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Sammanfattning 
De senaste åren har vi i Sverige sett en utveckling med flera 
uppmärksammade våldsdåd som har politisk anknytning. Detta utgör ett 
samhällsproblem som hotar den parlamentariska demokratin. 
Grundproblemet utgörs av att politiska extremister inte accepterar den 
politiska demokratins parlamentariska styrelseskick som legitim 
beslutsfattare. Dagens politiska våldsverkare är inte något nytt fenomen. Det 
har förekommit ute i Europa såväl som i Sverige förr i tiden. 
 
Examensarbetet undersöker hur dagens situation ser ut i Sverige. De största 
aktörerna är vit makt-miljön och den autonoma miljön som fungerar som 
varandras motpoler. Många politiska brott förövas mellan dessa miljöer. De 
vanligaste brotten är olaga hot, misshandel och skadegörelse. Det har visat 
sig att det ofta är väldigt svårt att lagföra personer för politiska brott. En av 
förklaringarna är att personerna noggrant planerar brotten och är väl insatta i 
hur rättsväsendet fungerar och arbetar. 
 
Dagens politiska extremister utgör inte något hot mot demokratin i Sverige. 
Däremot kränks varje år ett antal människor och utsätts för brott vilket får 
följden att färre människor väljer att engagera sig politiskt. Det finns flera 
exempel på politiker som valt av hoppa av sina uppdrag med hänvisning till 
det som de tvingats utstå. 
 
Staten försöker på olika sätt att motarbeta denna utveckling. Under kalla 
kriget kunde samhället mer effektivt bekämpa denna typ av brottslighet 
bland annat genom att åsiktsregistrera ett stort antal människor. Sådana 
åtgärder anses idag alltför kraftfulla och kränkande för individen. Även om 
samhället arbetar för att vända denna trend ser man att det inte har fungerat. 
De politiska brotten har inte minskat. 
 
Då är frågan om det krävs förändringar av dagens lagstiftning. 
Examensarbetet avslutas med ett analysavsnitt där just denna fråga 
diskuteras. Slutsatsen är att förändringar av dagens lagstiftning hade varit 
positivt, även om formen och innehållet av dessa förändringar kan vara 
föremål för diskussion och debatt. Det finns fördelar och nackdelar med 
varje form av lagteknisk lösning, men det får anses stå klart att förändringar 
i någon form måste ske. 
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Inledning 

1.1 Syftet 

De senaste åren har vi i Sverige sett flera uppmärksammade våldsdåd som 
har politisk anknytning. Det finns ingen särskild statistik för just politiska 
brott och därför kan man inte med säkerhet veta om brotten ökat. Det går att 
ana att brottsligheten ökat eftersom extremisterna ökat sin aktivitet.1 Ett 
område där brottsligheten faktiskt ökat enligt statistiken är de så kallade 
hatbrotten. År 2006 hade antalet våldsbrott med främlingsfientliga motiv 
ökat med 35 % jämfört med 2005.2 Den parlamentariska demokratin hotas 
av den här samhällsutvecklingen. Syftet med examensarbetet är att granska 
politiska extremrörelser och relevanta lagar ur ett straffrättspolitiskt 
perspektiv.  
 

1.2 Frågeställningar 

Min huvudsakliga frågeställning är att undersöka och diskutera begreppet 
politiska brott i Sverige. Fokus ligger på det inre hotet som finns. Vilka 
definitioner är viktiga att göra? Vilka lagar är aktuella och vilka brott är 
vanligast? Var går gränsen för hets mot folkgrupp? 
 
Vidare får man undersöka vilka organisationer som står bakom. Vilka 
extremgrupper finns det och hur är de organiserade? Vilka brott är 
vanligast? Vilka måltavlor har de olika grupperna och hur aktiva är dem? 
Vilka aktioner genomför grupperna? Hur förhåller sig de politiska 
extremisterna till de demokratiska partierna? Finns där kopplingar?  
 
Det är också intressant att ta reda på hur polisen arbetar i dessa frågor. Hur 
är relationen mellan polisen och olika extremgrupper? Vilka strategier 
använder polisen sig av?  
Vilka händelser är särskilt uppmärksammade i skrivande stund, och hur 
beskrivs händelserna av de inblandade parterna själva? Hur ser situationen 
ut i länder i vårt närområde?  
 
Hur behandlar media dessa företeelser? 
 
Vid tidpunkten då den parlamentariska demokratin växte fram i Sverige 
hotades utvecklingen på flera sätt. Hur utvecklades den politiska 
parlamentariska demokratin i Sverige och vilka störningar/hot fanns? Vilka 
utmaningar ställdes den svenska demokratin inför under det kalla kriget? 
Vilka politiska grupper var aktuella och hur behandlades de av svenska 
myndigheter? Vilka åtgärder vidtog SÄPO och hur har det utvecklats? På 

                                                 
1 Fokus, 2007/40, s. 26ff. 
2 Rapport 2007:17, Brottsförebyggande rådet, Hatbrott 2006, s. 10. 
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vilket sätt försöker samhället arbeta idag för att motverka politisk 
brottslighet? Hur såg utvecklingen ut i Europa efter andra världskriget 
avseende politisk brottslighet? 
 
Slutligen är det av intresse att diskutera huruvida dagens lagstiftning är 
anpassad efter den hotbild som finns. Är nuvarande lagstiftning tillräcklig 
för att möta de utmaningar demokratin ställs inför eller är det nödvändigt 
med en översyn av lagstiftningen? Om svaret på frågan är nej, vilka 
ändringar av lagen är lämpligast att införa? 
 

1.3 Metod och material 

För att fullgöra uppgiften har flera metoder använts. Den traditionella 
rättsvetenskapliga metoden har använts i de fall då den är tillämplig. 
Emellertid aktualiserar uppgiftens karaktär frågeställningar som normalt 
faller utanför den traditionella metodens tillämpningsområde. 
Samhällsvetenskapliga perspektiv har därför använts för att exempelvis 
undersöka vilka politiska extremgrupper det finns.  
 
Material har sökts på flera sätt. Juridiska databaser såsom Karnov har 
använts för att söka fram lagtext, förarbeten, kommentarer till lagtexten, 
förarbeten och praxis. Böcker och tidskrifter har sökts fram via olika 
databaser till exempel Lovisa, genom att fråga bibliotekarier samt genom att 
söka i andra böckers källförteckningar. Kontakt har också tagits via Internet 
med författare och skribenter såsom Anna-Lena Lodenius och Magnus 
Sandelin samt med stiftelsen Expo (som granskar extremhögern). Mycket 
material har endast funnits på Internet eftersom arbetet berör aktuella 
företeelser och att grupperna ständigt ändrar karaktär. Därför har 
informationen på nätet varit relevant och mer heltäckande än den 
begränsade litteraturen som finns på området. Relativt mycket information i 
arbetet har därför inhämtats via Internet. För det historiska avsnittet har 
moderna svenska historieböcker använts. 
 
Vid flera tillfällen har det varit problematiskt att finna objektiva och 
trovärdiga källor. Då har uppgifter bland annat fått inhämtas från de olika 
grupperna. Uppgifterna har granskats källkritiskt och dess trovärdighet har 
bedömts.  
 
Nationalencyklopedin har använts för att söka fram definitioner. 
Komplement har hämtats från Wikipedia för att göra definitionerna mer 
fylliga (i vissa fall har definitioner helt saknats i Nationalencyklopedin). I 
fallet vänsterextremism fanns ingen definition alls att hämta i 
Nationalencyklopedin. Innehållet i Wikipedia skapas av användarna själva 
och därför finns all anledning att bedöma materialet källkritiskt. Dock finns 
ett diskussionsavsnitt där eventuella avvikande åsikter/uppfattningar läggs 
fram vilket minskar möjligheten att det som skrivs är felaktigt. De 
definitioner som undersöks har varit fullt rimliga och har kunnat användas. 
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1.4 Avgränsningar 

Uppsatsen har begränsats till att främst behandla de vanligaste politiska 
brotten som begås i Sverige. Fokus ligger på det inre hotet från olika 
individer och organisationer. Terrorismbrott behandlas överhuvudtaget inte. 
Den renodlade organiserade brottsligheten som drivs av ekonomiska 
intressen och maktintressen kommer att hållas utanför framställningen. Den 
politiska brottsligheten drivs främst av ideella skäl och med ett politiskt 
syfte. Enskilda individer inom olika organisationer begår på egen hand olika 
typer av brott men i detta examensarbete ligger fokus på de brott som 
grupperna aktivt uppmuntrar till (inte bara eventuellt indirekt stödjer). En 
kortare historisk redogörelse finns med men har av tids och utrymmesskäl 
begränsats till att behandla den politiska demokratins framväxt, hur den 
utvecklades i början samt kalla kriget och de utmaningar med hänsyn till 
rikets säkerhet som den svenska demokratin då hade att möta. Främst 
kommer fokus att ligga på de organisationer som hör hemma i antingen den 
autonoma miljön eller vit makt-miljön eftersom aktivister därifrån begår de 
alla flesta politiska brott som begås i Sverige. Politiska brott begås också av 
djurrättsgrupper och religiösa aktivister men dessa ägnas inte någon större 
uppmärksamhet. 
 

1.5 Definitioner 

Politiska brott går att definiera som brott som riktar sig mot staten och 
samhällsordningen. Under begreppet faller också brott av allmän karaktär i 
vilka ingår ett politiskt moment. Tolkningen får göras med hänsyn till 
omständigheterna i det särskilda fallet.3Anna-Lena Lodenius som har en 
stor kunskap om politiska extremgrupper och dess brottslighet talar också 
om begreppet. Hon menar att syftet med ett politiskt brott är just politiskt; 
att väcka opinion, uppnå ett direkt resultat eller att markera sin styrka 
gentemot andra i gruppen. Självfallet kan det också finnas individuella 
motiv bakom brottet, exempelvis hämnd och girighet men också jakten på 
spänning och kickar i vardagslivet. Ett politiskt brott behöver alltså inte 
skilja sig helt från andra brott. Skillnaden jämfört med ett vanligt brott är 
dock att det finns ett politiskt motiv bakom gärningen.4

 
Extremism är oftast en politisk rörelse som utgör en ytterlighet. Målet är en 
total men oftast relativt enkelspårig lösning på samhällets problem. Ofta 
ligger fokus på ganska få av alla de problem som finns. De vanligaste 
formerna är höger- och vänsterextremism. Det är viktigt att komma ihåg att 
extremism är historiskt sett, ett relativt begrepp. Det som betecknas som 
normalt vid en tidpunkt kan senare uppfattas som väldigt extremt.5 

                                                 
3 Karnov-kommentar av Nils Rekke till 6 § Lag (1957:668) om utlämning för brott  
4 Lodenius, Anna-Lena, Gatans parlament, 2006, s. 191. 
5 http://www.ne.se.ludwig.lub.lu.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=166317 
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Extremism går att definiera som: ”En åsikt eller tanke som dras till sin 
yttersta spets utan utrymme för kompromisser eller pragmatism.”6

 
Högerextremism är ett samlingsnamn för värderingar och politiska åsikter 
som ligger betydligt längre högerut än genomsnittet inom politiken. 
Värderingarna som förespråkas går inte att förena med den politiska 
demokratin. Högerextremismen har ofta bestått av olika kampgrupper som 
verkat utanför det traditionella parlamentariska partiväsendet.7 Begreppet är 
relativt och förändras över tid och rum. Missbruk av ordet är vanligt för att 
förolämpa politiska motståndare. Många vänstergrupper uppfattar 
utomparlamentariska grupper som inte betecknar sig som vänster som 
extremhöger. Termen brukar i Sverige ofta sammankopplas med extrem 
nationalism, ett starkt betonande av den egna kulturen samt 
främlingsfientlighet. Nyliberalism befinner sig också väldigt långt ut på 
högerkanten men uppfattas ändå inte i Sverige som högerextremism 
eftersom de nationalistiska tankarna inte finns med. 
Flera forskare väljer att dela in extremhögern i två delar. En del, är uttalat 
demokratifientlig och förespråkar någon rasideologi. Den andra delen 
arbetar parlamentariskt och argumenterar för nationalstaten och för en etnisk 
och kulturell gemenskap.8

 
Vänsterextremism är en beteckning på åsikter som befinner sig väldigt långt 
ut på vänsterkanten. En gemensam faktor är att det handlar om någon form 
av revolutionär socialistisk rörelse. Här finns samma problem som inom 
extremhögern. Begreppet är flytande och kan användas för att trycka ned 
politiska motståndare. Det finns ingen exakt definition av vad som utgör 
extremvänstern, men man brukar åsyfta dem som använder våld för att 
förändra samhället, exempelvis Röda armé-fraktionen i Västtyskland under 
kalla kriget. Begreppet förändras också över tiden och ser olika ut på olika 
platser. En gång i tiden ansågs det extremt att verka för demokrati och lika 
rösträtt. Idag får begreppet extremvänster anses omfatta också anarkister 
som begår våldsdåd.9

 

1.6 Disposition 

Examensarbetet har disponerats enligt följande: Först kommer ett avsnitt 
som ger en bakgrund med hjälp av en historisk översikt och en europisk 
utblick. Det tredje kapitlet går i genom relevanta lagar, regler och brott. 
Nästa kapitel behandlar grupper, organisationer och partier. Det femte 
kapitlet går i genom vilka brott som begås samt vilka aktiviteter och 
aktioner som de olika grupperna genomför. Polisens roll i sammanhanget 
samt aktuella händelser tas också upp. Därefter följer ett avsnitt om 
samhällets och statens reaktion på politiska brott och vilka åtgärder som 
finns att vidta. Avslutningsvis följer ett analysavsnitt som diskuterar om 
                                                 
6 http://sv.wikipedia.org/wiki/Extremism 
7 http://www.ne.se.ludwig.lub.lu.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=208817 
8 http://sv.wikipedia.org/wiki/H%C3%B6gerextremism 
9 http://sv.wikipedia.org/wiki/V%C3%A4nsterextremism 
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dagens lagstiftning räcker till och vilka möjliga förändringar som finns att 
göra. 
 

 8



2. Bakgrund 

2.1 Svensk historisk överblick  

I detta avsnitt sker en beskrivning av Sveriges utveckling till demokrati. 
Beskrivningen har valt att fokusera på de delar som svarar mot de 
frågeställningar som finns. 
 
Sverige har av tradition varit ett jordbrukssamhälle. Men under tiden mellan 
1800-talets mitt och utbrottet av första världskriget hände något. Sverige 
omformades till ett industrisamhälle. Utvecklingen skedde i motsats till flera 
länder inte i form av en industriell revolution. Förändringar skedde stegvis 
inom skilda områden och vissa landsdelar berördes nästan inte alls av 
utvecklingen. Industrialiseringen ledde till stora förändringar av det svenska 
klassamhället. 10

 
År 1879 syntes de första yttringarna av att Sverige var ett klassamhälle. 
5000 sågverksarbetare gick ut i en storstrejk i Sundsvallområdet för att visa 
sitt missnöje med att deras löner sänkts kraftigt. Konflikten löstes med hjälp 
av beväpnad trupp och den då gällande lagstiftningen. Makthavarna 
betraktade händelsen som en ordningsfråga och arbetarna förlorade 
strejken.11

 
I Sverige fanns huvudsakligen tre personer som får anses representera 
anarkismen kring år 1900. En av dessa var Hinke Bergegren (1861-1936) 
som var journalist, författare och agitator. De andra två var ungsocialisten 
och kamplyrikern Einar Håkansson (1883-1907) samt skriftställaren och 
teoretikern Gustaf Henriksson-Holmberg (1864-1929). Här får man komma 
ihåg att det kring år 1900 knappt existerade en anarkistisk rörelse i Sverige. 
År 1934 bildades anarkistiska propagandaförbundet. Totalt sett har 
anarkistiska tankegångar haft litet inflytande över den svenska politiska 
dagordningen och behandlas därför inte vidare.12  
 
Den svenska arbetarrörelsen arbetade istället lugnt och metodiskt för att 
vilja omdana samhället. Detta var ganska unikt. I andra länder var det 
vanligt att arbetarrörelserna förespråkade en revolutionär förändring av 
samhället. Flera personer ansåg dock att eftergifterna från samhället var för 
små och därför väcktes krav om att använda strejken som metod för att 
skynda på utvecklingen. Under tre dagar år 1902 satte LO igång en 
landsomfattande politisk storstrejk för att visa att arbetsrörelsen menade 
allvar med sina krav på allmän och lika rösträtt. På många platser 
demonstrerades det under strejken. Under sommaren 1909 utbröt flera 
lokala konflikter på grund av missnöje med hur långsamt nya reformer 

                                                 
10 Norborg, Lars-Arne, Sveriges historia under 1800- och 1900-talen, 1993, s. 53. 
11 Ahlberger, Christer, Det svenska samhället 1720-2000, 2004, s. 239. 
12 Lång, Henrik, Drömmen om det ouppnåeliga, 2007, s. 4f. 
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genomfördes och missnöje med löneutvecklingen. Dessa mindre konflikter 
ledde fram till den så kallade storstrejken. 300 000 människor deltog i 
strejken varav 100 000 tidigare varit lockoutade (arbetsgivarens 
motsvarighet till strejk). Stora delar av samhället var involverat i strejken 
men detta ledde inte till att strejken nådde sitt syfte.13  
 
Första världskriget bröt ut år 1914 och påverkade också Sverige även om 
landet inte var delaktigt i stridigheterna. Det blev brist på mat i landet. 
Ransoneringar infördes och vanliga människor fick gå hungriga samtidigt 
som vissa få blev allt rikare. År 1917 ledde situationen till flera 
arbetarupplopp i flera städer såsom Stockholm, Göteborg och Västervik. 
Socialdemokratiska arbetarpartiet splittrades och de radikala personerna 
samlades i det nybildade Sveriges socialdemokratiska vänsterparti (SSVP). 
Därmed var arbetarrörelsen splittrad i en reformistisk och en revolutionär 
gren. Samtidigt ökade oron i omvärlden. Bolsjevikerna tog makten i 
Ryssland. Under våren 1918 startade ett inbördeskrig i Finland mellan 
”röda” och ”vita”. I Tyskland piskade ledare som Karl Liebknecht och Rosa 
Luxemburg upp revolutionära stämningar bland folket.14

