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Sammanfattning 

Lagen hets mot folkgrupp tillkom 1948 med huvudsakligt syfte att motverka antisemitisk 

propaganda. Lagen har successivt omarbetats och getts en vidare omfattning, såväl vad 

gäller vilka grupper som skyddas som vilken sorts uttalanden som kan föranleda straffansvar. 

Lagen har – av varierande anledning -  ifrågasatts från såväl juridiskt som politiskt håll. 

Huvudsakligen har kritiken handlat om att lagen är svårtolkad och otydligt utformad. I denna 

uppsats har jag granskat Justitiekanslerns beslut samt domar från samtliga instanser för att 

se hur lagen tillämpas, samt huruvida de olika instanserna inbördes och sinsemellan är ense 

om vilka bedömningsgrunder som ska vara centrala vid en prövning. Min slutsats är att lagen 

inte ska förstås utifrån dess rent objektiva ordalydelse, utan tolkas i ljuset av grundlagarna, 

lagmotiven och även omständigheterna i det enskilda fallet. Högsta domstolen har på senare 

tid i sina bedömningar fäst allt större betydelse vid Europadomstolens praxis, något som 

endast i begränsad omfattning fått genomslag i de undre instanserna. Lagen tycks 

sammantaget sakna enhetlig tillämpning – de undre instansernas bedömningar skiljer sig 

generellt från den metod som Högsta domstolen utvecklat, och rent allmänt tycks fall som har 

huvudsakligen liknande omständigheter föranleda varierande bedömningar. 
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1. Inledning 

1.1. Bakgrund 

Lagen hets mot folkgrupp har sedan dess tillkomst varit föremål för diskussion. Redan inför 

den ursprungliga bestämmelsens tillkomst ifrågasattes betydelsen av en sådan,
 1

 och lagen har 

fortsatt kritiserats bl.a. på grundval av den inskränkning av grundlagsskyddade friheter som 

den innebär.
2
 Inför missaktningsrekvisitets införande uttrycktes farhågor för att lagen skulle 

bli svårtolkad och otydlig,
3
 något som isåfall påverkar tillämpningen och förutsebarheten av 

lagen. I den politiska debatten har även förekommit kritik att lagen skulle vara ineffektiv och 

verkningslös.
4
  

1.2. Syfte och frågeställningar 

Målet med denna uppsats är att beskriva lagen och dess syften för att sedan se om det råder 

diskrepans mellan lagstiftarens motiv och lagens tillämpning - domstolarnas resonemang 

kommer att ställas mot lagstiftarens intentioner. Frågan kommer också besvaras huruvida 

lagen har givit upphov till de resultat som lagstiftaren önskade uppnå. För att undersöka detta 

kommer tillämpningen att studeras från samtliga instanser, det är alltså inte frågan om enbart 

en redogörelse för befintliga prejudikat. Uppsatsen söker bringa klarhet i huruvida lagen 

tillämpas likvärdigt av de olika domstolarna – såväl inom som mellan de olika instanserna. 

Förekomsten av skiljaktiga meningar kommer studeras då sådana påverkar prejudikatvärdet 

och kan illustrera tolkningssvårigheter hos domstolarna. Det är även av stort intresse att se i 

vilken utsträckning Hovrätterna och Tingsrätterna använder sig av samma 

bedömningsgrunder som Högsta domstolen.     

1.3. Metod & Material 

Uppsatsens frågeställningar besvaras med hjälp av rättsdogmatisk metod. Lagen kommer 

analyseras och förstås mot bakgrund av själva lagtexten och de förarbeten som föregått dess 

tillkomst och ändringar. För att förstå lagens tillämpning beskrivs och analyseras de fall där 

lagen prövats. Tillämpningen studeras från samtliga nivåer, dvs. HD, HovR och TR. Eftersom 

JK är ensam åklagare i tryckfrihetsbrott kommer dennes ställningstaganden tillmätas 

betydande utrymme, inte för att JK:s uppfattning traditionellt skulle ha något praxisvärde, 

utan för att det ytterst är denne som avgör när ett tryckt uttalande kan prövas för hets mot 

folkgrupp i domstol. JK:s beslut får därmed stor betydelse för den faktiska tillämpningen. De 

olika instansernas tillämpning kommer även att jämföras mot varandra i den utsträckning de 

skiljer sig åt i något relevant avseende. 

Samtliga propositioner som föranlett lagens tillkomst och ändringar har granskats. Vad gäller 

domar och beslut så har avsikten varit att urvalet ska vara så omfattande som möjligt. Efter en 

slagning på Zeteo har samtliga HD-domar som funnits tillgängliga via Nytt Juridiskt Arkiv 

                                                           
1
 Se t.ex. Prop. 1948:80 s. 202. 

2
 Se t.ex. http://www.newsmill.se/artikel/2011/03/09/bra-att-en-negers-uppv-xt-friades 2013-04-24. 

3
 NJA II 1970 s. 532-533. 

4
 Se t.ex. http://www.newsmill.se/artikel/2013/03/15/lagen-om-hets-mot-folkgrupp-skyddar-inte-l-ngre-judar, 

http://www.rfsl.se/?p=324&aid=2591 2013-04-24. 
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samlats in. Likaså de som finns återgivna i Rättsfall från Hovrätterna. Övriga domar och JK 

beslut har upptäckts genom massmediala omnämnanden eller hänvisningar från juridiska 

artiklar. Undertecknad är medveten om att urvalet vad gäller de senast nämnda typerna kan 

kritiseras för att vara skönsmässigt. Jag vill trots det hävda att urvalet har skett på ett objektivt 

och för ändamålet tillfredsställande sätt, eftersom det givet förutsättningarna finns en bred 

spridning vad gäller omständigheterna i de olika fall som tas upp av denna uppsats. Man 

skulle kunna uttrycka det som så att jag samlat på mig allt jag kommit över.  

1.4. Avgränsningar 

Detta arbete söker utreda och beskriva hur lagen om hets mot folkgrupp tillämpas. Fokus är 

riktat mot de tre rekvisitens innehåll; ”hot eller uttryck för missaktning”, ”uttalande eller i 

annat meddelande som sprids”, samt ”folkgrupp eller annan sådan grupp av personer med 

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

läggning” - hur dessa ska tolkas och hur de tillämpas i praktiken. Straffmätning och 

påföljdsbestämning faller helt utanför detta arbetes ramar. Europadomstolens domar nämns i 

den utsträckning de hänvisas till av den svenske rättstillämparen, och det ligger helt utanför 

denna uppsats ämnesområde att befatta sig med andra allmäna utsvävningar och jämförelser 

av Europadomstolens tolkning av yttrande- och religionsfriheten. Inte heller är det min avsikt 

att göra någon djupdykning i de svenska grundlagarna, men av uppenbara skäl kommer 

resonemang kring dessa att förekomma i viss utsträckning. 

1.5. Disposition 

Uppsatsen inleds med en redogörelse för lagen som sådan och dess historiska bakgrund. 

Därefter introduceras JK:s beslut. Att dessa kommer före domstolarnas prövning beror på att 

flera prövningar har föregåtts av JK:s granskning, det faller sig därför logiskt att följa det 

kronologiska händelseförloppet och introducera dennes beslut och yttranden före 

domstolarnas prövning. Uppsatsen avslutas med avsnitt för rättslig analys av det material som 

framkommit. 
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2. Lagen hets mot folkgrupp och dess ursprung 

2.1. Brottsbalken 16 kap 8 § 

Bestämmelsen hets mot folkgrupp infördes ursprungligen 1948 under 11 kap 7 § i dåvarande 

Strafflagen. Den ursprungliga lydelsen angav att ”den, som offentligen hotade, förtalade eller 

smädade en grupp av befolkningen med viss härstamning eller trosbekännelse, skulle för hets 

mot folkgrupp dömas till böter eller fängelse”.
5
 Bestämmelsen tog  huvudsakligen sikte på 

antisemitisk propaganda, men gavs en allmän utformning där ”zigenare, lappar, utlänningar 

som tagit sin tillflykt till Sverige samt sekterister av skilda slag” fick exemplifiera ytterligare 

skyddsobjekt. 
6
 Skälet till denna mer allmänna utformning var att man ville undvika att 

förstärka föreställningen av judar som priviligierad grupp.
7
 Straffrättskommitén uttalade att 

bestämmelsen inte hade för avsikt att hindra saklig diskussion rörande de berörde grupperna, 

detta även om uttalanden som framfördes hade en förklenande karaktär.
8
 Bland de yttranden 

från olika myndigheter och sammanslutningar som inhämtades i samband med lagens 

framtagande avstyrkte flertalet införandet av en sådan lag; det ansågs dels att de gärningar 

som man hade för avsikt att bestraffa redan omfattades av andra straffbestämmelser, dels att 

bestämmelsen om den infördes riskerade att få motsats effekt och rent av skulle kunna bidra 

till ökade motsättningar mellan olika grupper i samhället. Departementschefen yttrade att han 

för egen del såg nödvändigheten av den föreslagna lagstiftningen, men ansåg att de skäl som 

talade mot densamma trots allt vägde tyngre, och valde därför att avstyrka förslaget. Som 

exempel på negativa effekter nämndes en situation där vissa grupper skulle kunna komma att, 

faktiskt eller inbillat, skyddas från kritik som är tillåten att uttala mot andra grupper i 

samhället.
 9

 Riksdagen kom emellertid att godkänna det av straffrättskommitén lagda 

förslaget. 

I samband med att Sverige tillträdde FN:s konvention om avskaffande av alla sorters 

rasdiskriminering tillsattes en utredning för att se i vilken mån svensk lagstiftning 

överensstämde med konventionens krav. Konventionens art. 4 a) förpliktar 

konventionsstaterna att kriminalisera spridandet av av idéer om att en viss ras eller folkgrupp 

är överlägsen en annan, samt de organisationer som verkar för sådana idéer. Som en 

konsekvens av Sveriges ratificering av konventionen vidgades lagen om hets mot folkgrupp 

genom ersättandet av rekvisitet förtal eller smädelse med det nya hot eller missaktning. Det 

ansågs att det nya rekvisitet skulle få en så omfattande  täckning att det uttryckliga förbud mot 

organisationer som framhäver en ras som överlägsen skulle bli överflödigt. Genom ändringen 

skulle utrymmet för dessa komma att begränsas avsevärt och därmed skulle den eftersökta 

effekten vara uppnådd med mindre ingripande åtgärder än ett uttryckligt förbud.
10

 Den nya 

lydelsen godkändes och trädde i kraft 1970. I propositionen uttalade departemenschefen att 

det inte var meningen att omdömen som inte överskrider gränsen för saklig debatt ska vara 

                                                           
5
 Prop. 1948:80 s. 194. 

6
 Prop. 1948:80 s. 196. 

7
 Prop. 1948:80 s. 195. 

8
 Prop. 1948:80 s. 196-197. 

9
 Prop. 1948:80 s. 202. 

10
 NJA II 1970 s. 526. 
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straffbara.
11

 Lagrådet yttrade att införandet av missaktningsrekvisitet skulle innebära att 

gränsen mellan tillåten kritik och straffbar missaktning blev flytande.
12

 Särskilda 

gränsdragningssvårighet mellan tillåtna och straffbelagda yttranden befarades uppstå för den 

skull någon uttalar kritik mot en främmande stats handlingar eller företeelser i landet, sedan 

sådana lätt skulle kunna uppfattas som ett angrepp på folket i det landet. Departementschefen 

uttalade att syftet i sådana fall inte torde vara att uttrycka missaktning för en folkgrupp och att 

sådan politisk kritik därmed inte borde träffas av bestämmelsen. Uttalanden som uttrycker 

missaktning mot en hel folkgrupp skulle däremot aldrig kunna fritas från ansvar med 

hänvisning till kritikrätten eller yttrandefriheten.
13

 Vid propositionens behandling i riksdagen 

uttalade även Lagutskottet att begreppet missaktning måste tolkas med försiktighet, och att 

endast sådana uttalanden där gränsen för saklig debatt klart överskridits ska träffas av 

bestämmelsen.
14

 1970 års ändring innebar även att det inte längre behövde vara fråga om ett 

yttrande i tal och skrift, utan att även annat meddelande som gav uttryck för missaktning 

skulle komma att omfattas av bestämmelsen.
15

 

1982 undantogs kravet att uttalandet ska anspela på ”viss grupp...”, till att även inkludera 

”annan sådan grupp...”. Syftet med denna ändring var att uttalanden som riktade sig mot 

ospecifika grupper, t.ex. invandrare i allmänhet, skulle straffas om missaktningen anspelade 

på ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, eller trosbekännelse.
16

 Under 

remissbehandlingen kritiserade JK utredningens förslag bl.a. på grund av att man menade att 

en sådan utvidgning skulle kunna innebära att lagens skydd även skulle omfatta 

majoritetsgrupper som etniska svenskar. Departementschefen avfärdade kritiken med att en 

sådan tolkning möjliggjordes redan av dåvarande ordalydelse, samt att det inte vore till 

nackdel om även svenskar skyddades av lagen. Vidare ifrågasatte departementschefen 

konventionsenligheten av ett undantag där majoritetsgrupper inte skyddas av bestämmelsen.
17

  

1982 års lagförslag innehöll även en tilltänkt ändring där departementschefen uttalade en 

rekommendation att byta ut missaktning mot förakt. På justitieutskottets begäran kom man 

emellertid att behålla missaktningsrekvisitet.  

