter enligt 

regleringsbreven. En genomgång av regleringsbreven för polis-och åklagarväsendet 

visar att de två aktörerna inom rättsväsendet oftast får liknande uppdrag. 

Inledningsvis omfattade insatserna brott med rasistiska, främlingsfientliga och 

homofobiska motiv, men redan år 2001 inkluderades även antisemitiska motiv 

och år 2006 togs även brott med islamofobiska motiv med. I början fokuserades 

på både brottsbekämpande verksamhet och på att öka personalens kompetens 

på området. Under senare delen av perioden, från år 2004 och framåt, ses 
tydligare fokus på antalet lagföringar, genomströmningstider samt inkomna och 

avslutade brottsmisstankar. År 2007 fanns ett särskilt formulerat uppdrag med 

innebörd att Åklagarmyndigheten tillsammans med Rikspolisstyrelsen skulle 

vidta åtgärder för att säkerställa att hatbrottsmotiv identifierades och utreddes så 

tidigt som möjligt vid hatbrottsutredningar. 
År 2008 inträdde dock en förändring så till vida att regleringsbreven för 

år 2008 inte längre nämnde insatser mot hatbrott, vare sig i polisens eller 

i åklagarnas verksamhet.26 Inte heller i 2009 års regleringsbrev omnämns 

hatbrotten som ett prioriterat område för polis- och åklagarväsendet. Som en 

jämförelse kan nämnas att mäns våld mot kvinnor, som vid sidan av hatbrott 

24 Karin Lönnheden och Lena Schelin, Hatbrott. En uppföljning av rättsväsendets insatser. Brå-
rapport 2002:9 (Stockholm 2002), s. 8f. 

25 Riksåklagaren, Promemoria och riktlinjer för bekämpande av hatbrott (2002), s. 7. 
26 Görel Granström "Rättsväsendets prioritering av hatbrott", i Retfaerd4(123) (2008) s. 83-101. 
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varit ett exempel på prioriterade områden för rättsväsendet under 2000-talet, 

fortfarande omnämns som prioriterat. 

Detta skulle kunna tolkas som att hatbrotten inte längre är prioriterade i 

rättsväsendets arbete och faktum är att riksdagsledamoten Marianne Berg 

(vänsterpartiet) i januari 2009 ställde en skriftlig fråga till justitieminister 

Beatrice Ask på just detta tema, nämligen; "Vilka åtgärder avser ministern att 

vidta för att hatbrott skall vara en prioriterad fråga för rättsväsendet?".27 Hon 

fick till svar att hatbrotten fortfarande var prioriterade av regeringen och inom 

polisen. Ask redogjorde sedan för det arbete som genomförts inom respektive 

organisation. Däremot uttalade hon sig inte om vilka åtgärder som hon avsåg 

att vidta fortsättningsvis och hon förklarade heller inte varför prioriteringen inte 

längre framgick av regleringsbreven.28 

I sammanhanget är det intressant att notera att Rikspolisstyrelsens 

verksamhetsplan för 2008 inte heller säger något speciellt om insatser mot 

hatbrott.29 Däremot framgår av Åklagarmyndighetens verksamhetsplan för 2008 

att landets åklagarkamrar skall arbeta för att försvårande omständigheter — som 

kan bli relevanta för tillämpningen av straffskärpningsregeln — om möjligt skall 

anges redan i samband med delgivning av misstanke. När det blir aktuellt skall 

dessa försvårande omständigheter därefter finnas med i gärningsbeskrivningen 

och i bevisuppgiften i stämningsansökan. Kamrarna skall också redovisa vilka 

åtgärder som de vidtagit för att förbättra möjligheterna att beivra hatbrott.30 

I samband med detta kan konstateras en minskad fokusering på 

brottsofferfrågor generellt i regeringens budgetpropositioner från de senaste 

åren. Från att år 2007 uttala att regeringen kommer att vidta "en rad offensiva 

åtgärder" för att se till att brottsoffer får det skydd och stöd de behöver, och 

att brottsoffers rättigheter skall stärkas, sägs i 2009 års budgetproposition att 