 
År 1919 beslutade riksdagen om allmän och lika rösträtt till kammarens 
bägge kammare. Fortfarande ställdes särskilda krav, såsom att ha årlig 
inkomst av minst 3000 kronor, för att vara valbar till första kammaren. 
Antalet röstberättigade mer än fördubblades och innebar ett stort kliv i 
demokratisk riktning. Vissa grupper, exempelvis kriminella personer och så 
kallade sinnesslöa, stängdes fortfarande ute från ett formellt medborgarskap. 
Sveriges demokratiska utveckling var något av en mittenposition i världen. 
Sverige var inte först ut på den demokratiska arenan, men inte heller sist.15

 
År 1931 inträffade en uppmärksammad händelse i Ådalen. Bakgrunden var 
en strejk där arbetsgivaren valde att sätta in strejkbrytare. En stor 
demonstration anordnades i Ådalen som en motreaktion och militär 
inkallades. Militären valde att öppna eld och dödade fem människor. 
Händelserna i Ådalen fick stort symbolvärde både för arbetarrörelsens 
klasstänkande och för de borgerliga krafternas strävan efter att bevara 
samhället.16

 
År 1933 infördes ett uniformsförbud i Sverige som avsedde att förhindra de 
paramilitära trupperna från att använda uniform. Förbudet infördes främst 
för att motverka de nazistiska grupperingarna.17   
 
Under andra världskriget valde Sverige att förhålla sig neutralt. 
Sovjetunionen anföll Finland den 30 november 1939 i det så kallade finska 
vinterkriget.18 Sverige stöttade Finland på olika sätt bland annat genom ett 

                                                 
13 Hadenius, Stig, Modern svensk politisk historia, 2003, s. 30. 
14 Ahlberger, Christer, Det svenska samhället 1720-2000, 2004, s. 254ff. 
15 A.a, s. 256f. 
16 A.a, s. 315. 
17 A.a, s. 314f. 
18 A.a, s. 331. 
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stort antal frivilliga som kämpade tillsammans med finnarna mot 
Sovjetunionen. En samlingsregering tillsattes i Sverige där alla partier utom 
kommunisterna fick vara med. Kommunisterna ansågs opålitliga på grund 
av deras stöd till Sovjetunionen. Tanken bakom samlingsregeringen var att 
samla nationen och att lägga de inhemska stridigheterna åt sidan så länge. 
Sverige var officiellt neutralt men den utsattes för hårda test av Tyskland. 
Bland annat tilläts en fullt utrustad tysk division färdas genom Sverige till 
Finland från Norge.19

 
Den svenska demokratin inskränktes delvis under krigsåren som ett led i 
säkerhetspolitiken. Regeringen fick rätt att upplösa organisationer som 
ansågs samhällsfarliga. Oönskade tidskrifter fick förbjudas samtidigt som 
censur infördes. Säkerhetspolisen hade över 400 000 personer registrerade i 
sina arkiv varav de flesta var kommunistsympatisörer. Kommunister sattes i 
arbetsläger i Norrland. Något motsvarande gjorde inte mot 
nazistsympatisörer.20  
 
Socialdemokraterna ökade kontinuerligt sitt stöd hos befolkningen. Vid 
andrakammarvalet 1940 fick partiet 53,8 % av rösterna. Det massiva stödet 
ledde till att en socialdemokratisk regering tillsattes när samlingsregeringen 
avgick vid andra världskrigets slut. Målet för efterkrigspolitiken var att nå 
full sysselsättning, skapa en ekonomisk demokrati samt fördela samhällets 
överskott mer rättvist. Samtidigt hade kommunisternas inflytande ökat både 
i Sverige och utomlands i samband med Sovjetunionens framgångar i kriget. 
I andrakammarvalet år 1944 fick kommunisterna för första gången mer än 
10 % av rösterna.21

 
I Sveriges väcktes flera protester mot Vietnamkriget. Den så kallade 68-
vänstern protesterade bland annat mot Vietnamkriget och samlade många 
studenter i sina led. Det är av intresse idag eftersom 68-generationens barn 
är ofta dem som idag är engagerade i extremvänstern.22

 
I Stockholm inträffade en händelse år 1971 som i efterhand har kallats för 
Almstriden. Aktionen gick ut på att aktivister klättrade upp i träd för att 
förhindra att dessa fälldes. Träden skulle fällas för att lämna plats åt en 
tunnelbaneuppgång och det hela slutade med att uppgången istället förlades 
på en annan plats. Almstriden kan ses som en början på den moderna 
svenska miljörörelsen.23 Det har funnits flera större politiska proteströrelser 
i Sverige, men det har väldigt sällan visat sig att dessa har varit beredda att 
använda sig av våldsmetoder för att nå sina syften. 
 
De två mest uppmärksammade morden i Sveriges nutidshistoria är 
Palmemordet och Anna Lindh-mordet.  
 

                                                 
19 Ahlberger, Christer, Det svenska samhället 1720-2000, 2004, s. 332f. 
20 A.a, s. 336f. 
21 A.a, s. 337f. 
22 Hägg, Göran, Välfärdsåren: Svensk historia 1945-1986, 2005, s. 250f.  
23 http://sv.wikipedia.org/wiki/Almstriden 

 11



Olof Palme som var Sveriges dåvarande statsminister mördades år 1986 på 
öppen gata. Christer Pettersson dömdes i tingsrätten för mordet men 
frikändes av hovrätten. Någon annan har aldrig dömts för mordet. Diverse 
konspirationsteorier existerar om vem eller vilka som ligger bakom mordet. 
Någon allmängiltig teori finns dock inte.24  
 
Anna Lindh som var Sveriges utrikesminister höggs brutalt ner av Mijailo 
Mijailovic. Högsta domstolen dömde honom till livstids fängelse för 
mordet.25 De båda morden har det gemensamt att svenska extrempolitiska 
organisationer inte verkar ha något med saken att göra. Det finns ingen 
tydlig politisk koppling. 
 
I Sverige har flera politiska mord utförts. År 1999 mördades exempelvis 
Björn Söderberg som var fackligt aktiv.26 Det är dock inte ett särskilt 
vanligt politiskt brott och behandlas därför inte under lagavsnittet. 
 

2.2 Europeiskt  historiskt perspektiv 

2.2.1 Tiden efter andra världskriget 

Efter andra världskrigets slut är särskilt två extrempolitiska grupper 
uppmärksammade i Europa. I Italien verkade Röda Brigaderna och i 
Västtyskland fanns RAF (Röda arméfraktionen). ETA i Spanien och IRA i 
Irland är väldigt uppmärksammade men tas inte närmare upp eftersom deras 
syfte var att slåss för självständighet. I Grekland verkade den revolutionära 
marxistgruppen 17 November. Gruppen formerades 1973 och tros ligga 
bakom minst 23 människors död genom 103 attacker.27

 

2.2.1.1 Italien 
Under åren 1969 till början av 1980-talet utfördes ett antal politiska 
terrordåd runt om i Italien. Den vänsterextrema terrorgruppen Röda 
Brigaderna låg bakom. Gruppen bildades 1969 och bestod främst av unga 
människor med radikala åsikter. En del sympatier hos vanliga arbetare 
väcktes då en del attentat riktades mot den styrande klassen. Direktörers 
bilar vandaliserades och vissa förmän inom industrin trakasserades. År 1972 
vände utvecklingen och Röda Brigaderna tvingades att gå under jorden. 
Följden blev att aktionerna blev alltmer våldsamma och desperata. Flera av 
de ursprungliga medlemmarna hade antingen fängslats eller dödats. Syftet 
med aktionerna var att visa för allmänheten att staten egentligen var 
fascistiskt genom att provocera fram en motreaktion. Därefter skulle den 

                                                 
24 http://svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=48530&a=545170&lid=puff_544829&lpos=rubrik 
25 http://svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=23796&a=295026 
26http://tv4nyheterna.se/1.201680/nyheter/2007/11/07/bjorn_soderbergs_mordare_lakarstud
ent 
27 http://en.wikipedia.org/wiki/Revolutionary_Organization_17_November 
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beväpnade gruppen leda en kommunistisk revolution mot den fascistiska 
staten. 
Aktiviteten mer eller mindre dog ut under mitten av 1980-talet. År 1999 
mördades en politiker av politiska extremister och mycket talar för att Röda 
Brigaderna låg bakom.28

 
Röda Brigadernas mest kända aktion var kidnappandet av Aldo Moro år 
1978. Han var en av Italiens mest inflytelserika politiker och kristdemokrat. 
Slutligen mördades han på grund av att den italienska staten vägrat att ge 
efter för terrorgruppens krav.29

 
Den 19 mars 2002 sköts Marco Biagi till döds. Han var en känd 
ekonomiprofessor som lagt fram förslag om hur man skulle lösa situationen 
på den italienska arbetsmarknaden. Gärningsmännen ritade Röda 
Brigadernas symbol på en vägg innan de försvann från mordplatsen.30

 

2.2.1.2 Västtyskland 
År 1970 lämnade en känd tysk journalist, Ulrike Meinhof, sin karriär och 
familj. Tillsammans med bland andra Andreas Baader och Gudrun Ensslin 
bildade hon Röda arméfraktionen (RAF). De gick under jorden och bildade 
gruppen som var tänkt som en form av stadsgerilla. Målet var att slå tillbaka 
mot samhällets maktapparat som ansågs vara moraliskt korrumperad. Under 
de första åren genomfördes flera våldsdåd och attentat. Måltavlor var bland 
annat amerikanska militärförläggningar i Västtyskland. Ledarna greps år 
1972 men i fängelset startades hungerstrejker för att protestera mot 
missförhållanden på anläggningen. Myndigheterna valde att tvångsmata och 
isolera fångarna vilket ledde till kraftiga protester från omvärlden. Holger 
Meins var en av fångarna och han dog i samband med hungerstrejkerna. 
Hans död utnyttjades i propagandasyfte som en martyr och inspirerade 
andra människor att också föra en väpnad kamp mot samhället.  
År 1975 ockuperades den västtyska ambassaden i Stockholm av 
sympatisörer till RAF. 13 personer togs som gisslan och gisslanstagarna 
krävde att de fängslade personer från RAF skulle friges. Den västtyska 
regeringen vägrade att ge med sig och händelsen slutade med att fyra 
människor dog. 
År 1977 kidnappades en högt uppsatt person inom näringslivet. Målet var på 
nytt att regeringen skulle frige fångarna. Trots att ett flygplan med västtyska 
turister också kapades av palestinska terroristorganisationen (PFLP) på 
uppdrag av RAF vägrade regeringen att ge med sig. Passagerna på planet 
räddades av en insatsstyrka som stormade planet. Tre av RAF:s ledare 
hittades döda i fängelset. Vissa menar att de mördades, andra att det var 
fråga om självmord. Dagen efter fann polisen den kidnappade personens 
döda kropp. RAF återhämtade sig aldrig efter detta.31

 
                                                 
28 Internationalen, 2002/15, s. 11ff. 
29 Häften för kritiska studier, 2000:3, s. 3. 
30 Lag & avtal, 2002/7, s. 15. 
31 Fokus, 2007/34, s. 17f. 
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För att möta hotet från terroristerna tvingades politikerna i Västtyskland att 
inskränka de demokratiska rättigheterna. Situationen går att jämföra med 
vad som hände med världen efter den elfte september 2001. Åtgärderna fick 
kritik för att inte vara rättssäkra, att de inskränkte den personliga integriteten 
och att de begränsade yttrandefriheten. RAF och andra organisationer 
förbjöds. En person kunde få ett fängelsestraff bara för att äga en bok som 
diskuterade organisationens politiska idéer.32

 

2.2.2 Aktuell situation i några grannländer 

2.2.2.1 Tyskland 
Tyskland ligger såväl geografiskt som kulturellt sett nära Sverige. Därför är 
det intressant att se aktuella händelser också i detta land. I östra Tyskland 
har NPD (Tysklands nationaldemokratiska parti), ett parti med starka 
nazikopplingar, vuxit sig starka. En artikel i Helsingborgsbladet handlar om 
just detta parti i samband med en händelse där en grupp indier 
misshandlades. Under årets första sex månader begicks mer än 5000 brott 
med ett högerextremt motiv. NPD finns invalda i två östtyska parlament 
samtidigt som ett liknande parti, Deutsche Volksunion (DVU), finns 
representerat i ett tredje delstatsparlament. NPD riktar ett klart anti-
kapitalistiskt budskap motsvarande det som extremvänstern brukar göra. 
Missnöje riktas mot den höga arbetslösheten men också mot amerikansk 
imperialism och globaliseringen. De tyska socialdemokraterna har tidigare 
lagt förslag om ett förbud av NPD som parti och det är en fråga som de 
fortfarande driver (nu senast i samband med NPD:s framgångar i 
opinionen). 
En faktor som kan förklara framgångarna kan vara att NPD försöker bygga 
en folkrörelse och involverar folk i aktiviteter i lokalsamhällena. Många av 
de etablerade partierna är inte heller politiskt aktiva i de mindre samhällena 
och berör därför inte människorna på samma sätt.33

 

2.2.2.2 Danmark - Köpenhamn 
Öresundsbron har skapat en närhet till Danmark och då framförallt 
huvudstaden Köpenhamn. Därför är det också intressant att studera aktuella 
nyheter avseende politiska brott som begås i Köpenhamn (inte minst för att 
det är vanligt att svenska aktivister åker dit). På senare tid har den 
dominerande händelsen varit Ungdomshuset. 
 
Bakgrunden till konflikten var Ungdomshuset i Köpenhamn. Politikerna 
hade bestämt att huset skulle säljas och rivas, medan flera vänstergrupper 
invände mot beslutet. Aktivister ockuperade huset och fick till följd att 
polisen tvingades storma huset. Tre människor skadades och hundratals 
människor greps. På andra håll slogs ungdomar med polisen och flera 
skadegörelsebrott begicks. De som stod bakom ockupationen av 
                                                 
32 Fokus, 2007/34, s. 17. 
33 http://hd.se/kultur/2007/09/12/kroenika-npd-bygger-en-modern/ 
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Ungdomshuset hoppades på att sympatisörer från grannländer, såsom 
Sverige och Tyskland, skulle komma och visa sitt stöd. Utanför Danmarks 
ambassad i Stockholm demonstrerade människor till stöd för ockupationen. 
Köparen av fastigheten var en frikyrkoförsamling. Under sex månaders tid 
har det varit flera våldsamma händelser på grund av försäljningen, bland 
annat kravaller och våldsamma upplopp.34

 
Den danska polisen gjorde sin största insats någonsin då de stormade 
Ungdomshuset. Kritik har riktats mot det faktum att polisen gripit många 
demonstranter och som var polisens strategi. Tanken var att poliserna skulle 
söka skydd bakom bilarna och avlossa tårgasgranater mot demonstranterna. 
Ett ultimatum gavs att lämna platsen inom en minut och de som inte gjorde 
det greps. På flera håll kastade aktivisterna tillbaka gatsten mot polisen. 
Mellan 20 och 50 privata bilar sattes i brand av aktivister under natten för att 
”få ut sin frustration”.35

 
Sammanlagt greps över 200 personer i samband med utrymningen av 
Ungdomshuset. Endast fem skadades, varav en polis som fick 
brandskador.36

 
Den danska polisen tvingades kraftsamla på grund av händelsen. Poliser 
från hela Danmark skickades till Köpenhamn för att hjälpa till.37 Flera 
danska fordon hade skadats varpå danskarna fick stöd av Sverige. 20 
specialbyggda polisbilar (förstärkta mot bland annat gatsten) lånades ut. 
Lånet möjliggjordes genom ett nordiskt samarbetsavtal från 2004 där 
polisen i de nordiska länderna enats om att hjälpa varandra med att låna ut 
utrustning när behov uppkommer.38

 
Lördagen den sjätte oktober demonstrerade tusentals vänsteraktivister i 
Köpenhamn och tanken var att peka ut ett nytt Ungdomens hus som skulle 
ockuperas. Resultatet blev våldsamma sammandrabbningar med polisen 
samtidigt som den danska polisen satte nytt rekord i massgripanden. 436 
gripanden vid ett enskilt tillfälle lyder den nya rekordsiffran. Det utpekade 
huset, ett vattenverk, intogs av några ungdomar. Det rörde sig om ett 
hundratal aktivister som lyckades ta sig igenom polisens avspärrningar. 
Polisen jagade dock rätt på dem alla. Tidigare under dagen hade boende i 
området protesterat mot vänsteraktivisternas planer och visade missnöje 
med att ungdomarna motarbetar demokratiska beslut.39 Historien är således 
inte slut och tycks fortsätta utan ett slut inom överskådbar framtid. 
Även här i Lund kunde man märka av händelserna. AFA har en 
lokalavdelning här i Lund (och de deltog ju som tidigare nämnts i 
demonstrationerna). Anslag har funnits på flera ställen för webbsidan 

                                                 
34 http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=148&a=623565 
35 http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=148&a=626895 
36 http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=148&a=623766 
37 http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=148&a=623821 
38 http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=148&a=624068 
39 http://www.aftonbladet.se/nyheter/article949592.ab 
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Virvelvinden där man uppmanas att åka till Köpenhamn och delta i 
demonstrationerna. På hemsidan talas det om ”revolutionärt motstånd”.40  
 

                                                 
40 http://www.virvelvinden.net/ 
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3. Lagarna och brotten 

3.1 Inledning 

Tanken bakom att kriminalisera vissa gärningar är att det ska avskräcka 
andra från att göra samma sak. Detta är den så kallade 
allmänpreventionen.41 Hotet om straff är det som ska avskräcka vanliga 
människor från att begå brottet och därför krävs att hotet har någon form av 
verkan. Det kan innebära att straffet inte får vara alltför lågt eller slappt. I 
annat fall finns risken att människor kalkylerar kallt med att risken för att 
upptäckas är liten samtidigt som det eventuella straffet ändå blir lågt. Då 
kanske personen kommer fram till att fördelarna med att begå brottet 
övervinner nackdelarna och därför följaktligen också genomför den 
brottsliga handlingen. Detta gäller särskilt politiska brott där det rör sig om 
människor som anser sig ha någon slags rätt att begå vissa brott. Dessa 
människor är ofta inte kriminella i övrigt och är mycket väl medvetna om 
vad de gör och varför de gör det. Det går alltså inte att jämföra med 
missbrukaren som begår ständiga stölder för att finansiera missbruket och 
som inte kan hejda sig själv. Som exempel kan nämnas webbsidan 
planka.nu som uppmanar till att inte betala för att åka kollektivtrafik. På 
hemsidan finns en böteskassa som är tänkt att användas för att täcka de 
utgifter folk kan få i form av böter.42

 
Nils Jareborg menar att:  
”Adekvat bestraffning i det enskilda fallet innebär att straffet bestäms enligt 
en praxis som är brottspreventiv i en omfattning som är godtagbar.”43

En ungefärlig definition av straffvärde återfinns i 29:1, andra stycket 
brottsbalken:  
”skall särskilt beaktas den skada, kränkning, eller fara som gärningen 
inneburit, vad den tilltalade insett eller borde ha insett om detta samt de 
avsikter eller motiv som han haft.”44

 
I Sverige finns inte någon särskild lag som reglerar de politiska brotten. 
Brottsbalken (1962:700) är den centrala straffrättsliga lagen i Sverige. I dess 
brottskatalog omfattas de flesta brott som också politiska extremister gör sig 
skyldiga till. De allmänna brotten kan sägas täcka de politiska brotten. Ett 
antal brott knyts till politisk extremism och dessa ska undersökas närmare. 
De som särskilt ska behandlas är misshandel, olaga hot, skadegörelse och 
hets mot folkgrupp. 
 