1988 ersattes kravet på att uttalande ska ha skett offentligen till att uttalandet ska ha spritts, 

vilket ytterligare vidgade området för gärningar som träffas av bestämmelsen. Syftet var att 

förhindra propagandaspridningar som skedde i det fördolda men ändå nådde en större krets 

mottagare.
18

 I samband med ändringen uttalades att meddelandet måste nått ut till mer än ett 

fåtal för att anses ha spritts. Det poängterades dock att direkta uttryck för rasförakt skulle 

förbli straffbara i alla sammanhang förutom de som härrörde till den omedelbart privata 

sfären.
19

  

                                                           
11

 NJA II 1970 s. 531. 
12

 NJA II 1970 s. 533. 
13

 NJA II 1970 s. 534 
14

 NJA II 1970 s. 535. 
15

 NJA II 1970 s. 531. 
16

 Prop. 1981/82:58 s. 1 och 9. 
17

 Prop. 1981/82:58 s. 24. 
18

 NJA 1970 s. 523 och 531. 
19

 Prop. 1986/87:151 s. 108-110. 
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2003 lades ett nytt skyddsobjekt till; sexuell läggning. Ändringen föranleddes bl.a. av 

nationalsocialistiska organisationers agitering mot homosexuella.
20

 I propositionen nämndes 

den potentiella konflikten mot  yttrande- och religionsfriheten i grundlagarna samt Europeiska 

konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna. Utredningen erinrade om att 

inkluderandet av sexuell läggning medförde särskilda gränsdragningssvårigheter gent emot 

religionsfriheten, men att utvidgningen trots detta inte stred mot EKMR eftersom 

bestämmelsen som den var utformad inte skulle gå utöver vad som är nödvändigt i ett 

demokratiskt samhälle.
21

 Ett viktigt påpekande var att uttalanden alltid ska bedömas mot 

bakgrund av det sammanhang de förekommer i.
22

 Konstitutionsutskottet uttalade att 

predikosituationer där religiösa texter citerades och uppmanades till efterlevnad normalt borde 

falla utanför bestämmelsen. Det var emellertid inte tänkt att det faktum att ett uttalande 

uttryckts i en predikositation automatiskt skulle frigöra avsändaren från ansvar. Att citera 

religiösa texter som i sig uttrycker missaktning träffas inte automatiskt av bestämmelsen,  

men bedömningen vid sådana fall beror på sammanhanget, och det skulle inte vara tillåtet att 

använda religiösa texter om själva syftet var att uttrycka missaktning. Det påtalades vidare att 

bedömningen av missaktningsrekvisitet ska göras på samma sätt oavsett vilken grupp som är 

föremål för den eventuella hetsen.
 23

 

Nu gällande bestämmelse är lag 2002:80 som trädde i kraft 1 januari 2003 och lyder som 

följer; ”Den som i uttalande eller i annat meddelande som sprids hotar eller uttrycker 

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

hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, trosbekännelse eller sexuell läggning, döms för hets 

mot folkgrupp till fängelse i högst två år eller om brottet är ringa, till böter.  

Är brottet grovt döms till fängelse i lägst sex månader och högst fyra år. Vid bedömande av 

om brottet är grovt skall särskilt beaktas om meddelandet haft ett särskilt hotfullt eller 

kränkande innehåll.” 

2.2. Tryckfrihetsförordningen 7 kap 4 § p. 11 

För att lagen ska vara effektiv förutsätts att bestämmelsen har motsvarighet i 

Tryckfrihetsförordningen. Bestämmelsen återfinns i TF 7 kap 4 § p. 11; ”hets mot folkgrupp, 

varigenom någon 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;” Som framgår av TF 9 kap 4 § är Justitiekanslern ensam åklagare för 

brott mot tryckfrihetsordningen. 

Till skillnad från BrB saknar TF motsvarighet i spridningsrekvisitet. Emellertid behöver även 

detta rekvisit i praktiken uppfyllas, eftersom ansvar för sådant brott förutsätter att gärningen 

är straffbar enligt lag.
24

 En annan skillnad är att det vid tryckfrihetsbrott och brott är den 

ansvarige utgivaren som svarar för innehållet, detta innebär också att det inte finns något krav 

                                                           
20

 Prop. 2001/02:59 s. 33. 
21

 Prop. 2001/02:59 s. 35. 
22

 Prop. 2001/02:59 s. 41. 
23

 Prop. 2001/02:59 s. 41. 
24

 Se NJA 2007 s. 835 
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på subjektiv täckning för att ansvar ska föreligga – ansvarig utgivare förutsätts ha kännedom 

om innehållet oavsett hur det egentligen ligger till. I övrigt har bestämmelserna alltid haft 

samma innehåll. 
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3. Tillämpning 

3.1. Justitiekanslern 

JK är ensam åklagare för tryckfrihetsbrott och har således ensamrätt på att avgöra vilka 

tryckta uttalanden som kan vara straffbara. Detta innebär att JK:s uppfattning om vilka 

uttalanden som ligger inom det straffbara området blir helt avgörande för om dessa kan 

prövas eller inte. I så gott som samtliga fall som granskats erinrar JK om den särskilda 

instruktion som återfinns i Tryckfihetsförordrningens 9 kap 2 §. 

En åsikt som med jämna mellanrum framförs i olika tryckfrihetsskyddade medier är 

uppfattningen att etniska svenskar i olika avseenden är underlägsna de etniska minoriteter 

som finns i Sverige. Meddelanden med ovanstående andemening har upprepade gånger 

anmälts till JK, som i samband med dessa tagit ställning till frågan om huruvida etniska 

svenskar (och i förlängningen antagligen även andra majoritetsgrupper) skyddas av lagen. I 

ett fall från 2003 yttrade sig JK om en tidningsartikel med rubriken ”Ursvenskar de mest 

enfaldiga jag mött”. Artikeln innehöll bl.a. uttalandet ”ursvenskar är de mest tråkiga, 

enfaldiga, elaka och korkade människor som jag träffat”. I sitt beslut uttalade JK att syftet 

med lagen om hets mot folkgrupp uteslutande varit att skydda etniska och religiösa 

minoritetsgrupper, och att kritik mot svenskar inte avsetts göras straffbar.
25

 Här går alltså JK 

emot departementschefens uppfattning att även majoritetsgrupper ska skyddas av lagen. JK 

uttalade i sitt remissvar inför 1988 års ändring att det vore en nackdel om svenskar omfattades 

av skyddet, och det verkar alltså vara denna egna uppfattning som man nu hänvisar till när 

man nämner lagens syfte. JK har stått fast vid denna uppfattning i flera senare fall. I en 

krönika i en tidning återfanns uttalandet ”svensken är vår tids största handikapp”, 
26

 i en 

annan antyddes att etniska svenskar var inavlade och lågbegåvade. Med hänvisning till 

tidigare anfört resonemang beslutade JK att inte inleda förundersökning.
27

 JK:s 

ställningstagande kan jämföras med NJA 2005 s. 825 där HD kontaterar att kristna, vilka är 

att anse som en majoritetsgrupp i Sverige, omfattas av skyddet. 

Ett fall som berörde den i  förarbetena förutsedda situationen att någon uttalar kritik som kan 

uppfattas som kränkande mot folket i ett främmande land prövades av JK 2012. I ett 

radioprogram jämförde en programledare serber med Anders Breivik och frågade retoriskt om 

större delen av det serbiska folket var psykopater eller om det ”bara är de här människorna 

som nu är dömda för krigsförbrytelser som är dumma i huvudet”. JK beslutade att inte väcka 

åtal. Vid bedömningen uttalades att ett uttalande måste bedömas i sitt sammanhang och 

särskilt vem det riktas mot. Vidare erinrades om lagstiftarens avsikt att lagen om hets mot 

folkgrupp inte ska förhindra kritik av enskilda företeelser kopplade till en viss folkgrupp. 

Betydelse lades även vid att uttalandena hade spritts genom ett grundlagsskyddat medium.
28

 

Ett fall på samma tema gällde en debattartikel i en dagstidning där Israeler påstods stjäla 

organ från döda palestinier. I detta fall resonerade JK i huvudsak identiskt som i föregående 

                                                           
25

 JK Beslut 2003-11-05 Dnr 3217-03-30. 
26

 JK Beslut 2010-11-30 Dnr 7432-10-30 Aktbil. 2. 
27

 JK Beslut 2013-01-23 Dnr 67-13-31 Aktbil. 2. 
28

 JK Beslut 2012-05-15 Dnr 3146-12-31 m.fl. Aktbil. 3. 
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fall, och beslutade att inte väcka åtal.
29

 Speciellt i fall som rör uttalanden om Israel och det 

judiska folket tycks det uppfattas som att gränsen mellan uttalanden som härrör till staten 

Israels agerande och judar i allmänhet flyter ihop. Flera sådana fall har anmälts till JK för 

granskning. Uttalandena har bl.a. uttryckt att ”muslimers hat mot judar är berättigat”,
30

  

uppmanat till kraft att bekämpa judarna, beskrivit judarna som opålitliga, fega m.m. 

Åtminstone ett uttalande var ett citat ur en religiös text där det skildras hur muslimerna ska 

döda judarna. JK konstaterade att uttalandena var starkt kritiska och ibland motbjudande, men 

valde att inte väcka förundersökningen (och i ett fall lägga ner en påbörjad förundersökning), 

med motiveringen att uttalandena måste bedömas mot bakgrund av den pågående väpnade 

konflikt som de härrör från, och att det i den retorik som omgärdar sådana konflikter är 

vanligt med uppmaningar till kamp, samt att man tillskriver sin fiende klandervärde 

egenskaper. JK betonade dock att inte alla uttalanden som rent objektivt utgör hets mot 

folkgrupp kan tillåtas bara för att de är del av propagandan kring en våldskonflikt, men att 

uppmaningar till våldsinsatser i själva konfliktområdet alltid borde förbli straffria. Däremot 

poängterades att uttalanden som uppmanat till hat eller våld mot judar i Sverige skulle 

föranleda en annan bedömning.
31

 

Efter lagändringen 2003 aktualiserades även uttalanden som riktas mot homosexuella. Flera 

anmälningar till JK har rört fall där homosexualitet kritiseras utifrån biblisk grund, t.ex. i 

tidningar eller videoupptagningar. I ett fall från 2004 prövades en artikel som uttryckte sig 

kritiskt till Pride-demonstrationen i Stockholm. Författaren menade att Pride bidrar till att 

göra Sverige till ett ”liberalt sodom” och att RFSL genom sitt arbete urholkar äktenskapets 

värde. JK konstaterade att uttalandena var negativa för homosexuella som grupp, och att de 

rent objektivt utgjorde hets mot folkgrupp. Någon förundersökningen inleddes emellertid inte 

– beslutet motiverades med att uttalandena var ett inlägg i samhällsdebatten och grundade sig 

på en livsåskådning. Detta mot bakgrund av tryckfrihetsinstruktionen föranledde JK att inte 

väcka åtal.
32

 I en annan artikel av samma tidning pekades homosexualitet ut som en del av en 

större helhet av skadliga företeelser i samhället. JK bedömde fallet på i huvudsak samma sätt 

som det ovanstående och fann inte anledning att inleda förundersökning.
33

 

I ett fall från 2004 hade en pastor för en kristen församling i en predikan som senare kom att 

spridas på videokasett uttalat sig negativt om homosexualitet utifrån bibelcitat. JK 

konstaterade att citaten rent objektivt kunde anses utgöra hets mot folkgrupp, samt att pastorn 

tog ställning för det som återgavs i citaten. Man bedömde dock att uttalandena skedde för att 

förklara avsändarens religiösa övertygelse snarare än att uttrycka missaktning mot 

homosexuella, samt att uttalandena var en del i en debatt om religions- och yttrandefrihet 

kontra yttrandefrihetsbrottet hets mot folkgrupp. Förundersökning inleddes inte. Inte heller då 

en uttalat nationalsocialistisk tidning beskrev homosexualitet som en av flera ”perversa 

avarter” och hävdade att homosexuella verkar för normalisering av pedofili fann JK 

anledning att väcka åtal. JK menade att uttalandena kunde uppfattas som stötande och 

                                                           
29
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kränkande, men att uttalandena föll inom ramen för yttrandefriheten.
34

 Däremot så valde JK 

2005 att väcka åtal mot samma tidning för en artikel där det bl.a. påstods att acceptans av 

homosexualitet i förlängningen måste innebära acceptans av tidelag och pedofili. Detta väcker 

givetvis funderingar då omständigheterna var så gott som identiska och de två fallen 

bedömdes så olika. 
35

  I åtalet ingick även en annan artikel från samma tidning där ett citat 

från en äldre encyklopedi beskrev zigenare som parasiter. Fallet fick stor betydelse då det 

efterhand skulle komma att tas upp av Högsta Domstolen, och det finns därför anledning att 

återvända till detta i ett senare avsnitt. 