"brottsoffers behov skall mötas", men det finns inte längre några formuleringar 

om rättigheter.31 Vad prioriteras då istället? Utöver att vålds- och sexualbrott mot 

kvinnor och barn skall prioriteras, både i polisens och åklagarnas verksamhet, 

skall bland annat insatser mot den grova organiserade brottsligheten och 

27 Sveriges riksdag, Skriftlig fråga 2008/09:458. 
28 Sveriges riksdag, Svar på skriftlig fråga 2008/09:458. 
29 Rikspolisstyrelsen, Verksamhetsplan 2008. Det måste dock konstateras att dessa uppgifter 

kommer från den verksamhetsplan som ligger ute på polisens hemsida, och att det där framgår 
att det är en sammanfattning av Rikspolisstyrelsens verksamhetsplan och utvecklingsportfölj 
för 2008. Samtidigt sägs också att sammanfattningen presenteras med tyngdpunkt på de 
prioriterade områdena, så följaktligen borde insatser mot hatbrott ha omnämnts, om det 
fortfarande var ett prioriterat område för år 2008. 

30 Åklagarmyndigheten, Verksamhetsplan 2008, s. 7. 
31 Sveriges riksdag, Prop. 2006/07:1, s. 18; Sveriges riksdag, Prop. 2008/09:1, s. 12. 
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ungdomsbrott prioriteras. Insatser mot prostitution och människohandel står 

också i fokus, och ett av polisens mål är att se över verkställigheten rörande 

awisningar tillsammans med Migrationsverket och Kriminalvården.32 

Regeringens krav på polis och åklagare har alltså gått från att vara relativt 

tydliga i sin fokusering på prioritering av hatbrott till att under de senaste två 

åren bli något mer återhållsamma i formuleringarna, även om detta, enligt 

justitieministern, inte skall tolkas som att hatbrotten är nedprioriterade. Vilka 

styrdokument, i form av riktlinjer och handlingsplaner, har då utarbetats hos 

polis- och åklagarväsendet under de senaste tio åren? 

Strategidokument för polis och åklagare 

Riksåklagaren utfärdade redan år 1997 allmänna råd för handläggningen av mål 

rörande olaga diskriminering. Av dessa framgick bland annat att svårigheten 

med att säkra bevis ställer särskilt höga krav på brottsutredningen. Därför 

bör förundersökningen alltid ledas av åklagare, och särskilda åklagare bör 

utses för denna typ av mål och dessa bör lämna särskilda utredningsdirektiv 

till polisen. År 1999 utarbetades ett 12-punktsprogram avseende insatser mot 

hatbrott. Programmet ersattes år 2002 av de ännu gällande riktlinjerna som 

sammanfattades i Riksåklagarens promemoria och riktlinjer för bekämpning av 

hatbrott. Här bygger man vidare på tidigare program och riktlinjerna innehåller 

bland annat att hatbrottsärenden skall behandlas med förtur och att polis och 

åklagare skall arbeta i nära samverkan. Sedan år 2000 skall det finnas särskilt 

utsedda åklagare på varje åklagarkammare som är ansvariga för hatbrott. Det 

skall också finnas åklagare som agerar samordnare för att stödja hatbrottsåklagare 

vid olika åklagarkamrar.33 

År 2000 utformades strategidokument för både polis och åklagare avseende 

arbetet mot hatbrott. En viktig del i detta arbete var att se till att personalen hade 

god kunskap om grunden för rasistiska, främlingsfientliga och homofobiska brott 

och om situationen för brottsoffren. Polisens strategidokument innehöll en rad 

konkreta förslag på åtgärder. Man menade att det inte räckte med punktinsatser 

utan hela organisationen måste dra åt samma håll. Strategin utgick från att det 

krävdes tydliga signaler och ett klart ställningstagande från polisledningen. 