                                                 
41 Jareborg, Nils, Straffrättens påföljdslära, 2007, s.74ff. 
42 http://www.planka.nu/vad-tycker-vi 
43 Jareborg, Nils, Straffrättens påföljdslära, 2007, s. 80. 
44 A.a, s. 100. 
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3.2 Brottsbalkens reglering

Misshandel är ett frekvent återkommande brott bland politiska 
extremgrupper i Sverige. Därför känns det också relevant att ta med det i 
framställningen. I många fall rör det sig om sammandrabbningar mellan 
olika aktivister, rena påhopp av motståndare eller som i vissa fall oskyldiga 
personer som råkar komma i vägen för aktivisterna. 
 
BrB 3:5 § stadgar: ”Den som tillfogar en annan person kroppsskada, 
sjukdom eller smärta eller försätter honom eller henne i vanmakt eller något 
annat sådant tillstånd, döms för misshandel till fängelse i högst två år eller, 
om brottet är ringa, till böter eller fängelse i högst sex månader.”  
 
Misshandelsbrotten är uppdelade i tre svårhetsgrader: Grov, normal och 
ringa misshandel. Grovt brott regleras i 3:6 medan ringa brott och brott av 
normalgraden regleras i 3:5.45 Är brott som i 5 § att anse som grovt, skall 
för grov misshandel dömas till fängelse, lägst ett och högst tio år enligt 3:6 
brottsbalken. Vid bedömande huruvida brottet är grovt skall särskilt beaktas, 
om gärningen var livsfarlig eller om den misshandlade tillfogats svår 
kroppsskada eller allvarlig sjukdom eller eljest visat särskild hänsynslöshet 
eller råhet. Om den misshandlade åsamkats en svår kroppsskada talar 
mycket för att det blir fråga om grov misshandel. Dock förutsätter detta att 
gärningsmannens uppsåt omfattar den skadan. Om så inte är fallet kan det 
ändå bli fråga om grov misshandel om personen åsamkat skadan på grund 
av oaktsamhet.46 Hänsyn skall tas till samtliga omständigheter vid brottet. 
Vad gäller ringa misshandel har departementschefen uttalat att det bör 
främst bli fråga om böter. Det finns dock situationer då fängelse kan bli 
aktuellt, exempelvis om det rör sig om massiva återfall i ringa brott.47

 
Det förekommer att aktivister gör sig skyldiga till grov misshandel även om 
detta är betydligt mer sällsynt. 
 
Olaga hot är ett av de brott som de politiska extremgrupperna ständigt gör 
sig skyldiga till. Syftet är förstås att påverka den politiska 
opinionsbildningen och genom hoten tysta de politiker man personligen 
ogillar.48

 
4:5 brottbalken stadgar: ”Om någon lyfter vapen mot annan eller eljest hotar 
med brottslig gärning på sätt som är ägnat att hos den hotade framkalla 
allvarlig fruktan för egen eller annans säkerhet till person eller egendom, 
döms för olaga hot till böter eller fängelse i högst ett år.” 
Är brottet grovt, döms till fängelse, lägst sex månader och högst fyra år. 
 
                                                 
45 Kommentar i Karnov av Hedvig Frost 
46 Holmqvist, Lena, med flera, Brottsbalken – En kommentar Del I (1-12 kapitlet), 2005, s. 
3:27. 
47 A.a, s. 3:36. 
48http://www.sakerhetspolisen.se/politiskextremism/politisktmotiveradbrottslighet.4.3b063a
dd1101207dd46800055826.html 

 18



Aktivisterna från de politiska extremgrupperna begår ofta brottet 
skadegörelse. Det kan handla om att förstöra egendom som tillhör 
motståndaren eller visa sitt missnöje gentemot samhället genom att slå 
sönder saker. Det kan kosta samhället stora summor att ersätta skadorna. 
Den som driver näringsverksamhet kan tvingas lägga ned sin verksamhet 
efter upprepad skadegörelse eftersom kostnaderna att återställa skadorna kan 
vara för höga. 
 
12:1 brottsbalken stadgar: ”Den som förstör eller skadar egendom, fast eller 
lös, till men för annans rätt därtill, döms för skadegörelse till böter eller 
fängelse i högst ett år.”  
 
Om brottet istället endast är att betrakta som ringa blir endast böter aktuellt 
som påföljd.49

 
Maximistraffet är fyra års fängelse om rätten kommer fram till att ett brott är 
att bedöma som grov skadegörelse. Vid bedömande huruvida brottet är 
grovt skall särskilt beaktas, om av gärningen kommit synnerlig fara för 
någons liv eller hälsa eller skadan drabbat sak av stor kulturell eller 
ekonomisk betydelse eller om skadan eljest är synnerligen kännbar.50

 
Ett rättsfall från hovrätten exemplifierar en typisk skadegörelsesituation: En 
nazist fälldes för skadegörelse i medgärningsmannaskap, trots att det inte 
gick att visa vilka de övriga kompisarna varit som deltagit i skadegörelsen. 
Gärningsmannen åtalades för att gemensamt och i samförstånd med 
kamrater ha krossat tolv rutor och skadat en gipsskiva i en lägenhet.51

 

3.3 Ordningslagen (1993:1617) 

Ordningslagen (1993:1617) innehåller särskilda föreskrifter om allmänna 
sammankomster och offentliga tillställningar (2 kap.) samt föreskrifter om 
allmän ordning och säkerhet i övrigt dels vid sammankomster och 
tillställningar, på offentliga platser och vid vissa anläggningar och 
verksamheter (3 kap.), dels i viss kollektiv persontrafik (4 kap.), se 1 § 
ordningslagen. 
 
En allmän sammankomst och en offentlig tillställning kan vara exempelvis 
när nazister vill ordna ett torgmöte eller demonstration. Lagen reglerar alltså 
under vilka förutsättningar sådana tillställningar får äga rum. 
 
Hur går det då till i praktiken? Nedan beskrivs hur en extremist ska gå 
tillväga för att få ordna en konsert som ett belysande exempel. 
 

                                                 
49 Brottsbalken 12:2 
50 Brottsbalken 12:3 
51 RH 1996:82 
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Huvudregeln är att en sådan allmän sammankomst får ordnas på en offentlig 
plats under förutsättning att tillstånd sökts hos polismyndigheten i god tid.52 
Dock gäller att polismyndigheten kan förbjuda konserten om det vid tidigare 
tillställningar uppkommit stor oordning eller att lagbrott begåtts. Det gäller 
alltså att den arrangerade individen inte tidigare har arrangerat sådana 
fester/konserter.53

 
Ansökan ska innehålla uppgifter om den aktivist som ordnar 
sammankomsten, tiden för tillställningen, att det är fråga om en konsert och 
inget annat samt de åtgärder som vidtas för att trygga ordningen och 
säkerheten på platsen.54

 
Huvudregeln är att polismyndigheten inte har rätt att vägra tillstånd och ska 
meddela beslut så snabbt som möjligt. Tillstånd får vägras endast med 
hänsyn till ordningen eller säkerheten vid konserten.55

 
Den arrangerande extremisten ansvarar för att ordningen upprätthålls vid 
konserten. Polismyndigheten får meddela ytterligare villkor (som inte 
innebär onödiga kostnader) för att upprätthålla säkerheten, till exempel att 
hyra ordningsvakter.56

 
Det ska ganska mycket till för att polisen ska få stoppa konserten. Det krävs 
i sådant fall exempelvis att det uppkommit svårare oordning på platsen eller 
att det förekommit något som strider mot lagen. Om publiken hamnar i extas 
och gör Hitler-hälsningar gör de sig skyldiga till brottet hets mot folkgrupp 
och då kan alltså polisen upplösa konserten.57

 
Om reglerna i ordningslagen inte följs (antingen uppsåtligen eller av 
oaktsamhet) kan påföljden för anordnaren bli böter eller fängelse i högst sex 
månader.58

 

3.4 Lag (2005:900) om förbud mot maskering i vissa 
fall

Från och med den 1 januari 2006 är det i Sverige förbjudet att maskera sig 
vid demonstrationer, om inte särskilda skäl föreligger. Motivet bakom lagen 
(2005:900) om förbud mot maskering i vissa fall är den debatt som handlar 
om vänsterextremisters sätt att använda maskering för att komma undan 
ansvaret för skadegörelse. Mest uppmärksammat i sammanhanget är förstås 
kravallerna i samband med toppmötet i Göteborg 2001. Tidigare har också 
nazister visat en tendens att maskera sig, men detta har avtagit med tiden. 
                                                 
52 OL 2:4 och 2:6 
53 OL 2:25 
54 OL 2:7 
55 OL 2:10 och 2:11 
56 OL 2:16 
57 OL 2:22 och 2:23 
58 OL 2:29 
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Antifascistisk aktion argumenterar för att maskering är nödvändig eftersom 
kampen mot nazismen är farlig. 1999 mördades exempelvis 
fackföreningsmannen Björn Söderberg och ett bombattentat riktades mot 
journalister i Nacka. I grunden handlar motståndet mot maskeringsförbudet 
om att slippa bli identifierad. Extremister på båda håll dokumenterar sina 
politiska motståndare och upprättar register. Samtidigt vill inte någon 
hamna i Säkerhetspolisens register.59

 

3.5 Hatbrott – särskilt om hets mot folkgrupp 

En uppmärksammad form av politiska brott är de så kallade hatbrotten. 
Dessa brott anses ha en koppling till Sveriges inre säkerhet. Motiven bakom 
brotten kan vara av främlingsfientlig, islamofobisk, antisemitisk och 
homofobisk karaktär. Sedan 1993 har det varit Säkerhetspolisens uppgift att 
föra statistik över hatbrotten. Från och med år 2006 har istället 
Brottsförebyggande rådet tagit över den uppgiften.60

  
Vad menas då med ett hatbrott? För att det ska vara fråga om ett sådant brott 
krävs att gärningspersonen tillhör någon form av majoritetsgrupp och offret 
då en minoritetsgrupp. Kränkningen får anses visa på en bristande respekt 
för mänskliga rättigheter och människors lika värde. Gärningspersonens 
motiv bakom brottet kan antingen vara ilska över personens hudfärg, 
nationalitet, etnisk bakgrund, religiös tro eller sexuella läggning. Hatbrotten 
utgör alltså en samlingsbeteckning för flera olika brott där den gemensamma 
faktorn bakom är själva motivet. Under år 2006 begicks enligt statistiken 
totalt 3259 hatbrott (så många brott anmäldes). De största grupperna av 
dessa brott hade främlingsfientlig karaktär (67 %) och homofobisk karaktär 
(21 %).61

 
Vilka är då de vanligaste hatbrotten? Enligt media tycks det vanligaste vara 
våldsbrott medan rättsväsendet verkar tro att det rör sig om hets mot 
folkgrupp och olaga diskriminering. I själva verket är den största 
brottsgruppen olaga hot/ofredande som utgör 36 % av alla anmälda brott. 
Våldsbrotten utgör 20 % och ärekränkning 19 %.62

 
Hets mot folkgrupp är ett typiskt politiskt brott som begås av extremhögerns 
aktivister och behandlas därför särskilt och mer utförligt. Det är ett exempel 
på ett hatbrott i dess mer intellektuella form. 
 
Brottbalken 16:8 stadgar att: ”Den som i uttalande eller i annat meddelande 
som sprids hotar eller uttrycker missaktning för folkgrupp eller annan sådan 
grupp av personer med anspelning på ras, hudfärg, nationellt eller etniskt 
ursprung, trosbekännelse eller sexuell läggning, döms för hets mot 
folkgrupp till fängelse i högst två år eller om brottet är ringa, till böter. Är 
                                                 
59 Lodenius, Anna-Lena, Gatans parlament, 2006, s. 227f. 
60 Rapport 2007:17, Brottsförebyggande rådet, Hatbrott 2006, s. 7. 
61 Rapport 2007:17, Brottsförebyggande rådet, Hatbrott 2006, s. 8ff. 
62 Rapport 2007:17, Brottsförebyggande rådet, Hatbrott 2006, s. 9. 
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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 och spritts till ett stort antal 
personer på ett sätt som varit ägnat att väcka betydande uppmärksamhet. 
SFS 2002:800.” 
 
Tidigare lydelse av hets mot folkgrupp: ”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 eller trosbekännelse, döms för hets mot folkgrupp till 
fängelse i högst två år eller, om brottet är ringa, till böter.”  
Detta stadgande trädde i kraft 1 januari, 1989 (genom SFS 1988:835). Den 
nya lydelsen trädde i kraft 1 januari, 2003. Skillnaden är främst att nu 
omfattas också begreppet sexuell läggning och tanken är förstås att skydda 
HBT-personer från kränkningar. 
 
Tidigare krävdes att uttalandet gjordes offentligen eller spreds bland 
allmänheten. Dessa krav har i den nya lydelsen tagits bort och nu räcker det 
endast med att meddelandet har spridits. Tanken bakom detta är att försvåra 
för rasistiska organisationer att sprida sitt budskap. Så fort några människor 
kunnat ta del av ett meddelande anses det ha spritts. Uppgifter på Internet 
anses räcka men inte yttranden som görs i en rent privat krets. 
Uttrycket missaktning är avsett att tolkas med försiktighet. Uttalandet måste 
vara av sådan art att den överskrider gränsen för vad en saklig diskussion 
om den aktuella folkgruppen kan innebära. Det är alltså fullt tillåtet att 
diskutera negativa sidor med olika folkgrupper bara man inte i onödan 
kränker människor. 
Begreppet folkgrupp syftar på samtliga individer tillhörande en viss etnisk 
grupp. Med begreppet ”annan sådan grupp av personer” klargörs att även 
andra grupper som består av människor av olika raser, hudfärger, nationella 
ursprung, religioner eller sexuell läggning omfattar av det straffrättsliga 
skyddet. Invandrare som grupp omfattas av paragrafen. Det räcker att 
kränka folkgruppen genom öknamn och det krävs inte att något direkt 
hot/kränkning riktas mot folkgruppen som sådan. I begreppet sexuell 
läggning omfattas människor som har heterosexuell, homosexuell och 
bisexuell läggning, men inte exempelvis transvestiter, pedofiler eller 
transsexuella. En gärning enligt paragrafen kan utgöra tryckfrihets- eller 
yttrandefrihetsbrott, se 7 kap. 4 § 11 p. TF respektive 5 kap. 1 § 1 st. YGL.63

 
Gränsdragningen för vad som utgör hets mot folkgrupp är intressant och ska 
därför närmare undersökas. Ett aktuellt rättsfall i form av det medialt 
uppmärksammade Åke-Gren-fallet (NJA 2005:87) har valts ut för en 
närmare analys. Resonemanget från majoriteten i HD har tagits med för att 
visa vilka avvägningar som görs. Skiljaktiga meningar kommenteras inte. 
 