JK har även prövat frågan där någon annan än den ursprunglige avsändaren sprider 

meddelandet. I ett fall anmäldes en dagstidnings webbplats för att den vid ett videoreportage 

från en ishockeymatch visade en man som med armen utförde s.k. segerhälsning. JK 

konstaterade att syftet med publiceringen inte varit att uttrycka missaktning för någon 

folkgrupp, dvs. man förmedlande inte meddelandet med uppsåt att ställa sig bakom det. 

Publiceringen var i själva verket ett inslag i nyhetsförmedlingen och åtal ansågs därför ej 

kunna komma på tal.
36

 En situation på samma tema men med viss skillnad i omständigheterna 

förelåg då en webbplats publicerat bilder på klistermärken föreställande en streckad figur som 

kastar en s.k. davidsstjärna i en papperskorg. Webbplatsen tillhörde en uttalat 

nationalsocialistisk organisation och JK ansåg att bilden givet det sammanhang den förekom i 

var att anse som hets mot folkgrupp. Avgörande för bedömningen var att bilden publicerades i 

ett sammanhang som inte var renodlat journalistiskt, utan tog ställning för det meddelande 

som bilden förmedlade.
37

 Straffbarheten i att sprida ett meddelande som i och för sig alltså 

kan sägas vara hets mot folkgrupp blir alltså beroende av vilken inställning nyhetsförmedlaren 

antar i förhållande till meddelandet, samt vem nyhetsförmedlaren riktar sig mot. 

3.2. Högsta Domstolen 

I fallet NJA 1982 s. 128 fastslog HD att även meddelanden som endast indirekt uttrycker 

missaktning kan klassas som hets mot folkgrupp. Fallet rörde en campingägare som i 

anslutning till sin camping satt upp en skylt på vilken det stod att zigenare ej ägde tillträde till 

campingen. Skyltens placering gjorde det möjligt för förbipasserande att ta del av budskapet, 

och meddelandet ansågs därför ha skett offentligen. HD fann att meddelandet antydde 

mindervärdiga egenskaper hos zigenare som grupp och ägaren fälldes för hets mot folkgrupp.  

I NJA 1996 s. 577 hade en man i centrala delar av Visby burit bl.a. fornnordiska märken och 

emblem på sina kläder vilka på grund av sin stilistiska utformning och kombination ansågs 

föra tankarna till nationalsocialismens symboler. Fråga var inledningsvis om märkena kunde 

vara att anse som meddelande i lagens mening. Bestämmelsen tar huvudsakligen sikte på 

meddelande som uttrycks i muntlig eller skriftlig form, men genom begreppet ”annat 

meddelande” lämnas utrymme för andra framställningssätt. HD konstaterade att indirekta 

åsiktsyttringar som bärande av vissa märken eller uppträdande i viss klädsel, om det 

                                                           
34

 JK Beslut 2004-09-30 Dnr 3207-04-30. 
35

 JK Beslut 2005-02-24 Dnr 1961-04-31, 3775-04-31. 
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 JK Beslut 2012-12-21 DNR 8451-12-31 Aktbil. 2. 
37
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otvetydligt ger koppling till vissa åsikter, kan vara att anse som annat sådant meddelande i 

lagens mening. För själva missaktningsfrågan konstaterade HD sedermera att märkena rent 

objektivt och var för sig kanske inte behövde anses uttrycka hets mot folkgrupp (HD nämnde 

dock att svastikan är ett sådant märke som utgör en allmän nedvärdering av andra folkgrupper 

än den nordiska), men att helhetsintrycket som uppstod av kombinationen av märkena klart 

förde tankarna till det nationalsocialistiska Tyskland, och därmed till en ideologi som kraftigt 

förhärligar en ras och nedvärderar andra, enligt HD i synnerhet den judiska. Mannen hade 

burit märkena offentligt och uttryckt i förhör att han önskade markera tillhörighet med sitt 

folk genom dessa, varför HD ansåg att han måste ha insett att de skulle uttrycka missaktning 

för andra folkgrupper.  

Ett justitieråd var skiljaktigt i den mening att han ansåg att enbart en sympatiyttring för en 

rasistisk rörelse eller idé inte kan vara straffbar, eftersom straffansvaret i sådana fall skulle bli 

mycket långtgående och innebära stora svårigheter vid tillämpningen av lagen. Han ansåg 

vidare att det för straffansvar måste vara fråga om ett mycket mer konkret hot eller uttryck för 

missaktning, och att denna tolkning låg i linje med det i förarbetena av lagutskottet framförda 

uttalandet att missaktningsrekvisitet ska tolkas med viss försiktighet och attt enbart uttalanden 

som fullt klart överskrider gränsen för en saklig och vederhäftig diskussion ska vara 

straffbara. Vidare erinrades om att lagutskottets uttalande även åberopades i 1982 års 

lagstiftningsärende. Justitierådet menade att enbart uttryckande av sympati för 

nationalsocialismen inte i sig kan anses utgöra hets mot folkgrupp, och att de klädesmärken 

som den tilltalade burit varken var för sig eller i kombination kunde leda till ansvar. 

I fallet NJA 1999 s. 702 hade en man fällt uttalanden som utgjorde hets mot folkgrupp. 

Uttalandena hade fällts vid tre tillfällen; en gång på en buss och två gånger vid en busstation. 

Frågan var hur många som hade kunnat höra de olika uttalandena vid de olika tillfällena. HD 

var överrens om att meddelandet ej kunde anses spritt eftersom det inte varit tillgängligt för 

mer än ett fåtal personer – det var nämligen inte styrkt att fler än mannens kamrater eller de 

som uttalandena riktades mot ens haft möjlighet att uppfatta dessa, och mannen friades därför. 

I det massmedialt uppmärksammade fallet NJA 2005 s. 805 hade Åke Green, pastor vid en 

kyrka på Öland i en predikosituation bl.a. gjort uttalandena att homosexualitet är en 

cancersvulst på samhällskroppen och att homosexualitet är ett brott mot naturens ordning. 

Han hade kopplat ihop homosexualitet med uppkomsten och spridningen av AIDS, menat att 

pedofili och tidelag var ett naturligt nästa steg från homosexualitet, och gjort fler uttalanden 

på samma tema. HD avfärdade det av Green framförda försvaret att han uttalat sig om 

homosexualitet som företeelse avskilt från de människor som utövade den, och konstaterade 

att det var svårt att hos Green uttalanden skilja mellan kritik av företeelser kopplade till 

homosexualitet och läggningen som sådan. Uttalandena i sig kunde oproblematiskt 

konstateras vara uttryck för missaktning och Green hade ett tydligt uppsåt att sprida 

uttalandena till sin församling och vidare till allmänheten. 

Med anledning av att Greens uttalanden gjorts mot bakgrund av hans kristna tro fann HD att 

frågan aktualiserades huruvida religions- och yttrandefriheten sådan den kommer till uttryck i 

Regeringsformen kunde föranleda en mer restriktiv bedömning. Vad det gäller 
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religionsfriheten så uttalade HD att denna inte på något sätt innebär att gärningar som är 

brottsliga fritas från ansvar bara för att de sker som en del av religionsutövning. 

Religionsfriheten garanterar alla rätten att utöva sin religion och är avsedd att förhindra 

sådana inskränkningar som har till avsikt att motarbeta en viss religion i sig. Av den 

anledningen fann HD att religionsfriheten inte kunde frita från ansvar i det aktuella fallet. Inte 

heller yttrandefriheten  kunde i detta fall frita från ansvar. Någon uppenbar konflikt med de 

svenska grundlagarna fanns alltså ej.
38

 HD ansåg till sist däremot att en förarbetestrogen 

tolkning skulle strida mot Europakonventionen religions- och yttrandefrihetsskydd då 

uttalandena inte kunde sägas utgöra s.k. ”hate speech”, och man menade att det därför fanns 

anledning till en mer restriktiv tolkning av lagen, vilket ledde till  att Green friades. Hate 

speech beskrevs av rätten som sådana uttalanden som uppmuntrar till hat eller hot. 

Det snarlika fallet NJA 2006 s. 467 skulle komma att illustrera skillnaden mellan religiösa 

och politiskt motiverade uttalanden. Några män anslutna till en nationalsocialistisk 

organisation hade på en gymnasieskola spridit flygblad som innehöll uttalanden som var 

kritiska till skolundervisningen om homosexualitet och även innehöll kränkande omdömen 

om homosexuella. Fallet är högintressant då HD valde att fälla männen trots att budskapet 

som förmedlades hade en någorlunda mindre kränkande utformning än i det ovanstående 

fallet.
39

 Majoriteten ansåg att hur mottagaren uppfattar det sammantagna innehållet är viktigt 

för bedömningen, och meddelandets avsändare tillsammans med den allmänna utformningen 

ansågs berättiga en mer extensiv tolkning av lagen. Man konstaterade att det trots likheterna 

med fallet Green fanns skillnader som var av betydande vikt. I det nuvarande fallet kunde 

mottagarna t.ex. inte välja huruvida de ville ta emot meddelandet eller ej eftersom flygbladen 

hade placerat i elevernas skåp. Spridningen hade dessutom skett på en skola dit männen 

saknade fritt tillträde och som enligt HD skulle vara en plats skyddad från politisk aktivism. 

Flygbladen ansågs också vara onödigt kränkande i sin utformning – syftet hade kunnat uppnås 

utan de kränkande formuleringarna. En fällande dom ansågs inte stå uppenbart i strid med 

yttrandefriheten i RF. Med anledningen av att rätten fann flygbladen vara onödigt kränkande 

utformade fann man inte heller att en fällande dom skulle strida mot den praxis som 

Europadomstolen utarbetat.  

Två justitieråd var skiljaktiga och ville fria. De menade att trots att flygbladen innehöll 

onödigt kränkande uttalanden så skulle yttrandefriheten ta övertaget, eftersom man menade att 

det måste vara tillåtet att i samhället debattera frågor som rör homosexualitet även om det 

framställer homosexuella i dålig dager. 

I fallet NJA 2007 s. 805 berördes missaktningsrekvisitet utifrån utgångspunkten huruvida 

vissa uttalanden uppenbart var att anse som hets mot folkgrupp. Uttalandena ifråga hade 

publicerats på webbplatsen ”Bibeltemplet”, ett kristet diskussionsforum på internet, och 

innehöll bl.a. uppmaningar utifrån gammaltestamentliga citat att införa dödsstraff för 

                                                           
38

 Före 1 januari 2010 innehöll Regeringsformen 11 kap 14 § det s.k. uppenbarhetsrekvisitet som angav att en 

bestämmelse beslutad i lag eller förordning endast fick lämnas utan tillämpning om det var uppenbart att 

bestämmelsen stred mot grundlag - se Nergelius, Joakim (2006) Svensk Statsrätt. Upplaga 1. Lund: 

Studentlitteratur  s. 214. 
39

 HD uttalade vid ett senare tillfälle att dessa åtminstone inte var mer kränkande än i Green-fallet, se NJA 2007 

s. 822. 
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homosexuella. HD konstaterade att uttalandena var mer kränkande än i såväl Green- som 

flygbladsfallet, och ansåg att uttalandena rent objektivt utgjorde hets mot folkgrupp. Man kom 

emellertid till slutsatsen att detta ej var uppenbart och anförde flera resonemang för detta. 

Betydelse fästes vid att uttalandena knöt an till innehåll i Gamla Testamentet, vilket jämfördes 

med fallet Green och rätten erinrade om att  bedömningen ej ska ta sikte på trosuppfattningens 

legitmitet. Vidare fick det betydelse att uttalandena varit del av ett samtal på en hemsida 

vilken deltagarna aktivt hade sökt upp och valt att delta på. Man konstaterade även, utan 

närmare redogörelse, att uttalandena som sådana ej utgjorde vad Europadomstolen betecknar 

som hate speech. Två justitieråd var skiljaktiga och menade att uppmaningen till dödsstraff 

för homosexualitet inte enbart var ett bibelcitat utan en uppfattning som skribenten tog 

ställning för. Justitieråden menade att meddelandets tydlighet gjorde det helt klart att det var 

fråga om uppenbar hets mot folkgrupp. 