Andra delar handlade om rekryteringen av personal, att sammansättningen 

skulle vara representativ för samhället i stort. Man pekade också på vikten 

32 Regleringsbrev för polis och åklagare för år 2009. 
33 Lönnheden och Schelin (2002), s. 7. 
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av att ta till vara på den kunskap som redan fanns inom polisen.34 Sedan år 

2001 finns kontaktpersoner för hatbrott vid varje polismyndighet, och flera 

polismyndigheter har särskilt utsedda hatbrottsutredare.35 

Säkerhetspolisen började år 1997 publicera statistik över polisanmäld 

brottslighet med hatbrottsmotiv. Kartläggningen var en del av säkerhetspolisens 

arbete med att förebygga och avslöja brott mot rikets inre säkerhet och syftade 

även till att komplettera den officiella kriminalstatistiken och ge en bild av 

utvecklingen av brottslighet med hatbrottsmotiv. År 2006 övertogs uppgiften 

av Brå.36 

År 2005 omorganiserades Åklagarmyndigheten och ett nytt inslag 

var inrättandet av fyra utvecklingscentrum runt om i landet med olika 

ansvarsområden. Utvecklingscentrum Malmö fick bland annat ansvar för 

hatbrott och i en projektrapport från samma år framgår hur arbetet organiserades 

och vad man fokuserade på. Bland annat genomfördes en ärendegranskning för 

att förbättra polis- och åklagararbetenas arbete med hatbrott. Det genomfördes 

även ett möte med landets hatbrottssamordnare inom åklagarmyndigheten för 

att undersöka den operativa verksamhetens behov. Slutligen hölls ett gemensamt 

seminarium för poliser och åklagare som arbetar med hatbrott. Syftet med 

seminariet var att redovisa erfarenheter och diskutera både teoretiska och 

praktiska frågor.37 

Samma år presenterade Rikspolisstyrelsen sin handledning för att förbättra 

stödet till offer för homofobiska brott. Den påminner om strategidokumentet från 

år 2000 i så måtto att kravet på förhållningssätt från ledningens sida återkommer 

och behovet av samverkan och utbildning poängteras. Handledningen fokuserar 

på konkreta förslag och rekommendationer för hur den enskilda polisen kan 

bli bättre på att tillvarata hbt-personers rättigheter som brottsoffer. Exempelvis 

diskuteras vilka nyckelindikatorer som polisen skall söka efter vid misstanke 

om hatbrott, och det ges rekommendationer om hur polisen bör uppträda mot 

offer.38 

34 Rikspolisstyrelsen, Strategi för polisens arbete med frågor som har anknytning till rasism, 
främlingsfientlighet och homofobiska brott, 2000. 

35 Rikspolisstyrelsen och Åklagarmyndigheten, Redovisning av uppdrag angående hatbrott, Dnr: 
POA-426-547/07, 2008. 

36 Brå, Hatbrott 2005. En sammanställning av polisanmälningar med främlingsfientliga, 
antisemitiska, homofobiska och vit makt-ideologiska motiv. Webbrapport 2006:3 (2006), s. 5. 

37 Åklagarmyndigheten, Utvecklingscentrum Malmö (2005). 
38 Rikspolisstyrelsen, Handledning för attförbättra stödet till offerför homofobiska brott (Stockholm 

2004). 
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Stockholmspolisens arbete mot hatbrott 

När det gäller polisens arbete mot hatbrott kan Stockholmspolisens 

hatbrottsprojekt nämnas som exempel. År 2004 och 2007 genomförde City 

polismästardistrikt ett hatbrottsprojekt i syfte att uppmärksamma och synliggöra 

hatbrott, dels för att öka kunskapen inom polisen och dels för att underlätta för 

dem som utsatts för brott att anmäla.39 Under en begränsad tid genomfördes en 

studie av vissa brottstyper, bland annat olaga hot och misshandel, genom att en 

särskild fråga kom upp när anmälningsupptagaren registrerade anmälan i polisens 

datasystem: "Kan det finnas rasistiska, främlingsfientliga eller homofobiska motiv 