I domskälen går ledamöterna igenom villkoren för hets mot folkgrupp-
brottet i 16:8 brottsbalken.64 Hets mot homosexuella omfattas av lagen 
                                                 
63 Kommentar i Karnov av Hedvig Frost 
64 NJA 2005:87, s. 824 
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genom lagändringen 2003. Homosexuella anses utsatta som grupp eftersom 
nationalsocialistiska grupper hetsar också mot homosexualitet och 
homosexuella.  Särskilt ska observeras att den som dömer i tryckfrihetsmål 
eller yttrandefrihetsmål hellre ska fria än fälla eftersom de friheterna utgör 
fundamentet för det fria samhällsskicket.65 Vidare anser domstolen att det 
inte bör vara tillåtet att utifrån religiösa texter hota eller uttrycka 
missaktning för homosexuella som grupp. Dock måste det fortfarande vara 
tillåtet att diskutera och kritisera homosexualitet som livsstil. Domstolen har 
bedömt uttalanden såsom där den tilltalade Åke Gren kopplat ihop 
homosexualitet med AIDS och när han beskriver homosexualitet som en 
djup cancersvulst. Utgångspunkten för bedömningen är hur en åskådare 
uppfattar uttalandena. Det är fråga om kränkande omdömen om gruppen i 
allmänhet. Domstolen slår fast att uttalandena överskrider gränsen för hets 
mot folkgrupp eftersom det inte är en fråga om en saklig diskussion rörande 
gruppen homosexuella. Rätten konstaterar sedan att den måste pröva om det 
strider mot grundlagen eller Europakonventionen att döma Åke Gren. 
Grundlagsbestämmelsen om religionsfrihet utgör inte något hinder att döma 
personen. Det är däremot inte uppenbart att grundlagsskyddet för 
yttrandefrihet (i 2:1 regeringsformen) hindrar att döma personen enligt 
åtalet. Det finns inga andra hinder i grundlagen mot att personen döms till 
ansvar.66 En bedömning görs därför om Europakonventionen påverkar 
ansvarsfrågan. Religionsfriheten regleras i artikel 9 och yttrandefriheten i 
artikel 10. För att bedöma om det strider mot Europakonventionen att döma 
Åke Gren hänvisar domstolen till Europadomstolens praxis på området. Är 
det nödvändigt i ett demokratiskt samhälle att inskränka Åke Grens frihet att 
predika? En värdering måste göras av om inskränkningen är proportionerlig 
i förhållande till det skyddade intresset. Mycket talar för att en viss 
återhållsamhet ska iakttas när det gäller att godta inskränkningar som 
legitima enligt artikel 9. Motsvarande gäller om det handlar om uttalanden 
som faller under artikel 10. Ansvar och skyldigheter följer också av 
bestämmelsen i andra stycket. Europadomstolen anser att man ska bestraffa 
så kallade ”hat speeches”, det vill säga uttalanden som sprider, uppmuntrar 
eller rättfärdigar hat grundat på intolerans. En helhetsbedömning av 
omständigheterna ska göras. Mot bakgrund av Europadomstolens praxis står 
det klart att det inte är fråga om något hatiskt tal. Europadomstolen skulle 
troligen finna att en fällande dom av Åke Gren inte skulle utgöra en 
proportionerlig inskränkning och därmed också utgöra en kränkning av 
Europakonventionen. Domstolen är av uppfattningen att det egentligen inte 
är fråga om någon lagkonflikt med brottsbalken eftersom uttrycket 
missaktning inte kan anses ha en så entydig innebörd som det står i 
förarbetena till brottsbalken. Europakonventionen är direkt tillämplig vid 
svensk domstol. Uttalanden som görs i praxis eller lagförarbeten ska kunna 
frångås när detta krävs enligt den tolkning av konventionen som 
Europadomstolen gör i sina avgöranden. Ansvarsbestämmelsen om hets mot 
folkgrupp ska tolkas mer restriktivt än vad som står i förarbetena. Åtalet mot 

                                                 
65 NJA 2005:87, s. 825 
66 NJA 2005:87, s. 828 
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Åke Gren ska därför ogillas. Högsta domstolen fastställde hovrättens 
domslut.67

 

3.6 Avslutande kommentar 

Det finns alltså inte i den svenska lagen någon egentlig reglering för 
politiska brott. De politiska brotten faller under de vanliga brotten. I det 
historiska avsnittet har det framkommit att politisk brottslighet aldrig utgjort 
något större problem i Sverige och därför är det kanske inte konstigt att den 
svenska lagen inte särskilt reglerar de politiska brotten. Statens reaktion på 
de politiska brotten är att behandla dem i princip som motsvarande ”vanlig” 
brottslighet. 
 
 

                                                 
67 NJA 2005:87, s. 830f 
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4. Grupper/organisationer 

4.1 Beskrivningar av utomparlamentariska grupper 

Säkerhetspolisen (SÄPO) väljer att dela in den politiskt relaterade 
brottsligheten i två grupper: Vit makt-miljön och den autonoma miljön. De 
vanligaste brotten är ofredande, misshandel, våldsamt upplopp, olaga hot, 
skadegörelse och klotter.68

 
Sammantaget bedömer SÄPO att de politiska ytterlighetsgrupperna inte 
utgör något allvarligt eller konkret hot mot demokratin. Det kan delvis bero 
på att grupperna är relativt små och saknar ett större stöd från allmänheten. 
Enskilda personer hindras dock från att utöva sina lagstadgade fri- och 
rättigheter och den allmänna ordningen och säkerheten hotas. Användningen 
av våld och olagliga metoder i den politiska kampen har ökat på senare år. 
Sammandrabbningar mellan de båda miljöerna blir allt vanligare, dels i form 
av hämndaktioner men också genom överenskomna slagsmål. Över Internet 
drivs ett propagandakrig som syftar till att smutskasta och sabotera för 
motståndaren.69

 

4.1.1 Vit makt-miljön (de högerextrema) 

I Sverige samlas olika högerextrema grupper i den så kallade vit makt-
miljön som säkerhetspolisen kallar det. Inom miljön finns grupper, nätverk 
men också enskilda individer som delar åsikterna, och är beredda att 
använda våld för sina politiska syften. Det är därför svårt att exakt beräkna 
hur många människor som totalt är med, men det rör sig om ungefär 1000 
människor. Den siffran överensstämmer med antalet människor som deltar i 
miljöns största aktiviteter under året, det vill säga Salemmanifestationen och 
Folkets marsch på nationaldagen.70  
 
En ung man med nationalistiska åsikter mördades i Salem år 2000 av ett 
ungdomsgäng. Några av ungdomarna i gänget hade invandrarbakgrund. De 
högerextrema påstår att motivet bakom mordet var rasistiskt, ett svenskhat, 
och att hatet väcktes av att killen var stolt över Sverige och vågade visa 
det.71 Etablerad media påstår däremot att det inte alls var fråga om ett 
renodlat invandrargäng och att personerna var förvirrade och psykiskt 
sjuka.72 Personerna dömdes av domstol, men straffen blev i samtliga fall 

                                                 
68http://www.sakerhetspolisen.se/politiskextremism/politisktmotiveradbrottslighet.4.3b063a
dd1101207dd46800055826.html 
69http://www.sakerhetspolisen.se/politiskextremism/konfrontationer.4.7671d7bb110e3dcb1
fd80004657.html 
70http://www.sakerhetspolisen.se/politiskextremism/vitmaktmiljon.4.3b063add1101207dd4
6800055802.html 
71 http://www.salemfonden.info/index.php?q=mordet 
72 http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?a=708539 
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låga. Efter det har en marsch hållits i Salem på minnesdagen av mordet 
årligen. Folkets marsch på nationaldagen, som medlemmarna kallar det, är 
en form av nationaldagsfirande kombinerat med ett demonstrationståg som 
samlar stora delar av vit makt-miljön.73

 
Något som förenar olika aktivister inom extremhögern är enligt SÄPO deras 
hat mot det etablerade samhället och dess maktinstitutioner såsom 
massmedier och folkvalda politiker. Samhörigheten skapas genom fester, 
musik, symboler och litteratur. Internet är den kanal som främst används för 
att sprida budskapet och för att sälja material. Andra aktiviteter är spridning 
av flygblad, kampsportsträning och olika slags föreläsningar. 
Ideologin handlar om ett rastänkande, där det finns en föreställning om att 
den vita rasen skulle vara överlägsen. Judarna påstås ingå i en 
världskonspiration där de utövar stort inflytande över landets politiker, 
militär, rättsväsende och medier. Förintelsen antingen förnekas eller så 
förringas dess betydelse av många. Homofobiska och väldigt nationalistiska 
strömningar finns också.74

 
Enligt SÄPO finns det tre stora aktörer inom vit makt-miljön. Dessa är 
Nationalsocialistisk front (NSF), Svenska motståndsrörelsen (SMR) och 
Info14.75

 
Nationalsocialistisk front (NSF) är Sveriges största nationalsocialistiska 
parti och ställde upp i de allmänna valen 2006. I riksdagsvalet fick de 1400 
röster och i de sex kommuner man ställde upp i fick man som mest ett par 
hundra röster. Partiet fick dock inga mandat. Partiet bildades 1994 i 
Karlskrona och är idag organiserad i sex länsavdelningar och sex fristående 
stadsavdelningar. Följande åtgärder finns i partiprogrammet: Sverige ska ut 
ur EU, rasbiologiska skyddsåtgärder ska införas, flyktingar ska repatrieras 
samt demokratin ska avskaffas. Verksamheten består av torgmöten, 
demonstrationer och spridning av propaganda. Flera personer med 
kopplingar till partiet har begått politiska brott.76  
 
Svenska motståndsrörelsen (SMR) är en nationalsocialistisk organisation 
som bildades 1997. Dess ledare är Klas Lund som är känd från Vitt ariskt 
motstånd. SMR har valt att organisera sig på ett annat sätt än andra genom 
att ställa höga krav på blivande medlemmar. Aspirerande medlemmar måste 
aktivt delta i kampövningar och klara av vissa test för att bli antagna. På 
hemsidan kan man läsa att: "Endast de mest offervilliga och välmotiverade 
patrioterna är välkomna som medlemmar." Än så länge finns det inte några 
officiella avhopp från organisationen såsom skett inom andra högerextrema 
grupperingar.77

                                                 
73http://www.sakerhetspolisen.se/politiskextremism/vitmaktmiljon/hogtidsdagar.4.7671d7b
b110e3dcb1fd80004620.html 
74http://www.sakerhetspolisen.se/politiskextremism/vitmaktmiljon.4.3b063add1101207dd4
6800055802.html 
75http://www.sakerhetspolisen.se/politiskextremism/vitmaktmiljon/grupper.4.3b063add110
1207dd46800055810.html 
76 http://sv.wikipedia.org/wiki/Nationalsocialistisk_front 
77 http://sv.wikipedia.org/wiki/Svenska_motst%C3%A5ndsr%C3%B6relsen 
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Personer som begått politiska brott har i flera fall haft kopplingar till 
organisationen. Nyligen, den 25 augusti 2007, attackerades en antirasistisk 
konsert som anordnats av Ung vänster. SMR stod inte bakom attacken, 
däremot publicerades ett uttalande från angriparna på hemsidan. Även om 
inte SMR själva officiellt använder sig av sådana metoder så finns en delad 
ideologisk övertygelse. Avslutningsvis skriver SMR att de har full förståelse 
för sådana aktioner.78 Vidare dömdes en aktivist för försök till mord i 
samband med en aktivitet, något som organisationen stödjer med hänvisning 
till att de attackerades.79

 
Info14 är en nazistisk hemsida som funnits sedan slutet av 1990-talet och är 
organisationsoberoende. Tanken är att samla olika delar av vit makt-miljön, 
beskriva aktionerna och inspirera till mer aktivism. Webbplatsen står bakom 
och organiserar manifestationer varje år som samlar flera organisationer; de 
tidigare nämnda Folkets Marsch och Salem-manifestationen. I övrigt driver 
Info14 Gula Korset som är en stödorganisation som samlar in pengar till 
fängslade aktivister.80

 

4.1.2 Den autonoma miljön (de vänsterextrema) 

Säkerhetspolisen bedömer att den autonoma miljön består av löst 
sammansatta nätverk. Dessa använder olika kampanj- och aktionsnamn och 
förändrar kontinuerligt karaktär i och med detta. Det är svårt att specificera 
vilka aktörer som ingår i miljön eftersom nätverken ständigt bildas, 
ombildas, byter namn och läggs ner. De mest aktiva grupperingarna har 
funnits en längre tid: Antifascistisk aktion (AFA) och Syndikalistiska 
ungdomsförbundet (SUF). Andra återkommande sammanslutningar är 
Osynliga partiet, Global intifada och Reclaim the city. Kampanjer medför 
att nätverken samarbetar och det gemensamma målet är ett klasslöst och 
rättvist samhälle. På längre sikt ska en rättvisare världsordning skapas där 
tredje världen får lika möjligheter i globaliseringen. Grupperna går att dela 
in i dem som är beredda att använda våld, och i dem som använder sig av 
traditionell politisk verksamhet utan våldsinslag. Gemensamt för miljön är 
att direkta utomparlamentariska aktioner förespråkas. Aktioner genomförs 
mot finansiella sammanslutningar, överstatliga organisationer, 
multinationella företag och myndigheter. Enskilda personer som anses 
upprätthålla rådande maktstrukturer utsätts också för aktioner. Det finns ett 
flertal ideologier i den autonoma miljön, varav anarkismen är en av de 
vanligast förekommande. Gemensamt är motståndet mot alla former av 
förtryck, vare sig det gäller det påstådda förtrycket av kvinnor, av djur, eller 
av fattiga människor. 81
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4.1.2.1 Antifascistisk aktion (AFA) 
Antifascistisk aktion (AFA) bildades 1993 som en motpol till att 
högerextremismen växte i Sverige. De mest aktiva aktivisterna anses finnas 
i Stockholm, Uppsala, Jönköping och Östergötland. Fokus har legat på den 
så kallade antifascistiska verksamheten. Människor med kopplingar till vit 
makt-miljön kartläggs exempelvis i ett omfattande register. Verksamheten 
består också av motdemonstrationer, hot och attacker mot enskilda personer 
samt ryktesspridning och förtal på Internet.  AFA kommer här att särskilt 
behandlas eftersom de utmärkt sig genom att vara aktiva, medialt 
uppmärksammade och samtidigt öppet förespråkar våldsmetoder.82

 
Antifascistisk aktion har som syfte att ”krossa fascismen i alla dess former”. 
AFA vill genom en revolution ersätta dagens kapitalistiska samhälle med ett 
stats- och klasslöst samhälle. Organisationsformen är en frihetlig socialistisk 
rörelse som syftar till att motverka sexistiska, rasistiska och homofobiska 
tendenser i samhället. AFA i Sverige har sitt ursprung i 1930-talets hårda 
gatustrider mellan nazister och kommunister i Tyskland. AFA fungerade där 
som en försvarsorganisation för det tyska kommunistpartiet och utgör en 
förebild än idag. I Sverige bildades AFA 1993. AFA:s verksamhet riktas 
främst mot vad de anser vara nazistisk verksamhet men många menar att 
deras definition av nazism är väldigt vidsträckt. Den omfattar i princip alla 
politiska meningsmotståndare. På senare tid har AFA börjat attackera andra 
grupperingar i samhället. Den 8 juni dömdes två aktivister för försök till 
grov mordbrand mot en hamburgerrestaurang.  En del av AFA:s verksamhet 
är dock helt legal men uppmärksammas inte av media på samma sätt. Den 
främsta kritiken som riktas mot AFA är just att de använder våld som en del 
av deras arbetsmetoder och inte ser det som något problem att bryta mot 
lagen. AFA kan också anklagas för att vara odemokratiska eftersom de vill 
avskaffa parlamentarismen. De respekterar inte heller sina motståndares 
yttrandefrihet eftersom de angriper sina motparter både verbalt och 
fysiskt.83

 
AFA skriver själva på sin hemsida om kampen, och hycklar inte med att de 
anser sig stå över lagen och har rätt att använda våld. De ser sig själva som 
”en del av ett bredare militant utomparlamentarisk vänsterrörelse”. Vidare 
proklameras att: ”Vi tillåter inte fascisterna att agera ostört – inga 
demonstrationer, inga möten, ingen tidningsförsäljning, inga konserter, utan 
att vi är där och bekämpar dem. Vi angriper deras strukturer.”84

 
På hemsidan står information om olika aktioner att finna. Exempelvis 
beskriver AFA i Göteborg hur de den 6 maj 2007 misshandlade en nazist. 
En grupp aktivister gav sig på en helt ensam nazist på Drottningtorget mitt 
på dagen. Personen slogs till marken och blev där utsatt för flera sparkar och 
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slag. Senare samma dag misshandlas en person så kraftigt att han fick åka 
ambulans till sjukhuset.85

  
Sverigedemokraternas riksårsmöte hölls i Karlskrona den 18-20 maj 2007. 
Partiet hade stora problem att hitta en lämplig lokal att hyra. Hot om våld 
och skadegörelse från extremvänstern, i stil med vad som hände under 
hösten 2006 i Eslöv där partiet hade haft ett stort möte, bidrog till 
svårigheterna att få fram en lokal. Det var till och med tal om att lägga mötet 
i Danmark innan slutligen Karlskrona kommun ställde upp med en lokal.86 
AFA proklamerade att de ”vägrar vara tysta”. Budskapet är tydligt: ”Därför 
kallar vi nu till demonstration där vi, med alla till buds stående medel, ska 
visa rasisterna vad vi tycker om deras närvaro i vår stad. Vi tänker inte låta 
vår stad bli en plattform för rasistiska grupperingar.”87

 
I efterhand visade det sig dock att det gick relativt lugnt till i Karlskrona. 
Två personer greps, och åtta omhändertogs, men totalt sett avlöpte mötet 
lugnt och det blev ingen upprepning av vad som hände i Eslöv.88

 

4.2 Partier 

Det är intressant att undersöka också demokratiska ytterlighetspartier. I 
Sverige får dessa anses vara representerade av Vänsterpartiet och 
Sverigedemokraterna som kan beskrivas som varandras motpoler. Inget 
annat parti på vardera kanten är av någon nämnvärd betydelse. Båda dessa 
partier har på olika sätt haft (och kanske fortfarande har) kopplingar till de 
politiska extremgrupperna. 
 