I NJA 2007 s. 824 prövade HD två artiklar som publicerats på den-svenske.com, en 

nationalsocialistisk webbplats med utgivningsbevis, varför Yttrandefrihetsgrundlagen blev 

tillämplig. Den ena artikeln beskrev homosexualitet som en sexuell morbiditet och menade 

vidare att bejakandet av homosexualitet logiskt måste leda till att pedofili, incest, nekrofili 

och tidelag accepteras. Den andra artikeln menade att EU:s utvidgning skulle leda till en 

kraftigt ökad invandring av zigenare. Artikeln avslutades med ett citat ur ett äldre 

Bonnierlexikon där zigenare beskrevs som arbetsskygga parasiter. Vad gäller artikeln om 

homosexualitet så konstaterade rätten att det vad avser storleksordningen endast var ett 

uttalande på en artikel som omfattar tre A4-sidor som eventuellt kunde vara missaktning. 

Vidare gav artikeln uttryck för en formellt logisk argumentation om att homosexualitet inte 

ska accepteras. Den innehöll inga hot och ingen s.k. hate speech, inte heller var det frågan om 

falska faktapåståenden utan endast kränkande värdeomdömen. Artikeln hade dessutom bara 

nått de som frivilligt valt att söka upp den. Man påtalade också det särskilda skydd som ges i 

instruktionen i YGL. När det gällde den andra artikeln konstaterade man att den var del av 

samhällsdebatten och innehöll en redogörelse för väntade följder av EU-utvidgningen mot 

Östeuropa. Artikeln sökte diskutera den sociala turism som väntades uppstå med anledning av 

nämnda utvidgning. Inte heller denna artikel innehöll några hot eller någon hate speech. Det 

avslutande citatet menade rätten var helt opåkallat och gav definitivt uttryck för missaktning, 

emellertid fäste man betydelse vid att citatet var okommenterat och att den språkliga 

utformningen skvallrade om att det var fråga om ett äldre textstycke. Samma resonemang om 

frivilligheten att söka upp sidan och den särskilda instruktionen enligt YGL som nämnts 

tidigare nämndes också i anslutning till denna artikel. Majoriteten fann inte att skäl för 

fällande dom förelåg. 

Två justitieråd, samma som i fallet Bibeltemplet, var skiljaktiga och ville fälla. Man menade 

att Europadomstolens praxis var tydlig i att den som begagnar sig av yttrandefriheten är 

skyldig att undvika omotiverat kränkande uttalanden. Man fann att en jämförelse med det 

fällande flygbladsfallet gav vid handen att uttalandena i dessa två artiklar inte kunde anses 

vara mindre kränkande. Citatet om zigenare bedömdes dessutom vara ett faktapåstående som 

trots den äldre språkliga stilen gjorde det uppenbart att man ville tillskriva dessa förkastliga 
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egenskaper. Artiklarna hade gjorts tillgängliga för en stor skara och det fanns inga hinder i 

grundlagarna eller EKMR mot en fällande dom. 

3.3. Rättsfall från Hovrätterna 

I RH 1991:20 hade en man i ett stort antal radioprogram gjort många uttalanden om såväl 

judar i allmänhet som konflikten mellan Israel och Palestina. Flera av uttalandena som 

åberopades tillskrev judar motbjudande egenskaper som sexuell upphetsning av mord, att de 

är bedrägliga, att historieskrivningen kring förintelsen är en judisk konspiration m.m.  

Rätten konstaterade att man genom att tillskriva judar som folk förkastliga egenskaper per 

definition uttrycker missaktning. HovR gjorde en del välkomna tydliga avgränsningar mellan 

tillåtna och otillåtna yttranden. Det av mannen i vissa delar anförda försvaret att han enbart 

citerat befintliga texter, t.ex. Sion Vises Protokoll, avfärdades av HovR med förklaringen att 

citaträtten förvisso är en del av yttrandefriheten, men att det avgörande för bedömningen är i 

vilket sammanhang citatet används och till vilket syfte. Ett citat som ger uttryck för 

missaktning och åberopas med gillande föranleder straffansvar menar HovR, och i det 

förevarande fallet hade syftet uppenbart varit att framställa judar som klandervärda i egenskap 

av att de är just judar.  Man anförde vidare att det ligger inom yttrandefrihetens ramar att 

förneka förintelsen, men att hävdandet att judar i egenskap av ett bedrägligt kollektiv håller i 

en förintelsekonspiration är missaktning. HovR förklarade också att det är fullt tillåtet att 

kritisera kosherslakt, men att det är missaktning att påstå att judar blir sexuellt upphetsade av 

detta. 

I RH 1997:28 hade en man på offentlig plats sent på natten under en tidsrymd om ca 5 

minuter burit en armbindel med en svastika på. HovR menade att bärandet av hakkors i sig 

utgör missaktning, men att det givet omständigheterna var att anse som en privat krets med 

endast ett fåtal personer som mottagare, vilket inte var tillräckligt för att meddelandet skulle 

anses spritt trots att det skedde på offentlig plats, eftersom det inte var utrett hur många som 

faktiskt tagit del av meddelandet. 
40

 Detta kan jämföras med RH 1998:77, där bedömdes 

bärandet av en varghake på en ljus offentlig plats som spridning, trots att det rent konkret inte 

hade setts av mer än ett fåtal personer. Avgörande var att meddelandet genom att bäras på 

offentlig plats teoretiskt hade gjorts tillgängligt för en större krets personer. Bedömningen 

vilade på samma grunder i RH 2000:72 där en man fälldes för att ha skrikit ”sieg heil” i ett 

bostadsområde. Rätten menade att det för spridning är irrelevant hur många som hört 

uttalandet, det viktiga är att meddelandet uttryckts bland en grupp personer som utgör fler än 

ett fåtal. Huruvida de sen aktivt tar del av meddelandet eller ej är irrelevant.  

I RH 1997:53 hade en nationalsocialistisk organisation anordnat en demonstration till minne 

av Rudolf Hess. I gärningsbeskrivningen åberopades en från demonstrationen tillhörande 

banderoll med texten ”En dag kommer hämnden”. På kläderna förekom bl.a. svastikan. 

Deltagarna ropade ”sieg heil” och gjorde romerska hälsningar. I ett tal hade en man bl.a. 

uttalat att ett ”nationalsocialistiskt rike” och ”hämndens timme” ska komma. HovR 
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konstaterade att demonstrerandet för Rudolf Hess i sig inte är hets mot folkgrupp, däremot 

följde man HD:s praxis och konstaterade att en demonstration för nationalsocialismen 

uttrycker missaktning för andra folkgrupper, och i detta avseende hänvisade man till NJA 

1996 s. 577 där HD slog fast att symboler som förknippas med nationalsocialismen innebär 

spridning av budskap som uttrycker missaktning. Demonstrationen ansågs även ha innehållit 

konkreta hot, varför bedömningen oproblematiskt blev att fälla de inblandade för hets mot 

folkgrupp. 

I RH 2002:40 var frågan om ansvarig utgivare för ett nytryck av den ursprungligen år 1936 

publicerade skriften ”Judefrågan” kunde fällas för hets mot folkgrupp. Frågan var 

huvudsakligen huruvida ett nytryck av en äldre skrift kunde anses straffritt med anledning av 

att skriftens budskap ej var kriminaliserat vid den ursprungliga utgivningen. TR konstaterade i 

fallet att uttalanden alltid ska bedömas mot den lag och moral som gäller när de yttras, varpå 

mannen fälldes. HovR fastställde domen i sin helhet. 

I Svea Hovrätts dom B-7166-07 från den 26:e februari 2008 hade en viss B.B, uttalad 

nationalsocialist, i samband med en nationalistisk demonstration på nationaldagen hållit ett 

längre anförande inför en större folksamling. Mannen hade gjort ett flertal yttranden, mest 

intressant var det där han citerade ett uttalande från sig själv som han tidigare dömts för. 

Citatet skedde med en en förklaring att avsändaren inte längre ställde sig bakom meddelandet, 

syftet var istället att skapa debatt om domen och lagens giltighet. HovR konstaterade 

inledningsvis att talet framförts i en raljerande stil som utöver det politiska syftet tycks haft 

till avsikt att roa åhörarna. Vad avsåg frågan om B.B:s citerande av sig själv konstaterade man 

att det måste ligga inom gränsen för en saklig och vederhäftig diskussion att återge uttalanden 

som renderat straffansvar för att kunna diskutera lagstiftningens giltighet. Rätten fann inte 

heller de uttalanden där B.B. raljerat över att ordet neger inte var politiskt korrekt att använda 

skulle utgöra missaktning mot gruppen. Att kritisera förbudet av användandet av ett visst ord 

kunde inte anses uttrycka missaktning för gruppen ifråga menade man. I den avslutande delen 

av talet hade B.B. bl.a. uppmanat till ett avskaffande av det mångkulturella samhället, och ett 

sådant allmänt hållet uttryck kunde inte heller det vara att anse som missaktning ansåg HovR. 

Emellertid menade man att de uttalanden där B.B. hävdat att det endast är invandrare som 

begår gruppvåldtäkter, att invandrare är överrepresenterade i all grov kriminalitet och att de 

ska kastas ut ur landet klart uttryckte missaktning för gruppen ifråga. Man erinrade dock om 

Europadomstolens och HD:s praxis och konstaterade att talet varken kunde sägas innehålla 

hot eller hate speech. En samlad bedömning av omständigheterna – att talet hållits i ett 

politiskt sammanhang och att det riktats endast till de som frivilligt valt att söka upp det, 

föranledda rätten att landa i slutsatsen att en fällande dom skulle innebära en oproportionerlig 

inskränkning av B.B:s yttrandefrihet. Det hade även betydelse att de avsnitt som skulle kunnat 

utgöra missaktning var en liten del av ett längre tal. 

I Svea Hovrätts dom B 16649-09 från den 21 mars 2011 stod ansvarige utgivaren för ett 

klistermärke som spritts i flera städer åtalad för hets mot folkgrupp. Klistermärket innehöll en 

tecknad bild av en man som hängts i en en repsnara, tillsammans med texten ”Sveriges 

kvinnor VÅLDTAS vad gör DU åt det?” och ”Motståndsrörelsen”. Emedan försvaret menade 

att det faktum att mannen på bilden var tecknad med en vit person som modell borde frita från 
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ansvar, så menade TR att det sammantagna budskapet av bilden och texten är att invandrare är 

våldtäktsmän. Klistermärket ansågs däremot inte, som JK hävdat, uttrycka hot mot 

invandrare. Rätten menade att ansvarige utgivaren måste varit medveten om budskapets 

invandrarfientlighet. HovR fastställde domen i sin helhet. 

I Hovrätten över Skåne och Blekinges dom B 547-12 från den 20:e september 2012 hade en 

man fällts för att i centrala Lund satt upp affischer med ett kollage föreställande en svart man, 

M.J, med dennes ansikte påklistrat på en bild av en slav i kedjor tillsammans texten 

”bortsprungen negerslav”. På affischen fanns ett telefonnummer till den förmodade ägaren, 

som vid den tiden arbetade vid en av nationerna på lunds universitet. Affischen föranleddes 

av en massmedialt uppmärksammad händelse där studenter i Lund vid ett spex höll i en 

slavauktion. M.J. var en av de mest högljudda kritikerna av spexinslaget. Kritiken hade yttrats 

i egenskap av företrädare för organisationen Afrosvenskarnas riksförbund. I rätten förklarade 

skaparen av affischen att han med den  haft för avsikt att provocera fram en reaktion med 

anledning av att han ansåg att Afrosvenskarnas riksförbund hade för stort inflytande på vad 

som ansågs vara godtagbar kultur och inte. TR konstaterade att affischen var kränkande och 

nedsättande för mörkhyade personer som grupp och gick vidare till frågan huruvida affischen 

skyddades av yttrandefriheten. Man konstaterade att Europadomstolens praxis ålägger dem 

som utnyttjar yttrandefriheten skyldigheten att så långt som möjligt undvika uttalanden som är 

omotiverat kränkande. Rätten anförde inget större resonemang utan konstaterade att affischen 

var onödigt kränkande och en fällande dom skulle därmed inte inskränka hans yttrandefrihet. 

HovR fastställde TR:s dom i sin helhet.
41

 

I Göta Hovrätts dom B 1487-12 från den 25:e februari 2013 hade en man på sin blogg 

publicerat uttalanden som att somaliska islamister har en fruktansvärd kvinnosyn och att 

”många av männen sitter hemma och tuggar droger och smider planer mot kristna.” Rätten 

erinrade om att det inte är förbjudet att kritisera åsikter och attityder hos en viss folkgrupp,
42

 

så i delen som avsåg den påstått fruktansvärda kvinnosynen lämnades åtalet utan bifall. 