bakom brottet?"40 Polisen i Stockholms län har också inrättat en hatbrottsjour 

i City polismästardistrikt. Detta för att utveckla utredningsrutinerna så att fler 

hatbrott leder till åtal.41 

Sommaren 2008 gav Polismyndigheten i Stockholms län ut en broschyr 

med titeln Att vara sig själv är inte ett brott. Där beskrivs hatbrott som något 

som motiveras av förövarens hat mot personer som han eller hon upplever som 

annorlunda. Intoleransen kan vara kopplad till antingen hudfärg, religion eller 

sexuell läggning. Broschyren innehåller definitioner av hatbrott, information om 

hur polisen arbetar med frågorna och vilken hjälp som finns att få. Broschyren 

tar också upp att det är viktigt att anmäla våld som förekommer i parrelationer, 

och den innehåller även råd om hur man kan agera för att minska risken för att 

utsättas för hatbrott, vilket skydd som finns att få och vilka riskfaktorer som 

finns. 

Vilka insatser mot hatbrott fokuserar polis och åklagare på? 

En fråga som inte går att besvara utifrån materialet som redovisats i den här 
artikeln är hur det konkreta arbetet har sett ut ute i verksamheterna. Det hade 

varit intressant att komplettera studien med en undersökning av hur det praktiska 

39 Polismyndigheten i Stockholms län, Kartläggning av hatbrott, 2005; Polismyndigheten i 
Stockholms län, Hatbrott i City polismästardistrikt 13 februari till 9 maj 2007. 

40 År 2008 uppgraderades polisens anmälningsrutin, RAR, och ett nytt textfält infördes där 
anmälningsupptagaren måste svara ja eller nej på frågan om det aktuella brottet är ett hatbrott. 
Tanken är att alla polisanställda som upprättar en anmälan skall göra en hatbrottsbedömning. 
Dessutom skall personalen vid Polisens Kontaktcenter (PKC), dvs. de som tar mot samtal 
till det nationella telefonnumret 11414 utbildas i hatbrotts- och motivbildsproblematik så 
att de lättare skall kunna upptäcka eventuella hatbrottsmotiv vid anmälningsupptagning. Se 
Rikspolisstyrelsen och Åklagarmyndigheten, Redovisning av uppdrag angående hatbrott, Dnr: 
POA-426-547/07, 2008. 

41 Polisens hatbrottsprojekt - ett utvecklingsprojekt i City polismästardistrikt, www.polisen.se. 
Projektet pågick mellan maj 2007 och september 2008. 
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arbetet har genomförts, för att undersöka hur offer för hatbrott upplever mötet 

med polis och åklagare. Det som dock har konstaterats på annat håll, exempelvis 

i den årligen publicerade Nationella trygghetsundersökningen (NTU), är att 

brottsoffer har ett lägre förtroende för rättsväsendet och dess myndigheter och 

deras förmåga att utföra sina arbetsuppgifter än de som inte utsatts för brott.42 

Det kan alltid ifrågasättas, oavsett verksamhet, om de policydokument i 

form av handlingsplaner och riktlinjer som produceras kommer till konkret 

användning och om de resultat som redovisas i olika återrapporteringar 

visar en korrekt bild av verksamheten. Som ett exempel kan nämnas att i en 

gemensam redovisning som polis och åklagare sammanställde under 2008 för 

att avrapportera uppdraget om särskilda insatser mot hatbrott för år 2007 sägs 

angående grundutbildningen för åklagare att där ingår ett avsnitt om hatbrott 

där ett antal föreläsningar syftar till att ge åklagarna kunskap om dessa brott, 

"samt en ökad förståelse för de svårigheter som finns".43 Studerar man schemat 

för den aktuella kursen framgår dock att det endast handlar om en föreläsning 

på två timmar. 