4.2.1 Vänsterpartiet 

Vänsterpartiet grundades 1917 av en grupp människor som uteslutits ur 
Socialdemokraterna. Från början hette partiet Sveriges socialdemokratiska 
vänsterparti. Fyra år senare döptes partiet istället om till Sveriges 
kommunistiska parti (SKP). Från 1967 fram till 1990 var partinamnet 
Vänsterpartiet kommunisterna (VPK). Därefter har partinamnet varit som 
idag Vänsterpartiet. 
I drygt 70 års tid var partiet uttalat kommunistiskt men idag beskrivs partiet 
i partiprogrammet som socialistiskt, feministiskt och miljömedvetet. I 
senaste riksdagsvalet fick partiet 5,85 % av rösterna och var Sveriges sjätte 
största parti. Det innebar en tillbakagång jämfört med valresultatet 2002 (då 
partiet fick 8,3 % av rösterna). Partiet finns också representerat i 
Europaparlamentet och ingår där i gruppen Europeiska enade 
vänstern/Nordisk grön vänster.89
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Under andra världskriget valde Per-Albin Hansson att bilda en 
samlingsregering för att hålla samman landet. Dock fick inte SKP vara med 
eftersom de stödde Sovjetunionen när de attackerade och invaderade vårt 
grannland Finland (under det så kallade finska vinterkriget). 
Kommunisterna inom SKP kom fram till att kriget var att betrakta som 
imperialistiskt bland annat på grund av pakten som slutits mellan 
Nazityskland och Sovjetunionen. SKP hade tidigare delats i två falanger på 
grund av inre splittringar. Den andra falangen stödde istället aktivt den tyska 
sidan av kriget. Med hänsyn till rikets säkerhet i övrigt internerades många 
kommunister eftersom man ansåg att de kunde tänkas planera statsfientlig 
verksamhet (deras lojalitet låg hos Sovjetunionen istället för hos Sverige). 
Den 2 mars 1940 dödades fem människor i ett stort politiskt bombattentat 
som riktats mot partiets tidning Norrskensflamman. I valet 1944 ökade SKP 
sitt stöd hos väljarkåren mycket beroende på den sovjetiska arméns 
medverkan i att befria Europa från nationalsocialismen. Innan dess hade 
partiet mjukats upp något genom att exempelvis stryka begreppet 
proletariatets diktatur från partiprogrammet.90

 
Partiet har genom åren haft flera kopplingar till kommunistiska diktaturer 
och som det visat sitt stöd för på olika sätt. Genom kongressen 1964 valdes 
CH Hermansson till ordförande och han valde att förnya partiet. Målet var 
att gå bort ifrån det stalinistiska arvet och den tidigare okritiska hållningen 
mot Sovjetunionen. Först nu accepterades den svenska parlamentariska 
demokratin fullt ut. 1968 krossade sovjetiska arméstyrkor försöken att 
införa ett mer demokratiskt system i det av Sovjetunionen ockuperade 
Tjeckoslovakien av. Även om partiledaren aktivt tog avstånd från händelsen 
skadades hans trovärdighet att många andra företrädare stödde inmarschen 
(däribland den förre partiledaren Hilding Hagberg). 
Partiet har under hela sin historia i mer eller mindre utsträckning haft 
kontakt med de statsbärande kommunistpartierna. Officiellt ville man 
betona sitt oberoende men ändå upprätthölls vänskapliga förbindelser med 
Sovjetunionens kommunistparti och de kommunistiska partierna i 
Sovjetunionens lydstater. Alla förbindelser hölls ända in i det sista tills 
Sovjetunionen föll samman.91

 
Efter att Sovjetunionen fallit samman strök partiet kommunismen från 
partinamnet och partiprogrammet. Under Gudrun Schymans ledarskap 
upplevde Vänsterpartiet en ny storhetstid med en höjdpunkt under 
riksdagsvalet 1998 då det fick 12 % av rösterna och därigenom var Sveriges 
tredje största parti. Det fanns förnyare inom partiet som inte ville beteckna 
sig som kommunister, vilka inte motarbetades av partiledaren. Striderna 
mellan förnyare och traditionalister har pågått under många år, i olika 
former. Flera personer med ledande positioner inom partiet undertecknade 
ett upprop med rubriken Vägval Vänster i ett försök att förnya partiet. På 
kongressen 2004 fann sig dock förnyarna ordentligt besegrade, inte minst 
genom att den öppet kommunistiske Lars Ohly valdes till ny partiordförande 
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och att de förlorade omröstningen om partiprogrammet. Motgångarna 
fortsatte genom partikongressen 2006 då Lars Ohly öppet uppmanade 
förnyarna att lämna partiet om den förda politiken inte passade. Detta har 
ansetts vara en slutpunkt för de interna striderna. Vänsterprofilen skärptes 
genom antagandet av valplattformen med krav på satsningar på den 
offentliga sektorn, motsvarande 200 000 nya jobb.92

 

4.2.2 Sverigedemokraterna 

Sverigedemokraterna grundades 1988 och har sin bakgrund i Sverigepartiet 
och organisationen Bevara Sverige Svenskt (BSS). Partiets ideologi är 
främst nationalismen men också konservatismen och är mest känt för sin 
strävan att begränsa invandringen till Sverige. Valet 2006 blev en stor 
framgång för Sverigedemokraterna. Partiet fick 2,93 % av rösterna i 
riksdagsvalet och är därmed det överlägset största partiet utanför riksdagen. 
Det betyder också att partiet får statligt partistöd eftersom gränsen på 2,5 % 
passerats. I de kommunala valen gick också partiet starkt framåt och fick 
mandat i ungefär hälften av Sveriges kommuner (145 stycken). Alla platser 
kunde dock inte besättas. Sverigedemokraterna kom också in i tre 
landstingsfullmäktige. Partiet har kontinuerligt växt sedan starten och fått 
ökat stöd i varje val och mycket tyder därför på att det kommer in i 
riksdagen 2010.93

 
I principprogrammet talas det om den demokratiska nationalismen. Partiet 
tar som grund ställning för nationell solidaritet, frihet och ekologiskt 
medvetande. Tanken är att kombinera principen om grundläggande social 
rättvisa med traditionella värdekonservativa idéer. Den socialdemokratiska 
folkhemstanken förenas med tanken om den nationella gemensamma 
grunden för samhället. Det går att anföra att denna politik är rakt motsatt 
den liberala samhällssynen som fokuserar på individperspektivet. En 
medborgare ska inte bara ha rättigheter i samhället utan också skyldigheter. 
Partiet ställer sig bakom FN:s deklarationer om de mänskliga rättigheterna 
och religionsfriheten. Samtidigt kritiseras det mångkulturella samhället och 
istället förespråkas att man ska värna det nationella arvet. Kritiker har svårt 
att acceptera att partiet skulle värna om religionsfriheten eftersom ledande 
företrädare uttalat sig positivt för ett förbud mot moskéer i Sverige. Här kan 
sverigedemokrater invända och förklara att motståndet enbart riktar sig mot 
fullskaliga moskéer.94

 
Partiet avfärdar bestämt alla påståenden om att det skulle vara att beteckna 
som högerextremt. Men enskilda medlemmar har haft kontakt med 
högerextrema rörelser, särskilt under de första åren. Före detta partiledaren 
Anders Klarström har tidigare varit aktiv inom det nazistiska Nordiska 
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rikspartiet. Avhopparen Tommy Funebo, före detta partiorganisatör, har 
anklagat ledande personer för att vara nazister.95

 
Partiet har flera kopplingar till nazismen, men de flesta härstammar från de 
första åren. Partiet tar bestämt avstånd från nazism och har försökt rensa ut 
alla personer med nazistsympatier från leden. En kommunfullmäktige- 
ledamot för partiet i Höör hoppade av partiet 1996 och anslöt sig istället till 
Nationalsocialistisk front. Robert Vesterlund var ordförande i 
Sverigedemokraternas ungdomsförbund under åren 1993-1995 och ansågs 
vara en nazistisk infiltratör. Ungdomsförbundet tvingades partiet att 
avveckla för att inte återstartas förrän flera år senare. Robert Vesterlund har 
senare gjort sig känd genom skapandet och ledandet av det nazistiska 
nätverket info 14. 
På senare år har betydligt färre incidenter inträffat. Under 2005 vittnade före 
detta medlemmar om att en annan medlem kallat sig nazist och gjort 
Hitlerhälsning på möten. Denna medlem har dock uteslutits. Inför valet 
2006 hölls ett strategiskt möte mellan en lokal partimedlem och 
representanter från Nationaldemokraterna. Nationaldemokraterna beskrivs 
av Sverigedemokraterna som nazistiskt. Tanken med mötet var att diskutera 
politiska strategier genom att dela upp vissa kommuner mellan sig (för att 
undvika splittring av nationalistiska röster). Detta var dock ett helt lokalt 
initiativ som saknade förankring hos partiledningen.96
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5. Aktiviteter 

5.1 Allmänt om brotten 

Säkerhetspolisen delar in det politiska våldet i fyra steg, där det begås flest 
dåd i de lägre stegen med mindre allvarliga brott. Vänsterextremister anser 
generellt att angrepp på egendom är acceptabelt trots att det är olagligt. 
Samtidigt finns ett motstånd mot övergrepp på personer, om inte dessa är 
nazister, porrhandlare eller forskare som utför djurförsök. Sådana personer 
anses ha ett lägre människovärde. Jämförelser är lätta att göra med 
lägervakterna i koncentrationslägren i Nazityskland och att de skulle bära ett 
personligt ansvar för sina handlingar. Frågan är om de båda situationerna 
går att jämföra på det sättet. Angrepp på egendom blir också ett angrepp på 
en person. Egenföretagare riskerar att gå i konkurs samtidigt som den 
psykiska hälsan försämras på grund av rädslan för attentat. Det finns rörelser 
som medvetet bryter mot lagen men som står för sina handlingar och är 
beredda att ta sitt straff. Ett exempel är Greenpeace, vars aktioner präglas av 
öppenhet och tydlighet. Fler människor respekterar sådana aktioner.97

 
De flesta brott som vänstergrupper gör sig skyldiga till är skadegörelse. 
Detta i kombination med att personerna ofta är unga och tidigare ostraffade 
gör att brotten har relativt lågt straffvärde. Nazistgrupper kan göra sig 
skyldig till lagbrott redan när de för ut sin propaganda. Yttrande- och 
mötesfriheten gäller alla, således också nazister. Om inte polisen finner 
något lagbrott, såsom hets mot folkgrupp (om någon till exempel utför en 
hitlerhälsning) får de inte avbryta deras sammankomster. Detta tycker 
vänsteraktivisterna är väldigt irriterande.98

 
Ett politiskt brott behöver inte skilja sig från andra brott på alla punkter. Det 
finns också individuella orsaker bakom en del brott som hämnd, girighet 
och avund förutom då de rent politiska motiven såsom att väcka opinion och 
att markera sin styrka gentemot de andra i gruppen. Statistik från 
säkerhetspolisen visar att de flesta politiskt markerade brott inte innefattar 
våld och har ett lågt straffvärde. Vänsterextremister ägnar sig till stor del åt 
skadegörelse. Hets mot folkgrupp är naturligt något som mest de 
högerextrema ägnar sig åt, men det har visat sig vara främst unga killar som 
lagförs för brottet. De äldre och mer rutinerade aktivisterna har lärt sig var 
gränserna går på ett helt annat sätt. Problemet är att det är svårast att komma 
åt dem som leder de aktiviteter som faktiskt kan påverka människor och 
göra en skillnad. SÄPO:s statistik täcker inte all brottslighet som har politisk 
koppling bland annat på grund av att media av olika anledningar inte 
uppmärksammat alla rättsfall som har relevans. Ett skäl är att det politiska 
våldet inte längre är någon nyhet på samma sätt som tidigare. 
Vänsterextremisterna begår inte våldshandlingar i samma utsträckning och 
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när det sker riktas det främst mot nazister. Antifascistisk aktion (AFA) är de 
som går längst och anser att deras aktioner är de enda som verkligen ger ett 
långsiktigt resultat. Möteslokaler har stängts ner genom militanta och 
direkta aktioner, nazister har tvingats flytta iväg från storstäderna samt 
enskilda grupper och människor har genom påtryckningar tvingats ge upp. 
Politiska attentat har visat sig ha effekt, exempelvis ger många företagare 
upp eller går i konkurs om deras lokaler vandaliseras tillräckligt många 
gånger. Detta är något som skett exempelvis med affärer som säljer 
pornografi, charkuterifirmor och minkfarmare. Djurrättsaktivister har fört 
upp djurrättsfrågorna på den politiska agendan förutom då att slå ut delar av 
den svenska pälsbranschen och hotat forskare.99

 

5.2 Särskilt om brott riktade mot politiker 

Undersökningar har visat att lokala politiker får ta emot både hotelser och 
trakasserier i stor utsträckning. 16 % av kommunpolitikerna och var femte 
landstingspolitiker hade utsatts för hot och trakasserier under de senaste 18 
månaderna enligt en undersökning från 2004. 100 Ungefär 16 % av hoten 
bedöms komma från högerextrema grupper, men samtidigt är hotbilden ofta 
oklar. Det i sig kan innebära att det finns politiska motiv bakom fler av 
hoten.101

 
Kontroversiella politiker, som exempelvis Mona Sahlin (som varit en flitig 
taleskvinna för flyktingars och homosexuellas rättigheter), hotas mer än 
genomsnittet just för att människor upprörs av deras ställningstaganden. 
Självfallet blir det också så att de som syns i medierna är oftare drabbade än 
andra. I ett attentat besköts en politiker i dennes hem, en annan utsattes för 
ett brandattentat och en annan politiker misshandlades. Hoten är inte bara 
tomma ord, utan genomförs i vissa fall för att visa att personerna bakom 
hoten menar allvar. Anna-Lena Lodenius lägger fram åsikten att man får 
intrycket att offentliga personer får lära sig att leva med att bli hotade och 
trakasserade. Detta är något som givetvis påverkar demokratin och 
yttrandefriheten negativt. Vem vill föra fram ett viktigt men kanske i vissa 
kretsar obekvämt budskap om priset man får betala är den egna tryggheten? 
Det krävs i sanning ett stort mått av civilkurage, vilket väldigt få av 
politikerna – precis som den övriga befolkningen – är utrustade med. 
Följden blir att demokratin och den nödvändiga fria debatten blir lidande.102  
Här kan man också reflektera över den självcensur som kan ha blivit 
resultatet av de mycket uppmärksammade Muhammedkarikatyrerna i 
Danmark. Journalister är mycket medvetna om vad som händer om någon 
kritik riktas mot islam och muslimska traditioner och följden kan därför bli 
att journalister censurerar sig själva så att de undviker att granska och 
kritisera just islam. Muslimska fundamentalister anser generellt att den 
parlamentariska demokratin inte går att förena med religionen islam, 
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eftersom islam enligt deras definition är både religion och stat, och 
följaktligen inte går att separera. Mot bakgrund av detta är det inte konstigt 
att extremister har väldigt svårt att förstå den yttrandefrihet som finns i väst, 
och att denna frihet inte går att inskränka med hänsyn till något religiöst 
påbud. Det ska dock ärligt sägas att det har trätt fram flera troende 
muslimer, inte bara i västerlandet, utan också i arabvärlden som förespråkar 
en kombination av en parlamentarisk demokrati av europeiskt snitt och 
muslimska värderingar.103

 
Hoten framförs oftast via brev eller telefon. Myndighetspersoner utsätts 
oftast för hot från människor som är missnöjda med något beslut. Dock har 
det i flera fall visat sig att även politiska organisationer riktar aktioner mot 
myndigheter. Antifascistisk aktion riktade en mängd attentat mot 
migrationsverkets lokaler i Solna som en protest mot hur några 
flyktingärenden hanterats. I botten finns en misstänksamhet bland alla 
politiska extremgrupper mot dem som anses gå maktens ärenden. 
Högerextremister har visat sig vara mer benägna att attackera 
myndighetspersoner. Det fanns många bland vänstergrupperna som ville ha 
en dialog med polisen inför toppmötet i Göteborg 2001. Så skedde också 
men problemet är bara att de av en del demonstranter inte sågs som 
representanter utan tvärtom som förrädare. Tanken på att kompromissa och 
gå den befintliga makten till mötes är helt främmande för vissa extremister 
eftersom de helt vill ersätta det gamla samhället med ett nytt.104

 
På senare år har politiker och andra kända personer utsatts för en ny form av 
attentat som syftar till att skämma ut personen och ge medial 
uppmärksamhet. Ett exempel på detta är när Bosse Ringholm fick en tårta i 
ansiktet kastad på sig. Makthavarna ska ”tas ner på jorden” genom att 
använda en ofarlig men förnedrande metod. I Sverige har metoden använts 
bland annat av Syndikalistiska ungdomsförbundet mot kända politiker 
såsom Marit Paulsen och Leif Pagrotsky. Förfarandet är inte lagligt och går 
att komma åt med hjälp av ofredandeparagrafen i brottsbalken. Vänstern 
försöker ofta att få med en humoristisk vinkling på sina attentat. Ofta 
lämnas till exempel en vitsigt formulerad lapp. Humorn visar en väldigt 
hård och föraktfull ton mot dem som är måltavlor för attentaten. De ses inte 
längre som människor av kött och blod.105

 

5.3 Måltavlor för aktioner 

Det är intressant att undersöka var vänsterextremisterna riktar sitt våld 
eftersom de agerar med våld i en mängd frågor. Statistiken över hur brotten 
fördelar sig varierar från år till år. Enligt SÄPO:s årliga statistik är det de 
antifascistiska brotten som tar mest av polisens tid i anspråk. Efter det 
hamnar djurrättsbrotten som hör till ett av de vanligaste brotten i den 
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autonoma miljön. Andra frågor genererar i allmänhet inte mer än något 
enstaka attentat per år. 106