Däremot bedömdes det andra påståendet gå utöver gränsen för en saklig diskussion, och rätten 

menade att budskapet hade kunnat framföras på ett mindre kränkande sätt. Rätten erinrade om 

Europadomstolens praxis men berörde ej begreppet hate speech. Eftersom uttalandena 

publicerats på internet ansågs de oaktat det faktiska mottagarantalet ha spritts. M.B. var 

skiljaktig och ville fria med hänvisning till Europadomstolens praxis. Denne menade att 

samtliga mottagare själva valt att söka upp hemsidan och att meddelandet rent faktiskt fått en 

begränsad spridning, att domstolen konstaterat att det när det gäller politisk yttrandefrihet så 

är utrymmet att begränsa särskilt begränsat, att inskränkningar måste svara mot ett angeläget 

samhälleligt behov och att trots att meddelandet rent objektivt kunde anses vara hets mot 

folkgrupp så borde en tolkning mot yttrandefriheten föranleda att lagen ges en mer begränsad 

omfattning. 

                                                           
41

 Jfr. Holmqvist, Lena m.fl. (2009) Brottsbalken: En kommentar del II. Upplaga 6:2. Stockholm: Norstedts, s. 

16:37 om förlöjligande av skyddade grupper. 

42
 Jfr. Holmqvist m.fl (2006) s. 16:36-37. 
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I en kommentar i anslutning till en webbartikel med titeln ”Sagan snart slut för finansljuden” 

hade en person yttrat sig om ”parasiter och kryp” som förväntades fly till Sverige, samt yttrat 

uppmaningen ”res galgar.” Försvaret menade att yttrandena inte gällde judar som folk utan 

specifikt judar som ägnade sig åt finansverksamhet. Uttrycket ”res galgar” hävdades vara 

symboliskt och inte ämnat som faktiskt hot. TR erinrade om restriktiviteten med anledning av 

grundlagsskyddet i YGL men fann inte anledning att låta detta påverka bedömningen. Man 

konstaterade att kommentaren givet sammanhanget och artikelns rubrik uppenbarligen syftade 

på judar som folk. TR fann även att kommentaren innehöll konkreta dödshot mot judar. 

Avslutningsvis nämnde man att uttalandena fick anses ha överstigit gränsen för saklig 

diskussion, vilket får anses vara ett överflödigt resonemang sedan konkret hot konstaterats. 

Domen fastställdes i sin helhet i Svea Hovrätts dom B 8810-12 från den 22:a mars 2013. 

3.4. Tingsrätterna 

I Umeå tingsrätts dom B 682-98 från 1998 hade en man på ett universitet hållit en föreläsning 

under namnet ”Vad vill nazisterna?”. Mannen som själv sympatiserade med 

nationalsocialismen berättade om sin ideologiska övertygelse. Föreläsningen innehöll 

uttalanden som att förintelsen har överdrivits och att den organiserade judendomen arbetar för 

att hålla liv i den rådande bilden, att ”kulturberikare” våldtar svenska kvinnor, att den vita 

rasen är på tillbakagång i Europa och att det är därför korruptionen tilltar, att afrikaner är 

lågbegåvade och därför oförmögna att skapa välstånd i sina länder samt, att majoriteten av 

våldsbrott och våldtäkter i Stockholm begås av invandrargrupper, och liknande uttalanden 

med samma andemening. TR konstaterade att historierevisionism i sig inte kan vara hets mot 

folkgrupp, men att de andra uttalandena uttryckte missaktning mot invandrare. Man menade 

också att föreläsningen inte var en del av en invandringspolitisk diskussion utan en 

propagandaspridning av rasistiska idéer. Något närmare resonemang om varje uttalande för 

sig fördes ej. 

Sedan en polis i Malmö Tingsrätts dom B 2929-05 från 11:e oktober 2005 skickat e-post till 

Malmös dåvarande kommunalråd samt planeringssekreteraren för vård och omsorg i Malmö 

stad, där han använde uttryck som ”kriminelle mohammed i Rosengård” och ”alla jävla 

blattar i Malmö (läs Rosegård )” uppstod frågan huruvida uttalandena uttryckte missaktning 

och framförallt huruvida meddelandet spritts till fler än ett fåtal personer. TR fann att 

uttalandena uttryckte missaktning för gruppen invandrare, samt att de hade spritts då 

meddelandena var att anse som allmänna handlingar. TR förde ett resonemang om att även 

kränkande och förnedrande uttalanden kan vara tillåtna men att man inte får uttrycka förakt.
43

 

Mannen friades emellertid då tingsrätten inte fann det styrkt att mannen hade insett att 

meddelandena skulle bli offentliga handlingar, uppsåt till spridning saknades således.  

Stockholms tingsrätt valde i B 714-09 från 16 juni 2010 att jämställa ”Leve Hitler, leve 

nationalsocialismen!” med ”sieg heil” för en fällande dom. Man bedömde också att en bild 

på ett klistermärke föreställande en streckad gubbe som kastar en davidsstjärna i en 

papperskorg tillsammans med texten ”håll Sverige rent” uttryckte missaktning mot 
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 Här är det oklart om man hänvisar till det skrotade äldre lagförslaget eller om det rör sig om ett olyckligt val 

av ord, se s. 5 detta arbete, samt prop. 1981/82:58 s. 3.  
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folkgruppen judar. Bilden hade publicerats i anslutning till ett reportage på en 

nationalsocialistisk hemsida. Försvaret menade att bilden var en del av ett journalistiskt 

reportage,
44

 och tingsrätten konstaterade att det kan finnas skäl till sådana reportage. 

Emellertid var förhållandena i det förevarande fallet att det var aktivister knutna till hemsidan 

som satt upp klistermärkena, och publiceringen av artikeln var ägnad att vidaresprida 

meddelandet till en vidare krets, snarare än att göra ett objektivt reportage av det inträffade.  

Stockholms tingsrätts dom B 48589-10 från den 15 juni 2011 gällde uttalanden på samma 

webbsida, där  det i anslutning till en annan artikel om personrån fanns en kommentar med 

uttryck som  ”jävla parasiter”, ”de förstår bara en sak, MAKT! Slå tillbaka och inte backa.” 

samt ”varje gång jag fått lägga händerna på en sån där jävla kulturberikare känner jag 

tillfredsställelse.” Försvaret menade att parasiter syftade på människor som begår personrån 

men TR fann att det givet sammanhanget framstod som uppenbart att man syftade på 

invandrare. Artikeln bedömdes innehålla både missaktning och hot och den ansvarige 

utgivaren fälldes till ansvar.  

I Hässleholms Tingrätts mål B 442-12 från 7:e juni 2012 dömdes en man för att på sin blogg 

publicerat uttalanden som att araber skulle vara stolta över sin  ”muslimsk grymma 

stenålderskultur”, att svarta var mindre begåvade än ”orientaler och vita”, att ”negrer bör 

leva i ett mer reglerat samhälle under vit eller asiatisk ledning”, att zigenare har en 

parasiterande kultur, och dylika utläggningar på samma tema. TR menade att uttalandena 

uttryckte missaktning och att de inte kunde anses vara del av en saklig och vederhäftig 

diskussion rörande de aktuella frågorna. 

Spridningsfrågan aktualiserades sedan en man i Falu Tingsrätts dom B 198-13 från den 26:e 

februari 2013 skickat e-post till sin bostadsrättsförening där han klagade på invandrade 

hyresgäster med uttryck som ”vidriga avskum” och ”pedofilterrorister”. E-posten skickades 

till bostadsrättsföreningens ledningsgrupps e-post. Denna e-postadress ägde 12 personer 

tillträde till. Försvaret hävdade att man inte haft uppsåt att sprida det till en sådan krets, men 

TR fann att antalet var tillräckligt för att spridning skulle ha skett och att mannen måste insett 

att meddelandet skulle kunna komma att nå ett sådant antal mottagare.  

I Jönköping TR dom B 3955-12 från 7:e mars 2013 friades en man för hets mot folkgrupp 

sedan han utklädd till Adolf Hitler burit nazistliknande klädsel inkluderande hakkorsbindel på 

offentlig plats. Bedömningen var okomplicerad - klädseln ansågs förvisso uttrycka 

missaktning men mannen hade inte haft uppsåt att uttrycka något meddelande då han enbart 

haft klädseln som utklädnad vid en maskerad. Han hade dessutom endast burit svastikan 

sedan han kommit fram till maskeraden. Vidare hade valet av utklädnad tilldelats honom vid 

lottning, och mannen hade inga sympatier för nationalsocialismen. 
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 Jämför JK Beslut 2005-02-24 Dnr 1961-04-31, 3775-04-31. 
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4. Analys av praxis - nyckelbegreppen 

4.1. Uttalande eller annat meddelande som sprids 

När det gäller vad som nu är ett meddelande har HD skapat i jämförelse rätt tydligt prejudikat. 

Tidigt etablerades att skyltar, symboler och t.o.m. klädsel kan vara att anse som meddelande, 

det senare om klädseln tydligt ger uttryck för en viss uppfattning, t.ex. uniformsliknande 

klädsel som påminner om det nationalsocialistiska Tyskland. Faktum är att någon klädsel eller 

något symbolspråk som associerar till någon annan politisk eller religiös uppfattning ö.h.t. 

aldrig har varit föremål för prövning, och det är kanske inte så märkvärdigt. För att ansvar ska 

kunna komma ifråga så torde ju igenkänningsfaktorn behöva vara mycket hög, det ska vara 

tydligt vilken åsikt som klädseln uttrycker. Och det får anses tveksamt att det skulle existera 

någon annan politisk uppfattning som så tydligt uttrycker missaktning mot något av 

skyddsobjekten och på samma gång har en igenkänningsfaktor hos allmänheten som gör att 

det inte finns några tvivel om vilken politisk uppfattning som uttrycks. Frågan om vad som är 

ett meddelande tycks aldrig ha varit föremål för strid och inte heller när man ser till HovR 

eller TR finner man något som tyder på att det skulle vara problematiskt att bedöma detta. I 

denna del kan lagen således säga sakna tillämpningssvårigheter. En långtgående effekt av 

meddelandets vidsträckta innebörd blir emellertid att även konstnärliga skildringar omfattas, 

något som naturligtvis innebär att lagen blir mycket långtgående i sin utsträckning.  

För att något ska anses ha spritts har HD konstaterat att meddelandet ska ha nått ut till fler än 

ett fåtal. Någon exakt siffra finns inte, och bedömningen blir delvis annorlunda beroende på 

framställningssättet. För framställning i skrift gäller t.ex. att denna gjorts tillgänglig för mer 

än ett fåtal i den bemärkelse att fler än ett fåtal haft möjlighet att ta till sig meddelandet, t.ex. 

när uttalanden gjorts på internet på en för allmänheten åtkomlig plats anses de ha spritts. När 

det gäller muntliga uttalanden så ska dessa ha fällts inför en folksamling på ett sätt som gjort 

att dessa har haft möjlighet att uppfatta det. Ett fall av principiell betydelse är det som 

utspelade sig på bussen, dvs. en offentlig plats med ett flertal personer i omgivningen, men 

där spridning ej ansågs ha skett eftersom det inte var styrkt att de faktiskt kunnat höra vad 

som sagts. Hur spridningen (eller uppsåtet därtill?) ska tolkas har inte fått enhetligt genomslag 

i de lägre instanserna. Två fall som tål att jämföras är polisen som skickade e-post till ett 

kommunalråd, och mannen som skickade e-post till sin bostadsrättsförening. Eftersom e-

posten i det förstnämnda fallet skickades till ett kommunalråd blev den en offentlig handling. 