I ett forskningsprojekt som bedrivs vid Juridiska institutionen, Umeå 

universitet, ingår som en del att intervjua företrädare för polis och åklagare för 

att undersöka hur arbetet med att prioritera brottsofferfrågor och särskilt frågor 

om offer för hatbrott utförs i de olika delarna av rättsväsendet.44 Delstudien 

har just påbörjats, och det finns därför inga färdiga resultat, men det kan ändå 

konstateras att ambitionsnivån hos de enskilda åklagarna och poliserna, till 

exempel hatbrottsåklagare och brottsoffersamordnare hos polisen, är hög. Det 

pågår en mängd olika projekt, framför allt hos polisen, men de ekonomiska 

resurserna är knappa. Det märks också en viss uppgivenhet, särskilt bland 

dem som arbetat länge med frågorna. Uppgivenheten gäller dels att hatbrotten 

fortsätter att öka, men framför allt att frågan inte längre är lika "het" bland 

chefer och beslutsfattare. 

Genomgången av policydokumenten visar att polis och åklagare på olika sätt 

har arbetat för att prioritera hatbrott i enlighet med de instruktioner de fått från 

statsmakterna. Polisen har arbetat mer konkret, och nära, offren för hatbrott 

genom att upprätta handledningar för hur utredningsarbetet och bemötandet 

42 Jennie Wigerholt och Åsa Irlander, NTU2008 : om utsatthet, trygghet och förtroende (Stockholm 
2009), s. 13. 

43 Rikspolisstyrelsen och Åklagarmyndigheten, Redovisning av uppdrag angående hatbrott, Dnr: 
POA-426-547/07, 2008. 

44 Forskningsprojektet "Rättsväsendets aktörer och implementeringen av lagstiftarens syn på 
brottsoffers rättigheter" finansieras av Brottsofferfonden och genomförs under tidsperioden 
2008-2010. 
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av brottsoffren skall gå till. Man har också producerat material som direkt riktar 

sig till potentiella offer, för att informera om rättigheter och om vilka insatser 

som polisen kan bistå med i händelse av brott. Åklagarna har bland annat genom 

riktlinjer fastställt hur ansvarsfördelningen mellan polis och åklagare bör se ut i 

dessa ärenden, samt hur stämningsansökningar och yrkanden bör formuleras för 

att hatbrottsmotiv skall kunna uppmärksammas i en eventuell rättegång. 

Denna fokusering på skilda insatser är en logisk konsekvens av den 

ansvarsfördelning som finns inom rättsväsendet, där polisen är den aktör som har 

mer omfattande brottsofferkontakter än andra delar av rättskedjan. Gemensamt 

för båda aktörerna är dock att frågan om de anställdas egna värderingar i 

förhållande till arbetet med hatbrottsoffer har tagits upp och problematiserats, 

men även här i större utsträckning inom polisen. 

Det kan alltså konstateras att både polis och åklagare lever upp till de krav på 

insatser mot hatbrott som formuleras i regeringens styrdokument. Frågan är dock 

vad som händer med arbetet mot hatbrott när de politiska styrinstrumenten blir 

mindre tydliga, det vill säga när det inte längre uttryckligen sägs att en fråga skall 

prioriteras. Detta skall diskuteras i artikelns avslutande del. 

Konsekvenser av en ändrad retorik kring hatbrott 

Tillämpningen av hatbrottsstrafflagen beror på samspelet mellan sociala rörelsers 
aktivism, politiska hänsyn, den rådande rättskulturen och inflytandet från 
betydelsefulla händelser, liksom av argument för social rättvisa.45 