 
Valet av måltavlor styrs annars mycket av trender, exempelvis förekom 
många miljöprotester när Öresundsbron byggdes. Ett nätverk av radikala 
miljöaktivister, Socialekologisk aktion (SEA), var mycket aktiva i det 
attentatet och förstörde bara under åren 1997-98 grävmaskiner och 
utrustning för miljontals kronor. I flera av medlemstidningarna beskrivs hur 
man kan förstöra maskiner genom att hälla sand och socker i bensintanken 
eller slå sönder hydraulslangar och elektronisk utrustning. Oftast handlar 
miljöaktioner om att genomföra blockader där till exempel trafiken i ett 
område stoppas. Fester är också vanligt förekommande som avslutning på 
andra aktioner. Husockupationer är ett fenomen som minskat på senare år, i 
takt med att antalet rivningsfastigheter minskat. Anarkafeminister gav sig på 
flera av H&M:s butiker under 2003 som ett resultat av deras kampanj mot 
sexism. Sedan dess har dessa personer istället börjat attackera porrbutiker 
och andra delar av porrindustrin. Under 2006 riktades flera attentat mot 
Integrationsverket och Centerpartiet. Dessa attentat går att uppfatta såsom 
kraftfulla inlägg i den inrikespolitiska debatten.107

 
Målet för många djurrättsaktivister är att minska lidandet för djuren inom 
forskning, djurfabriker och pälsindustrin. Exempel på måltavlor för 
aktivisterna är minkuppfödare, jaktlag, djurparker, hönserier och mjölkbilar. 
Attentaten rör sig oftast om skadegörelse och blockader men personangrepp 
förekommer mot forskare som arbetar med djurförsök. Förutom att åsamka 
ekonomisk skada för företagen som nyttjar djur i produktionen är syftet med 
aktionerna att väcka opinion. Uppfödare av pälsdjur står för hela 80 % av 
polisanmälningarna. Fritagningar av djur är vanliga och utförs särskilt av en 
organisation som kallar sig Räddningstjänsten. Räddningstjänsten tvekar 
inte inför att ta på sig ansvaret för sina aktioner. Djurrättsattentaten är 
särskilt kostsamma och slår hårt mot företagen, som i flera fall gått i 
konkurs. I enstaka fall har misshandel av personer och mordbränder 
förekommit. 108

 

5.4 Polisens roll 

I antifascisternas samhällsanalys anses inte bara nazister utan också poliser 
vara de tydligaste tecknen på att samhället i grunden är fascistiskt. Därför 
ser man också det som en del av den politiska kampen att angripa poliser 
när tillfälle ges. I de egna tidningarna och på Internet visas hur poliser får en 
gatsten i huvudet. Motsättningarna mot polisen fanns redan under 1960-
talets Vietnam-demonstrationer men kan delvis anses ha sina rötter redan i 
klasstriderna i början på 1900-talet. Genom åren har många aktivister påstått 
sig ha blivit misshandlade av polisen, exempelvis anmälde AFA-aktivister 
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polisen 2006 för övervåld i samband med en demonstration till minne av 
förintelsen. När det gäller anmälningar mot polisen finns problemet att det 
sällan leder till några rättsprocesser och att det finns en stark kåranda där 
poliser skyddar varandra. 109

 
Huvudregeln är att: ”I sin tjänsteutövning skall en polisman uppträda på ett 
sätt som inger förtroende och aktning. Han skall uppträda hövligt, 
hänsynsfullt och med fasthet samt iaktta självbehärskning och undvika vad 
som kan uppfattas som inslag av ovänlighet eller småaktighet.”110  
Den stora majoriteten av poliser sköter sitt arbete väl, men det räcker med 
att ett litet fåtal inte gör det för att de som har en kritisk inställning ska anse 
att de har rätt. Man kan förstå att poliser kan känna sig väldigt provocerade 
av den totala brist på respekt för polisens arbete som aktivisterna visar. 
Syftet med att provocera polisen är delvis att få medborgaren att inse att 
samhället skulle vara korrumperat. Detta är något som helt misslyckats. 
Efter Göteborgskravallerna 2001 fick polisen, som försökte skydda staden 
från all skadegörelse, mycket beröm av medborgarna. En del 
vänsterextremister erkänner inte polisens rätt att ingripa, inte ens för att 
stoppa nazister som misshandlar flyktingar.111

 
De extrema grupperingarna på båda kanter har det gemensamt att de inte 
litar på staten och rättssamhället i dess nuvarande form. Dagens makthavare 
anses sakna legitimitet och därför saknas rätten att utöva repression mot 
statens fiender. Det finns manualer för hur man ska bete sig i en situation 
där man blir gripen. Dessa manualer används av aktivister på båda kanter, 
och ser rätt så lika ut. Det huvudsakliga budskapet är att tiga, och att inte ge 
någon hjälp i att utreda brotten. Det finns också mer raffinerade budskap, 
som att se till att inte lämna spår som kan avslöjas i DNA-test och att vara 
noga med datasäkerheten. Viktiga samtal ska inte ringas hemifrån och 
aktivister varnas för risken att bli videofilmade. Nuförtiden väljer 
nazistgrupper inte generellt att maskera sig till skillnad från 
vänsterextremisterna. Vid kravallerna i Göteborg maskerade en del 
aktivister sig för att delta i våldsutövningen, drog sedan av sig luvorna och 
försvann in bland de skötsamma demonstranterna utan upptäckt.112  
 
Vänsterextremisterna använder sig av boken Lilla svarta som gavs ut 1993. 
De som ockuperade en fastighet 2001 i Linköping med kravet att ett 
”ungdomens hus” skulle skapas hade boken med sig i packningen. I boken 
finns också bland annat instruktioner hur man tillverkar brandbomber, hur 
man sätter motorfordon ur körbart skick och hur man saboterar 
kraftledningar. 
I den nazistiska kampen för deras världsåskådning hör polisen till dem som 
är särskilt utsatta. De ses inte som civila utan som militära fiender eftersom 
de upprätthåller systemet. Den amerikanske nazisten David Lane har skrivit 
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om detta område i texten Polismakt, och delar av denna hade kunnat skrivas 
av vänstergrupper:  
”Ingen tyranni kan existera utan tillgång till en polismakt som genomdriver 
härskarens lagar och bestraffar rebeller eller fritänkare. Dessa genomdrivare 
kallas soldater då de skickas till andra länder, och poliser då de verkar inom 
ett lands gränser. Men deras uppgifter är alltid desamma. […] Alla som 
genomdriver härskarens makt, vare sig de är militärer, poliser, fångvaktare, 
åklagare, domare eller massmedia är polismakten.”113

 
Polisen har på senare år valt att inte slå tillbaka hårt vare sig mot nazister 
eller mot vänsterextremister. Ordningen upprätthålls och demonstrationer 
övervakas men poliser anstränger sig för att inte provocera i onödan. För att 
förhindra våldsamma sammandrabbningar försöker polisen i möjligaste mån 
att skilja grupperna åt. Polisens nya strategi har sitt ursprung i Danmark och 
syftar till att föra en dialog med de inblandade. Polisen ska hålla sig i 
bakgrunden och ingripa när det behövs, exempelvis för att föra iväg enstaka 
bråkstakar i demonstrationståg för att förhindra att oron sprider sig.114

 

5.5 Aktuella politiska våldsdåd 

5.5.1 Senaste tiden 

På senaste tiden (hösten 2007) har politiska våldsdåd förekommit i Sverige. 
Anna-Lena Lodenius pratar om ett ställningskrig mellan vänsterextrema och 
högerextrema aktivister. De högerextremas våld har blivit råare som en följd 
av AFA:s aktioner som riktat sig mot extremhögerns aktiviteter. Båda 
grupper har ett ansvar för upptrappningen av våldet. AFA:s strategi 
gentemot medier och andra är tystnad och uttalar sig sällan om syftet med 
sina aktioner och det våld de utövar.115 Extremvänstern har utvecklats till att 
bli alltmer våldsbenägen. Förklaringen kan sökas tillbaka till 2001 och 
Göteborgskravallerna. Innan dess hade de autonoma rörelserna en god 
kontakt med övriga vänsterorganisationer. Efter kravallerna följde en 
isolering från den övriga politiska vänstern och detta kan ha lett till den 
ökande våldsanvändningen. En förklaring kan också vara att 
samhällsklimatet förändrats.116

 
Våldet har ökat på senaste tid även från extremhögern. I en artikel från den 
sjunde september 2007 beskrivs det ökande högerextrema våldet. Ung 
vänster ordnade en anti-rasistisk konsert som attackerades. En kort tid 
därefter attackerade AFA en nazistaktivitet varpå en person blir knivhuggen. 
Författaren av artikeln för ett resonemang att våldet kan bero på en splittring 
av de högerextrema grupperna. Motsättningar ska finnas mellan traditionella 
nazister och så kallade ”vänster-nazister”. En aktivist hotades med pistol 
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tidigare i år på grund av dessa åsiktsskillnader. Splittringen har utvecklats 
till en mer öppen konflikt som en följd av detta.117

 

5.5.1.1 Knivdådet – en aktuell och relevant händelse 
Enligt Dagens Nyheter anhölls två personer med nazikopplingar av polisen 
för ett uppmärksammat knivdåd den fjärde september 2007. Knivdådet 
skedde i samband med att nazisterna anordnat ett möte. Enligt tidningen 
erkänner också organisationen bakom, Svenska motståndsrörelsen, själva 
gärningen med uttalandet: ”Det kostar att angripa våra aktiviteter, och det 
kommer att fortsätta kosta."118

 
I en senare artikel i Dagens Nyheter står stadgat att en nazist häktades för 
mordförsök i Stockholm i början på september. Enligt författaren av artikeln 
startade bråket i samband med ett nazistiskt möte och slutade med att en 
”militant antifascist” knivhöggs.119

Det intressanta med det här fallet är att följa hur rapporteringen från 
händelsen ser ut från olika håll, dels officiell media, sedan via de berörda 
gruppernas egna hemsidor. 
 
AFA tar på sig att det var dem som angrep den nazistiska manifestationen. 
De hävdar dock att den drabbade personen inte var en antifascist utan en 
person som råkade hamna emellan under bråket (tydligen har de ändrat de 
uppgifter de först lämnade på hemsidan).120

 
Svenska motståndsrörelsen skriver på sin hemsida att de avvärjde en attack 
mot deras sammankomst och att i tumultet blev en vänsteraktivist 
knivskuren. I texten framkommer att organisationen uppfattar det som att 
media vinklar verkligheten på ett sätt, utan att låta den andra sidan komma 
till tals. Det är också så att de allra flesta människor aldrig orkar ta reda på 
saker själv och kolla upp båda sidors uppfattning av en konflikt utan nöjer 
sig med att läsa tidningen. Det är också så att medievärlden gärna lyssnar på 
vad stiftelsen Expo har att säga om ämnet. Svenska motståndsrörelsen anser 
att detta är felaktigt eftersom i deras ögon så är Expo inte särskilt objektiv 
utan har kopplingar till extremvänstern.  
Intressant är vad som sedan beskrivs i artikeln om det upptrappade våldet. 
Våldet har, som flera tidningsartiklar uppmärksammat, eskalerat under den 
senaste tiden. Svenska motståndsrörelsen menar att detta beror på att de 
ändrat taktik gentemot extremvänstern och dem som på olika sätt vill störa 
verksamheten. Noll tolerans gäller om vänstern angriper deras 
sammankomster och provokationer ska mötas hårt. Detta är något som 
beskrivs som ett rent självförsvar eftersom de har rätt att i lugn och ro få 
sprida sitt budskap. 
I artikeln framkommer också mer om händelserna där en person knivhöggs. 
Media och AFA själva hävdade först att den knivhuggne personen var en 
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vänsteraktivist, för att sedan ta tillbaka uppgifterna och istället hävda att det 
var en oskyldig person som råkade komma i kläm.121

 
Jag personligen läste allt om händelserna från första början och på AFA:s 
hemsida skrev de först just det att det var deras kamrat som knivhuggits. 
Senare togs detta inlägg på hemsidan bort för att ersättas med ett annat som 
istället hävdade att personen inte var någon vänsteraktivist alls. Problemet är 
att jag här inte kan redovisa en källa för mitt påstående eftersom de tagit 
bort inlägget.  
 
Avslutningsvis förs ett resonemang om den påstådda splittring inom den 
nationella rörelsen som lagts fram som en förklaring för de ökande 
våldsamheterna. Författaren av artikeln ifrågasätter varför eventuella interna 
åsiktsmotsättningar skulle yttra sig i våldsamheter mot andra och förklarar 
också att olika åsikter aldrig skulle komma emellan och splittra dem som 
kämpar mot det nationella målet. Samtidigt förstår man att det inte ser bra ut 
utåt om det finns en splittring inom den nationella rörelsen och det är 
organisationen väl medveten om. Det är möjligt att hävda att dessa 
motsättningar skapat en frustration hos många aktivister som lättat på 
spärrarna för att använda våld mot dess politiska motståndare.122

 
Tingsrätten beslutade den 25 oktober 2007 att döma männen för mordförsök 
och medhjälp till mordförsök. En 22-årig man fick sex års fängelse för 
själva knivhuggningen medan en 32-årig man fick två år eftersom det 
bedömdes att han manat på den andra. Ingen av männen har erkänt 
gärningarna. 22-åringen medger flera av omständigheter såsom att han är 
medlem i den nazistiska organisationen Svenska motståndsrörelsen och att 
han försökte skada de attackerande vänsterextremisterna så mycket som 
möjligt. Mannen är sedan tidigare dömd för flera våldsbrott, var villkorligt 
frigiven från ett fängelsestraff men säger sig inte ha knivhuggit mannen. 
Den andre mannen förnekar att han deltagit i manifestationen utan påstår att 
han bara råkade passera just då. Mannen har tidigare haft kopplingar till 
nazismen och är dömd för ett dråp av en svart man.  
Tingsrätten valde att lita på ett vittne som sett när den ena mannen stack 
med kniven och samtidigt hört den andra säga att han skulle ”sticka det jävla 
svinet”. Ingen teknisk bevisning fanns alls. Förutom fängelsestraffen 
ådömdes männen att betala ett skadestånd på 109 000 kronor till offret.123

 
Våldsamheter har inträffat under hösten även vid andra tillfällen. Den första 
september inträffade bråk i både Göteborg, Stockholm och Linköping. En 
knivperson knivskars medan flera andra blev misshandlade utan tillhyggen. 
Vid två tillfällen startade bråken när högeraktivister delade ut flygblad och 
senare attackerades av vänsteraktivister. I Linköping startade bråken i 
samband med att RFSL ordnat en parad för homosexuella. Då utbröt 
slagsmål mellan ett 40-tal anhängare av NSF och AFA.124
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5.5.1.2 Medias beskrivning av det politiska våldet 
Magnus Sandelin skriver i ett debattinlägg på Sveriges Televisions hemsida 
om extremism. Titeln på inlägget är: ”Sluta försvara extremvänstern”. Den 
riktar sig mot Sveriges journalister och alla dem som arbetar inom olika 
medier. Sandelin skriver om ett fenomen som finns i den svenska 
mediesfären där det kan uppfattas som att extremvänsterns brott och 
övertramp bagatelliseras och slätas över till skillnad från det våld som då till 
exempel extremhögern utövar. Det finns flera år efter Göteborgskravallerna 
fortfarande samhällsdebattörer som tar extremvänstern i försvar samtidigt 
som det har visat sig att demokratiska organisationer på vänsterkanten 
fortsätter att samarbeta med dessa grupper. I sammanhanget nämns 
Antifascistisk aktion (AFA) som en del menar ligger bakom ett attentat mot 
en ledande företrädare för Sverigedemokraterna. Sverigedemokratens sambo 
attackerades och kidnappades och än så länge finns ingen gripen för dådet. 
Det förhåller sig dock så att AFA tidigare riktat attentat mot grupperingar på 
högerkanten och har till och med som uttalat syfte att med alla medel störa 
aktiviteter i samhället som bedöms vara fascistiska (mer om detta i avsnittet 
om AFA). Därför är det också en ganska rimlig gissning att AFA haft något 
med attentatet att göra. Magnus Sandelin vänder sig mot att många 
journalister inte uppfattar situationen så utan istället hänger sig åt 
spekulationer om att Sverigedemokraterna själva skulle ligga bakom 
attentatet för att på så sätt vinna människors sympatier. Sandelin menar att 
det finns en uppfattning hos vissa journalister att allt som kan anses hamna 
under begreppet vänster anses som något bra, även om det som i AFA:s fall 
handlar om människor som öppet använder sig av odemokratiska medel.125

 
Man kan också föra fram ståndpunkten att även om slutmålet för 
extremgrupperna ser väldigt olika ut så finns det också likheter inte bara i 
arbetsmetoder. Det våldsamma motståndet mot den liberala demokratin är 
något som förenar. En annan sak är motståndet/hatet mot Israel och 
sionismen. Även om det finns delvis olika anledningar till varför grupperna 
ogillar Israel så finns det ju en samhörighet där ändå i kampen. USA-hatet är 
också något som är gemensamt. Extremvänstern har ju haft USA som 
favorithatobjekt ända sedan studentprotesterna på 60-talet mot 
Vietnamkriget. En nazist hatar USA bland annat för det kapitalistiska 
systemet (som underminerar de klassiska nationalstaterna) men också just 
för att det är en sådan stark symbol för den mångkulturella 
samhällsbyggnaden.126

 
En del människor tappar omdömet helt när de möts av extremvänsterns 
”rädda världen”-propaganda och missar att bedöma grupperna efter deras 
handlingar istället för de tjusiga formuleringarna. Vad är egentligen 
skillnaden mellan olika extrema politiska grupperingar? Om man väljer att 
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särbehandla just en viss grupp kan det lätt uppfattas som en form av sympati 
och tyst samförstånd.127
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6. Statens och samhällets 
reaktion 

6.1 Det yttre hotet 

Under kalla kriget var Sverige i en speciell situation där hotet främst kom 
från en yttre fiende. Dock fanns krafter inom landet som på olika sätt kunde 
tänkas stödja främmande makt. Därför fanns ett behov av att kunna möta det 
hotet på bästa möjliga sätt som var förenligt med en demokratisk stat. Det är 
intressant att studera hur samhället agerade då och vilka åtgärder som 
vidtogs för att förstå även dagens situation. Detta avsnitt behandlar statens 
reaktion på det yttre hotet. Det finns anledning att undersöka just detta 
eftersom det har påverkat dagens situation och vilka möjligheter som finns 
att bemöta hot också mot den inre säkerheten. 
 