Polisen friades som bekant då han inte ens kunde sägas ha insikt om att meddelandet skulle 

komma att nå en större krets människor. Att en person som jobbar med myndighetsutövning 

inte skulle bort anses ha kännedom om vad som blir offentliga handlingar tycker jag är väldigt 

märkligt. I det senare fallet gjorde den åtalade samma invändning, att han saknat uppsåt till 

den större spridningen. Han befanns emellertid vara likgiltig inför risken att meddelandet 

skulle komma att nå de 12 personer som hade tagit del av det. Samtidigt tog då TR ställning 

för att 12 personer i en bostadsrättsförening ansågs utgöra fler än ett fåtal mottagare.  
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4.2. Hot eller missaktning 

Det mest omstridda och svårtolkade rekvisitet tycks dock, precis som man befarade inför dess 

införande, vara missaktningen. Det är också detta rekvisit som är det mest centrala i hela 

bestämmelsen. Det mest banbrytande som skett på denna front är att HD genom sin praxis 

inkorporerat Europakonventionens begrepp hate speech som ett nytt rekvisit som tycks 

kommit att spela en  avgörande roll vid bedömningen av om ett uttalande är att anse 

missaktning eller ej. Samtidigt är det inte en dikotomisk situation där en fråga om antingen 

eller avgör vad utfallet blir. I själva verket håller HD vid sina bedömningar av huruvida ett 

meddelande uttrycker missaktning eller ej ett antal bollar i luften, och det är inte på något sätt 

självklart vilken betydelse de tillmäts var för sig. Syftet tycks istället vara att en redogörelse 

för samtliga relevanta konflikterande intressen ska hjälpa det utfall som vilar på den 

esoteriska ”samlade bedömningen”. Utifrån HD:s praxis tycks det stå klart att bedömningen 

ska ske i flera led. Initialt prövas huruvida rekvisiten för brottet är uppfyllda, och därefter 

prövas omständigheterna i det aktuella fallet mot grundlagarna, för att se t.ex. hur en fällande 

dom skulle stå sig mot religions- och yttrandefriheten, samt de rättigheter som kommer till 

uttryck i EKMRn sådana de uttolkats av Europadomstolen.  

De grundlagsfästa rättigheter som kommer på tal som konfliktintresse är yttrande- och 

religionsfriheten sådana de kommer till uttryck i RF 2 kap 1 § p. 1 respektive p. 6. Dessa 

åberopas kontinuerligt av försvaret. Emellertid riktar sig RF främst till lagstiftaren för att 

garantera att inte lagar tillkommer som står i konflikt med grundlagarna. Instruktionen till 

domstolarna står att finna i RF 11 kap 14 § där domstolarna instrueras att avstå från att 

tillämpa lag som strider mot överordnad lag. Vid en hastig överblick kan man få intrycket av 

att det rör sig om att HD i de fall som granskats begagnat sig av enbart konkret normprövning, 

men detta är felaktigt. Vore det enbart fråga om konkret normprövning skulle ju rätten välja 

att inte tillämpa bestämmelsen i det enskilda fallet (t.ex. den friande Green-domen). 

Förfarandet i HD har istället varit att man tillämpar bestämmelsen men ger dess rekvisit en 

mer restriktiv innebörd. Således är begreppsinnebörden hos lagens rekvisit flytande från fall 

till fall, och det är vid fastställandet av dessas vidd som grundlagarna spelar en avgörande 

betydelse. Det rör sig alltså trots allt om en konflikt mellan normer på olika nivåer, där HD 

hanterar konflikten genom att pröva bestämmelsen mot grundlagarna, s.k. grundlagskonform 

tolkning.
45

 Åsikten har emellertid framförts att det som beskrivits ovan är ett uttryck för 

normprövning, och att HD i Green-fallet lämnade bestämmelsen utan tillämpning.
46

 

Men vad det då först gäller religionsfriheten så kan det konstateras att den har en någorlunda 

missförstådd innebörd. Religionsfrihet innebär rätten att utöva religionen som sådan. HD har 

med tydlighet slagit fast att skyddet är en garant mot åtgärder som riktar sig mot religionen 

som sådan, inte att alla uttryck och handlingar som kan ingå i religionsutövningen ges 

straffrihet bara på grund av att de ingår i ett religiöst sammanhang. Detta innebär alltså att 

inslag och uttryck som kan vara del av utövningen av en viss religion kan vara 
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 Jfr. t.ex. NJA 2005 s. 33, samt Nergelius, Joakim (1996) Om grundlagstolkning, grundlagsvänlig lagtolkning 

och åsidosättande av grundlagsstridig lag, Svensk Juristtidning 1996 s. 835. 
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kriminaliserade utan att detta anses inskränka religionsfriheten. Däremot så måste man 

självklart beakta att för den skull ett uttryck som är centralt för själva religionsutövningen 

skulle kriminaliseras detta skulle kunna anses vara en inskränkning av religionsfriheten. Nu är 

det högst tveksamt att kritik av homosexualitet skulle vara en central del av kristendomen, 

tvärtom kan man föreställa sig att detta är något som ligger mer i periferin i en 

rekommendation för ett sunt levnadssätt.  Det är svårt att se att lagen om hets mot folkgrupp i 

denna bemärkelse skulle ha någon religionsinskränkande effekt, och det är också denna 

tolkning som HD gjort. 

Den andra rättigheten som åberopas som konfliktintresse är yttrandefriheten, och det är här 

som det kan sägas existera en verklig konflikt. Yttrandefriheten sådan den definieras i RF 

innebär rätten att genom olika medier uttrycka tankar, åsikter och känslor. Denna rättighet får 

begränsas genom lag, men ändamålet ska vara godtagbart i ett demokratiskt samhälle och ej 

gå utöver det ändamål som påkallat begränsningen. Vidare får begränsningen inte utgöra ett 

hot mot den fria åsiktbildningen och den får inte göras enbart på grund av politisk eller 

kulturell åskådning. HD har inte i något av de granskade fallen funnit anledning att lämna 

bestämmelsen utan tillämpning med hänvisning till RF. 

Samtliga HD-fall som granskats har ägt rum under tiden då uppenbarhetsrekvisitet fortfarande 

var i bruk, och detta kommer till uttryck i de flesta av domarna.
47

 HD har då först avgjort 

huruvida en fällande dom uppenbart skulle stå i strid med religions- eller yttrandefriheten, 

och sedan gått vidare till en grundlagskonform tolkning där främst innehållet i EKMR tillmäts 

avgörande betydelse för hur stor räckvidd lagen ska få. 

När det gäller EKMR så har man tolkat den mot den omfattande praxis som Europadomstolen 

utarbetat. Det ska här erinras om att det man tillämpar är den upplevda betydelsen av 

Europadomstolens praxis, och att det inte bör ses som en redogörelse för den faktiska 

Europakonventionsrättsliga innebörden. Europadomstolens rättighetskatalog innehåller även 

den religions- respektive yttrandefrihet. Precis som den svenska grundlagen tillåter EKMR 

vissa begränsningar om  dessa anses nödvändiga i ett demokratiskt samhälle och om de svarar 

mot ett angeläget samhälleligt behov samt huruvida de medel som används är proportionella 

gent emot det mål som ska uppnås. Det HD vid sådana avgöranden valt att ta störst intryck av 

är hate speech begreppet. HD menar att uttalanden som utgör hate speech är sådana som 

Europadomstolen finner det både nödvändigt och önskvärt att kriminalisera. Hate speech 

beskrivs som sådana uttalanden som uppmuntrar till hat eller hot, och det är alltså ett rekvisit 

som har en betydligt mindre omfattning än det svenska missaktningsrekvisitet. Som framgår 

av Green-fallet tycks det faktum att ett uttalande inte anses utgöra hate speech väga tungt till 

förmån för en friande dom i den samlade bedömningen. Det tycks emellertid inte heller här 

vara en fråga om antingen eller, då även uttalanden som inte når upp till hate speech nivån 

kan fällas. Hate speech blir då ytterligare en komponent av flera med otydlig innebörd som 

tillmäts betydelse i den ”samlade bedömningen”.  

I fallet med flygbladen som delades ut på en skola fälldes de åtalade utan att något 

resonemang om hate speech fördes. Detta trots att uttalandena inte kunde sägas vara mer 
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kränkande än de som framfördes i fallet Green. Allmänt så framstår uttalandena i dessa 

flygblad som något mindre kränkande i sin utformning. I det fallet lades fokus istället på den 

av Europadomstolen uttalade skyldigheten att den som begagnar sig av yttrandefriheten så 

långt som möjligt måste undvika onödigt kränkande uttalanden. Flygbladen ansågs mot 

bakgrund av en samlad bedömning uttrycka missaktning och HD fann inte att en fällande dom 

stred mot EKMR såsom den gjorde i fallet Green. Det är svårt att se någon annan förklaring 

än att det avgörande i detta fall var att uttalandena hade en politisk snarare än religiös prägel. 

Uppfattningen att en politisk snarare än religiös kontext kan spela avgörande betydelse för 

bedömningen har även framförts av Thomas Bull i Svensk Juridisk Tidskrift 2005-06, s. 

534.
48

 Det ska också påtalas att HD inte var eniga i frågan - två justitieråd har i NJA 2006 s. 

490 uttalat att huruvida avsändaren är politiskt eller religiöst motiverad inte ska föranleda 

någon skillnad i bedömningen. Det är vidare ytterst tveksamt att någon annan ordning skulle 

stå sig vid en prövning mot RF - att rikta en yttrandefrihetsinskränkning mot någon på politisk 

grund är som bekant inte tillåtet. Ändå så framstår det som att det är den ordningen som 

förekommer. I fallet Bibeltemplet innehöll vissa kommentarer mycket grova utfall och även 

dödshot mot homosexuella. Bedömningen kompliceras något av att just det fallet egentligen 

rörde ett något komplicerat medverkansansvar, men fallet får ändå värde för denna uppsats då 

inte ens grova dödshot mot homosexuella, som skedde mot bakgrund av en religiös 

övertygelse, ansågs uppenbart utgöra hets mot folkgrupp. Jag är personligen tveksam till att 

liknande uttalanden i en politisk kontext hade bedömts lika välvilligt – jämför t.ex. Hovrättens 

dom i fallet med ”finansjuden” där man i en kommentar gav uppmaningen att ”resa galgar” 

inför judarnas ankomst. Vilka resonemang hade förts om det fallet blivit föremål för HD:s 

prövning?  

Emellertid så nyanseras bilden något av domen som rör den-svenske.com, där kontexten var 

politisk och uttalat nationalsocialistisk, vilket mot bakgrund av förarbetena skulle kunnat 

föranleda en hårdare bedömning.
49

 Emellertid skedde bedömningen i detta fall mot YGL och 

EKMR, till skillnad mot Green och flygbladsfallet där lagen om hets mot folkgrupp tolkades i 

ljuset av RF och EKMR. Jag finner det vara en högst olycklig ordning att liknande fall ska 

bedömas olika beroende på framställningssättet. Detta sänker jämförbarheten och försvagar 

prejudikatvärdet något inför framtida fall när de få HD avgöranden som finns på ämnet är 

beroende av olika grundlagar som lagen ska tolkas i ljuset av. Jag ser det som högst tveksamt 

att grundlagens bakomliggande syfte skulle varit att olika sorters tankeutbyten och 

åsiktsyttringar ska ha ett starkare eller svagare skydd beroende på om de uttalas genom en 

tidning med utgivningsbevis eller personligen vid en offentlig sammankomst. Som HD 

uttryckt tycks emellertid skillnaden mellan grundlagarna ha betydelse för tillämpningen,
50

 och 

detta blir desvärre en logisk konsekvens av att RF skiljer sig betydligt från YGL och TF. 

Det mest anmärkningsvärda i prejudikatväg är kanske att HD slagit fast att sympatiyttringar 

för nationalsocialismen per se uttrycker missaktning för andra folkgrupper (”alla utom den 

nordiska”). Även om sådana yttringar torde utgöra en högst försumlig del av alla politiska 
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sympatiyttringar som sker så är det en principiellt mycket viktig fråga. Att kriminalisera 

sympatiyttringar för en hel ideologi innebär att lagen får en mycket långtgående effekt. 

Jämför detta med religionsfriheten där det inte är tillåtet att använda sig av åtgärder som syftar 

till att motverka en hel religion som sådan. I fallet med hetslagen tycks förhållandet vara det 

motsatta – lagens syfte är åtminstone delvis att motverka och försvåra för de som håller 

rasistiska sympatier att verka för dessa. Att det förhåller sig på det sättet framgår redan av 

lagens förarbeten och även den FN-konvention som föregick lagens stora utvidning. Det är 

svårt att se hur en lag som riktar udden mot en ideologi, eller ideologisk familj, skulle vara 

förenlig med de svenska grundlagarna. I NJA 1996 s. 577 uttalade Justitieråd Gregow i sin 

skiljaktiga mening att om en sympatiyttring för en rasistisk rörelse ska anses utgöra 

missaktning så kommer lagen få en mycket långtgående innebörd och orsaka stora svårigheter 

i tillämpningen. Jag känner att jag kan instämma i den uppfattningen. Den faktiska 

innebörden har blivit långtgående, om än kanske inte i fullt så stor utsträckning som man hade 

skäl att förvänta sig. Konkreta yttringar som hyllar nationalsocialismen har bestraffats, men 

det synes ha varit fritt att rent allmänt verka för nationalsocialistiska idéer och bedriva 

opinionsbildning under sådan politiskt flagg. 