Själva juridiken kring hatbrott, i form av de lagregler som dels förbjuder vissa 

handlingar och dels reglerar möjligheten till straffskärpning, är egentligen inte så 

komplicerad. Det finns viss praxis på området vad gäller hets mot folkgrupp och 

olaga diskriminering, vilket innebär att tolkningen av lagrummen har behandlats 

och diskuterats av Högsta domstolen. Inte heller straffskärpningsregelns 

tillämpbarhet och räckvidd är särskilt juridiskt komplicerad. Däremot har 

såväl forskare som offentliga utredningar konstaterat att det saknas särskilt 

^ Paul Iganski, "Introduction: The problem of hate crimes and hate crime law", i Paul Iganski 
(red.), The Hate Debate. Should hate be punished as a crime? (London 2002), s. 12. Redaktionens 
övers. 
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omfattande information om hur straffskärpningsregeln faktiskt tillämpas och 

vilket genomslag den får.46 

Problemen kring insatser mot hatbrott återfinns istället i den faktiska 

tillämpningen, i domstolen i form av bevissvårigheter för åklagaren, men också 

tidigare i rättskedjan på grund av att anmälningsbenägenheten är låg och att det 

finns en risk att hatbrott inte identifieras som sådana utan registreras som vanliga 

brott utan hatbrottsmotiv. Det är därför som utformandet av handlingsplaner 

och riktlinjer blir så centralt, för att ge exempel på arbetssätt och tydliggöra vilka 

frågor som kräver extra insatser. 

Problemen i tillämpningen är också förklaringen till varför den politiska 

retoriken blir intressant. Rättsväsendets olika grenar är tungt belastade, och i 

en situation där begränsade resurser skall fördelas krävs att det finns en tydlig 

politisk prioritering av områden som annars lätt hamnar i skymundan. 

Som genomgången ovan visar har såväl polisväsendet som åklagarväsendet 

på olika sätt arbetat för att prioritera hatbrotten. Det som framstår som mer 

oroväckande är att frågan har fått en svagare ställning på den politiska nivån. 

Som konstaterats nämns inte längre hatbrotten i regleringsbreven för år 2008 

och 2009 och inte heller i budgetpropositionen för år 2009. 

Det finns visserligen inget uttalande från den sittande regeringen om att 

rättsväsendet skall sluta att prioritera hatbrott, tvärtom säger justitieministern 

att frågan fortfarande är prioriterad av regeringen och hos polisen, men genom 

att frågan försvinner från de instrument som regeringen har för att styra 

verksamheten på myndighetsnivå finns en risk att den prioriteras ned. 

I den politiska retoriken har sedan flera år tillbaka kampen mot hatbrott 

motiverats med att det är en mänsklig rättighet att inte utsättas för våld, hot 

och kränkningar, även om man inte är heterosexuell, etniskt svensk eller 

på något annat sätt inte passar in i föreställningen om normalitet. Frågan är 

om vi står inför ett skifte i retoriken. Brottsoffers rättigheter och rätt till stöd 

och upprättelse tonas ned, hatbrott nämns inte längre bland de prioriterade 

områdena för rättsväsendet, de kvarvarande prioriteringarna handlar om 

"klassiska" brottsoffergrupper som kvinnor och barn, och istället växer en retorik 

fram om behovet av fler poliser för att säkra medborgarnas trygghet, om insatser 

mot organiserad brottslighet och mot terrorism. 

46 Ds 1998:35, s. 245 ff.; Eva Tiby, "Offer för homofobiska brott", i Magnus Lindgren, Karl-Åke 
Pettersson och Bo Hägglund (red), Sårbara och utsatta brottsoffer (Stockholm 2004), s. 191 f.; 
Görel Granström, Rättsväsendets möte med hbt-personer som brottsoffer, i Görel Granström, 
Ruth Mannelqvist och Katarina Weinehall (red), Brottsoffer — ansvar och konsekvenser. Ett 
viktimologiskt forskningsseminarium i Umeå den 22 november 2005 (Umeå 2006), s. 59f. 
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Inledningsvis ställdes frågan om offer för hatbrott fortfarande är en prioriterad 

grupp i rättsväsendets brottsofferarbete. Slutsatsen måste tyvärr bli - trots 

att företrädare för regeringen hävdar motsatsen — att vi ser början på en 

nedprioritering av brottsofferfrågorna generellt och även av hatbrottsfrågorna. 

Finns dessa frågor inte längre med på den politiska agendan lär det inte dröja 

länge innan rättsväsendet satsar sina resurser på andra prioriterade områden. 
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