6.1.1 Säkerhetstjänsterna, SÄPO och rikets säkerhet 

År 1918 började den svenska Säkerhetspolisen registrera politiskt aktiva 
medborgare och utlänningar som befann sig i landet. De flesta av de större 
partierna var överens om att registreringen var nödvändig och på 30-talet 
bestämdes bland annat att Sveriges kommunistiska parti och de nazistiska 
partierna skulle registreras eftersom de ansågs utgöra ett hot mot rikets 
säkerhet. Allmänna säkerhetstjänsten inrättades 1940 och ägnade sig åt 
spaning, censur och andra frågor av säkerhetspolitisk karaktär. Efter kriget 
avvecklades myndigheten men Säkerhetspolisen växte igen i samband med 
Pragkuppen 1948. Under 50-talet fanns en allmänt utbredd rädsla för 
Sovjetunionen och därför ökade SÄPO:s popularitet när det under några år 
fångades 16 spioner. Kritiken växte dock genom den vänstervåg som 
strömmade i Sverige i slutet på 60-talet. Kritiker hävdade att 
personregistreringarna inte gick att motivera med juridisk grund. 
Personregistren innehöll på 60-talet över 300 000 namn som ansågs vara 
säkerhetsrisker. 1969 stiftades en ny lag, Personkungörelsen, för att gallra ut 
registerarkiven och bara registrera dem som utgjorde verkliga hot mot rikets 
säkerhet. Verksamheten upphörde dock inte.128

 
För att förstå Sveriges situation under kalla kriget måste man ha kunskap 
om säkerhetstjänsterna och om begreppet rikets säkerhet. 
Säkerhetstjänsternas uppgift är att förebygga och uppdaga brott mot rikets 
säkerhet. Med begreppet rikets säkerhet avses både den inre säkerheten för 
att bevara statsskicket och den yttre säkerheten för att bevara nationens 
oberoende. Polisens säkerhetstjänst ska förebygga och avslöja brott mot 
rikets säkerhet, exempelvis sabotage, spioneri och terrorism. Den militära 
säkerhetstjänsten ska skydda Försvarsmakten och klarlägga 

                                                 
128 Jonter, Thomas, Rikets ögon och öron, 1999, s. 18ff. 

 43



säkerhetshotande verksamhet som riktas mot denna. Säkerhetstjänsten går 
att dela in i förebyggande verksamhet (som är den primära) och utredande 
verksamhet. Det förebyggande arbetet bedrivs främst som 
säkerhetsskyddstjänst. Enligt säkerhetsskyddslagen (1996:627) omfattar 
säkerhetsskyddet informationssäkerhet, tillträdesbegränsning och 
säkerhetsprövning. Informationssäkerhet ska förebygga att sekretessbelagda 
uppgifter som rör rikets säkerhet obehörigen röjs, ändras eller förstörs. 
Tillträdesbegränsning syftar till att förhindra att obehöriga får tillträde till 
platser där de kan få tag i hemliga uppgifter eller där verksamhet bedrivs 
som har betydelse för rikets säkerhet. Säkerhetsprövning är tänkt att 
förebygga att personer som bedöms som olämpliga ur ett 
säkerhetsperspektiv deltar i någon verksamhet som har betydelse för rikets 
säkerhet. Säkerhetsprövningen kan innebära registerkontroll, utbildning, 
kontroll och ska även förebygga terrorism (våld, hot eller tvång för politiska 
syften) även om brotten inte hotar rikets säkerhet. Säkerhetsskydd ska med 
hänsyn till verksamhetens art, omfattning och övriga omständigheter 
bedrivas vid statliga och kommunala myndigheter samt offentliga och 
enskilda företag. Det är Säkerhetspolisens uppgift att hjälpa till att skapa ett 
sådant skydd hos dessa myndigheter och företag. SÄPO har även att 
genomföra registerkontroll och sköta om personskyddet. 129  
 
Försvarsmaktens säkerhetsskyddstjänst har som mål att skapa en god 
informationssäkerhet, att skydda materiel och anläggningar mot sabotage 
och stöld och att skydda personal, anläggningar och materiel mot terrorism.  
Säkerhetsunderrättelsetjänsten har till uppgift att förebygga och avslöja brott 
mot rikets säkerhet genom att inhämta, bearbeta och delge uppgifter av 
säkerhetshotande karaktär. Bedömningar av de hotbilder som föreligger mot 
rikets säkerhet styr inriktningen av säkerhetsunderrättelseverksamheten och 
påverkar också säkerhetsskyddet. Säkerhetsunderrättelseverksamheten går 
att dela in i kontraspionage, terrorismbekämpning och författningsskydd. 
Kontraspionage innebär att förebygga och avslöja brott mot rikets yttre 
säkerhet, det vill säga spionage och olovlig underrättelseverksamhet. 
Terrorismbekämpningen ska effektivt motverka och bekämpa den 
internationella terrorismen. Författningsskyddet ska förebygga och avslöja 
brott mot rikets inre säkerhet, exempelvis olaglig verksamhet som syftar till 
att med våld, hot eller tvång ändra vårt statsskick, förmå beslutande 
politiska organ att fatta ett beslut i en viss riktning eller att hindra den 
enskilde medborgaren från att utöva sina rättigheter. Andra exempel är när 
främmande makt försöker omstörta vårt statsskick utan att tillgripa öppet 
och direkt våld genom att istället till exempel desinformera, hota med våld, 
sprida rykten och ge stöd till extrema politiska krafter.130

 
Den militära säkerhetsunderrättelsetjänstens mål är att följa hur hotbilden 
förändras och kartlägga den säkerhetshotande verksamheten som kan 
komma att riktas mot Försvarsmakten. Både SÄPO och den militära 
säkerhetstjänsten har sina huvuduppgifter under beredskapstillstånd och krig 
eftersom det är främst då det kan aktualiseras att personer vill hjälpa 
                                                 
129 SOU 2002:87, Rikets säkerhet och den personliga integriteten, s. 55ff. 
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främmande stater genom sabotage och så vidare. Kartläggningen av 
personer som kan komma att hjälpa främmande stater måste ske redan i 
fredstid för att stå klara den dagen de verkligen behövs. När Sovjetunionen 
föll samman innebar detta att det direkta krigshotet mot Sverige minskade 
och därigenom också behovet av att inhämta den typen av 
underrättelsematerial.131

 
Säkerhetsskyddsförordningen och personalkontrollkungörelsen avser att 
skydda ”totalförsvaret eller rikets säkerhet i övrigt”.132 Begreppet rikets 
säkerhet omfattar både den yttre och inre säkerheten, det vill säga dels 
skyddet av vår territoriella suveränitet samt skyddet av det demokratiska 
statsskicket. Totalförsvaret omfattar det militära och det civila försvaret. 
Rikets inre säkerhet kan hotas av angrepp på statsskicket utan att någon 
främmande makt är inblandad. Rikets säkerhet är det som 
säkerhetsskyddslagen primärt ska skydda.133

 
Grundläggande bestämmelser om säkerhetsskyddet finns i förordningen 
(1981:421) om säkerhetsskyddet vid statliga myndigheter. Den är inte 
tillämplig på kommuner, landsting, riksdagen eller dess myndigheter eller 
för regeringskansliet. Förordningen ålägger varje statlig myndighet att svara 
för att det finns ett tillfredsställande säkerhetsskydd inom myndighetens 
verksamhetsområde. Säkerhetsskyddet består exempelvis av kontroll av 
sekretess-, tillträdes- och informationsskyddet vid myndigheten och 
informationen om detta skydd. Förordningen reglerar inte hur 
säkerhetsskyddet ska utformas utan istället läggs detta ansvar på 
Rikspolisstyrelsen och Försvarsmakten. Rikspolisstyrelsen och 
Försvarsmakten har gemensamt utfärdat föreskrifter, anvisningar och 
allmänna råd om säkerhetsskydd.134  
 
År 1973 avslöjade bland annat journalisten Jan Guillou den olagliga 
verksamheten Informationsbyrån. Han pekade ut en hemlig organisation 
som styrdes av Socialdemokraterna och som ansvarade för den politiska 
registreringen. Det hävdades att verksamheten funnits ända sedan andra 
världskriget och eftersom Informationsbyrån inte hade någon juridisk 
befogenhet att agera säkerhetspolis var den alltså olaglig. Jan Guillou 
dömdes till ett års fängelse för spioneri. I debatten efter rättegången lades 
det fram tankar om att det till och med fanns en socialdemokratins 
säkerhetspolis. Målet var förutom att kontrollera extremvänstern också att 
säkerställa att Socialdemokraterna skulle finnas kvar vid makten. Strid 
fördes också om makten över fackföreningarna eftersom kommunisterna 
hade försökt infiltrera och kontrollera dessa. De fackföreningar som 
kommunisterna dominerade minskade kraftigt genom motåtgärder.135

 

                                                 
131 SOU 2002:87, Rikets säkerhet och den personliga integriteten, s. 57. 
132 SOU 1994:149, Säkerhetsskydd, s. 16f. 
133 A.a, s. 66f. 
134 A.a, s. 51. 
135 Jonter, Thomas, Rikets ögon och öron, 1999, s. 20f. 
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Fram till Sovjetunionens fall präglades Sveriges säkerhetspolitik av 
effekterna av kalla kriget. Skiljelinjen mellan de två stormaktsblocken 
delade Europa och vårt land befann sig i gränszonen. Det fanns en ständig 
risk för ett nytt storkrig i Europa och där Sverige kunde komma att bli 
indraget trots vår uttalade neutralitet. Rikets säkerhet förutsatte att Sverige 
hade ett starkt försvar och var beredda att i praktiken värna vårt oberoende 
och frihet. De omvälvande förändringar som skedde när Sovjetunionen föll 
samman anses inte vara så genomgripande att den säkerhetspolitiska 
regleringen skulle se radikalt annorlunda ut. Det är positivt att Sveriges 
krigshot minskat betydligt och att diktaturerna i vårt närområde ersatts av 
demokratiska regimer. Behovet av illegal underrättelseverksamhet från 
utlandet har minskat genom möjligheter till öppen informationsinhämtning. 
Inriktningen på den illegala underrättelseverksamheten har ändrats till att i 
stället röra politisk, ekonomisk och teknologisk information. Behovet av 
skydd mot illegal underrättelseverksamhet har inte blivit mindre trots att de 
direkta hoten mot Sveriges oberoende minskat. Landet ställs inför helt nya 
utmaningar, till exempel terrorister som använder våld för att främja sina 
politiska syften. Religiösa, etniska och nationalistiska motsättningar kan 
skapa konflikter i samhället. Säkerhetsskyddet ansågs behöva vara kvar och 
få ett utvidgat användningsområde att också omfatta terrorism samt våra 
kommuner och landsting.136

 

6.2 Dagens situation 

Säkerhetspolisen medger i en artikel att det blivit allt svårare att följa 
extremistgrupperna med hjälp av traditionella metoder. Aktivister från den 
autonoma miljön begår numera inte brott bara mot vit makt-miljön utan 
också mot borgerliga politiker och myndighetspersoner. Inom vit makt-
miljön finns motsättningar som har lett till en del interna bråk och 
konflikter. Säkerhetspolisens chefsanalytiker menar att hotbilden kan 
förändras snabbare och kräver en större flexibilitet vad gäller SÄPO:s 
organisation och dess motåtgärder. Miljöerna förändras men idag kan ingen 
med säkerhet säga vad som kommer att hända framöver. Polisen står i 
många situationer helt maktlös. AFA riktade ett attentat mot en chefsrådman 
eftersom de ansåg att han var ansvarig för att migrationsdomstolarna 
kommit fram till att det inte råder någon väpnad konflikt i Irak. AFA skrev 
öppet på sin hemsida om ”protesten” och polisen vet alltså vilka som ligger 
bakom. Vad kan då polisen göra åt saken? Det fanns inga vittnen eller annan 
bevisning och polisen kan ju inte gärna gå på hela gruppen. Organisationen 
är dessutom icke-hierarkisk och består av löst sammansatta nätverk. Därför 
är det väldigt svårt att ta reda på vilka människor som deltagit i olika 
aktioner.137

 
Hur reagerar samhället när exempelvis högerextrema grupper försöker bryta 
sig in på ett nytt ställe? Ett framgångsrikt exempel är Alingsåsmodellen som 
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bygger på att hålla grupperna under uppsikt. Oftast börjar det med mindre 
händelser såsom flygblad, klotter, skadegörelse och slagsmål. I Alingsås 
valde man att lägga samman alla dessa mindre händelser för att försöka se 
helhetsbilden. I Alingsås brukade två nazistgäng hålla till på stan och störde 
och bråkade. Fältarbetarna inledde ett samarbete med närpolisen och 
kartlade gängen och deras verksamhet. Denna kunskap användes senare för 
att informera kommunledningen och skolorna. Modellen spreds nationellt 
när media uppmärksammade den. Andra kommuner reagerade och började 
bearbeta sina problem. Först krävs att lokalsamhället erkänner att de har 
problem med rasistisk brottslighet. Därefter bör kommunledningen, 
förvaltningar, skolor, medier, föreningar och föräldrar inleda ett samarbeta 
för att gemensamt komma tillrätta med problemen. På så sätt är det större 
chans att polisen tipsas om brottsligheten och att det kan bli fråga om fler 
fällande domar.138

 
Examensarbetet omfattar inte den internationella terrorismen men det är 
intressant att studera hur andra länder har agerat i situationer där den inre 
säkerheten hotas. Den elfte september 2001 drabbades USA av 
terroristattacker som bland annat raserade World Trade Centers tvillingtorn i 
New York. Som ett led i kampen och kriget mot terrorismen antogs en helt 
ny lagstiftning drygt fem veckor senare. Senaten var i princip enig. Endast 
en av 99 senatorer röstade nej. Lagen kallas för USA Patriot Act. Dess längd 
är 342 sidor och får anses vara väldigt omfattande. Polisen och 
säkerhetstjänsterna ges utökade befogenheter samtidigt som medborgarnas 
rättigheter inskränks. Medborgarnas rättighet att bli skyddade från 
terroristangrepp anses viktigare än allt annat. En terrorist anses enligt lagen 
inte vara en krigsfånge och därför skyddas de inte heller av internationella 
konventioner. Detta gäller också amerikanska medborgare. I praktiken görs 
personen rättslös. En misstänkt terrorist får inte veta varför de låses in, 
kontakta sina anhöriga eller anlita en advokat. Myndigheter får i ökad 
utsträckning ägna sig åt elektronisk övervakning såsom att avlyssna 
telefonsamtal eller läsa e-post. De nya befogenheterna gäller i fyra år i taget 
och måste omprövas däremellan. Myndigheter kan besluta om att göra 
husrannsakan i hemlighet och det krävs inte längre sannolika skäl. Det finns 
också möjlighet att inhämta bankuppgifter, sjukhusjournaler och skolbetyg 
om man fått tillstånd som utfärdas av en hemlig domstol. Grundtanken 
bakom lagen är att nationens säkerhet går före individens frihet.139

 
Hotet från den internationella terrorismen mot USA är mycket allvarligare 
än den hotbild som finns i Sverige från extrempolitiska organisationer. 
Därför går det egentligen inte att göra en rättvis jämförelse. Åtgärderna 
motsvarar inte den hotbild som finns i dagens Sverige.  
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7. Analysavsnitt 

7.1 Analys av dagens situation 

I Sverige begås varje år ett antal politiska brott som på olika sätt bidrar till 
att motverka det befintliga demokratiska systemet. SÄPO bedömer dock att 
något allvarligt hot inte förekommer mot den svenska parlamentariska 
demokratin från de extrema politiska organisationerna. Organisationerna 
tilltalar ett alldeles för litet antal människor för att vara av någon nämnvärd 
betydelse, samtidigt som de flesta av aktivisterna inte är beredda att göra 
några större offer för den politiska kampen. Situationen hade varit 
annorlunda om fenomenet med självmordsbombare också funnits i Sverige. 
Det gör det inte. Även om det varje år begås ett antal våldsdåd med politisk 
koppling i Sverige så är det inte möjligt att jämföra situationerna. 
Människor i Sverige har det helt enkelt alldeles för bra för att lockas att 
offra något av sina liv. Det går inte att jämföra med hur irakierna har det i 
det av USA ockuperade Irak.  
 
Den svenska välfärden har skapat ett utrymme som ger i princip alla 
medborgare chansen att leva ett gott liv. Det har visat sig att nazisterna 
främst lockar anhängare från arbetarklassen medan vänstern lockar fler från 
borgarklassen. Det finns från samhällets sida en större förståelse för 
vänsterextremisterna vilket kan bero på att de kommer från grupper som i 
större utsträckning styr och kan påverka samhället. Något som förvånat mig 
personligen är att propaganda från extremvänstern (bland annat med 
uppmaningar att delta i protesterna mot rivandet av Ungdomshuset) funnits 
på universitetets anslagstavlor, exempelvis på socialhögskolan här i Lund. 
Det är en sak att finna sådana politiska och kontroversiella anslag på stan 
eller i studentkorridorer, men att de får sitta uppe i universitetets lokaler? 
Det känns extremt även om man beaktar det faktum att sociologistudenter 
tenderar att vara vänstervridna och därför har en tolerans för den typen av 
information. Man kan tänka sig vilket ramaskri det blivit i medierna om det 
visat sig att nazistiska organisationer satte upp propagandaaffischer på 
Juridicum!  
 