Rent allmänt tycks det som att det råder brist på enighet hos HD vad gäller hur vidsträckt 

lagens omfattning ska bli. I såväl flygbladsfallet som Bibeltemplet och den-svenske.com 

förekommer skiljaktiga meningar där två justitieråd vid varje tillfälle vill fria istället för fälla, 

och vice versa. I de två senaste fallen är det samma två justitieråd som vill fälla hellre än fria. 

Man funderar osökt vilken betydelse justitierådens personliga uppfattningar får för deras 

rättsliga inställning, en frågeställning som naturligtvis kan riktas även mot de som hellre vill 

fria än fälla. Emellertid måste det påpekas att det inte tycks vara hur missaktningsrekvisitet 

rent objektivt ska tolkas som framkallar splittring, utan vilken innebörd begreppet ska ges mot 

bakgrund av en grundlagskonform tolkning. 

I underinstanserna saknar begreppet missaktning (måhända inte i den objektiva bemärkelsen 

men väl i ljuset av grundlagarna) en enhetlig tolkning. HovR tycks följa HD:s praxis utan 

några större utsvävningar. Framförallt de tidigare fall som HovR prövat har rört grova utfall 

mot judar och konkreta sympatiyttringar för nationalsocialismen. Som HD slagit fast är dylika 

sympatiyttringar per automatik hets mot folkgrupp, och bedömningarna är därför rätt 

oproblematiska. TR har följt HD:s praxis gällande sympatiyttringar för nationalsocialismen, 

vilket framkommer i fallet ”Leve Hitler, Leve nationalsocialismen! Uppenbart är också frågan 

om att det måste finnas uppsåt till att sprida ett meddelande, en sympatiyttring, vilket fallet 

med mannen som klätt ut sig till Hitler inför en maskerad tydligt illustrerar. Även fallet där 

invandrare beskrevs som parasiter och fallet”finansjuden”, samt mannen som beskrev 

invandrade grannar som ”vidriga pedofilterrorister” är förhållandevis oproblematiska och 

kräver ingen större diskussion då de innehåller vulgära utfall och rena hot. Emellertid 

innehåller fallet ”finansjuden” även det märkligheter då det efter att det konstaterats innehålla 

hot tilläggs att uttalandena överskrider gränsen för en saklig och vederhäftig diskussion. Detta 

får förvisso anses vara en petitess i sammanhanget, men jag anser att det måste vara helt 

överflödigt att föra resonemang om saklighet sedan hot konstaterats – hotfulla uttalanden 

torde per automatik diskvalificera ett uttalande från att vara del av en saklig diskussion.  
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De problematiska fallen tycks istället vara de där invandrare tillskrivs kriminella eller andra 

samhällsbelastande egenskaper. I fallet med B.B. som höll tal på nationaldagen uttalades 

specifikt att det bara är invandrare som begår gruppvåldtäkter. Några av uttalandena ansågs 

rent objektivt vara uttryck för missaktning, men HovR valde att fria mot bakgrund av 

yttrandefriheten i EKMR. I fallet med motståndsrörelsens klistermärke där invandrare endast 

implicit utpekades som våldtäktsmän ansåg emellertid (samma) HovR att skäl fanns för en 

fällande dom. Fallet gällde tryckfrihetsbrott, men något resonemang om 

tryckfrihetsinstruktionen eller skyddet i grundlagarna fördes inte ö.h.t. Vad gäller spridningen 

i nationaldagsfallet så skedde den enbart till personer som frivilligt valt att ta del av 

budskapet. I klistermärksfallet skedde spridningen öppet, men rätten konstaterade att 

spridningen varit av en mycket begränsad omfattning. Den enda förklaringen jag kan se är att 

trots att invandrare inte utpekades direkt i klistermärksfallet så hade det meddelandet på grund 

av teckningen av den hängda mannen en klart råare framtoning än nationaldagstalet som – 

trots att det explicit utpekade invandrare som grovt kriminella – inramades av en betydligt 

mer avslappnad och ironiserande ton. Detta ligger visserligen väl i linje med utarbetad praxis 

att bedömningen ska ta sikte på helheten för att avgöra om en fällande dom är proportionerlig 

eller ej. Trots det menar jag att resonemanget bakom klistermärksdomen är allt för 

knapphändigt och med anledning av detta bidrar domen till bilden av hetslagen som en 

svårtolkad och otydlig bestämmelse.  

Även i fall som det där en politiker på sin blogg skrivit, angående somaliska muslimer, att 

”många av männen sitter hemma och tuggar droger och sprider planer mot kristna” väcks 

det funderingar kring tveksamma bedömningar. Här hade uttalandena fällts i en politisk 

kontext, och uttalandena hade endast nått de som aktivt valt att söka upp dem. Något 

resonemang om hate speech fördes inte (åtminstone inte av majoriteten), rätten nöjde sig med 

att konstatera att uttalandena var omotiverat kränkande och att en fällande dom inte stred mot 

EKMR. Man kan tycka vad man vill om uttalandet, men när man jämför det mot andra fall 

som friats, t.ex. nationaldagstalet eller hemsidan som beskrev homosexualitet som en pervers 

morbiditet och zigenare som parasiter, så måste det framstå som uppenbart att uttalandet är 

mindre kränkande till sin utformning. Politikerns uttalande hade även rent kvantitativt fått en 

mindre spridning då bloggen hade konstaterats ha väldigt få besökare. I denna dom var dock 

M.B, som ville fria, skiljaktig. M.B. framförde ett resonemang om hate speech och 

konstaterade att en fällande dom skulle innebära en inskränkning av yttrandefriheten. Det är 

min uppfattning att det resonemang M.B. förde ligger mer i linje med HD:s utarbetade praxis, 

emedan majoritetens dito är väldigt kortfattat och otillfredsställande utvecklad. 

Vad det gäller TR så finns det tolkningar som ibland avviker från HD:s praxis. Det mest 

problematiska upplever jag vara att man sällan resonerar kring varje uttalande för sig. Även 

om helheten så klart är avgörande så är det av hög vikt att rätten talar om vilka uttalanden som 

var och för sig kan anses vara straffbara. I fallet ”Vad vill nazisterna?” konstaterade Umeå 

tingsrätt att endast ifrågasättandet av förintelsen i sig inte ansågs utgöra missaktning. I övrigt 

kommenterade man inte det flertal uttalanden som åberopats av åklagaren, utan konstaterade 

bara att uttalandena (underförstått samtliga?) uttryckte missaktning. Vissa av uttalandena 

skulle troligtvis klassas som missaktning även i de övre instanserna då de hade en vulgär 



25 
 

utformning, t.ex. ”Våra kvinnor blir våldtagna av kulturberikare från andra raser.” och 

”Mångkulturella ungdomsgäng sprider skräck omkring sig.” Men det är tveksamt att även de 

mer allmänt hållna nationalistiska uttalandena som det där den dömde förespråkade exklusiva 

vita länder skulle anses utgöra missaktning om de prövades av högre instanser, och det får 

även anses högst tveksamt att en sådan tolkning skulle ligga i linje med en objektiv tolkning 

av lagtexten.  

I fallet med polisens e-post förekommer i domskälen begreppet förakt som en precisering av 

vad som inte är tillåtet att uttrycka. Det framgår inte huruvida rätten syftar på den 

rekvisitändring som aldrig gjordes (där förakt föreslogs ersätta missaktning) eller om det bara 

är ett olyckligt ordval där man söker definiera gränsen för när ett uttalande överskrider 

gränsen för en saklig och vederhäftig diskussion. Emellertid framstår det som att rätten 

tillämpat ett rekvisit som inte existerar, något som naturligtvis ger ett märkligt intryck.  

Även domen mot mannen som på sin blogg menade att ”muslimer har en grym 

stenålderskultur” och att zigenare var parasiter tycks ligga i linje med lagens syfte och den 

praxis som HD arbetat fram.  

Bland de domar som varit föremål för prövning i flera instanser blir tolkningssvårigheterna 

tydligare. Rent kvantitativt kan konstateras att av de sju domar som gått upp till HD har tre 

bedömts olika av de olika instanserna. Tre av målen innehåller också skiljaktiga meningar på 

den högsta nivån. 

Den sammantagna bild som framträder är att de undre instanserna inte tillämpar samma 

förfarande då bestämmelsen ska tolkas. De undre instanserna resonerar inte alltid mot 

bakgrund av grundlagarna, och när de resonerar mot bakgrund av EKMR för man sällan något 

resonemang om hate speech. Kanske är detta symptomatiskt för en hos tingsrätterna allmänt 

bristande insikt om den Europakonventionsrättsliga lagstiftningens genomslag även på 

nationell nivå? 

4.3. Folkgrupp eller annan sådan grupp 

Vad som är en folkgrupp eller annan sådan grupp som skyddas har egentligen aldrig prövats. 

JK har genom sina beslut tagit ställning för att svenskar (och troligtvis även andra 

majoritetsgrupper) inte ska omfattas av lagens skydd. Även om det finns tecken på att HD 

skulle göra en annan bedömning så finns det idag inga tecken på att frågan kommer prövas. I 

övrigt brottas inte lagen med några oklarheter kring vad som är en sådan grupp, varför detta 

rekvisit upptar en obefintlig del av hittils gjorde prövningar.   
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5. Tillämpningens effekter och de frågor som denna ger upphov till  

5.1. Lagens syfte – en tillbakablick 

Ser man till departementschefens uttalanden i förarbetena så framgår det att en del av syftet 

med lagens utvidgning var att försvåra, kanske t.o.m. omöjliggöra rasistiska organisationers 

verksamhet och propagandaspridningar. Lagstiftaren var också tydlig med att sådana 

uttalanden som bemöts bäst i en öppen debatt inte ska vara kriminaliserade.
51

 Man kan fråga 

sig om inte alla uttalanden förutom de som innehåller konkreta hot bemöts bäst i en öppen 

debatt? Emedan FN-konventionen ålade konventionsstaterna att kriminalisera spridandet av 

sådana idéer och alla organisationer som verkar för sådana idéer så menade den svenske 

lagstiftaren att detta syfte genom lagens utvidgning skulle komma att uppnås utan ett 

uttryckligt förbud. 
52

  Sverige har under tiden för lagens existens och fortfarande idag 

organisationer som öppet verkar för en avveckling av det mångkulturella samhället och 

upprättandet av rasligt homogena stater. Sverige har haft och har även idag organisationer 

som öppet bekänner sig till nationalsocialismen. Bevisligen har dessas verksamhet vid ett 

flertal tillfällen renderat fällande domar, men med tanke på det prejudikat som etablerats att 

sympatiyttringar till förmån för nationalsocialismen automatiskt utgör hets mot folkgrupp så 

kan man fråga sig varför det öppna verkandet under partibeteckningar som 

”nationalsocialistisk front”
53

 aldrig i sig föranledde någon prövning. I denna del  uppfattar 

jag lagen som väldigt inkonsekvent, när man trots att det fastslagits att sådana 

sympatiyttringar ska vara kriminaliserade ändå undviker att tillämpa lagen fullt ut. Mot 

bakgrund av detta framträder en bild vars egentliga syfte är lite velande. Lagstiftaren ville 

motverka rasistiska organisationer (i princip omöjliggöra deras existens), men lagen tillämpas 

lite godtyckligt och inkonsekvent för att försvåra verksamheten, men utan att gå hela vägen 

och faktiskt använda den på alla situationer där den har täckning. Denna typ av lagstiftning 

där man söker implicita effekter är mycket olycklig av flera anledningar. Dels därför att dess 

tillämpning blir oförutsebar och dels därför att lagen till sin karaktär blir oärlig med sina 

syften. Ska lagen medvetet vara otydlig? För mig framstår det som att det endast finns tre  

hållbara alternativ som kan rättfärdigas. Antingen går man hela vägen och förbjuder 

organisationer som verkar för ett samhälle byggt på raslig homogenitet – med vetskapen om 

att man isåfall först måste skriva om grundlagen för att inte lagen ska strida mot denna (med 

stor sannolikhet skulle man trots en sådan ändring ändå hamna i konflikt med EKMR), eller 

så gör man en precisering av lagens innebörd där man förmodligen får avlägsna begreppet 

missaktning. För att undvika tillämpningssvårigheter bör sedan eventuellt nya rekvisit ha en 

lika konkret innebörd som begreppet hot. Förlagsvis skulle man kunna kriminalisera 

uttalanden som uppmanar till våld eller kränkande behandling av de grupper som skyddas, 

men frågan är då om inte detta täcks redan av uppviglingsbrottet. En återgång till förtal eller 

smädelse eller eventuellt förakt skulle troligtvis begränsa tillämpligheten något, men dessa 

begrepp är inte på något sätt befriade från skönsmässiga tolkningsmöjligheter varför det får 

anses tveksamt om det kan anses motiverat att återgå till dessa. Det synes då som att det bästa 
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alternativet, givet omständigheterna, nog vore att avskaffa lagen helt eftersom sådana 

yttranden som bör vara straffbara redan täcks av andra straffbestämmelser som uppvigling, 

förargelseväckande betéende, förtal osv. Uppfattningen att en sådan ordning vore bättre 

framfördes som bekant i motiven redan inför 1948 års lag.
54

 En återkommande farhåga i 

samtliga lagstiftningsärenden har varit just att gränsen mellan tillåten saklig diskussion och 

kriminaliserade yttranden blir väldigt otydlig, vilket också har visats bli fallet när lagen 

tillämpas. Om de gärningar som ska vara straffbara istället prövades mot andra befintliga 

bestämmelser skulle förutsebarheten med all sannolikhet nå en högre grad, och man skulle 

förmodligen även komma tillrätta med det problemet där vissa grupperna erhåller en 

priviligerad ställning och skyddas från kritik som hade varit laglig om den riktades mot andra 

grupper.   