Det förhåller sig alltså inte så att det endast är utsatta människor som lockas 
att på olika sätt revoltera mot och ta avstånd från det etablerade samhället. I 
Sverige finns flera exempel på att ungdomar från medelklassen engagerar 
sig politiskt i extremvänsterns organisationer. Detta kan delvis ses som ett 
slags tonårsuppror mot föräldrarna och som en del i frigörelsen från 
föräldrahemmets värderingar. Samtidigt ser man att i flera fall fortsätter 
engagemanget långt upp i åldrarna. Som exempel finns doktoranden som 
var med i AFA och var ute och genomförde aktioner. I många fall har 
föräldrarna själva varit vänsteraktivister i sin ungdom och på så sätt kan 
man se att ungdomarna fortsätter i deras fotspår. Det politiska 
engagemanget går i arv så att säga. Det som är väldigt oroväckande är att 
det är etablerade människor som inte reagerar på att deras barn begår 
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politiska brott. De rättfärdigar på något sätt sina barns politiska brott med att 
deras syfte är gott eller att nazisterna ändå är onda. Något motsvarande är 
svårt att finna hos extremhögern. Många föräldrar känner istället lite av en 
skam över sina ungdomars engagemang. Magnus Sandelin har reagerat på 
att samhället särbehandlar vissa former av politiska brott genom att stora 
delar av makteliten själva har vänstersympatier. De låter dessa privata 
sympatier och åsikter gå före objektiviteten och låter det påverka deras 
beslut och handlingar.   
 
Betydelsen av de brott som begås ska inte förringas. Varje år i Sverige ser 
man att ett antal politiker väljer att hoppa av sina mandat. I många fall 
uppges andra skäl till avhoppen än rent säkerhetsmässiga men i vissa fall 
sägs det rakt ut att situationen blivit ohållbar för personen och/eller dennes 
familj. Hur stort antalet avhopp är, som är direkt relaterade till politiska 
brott, går att diskutera. Med säkerhet vet man dock att det varje år faktiskt 
hoppar av flera politiker som inte längre står ut med att få hotbrev, 
obehagliga telefonsamtal eller hembesök. Då kan man också föreställa sig 
att det finns många människor som mycket väl kunnat tänka sig en politisk 
karriär men väljer att avstå på grund av vad politiker får utstå. Detta är 
väldigt allvarligt och bidrar till att urholka demokratin. Grundtanken är att 
de bästa kandidaterna som väljarna röstar fram ska besätta de politiska 
mandaten och verka för vårt allas bästa. Men kan man verkligen säga att det 
fungerar så idag när många människor drar sig för att vilja vara med och 
påverka? I praktiken kanske många intellektuella, som hade kunnat bli 
utmärkta politiker, inte ens överväger att bli politiker. Utvecklingen tyder på 
ett minskat intresse för de politiska partierna och vill vi att det ska fortsätta 
så? Medborgarnas engagemang behövs för en levande demokrati! I en sann 
demokrati är alla medborgare på något sätt delaktiga i landets utformning 
och inte bara då en utvald skara av elitpolitiker. Om medborgarna ska våga 
vara delaktiga också i praktiken krävs att politiker behandlas med respekt 
och inte blir måltavlor för diverse politisk brottslighet. 
 
En levande demokrati förutsätter en livfull debatt där det är högt i tak för 
olika åsikter. Bara genom en öppen debatt där alla åsikter, tankar, 
funderingar och värderingar får vädras når man fram till en rimlig 
kompromiss och lösning av olika problem. Därför förutsätter demokratin att 
det finns människor med starka åsikter som är beredda att föra fram sina 
åsikter även om de kanske anses vara icke politiskt korrekta och obekväma. 
Det skapar liv och energi åt debatten och samtidigt känner alla människor att 
just deras perspektiv också behandlas. Den politiska brottsligheten försvårar 
denna process. De politiker som förhåller sig neutrala i alla känsliga frågor 
är betydligt mindre utsatta för brottslighet än de som aktivt tar ställning och 
agerar efter sin övertygelse också i dessa frågor. Förklaringen till detta är 
ganska enkel. Den som aktivt exempelvis förespråkar invandring och 
invandrares rättigheter drar naturligtvis till sig högerextrema gruppers 
uppmärksamhet och ilska. Likaså blir de politiker som är mer kritiska till 
invandring och mångkultur måltavlor för extremvänstern. Stödjer någon 
pälsindustrin och tycker det är hemskt att deras näringsverksamhet förstörs 
av djurrättsaktivister, ja, då är det klart att militanta djurrättsaktivister hittat 
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ännu en motståndare till kampen. Problemet är alltså att kontroversiella 
personer drar till sig politiska extremisters uppmärksamhet och därigenom 
blir måltavlor för olika typer av politiska brott. Effekten blir en form av 
självcensur där politiker i stor utsträckning kanske väljer att undvika att ta 
ställning i frågor som kan utlösa den typen av reaktioner. I kontroversiella 
frågor är det extra viktigt att också obekväma men nödvändiga beslut kan 
fattas. I vissa frågor kvittar det dessutom hur man gör eftersom någon part 
ändå blir irriterad. Ett bra exempel är frågan om invandringen. På båda sidor 
finns aggressiva aktivister som inte accepterar något annat än deras 
perspektiv på saken. Invandringsfrågan är väldigt viktig för landets framtid 
och det är synnerligen oroande att debatten är kvävd. Vem har lust att bli en 
symbol för endera sidan i debatten om man vet att man samtidigt blir en 
måltavla för motståndarsidans extremister? 
 
En annan sak är fenomenet med politisk korrekthet som också hämmar den 
politiska debatten. I Sverige anses vissa åsikter, även sådana som kan ha en 
stor förankring hos befolkningen, tabu att diskutera i det offentliga rummet. 
Man ”får” helt enkelt inte vädra vissa åsikter för då anses man vara politiskt 
inkorrekt. En politiskt inkorrekt person drabbas sedan av olika sanktioner 
som oftast inte sker öppet utan då mer subtilt. Det är tydligt för alla att 
orsaken är att personen inte valt att anpassa sig till den rådande 
uppfattningen. Det kan röra sig om att personen inte längre får inbjudningar 
till middagar och tillställningar men också att han inte fick det där 
eftertraktade jobbet som han mer eller mindre var lovad att få. Denna kultur 
tvingar fram en anpassning till rådande normer och får de allra flesta 
människor av rent taktiska skäl att svälja stoltheten och hålla tyst istället för 
att säga sitt hjärtas mening. Resultatet är förstås ur demokratisk synvinkel 
förkastligt. 
 
Av det förda resonemanget är det rimligt att dra slutsatsen att den politiska 
brottsligheten i Sverige får relativt allvarliga konsekvenser för demokratin. 
Frågan är emellertid vad för åtgärder som är lämpliga att vidta för att 
komma tillrätta med problemen. Det går att argumentera för att det inte 
behövs några ändringar av dagens lagstiftning. De politiska brotten är 
straffbelagda under motsvarande bestämmelse i brottsbalken. Om en nazist 
misshandlar en vänsterpartist rubriceras detta som misshandel enligt 3:5 
brottsbalken. Det finns inte någon särskild reglering för politiskt våld som 
siktar på just den specifika situationen. I misshandelsparagrafen tas dock 
inte hänsyn till om syftet är att tysta en politisk motståndare. Möjligtvis kan 
detta beaktas i själva straffmätningen. Det är rimligt att anta att det bedöms 
vara fråga om en brutal misshandel om en person blir nedslagen bara för att 
ha manifesterat sin politiska uppfattning. På ett eller annat sätt påverkas 
ändå själva straffmätningen av att det var fråga om ett politiskt brott. 
 
Skillnaden jämfört med en ”vanlig” misshandel är dock som tidigare nämnts 
att brottsligheten inte bara riktar sig mot den enskilda personen utan också 
mot det öppna samhället. Konsekvenserna på lång sikt blir att människor i 
mindre utsträckning väljer att bli politiker samtidigt som i det enskilda fallet 
kan det innebära att just den politikern väljer att hoppa av sitt uppdrag. 
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Detta tyder på att det finns ett behov av en förändrad lagstiftning för att 
markera allvarligheten i brotten. Mycket tyder på att dagens lagstiftning inte 
räcker till. 
 
Tanken bakom att kriminalisera vissa gärningar är att det ska avskräcka 
andra från att göra samma sak. Detta är den så kallade allmänpreventionen. 
Hotet om straff är det som ska avskräcka vanliga människor från att begå 
brottet och därför krävs att hotet har någon form av verkan. Det kan 
innebära att straffet inte får vara alltför lågt eller slappt. I annat fall finns 
risken att människor kalkylerar kallt med att risken för att upptäckas är liten 
samtidigt som det eventuella straffet ändå blir lågt. Då kanske personen 
kommer fram till att fördelarna med att begå brottet övervinner nackdelarna 
och därför följaktligen också genomför den brottsliga handlingen. Detta 
gäller särskilt politiska brott där det rör sig om människor som anser sig ha 
någon slags rätt att begå vissa brott. Dessa människor är ofta inte kriminella 
i övrigt och är mycket väl medvetna om vad de gör och varför de gör det. 
Det går alltså inte att jämföra med missbrukaren som begår ständiga stölder 
för att finansiera missbruket och som inte kan hejda sig själv. Som exempel 
kan nämnas webbsidan planka.nu som uppmanar till att inte betala för att 
åka kollektivtrafik. På hemsidan finns en böteskassa som är tänkt att 
användas för att täcka de utgifter folk kan få i form av böter. 
 
En misshandel med politiskt motiv har två straffvärden, dels på grund av 
kränkningen och skadan av den enskilda personen och dels då på grund av 
den attack mot demokratin och det öppna samhället som misshandeln 
innebar. Därför är det rimligt att båda straffvärdena beaktas i 
straffmätningen. Antalet skadegörelser med politiska motiv kanske skulle 
minska om straffet kraftigt skärptes genom att också det politiska motivet 
vägs in i straffmätningen? Det är inte längre lika ”roligt” att ge sig ut och 
förstöra för andra om man riskerar ett fängelsestraff för det.  
 
En möjlighet är att särskilt beakta den politiska aspekten av brottsligheten i 
själva straffmätningen (inte bara indirekt). Det finns ett antal punkter med så 
kallade försvårande omständigheter vid bedömningen av straffvärdet för 
brott, se brottbalken 29:2. Det är fråga om särskilt beaktansvärda 
försvårande omständigheter. Där finns redan en punkt som har en form av 
politisk koppling om motivet haft någon form av rasistisk karaktär. 29:2 
BrB, p.7:  
”Om ett motiv för brottet varit att kränka en person, en folkgrupp eller en 
annan sådan grupp av personer på grund av ras, hudfärg, nationellt eller 
etniskt ursprung, trosbekännelse, sexuell läggning eller annan liknande 
omständighet”.  
Sjunde punkten tar särskild hänsyn till om personen velat nedvärdera den 
drabbade personens eller gruppens människovärde. Det krävs inte att 
personen tillhör en minoritetsgrupp för att bestämmelsen ska vara tillämplig. 
I princip gäller den också om exempelvis en man av arabiskt ursprung 
misshandlar en svensk man. Det krävs inte heller att det rasistiska motivet 
behöver vara det enda eller det huvudsakliga motivet. Måltavlan för 
kränkningen behöver inte vara en person. 
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I förarbetena framkommer att flera av punkterna i 29:2 brottsbalken är 
allmänt hållna vilket innebär att de bör tillämpas med försiktighet. 
Här är det möjligt att införa en ny punkt där också andra brott mot 
demokratin anses vara försvårande omständigheter vid bedömning av 
straffvärdet. Utformningen hade kunnat vara i stil med detta: p.9: 
”Om ett motiv för brottet varit politiskt för att kränka en person, hota eller 
på andra sätt försöka tysta denne samt allmänt sett få igenom sin politiska 
vilja genom att begå brott och inte respektera det rådande demokratiska 
politiska systemet.” 
Konsekvenserna hade blivit att straffet skärpts för politiska brott. Vågskålen 
som talar för fängelse blir tyngre vilket hade fått till följd att fängelse hade 
utdömts i fler fall. Samhället hade markerat att man ser allvarligt på brott 
som har politiska syften. Även om brott mot demokratin införs som 
försvårande omständighet får man här komma ihåg att det inte påverkar 
straffvärdet mer än marginellt. Det krävs andra åtgärder om målet är att 
verkligen skärpa det utdömda straffet kraftigt. 
 
En annan möjlighet är att införa ett helt nytt brott i brottsbalken. Detta hade 
man kunnat kalla för brott mot demokratin. Rent lagstiftningstekniskt hade 
man kunnat lösa detta genom att införa en ny paragraf i brottsbalken, kanske 
under sextonde kapitlet som stadgar om brotten mot den allmänna 
ordningen. Då blir man förutom misshandeln också dömd för brott mot 
demokratin. Med denna lösning anser man alltså att två brott har begåtts och 
följaktligen ska personen lagföras för båda brotten. Effekten blir att straffet 
klart skärps till. Här markeras dessutom den principiella skillnaden mot en 
vanlig misshandel där uppsåtet inte omfattar något politiskt skäl. Det kan bli 
ganska svårt att utforma bestämmelsen så den passar in på olika former av 
politiska brott. Om man tar politisk misshandel och politiskt mord som 
exempel förstår man att det blir fråga om två helt olika straffvärden. 
Svårigheten ligger i att utforma bestämmelsen så att den kan omfatta alla 
former av politiska brott. 
 
Ett annat alternativ hade varit att införa ett helt nytt kapitel i brottsbalken. 
Då hade det kunnat finnas olika paragrafer som motsvarar alla de olika 
politiska brott som finns. Lagstiftningen hade blivit tydligare. Detta får dock 
anses vara en väldigt ingripande åtgärd och hade behövt föregås av ett 
omfattande förberedande lagstiftningsarbete. Kostnaderna hade varit höga. 
Åtgärden står inte i rimlig proportion till den hotbild som brotten utgör. 
Samtidigt får man inse att inte ens ett helt nytt kapitel hade räckt för att 
kunna täcka in alla möjliga varianter av de politiska brott som finns. 
Nackdelarna övervinner fördelarna. 
 
En ytterligare variant hade varit att införa en helt ny lag utanför brottsbalken 
som särskilt behandlar denna problematik. Sådan speciallagstiftning inom 
straffrätten finns redan idag, exempelvis narkotikastrafflagen. 
Narkotikastrafflagen är ett undantag från principen om att speciallagstiftning 
har ett territoriellt inskränkt område i Sverige. En speciallagstiftning 
inriktad på politiska brott bör vara territoriellt inskränkt i Sverige. Brott 
begångna i utlandet riktade mot svenska intressen går att komma åt på andra 

 52



sätt. Är det då den bästa lösningen att stifta en helt ny lag istället för att 
lägga till en bestämmelse i brottsbalken? Fördelen är att det synliggör 
problematiken på ett pedagogiskt sätt. Jag har dock svårt att se varför just 
politiska brott skulle kräva en helt egen lag. Detta brott passar bra in i den 
allmänna brottskatalogen i brottsbalken. 
 

7.2 Analys av framtiden 

Det kommer alltid finnas människor som på ett eller annat sätt hamnar 
utanför samhället och därför är mer mottagliga för extrema budskap. Denna 
grupp av människor är relativt liten och finns i allt högre utsträckning i 
städernas förorter. Här är det andra extrema budskap som lockar än de 
traditionella motsättningarna mellan extremvänstern och extremhögern, till 
exempel då religiösa budskap. Det utanförskap i samhället som många 
invandrare känner bidrar till att ungdomarna befinner sig i riskzonen att 
lockas in i extremgrupper. Det mångkulturella samhället utgör en stor 
utmaning för både politiker och vanliga människor som har att leva i det. 
Tanken att olika kulturer, religioner och etniska grupper ska kunna leva sida 
vid sida tillsammans i fred är en god tanke. I det praktiska livet har man sett 
att det ofta inte är riktigt så enkelt. Det finns motsättningar inbyggda i hela 
systemet eftersom det kan vara svårt att komma överens om saker när man 
har alltför skilda värderingar och synsätt. Det finns i allmänhet ganska stora 
skillnader mellan etniska svenskar och troende muslimer exempelvis vad 
gäller synen på kvinnor. Inte minst unga människor känner en ökad 
rotlöshet i dagens samhälle och har ett behov av att känna gemenskap och 
förståelse. Det finns en risk för att gemenskapen i samhället minskar när 
olika etniska och religiösa grupper söker sig till likasinnade. Deras inbördes 
gemenskap ökar på bekostnad av den gemenskap som finns med andra 
människor som lever i samhället. När det finns flera samhällen i samhället 
skapar det otrygghet och konflikter. Dessa frågeställningar aktualiseras inte 
minst när personer från två olika grupper gifter sig. Hur ska man då hantera 
eventuella framtida konflikter om det finns stora skillnader i värderingar och 
livssyn?  
 
När gemenskapen minskar i ett samhälle ökar möjligheterna för 
extrempolitiska organisationer att göra sin röst hörd och driva fram sitt 
perspektiv. Framtiden i Sverige tyder på en fortsatt utveckling av det 
mångkulturella samhället. Det kommer att resultera i fler invandrare. 
Därigenom finns risken att utvecklingen eskalerar och att situationen i våra 
förorter blir alltmer ohållbar. En möjlig oroskälla är att otryggheten som 
idag finns i storstädernas förorter, sprids över hela landet. Därför ställs stora 
krav på samhället att kunna möta dessa utmaningar och motverka 
rekryteringen till extrema politiska organisationer. 
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