Oavsett vad framtiden för med sig står det emellertid klart att lagen endast i begränsad 

omfattning infriat det ursprungliga syftet, och att lagen behöver preciseras – både till exakt 

vad den vill uppnå och hur detta ska uppnås. Lagens omfattning ska inte bli ett fall för 

tillämparens personliga rättsuppfattning. 

5.2. Vad är nödvändigt i ett demokratiskt samhälle? 

Något som ytterligare bidrar till otydliga bedömningsgrunder är att tillämpningen om den 

innebär en begränsning av yttrandefriheten ska vara nödvändig i ett demokratiskt samhälle. 

Uttrycket består av två begrepp som i sig kan fyllas med mängd olika innebörder. Exakt vad 

som är nödvändigt och vad som är demokratiskt finns det ingen enhetlig definition av. Som 

hjälp att uttolka detta finner vi att nödvändigheten består i att det ska finnas ett angeläget 

samhälleligt behov, men var går gränsen för detta? Är det ett angeläget samhälleligt behov att 

människor ska slippa känna sig ifrågasatta och kränkta, eller går gränsen för ett angeläget 

behov när människor rent fysiskt blir utsatta för våld och kränkningar. I så fall, i vilken 

omfattning? Det är inte nödvändigt att besvara dessa frågor, poängen är att lagens otydlighet 

innebär att den måste bedömas mot bakgrund av olika principer och abstrakta begrepp som är 

så vaga till sin innebörd att man kan fylla dem med nästan vad som helst. Brottsbeskrivningar 

bör enligt min mening vara av sådan karaktär att bedömningen och tillämpningen kan ges en 

mer instrumentell och formell karaktär. Ju mer bedömningen blir beroende av externa 

abstrakta principer, desto mer ökar risken för ett oförutsebart utfall. 

5.3. Objektiv eller kontextuell bedömning? 

På samma sätt som tolkningen görs mot vaga principer så tycks det också finnas en 

motsättning bland dessa. Lagstiftaren har uttalat å ena sidan att det är avgörande hur 

meddelandet framstår vid en objektiv bedömning, å andra sidan att meddelandet eller 

uttalandet alltid ska bedömas i sitt sammanhang. Detta har citerats återkommande av 

rättstillämparen. Enligt min mening är begreppen ömsesidigt exklusiva och jag anser att det 

rättstillämparen tagit fasta på är att bedöma uttalandena i sitt sammanhang. En objektiv 

tolkning är en bokstavstolkning där ett uttalande står för sig självt, emedan något som tolkas i 

sitt sammanhang är den exakta motsatsen till detta.  Och HD har ju konstaterat att det är 
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helheten ska beaktas snarare än en strikt tolkning av ett uttalandes ordalydelse. Denna 

motsättning bidrar inte till att öka förståelsen för hetslagens tillämpning. 

5.4. Likhet inför lagen? 

En grundläggande legititimitetsfråga för rättstaten är att alla är lika inför lagen. När det gäller 

tillämpningen av hets mot folkgrupp så framstår det som tveksamt att så är fallet. Det största 

problemet är att JK blockerar en prövning av huruvida svenskar (och majoritetsgrupper i 

allmänhet) omfattas av skyddet. Svenskar inräknas, precis som påtalats i förarbetena, 

åtminstone under begreppet ”annan sådan grupp.” JK har varit tydlig med att man anser att 

lagen enbart har för avsikt att skydda minoritetsgrupper, och trots att det tycks som att JK är 

ensam i denna uppfattning så kommer någon prövning aldrig till skott eftersom JK inte velat 

väcka åtal vid sådana fall. Att andra delar av rättsväset är av en annan uppfattning framgår 

bl.a. av departementschefens uttalanden i förarbetena, men också HD:s uttalande i fallet 

Green, där man rakt ut säger att det inte är tillåtet att hetsa mot kristna. Med tanke på 

kristendomens ställning som majoritetsreligion kontra minoritetsreligioner så kan man 

föreställa sig att bedömningen borde bli densamma när det gäller etniska svenskar kontra 

etniska minoriteter, eftersom förhållandet sinsemellan är detsamma. Det vore högst 

välkommet med en HD-prövning av frågan men det framstår tyvärr som osannolikt att någon 

sådan kommer att ske under en överskådlig framtid. 

Den andra delen av denna ojämlikhet är att skyddet för yttrandefrihet tycks vara mer 

långtgående när avsändaren drivs av religiösa snarare än politiska övertygelser. En sådan 

ordning är varken eftersträvansvärd eller förenlig med allas likhet inför lagen.  

5.5. Varierande bedömning beroende på tillämplig grundlag? 

Något som är obestridligt är att det är olika grundlagsskydd som aktualiseras beroende på 

vilket medium avsändaren använder sig av. Grundregeln är att yttranden skyddas av RF. För 

meddelanden som sprids genom tryckt skrift, fotokopiering eller liknande förfarande gäller 

TF. För internetsidor med utgivningsbevis gäller YGL. Sedan EKMR blivit svensk lag ska 

samtliga fall även prövas mot denna utöver det specifika grundlagsskydd som nämnts ovan, 

och helt klart är att EKMR ger ett alldeles särskilt skydd. Detta framgår med tydlighet av de 

domar som redogjorts för där friande domar avkunnats helt och hållet med hänvisning till att 

fällande dom skulle strida mot Sveriges åtaganden enligt EKMR. I den delen saknar 

frågeställningen relevans eftersom EKMR alltid är tillämplig. 

Frågan är då om de olika svenska grundlagsskydden ger ett olika starkt skydd beroende på 

vilken lag som tillämpas. Denna fråga har inte behandlats explicit men ser man till TF:s och 

YGL:s utforming så innehåller de vardera en instruktion med så gott som identisk betydelse;  

I YGL 1 kap 5 § formuleras det enligt följande ”Den som skall döma över missbruk av 

yttrandefriheten eller på annat sätt vaka över att denna grundlag efterlevs bör betänka att 

yttrandefriheten är en grundval för ett fritt samhällsskick. Han bör alltid uppmärksamma 

syftet mera än framställningssättet. Om han är tveksam, bör han hellre fria än fälla.” 
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Detta kan jämföras med TF 1 kap 4 § där bestämmelse lyder: ”Envar, vilken blivit förtrott att 

döma över missbruk av tryckfriheten eller eljest vaka över denna förordnings efterlevnad, bör 

därvid städse hava i åtanke att tryckfriheten utgör grundval för ett fritt samhällsskick, alltid 

fästa sin uppmärksamhet mera på ämnets och tankens än på uttryckets lagstridighet, på syftet 

än på framställningssättet, samt i tvivelsmål hellre fria än fälla.”   

Till skillnad mot yttrandefriheten i Regeringsformen så kan instruktionerna i YGL och TF 

sägas innehålla uttryckliga uppmaningar att tillämpa restriktivitet vid bedömningen. Som 

nämnts tidigare är YGL och TF riktade bl.a. till rättstillämparen, medan RF snarare riktar sig 

till lagstiftaren. Mot bakgrund av detta finner jag det troligt att YGL och TF har ett, om än av 

osäker omfattning, mer långtgående skydd för uttalanden och meddelanden än det som finns i 

RF. Detta innebär då trots allt att valt medium för spridandet av ett meddelande kan ha 

betydelse för straffbedömningen. Jag finner det märkligt att en åsikt som framförs på en 

internetsida med utgvningsbevis ska åtnjuta ett starkare skydd än en åsikt som framförs 

exempelvis personligen vid en offentlig sammankomst. Frågan är även hur väl detta står sig 

mot allmäna statsrättsliga principer – med vilken motivering skulle man rättfärdiga en sådan 

ordning?    
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6. Slutsats 

Lagen om hets mot folkgrupp är sådan att dess innehåll utifrån en rent objektiv tolkning 

troligtvis inte leder till korrekt förståelse för lagens tillämpning. Lagen ska i själva verket 

förstås mot bakgrund av en uppsättning principer och tolkningsverktyg som etablerats genom 

HD:s prejudikat. Dessa ska beaktas för att sedan vara vägledande i en samlad bedömning.  

Huruvida mottagaren påtvingats eller valt att frivilligt ta del av budskapet har en inte 

försumbar betydelse för bedömningen. Så kan t.ex. skönjas en tendens att se med blidare ögon 

på uttalanden som fällts vid sammankomster som åtminstone är avskiljda från allmänheten, på 

internetsidor och liknande än vid aktioner där budskapet sprids till folk som inte själva valt att 

ta ställning till det, t.ex. vid flygbladsutdelningar eller uttalanden som riktas mot folk som inte 

kan värja sig från dem. Behållningen tycks vara att det inför en frivillig mottagarskara finns 

ett större tillåtet utrymme för kränkande uttalanden som inte utgör missaktning.  

På samma sätt spelar den faktiska spridningen roll. För att ett meddelande ska anses spritt 

räcker det att det nått ut till (eller rättare sagt gjorts tillgängligt för) mer än ett fåtal. Vid den 

samlade bedömning som rätten alltid gör så tycks det dock fästas vikt vid hur många som 

faktiskt tagit del av meddelandet.  

Sättet på vilket ett budskap framförs och den samlade bild som når mottagaren har avgörande 

betydelse. En humoristisk och satirisk ton tycks ge ett ett större utrymme för kränkande 

uttalanden än om inramningen är rå och skarp till sin karaktär. Likaså finns det en större 

tolerans för kränkande värdeomdömen än sådana kränkande uttalanden som gör anspråk på att 

ha en karaktär av fakta. 

Den viktigaste lärdomen är att det som får störst betydelse för lagens tillämpning inte är 

huruvida rekvisiten rent objektivt är uppfyllda eller ej, utan hur dessa står sig gent emot en 

grundlagskonform prövning, där framförallt EKMR (men även TF och YGL) kan leda till att 

lagen ges en mer restriktiv innebörd än vad lagstiftaren avsett samt vad som framgår vid 

bestämmelsens objektiva ordalydelse. Den politiska och religiösa yttrandefriheten åtnjuter ett 

starkt skydd under EKMR och inskränkningar av dessa rättigheter får endast ske om det finns 

ett trängande intresse bakom en sådan inskränkning. Som vi sett så är dock de undre 

instanserna många gånger betydligt mindre detaljerade i sina resonemang och särskilt när det 

gäller tolkningen mot EKMR lämnas mycket att önska.  

Rimligtvis bör lagen inte ta sikte på uttalanden som utgör del av en seriös politisk diskurs, 

även  om dessa till sitt innehåll kan uppfattas som kränkande av någon eller några grupper. 

Med beaktande av inte bara Lagutskottets uttalande att begreppet missaktning ska tolkas med 

försiktighet, som dessutom upprepats och förtydligats vid ett senare lagstiftningsärende, utan 

även den allt mer inflytelserika och om politisk och religiös yttrandefrihet värnande 

Europakonventionsrättsliga praxis som HD på senare tid fäst allt störe betydelse vid i sina 

avgöranden, ter det sig inte omöjligt att hetslagen framöver kommer möta större svårigheter 

att vinna bifall i högsta instans. Samtidigt finns inget som tyder på att den varierande och 

många gånger ofullständigt motiverade bedömning som sker i framför allt tingsrätterna är på 

väg att förändras.    
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Kan man vidare tänka sig att HD:s bedömning kan komma att förändras nu sedan 

uppenbarhetsrekvisitet avlägsnats? Det beror enligt mig på om HD väljer att pröva nya fall 

mot sin tidigare etablerade praxis, eller om man gör en ny prövning utifrån ett tomt blad. Om 

HD väljer att pröva nya fall för sig utan att stödja sig på tidigare avgörandens resonemang så 

finner jag det inte helt osannolikt att man i flertalet fall skulle välja att inte tillämpa lagen då 

det helt klart finns en konflikt mot grundlagarna. Det kommer bli av stort intresse att se vilken 

väg HD väljer vid framtida avgöranden.  
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