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Sammanfattning

Uppsatsen behandlar brottslighet med rasistiska motiv. Huvudfrågan är hur
domstolarna behandlar de fall då motivet till en gärning har varit rasistiskt.

De första nazistorganisationerna i Sverige bildades på 1920-talet och under 1930-
talet hade nazismen sin storhetstid. Mellan 1970-talet och 1990-talet bildades ett
flertal rasistiska organisationer. Några av de mest bekanta var Bevara Sverige
Svenskt (BSS) och Vitt Ariskt Motstånd (VAM). Utvecklingen har gått från en
nationell rörelse till ett internationellt nätverk av organisationer med samma
grundläggande principer. En av dessa grundtankar är ZOG, Zionist Occupation
Government. Anhängarna anser att hela samhället är en konspiration mellan judar,
massmedia, rättsväsendet och andra myndigheter. Målet är ett raskrig, där den vita
rasen skall segra och ta över samhället. En annan viktig del i den rasistiska
tankevärlden är våldet. Våldet förhärligas och anhängare som begår våldsbrott
hyllas som hjältar. En sammanhållande länk i det internationella nätverket är vit
makt-musiken, som i förlängningen har blivit en vit makt-rörelse. Vit makt-musiken
uppkom i England och togs till Sverige av BSS på 1980-talet. De rasistiska idéerna
sprids via musiken och det anses viktigare att sprida budskapet än att värva
medlemmar. Det anordnas konserter där vit makt-musik spelas, ofta i samband med
demonstrationer. Svenska rasister är framstående inom produktion av vit makt-
musik. Den mest framträdande rasistiska organisationen idag är Nationalsocialistisk
Front (NSF) i Karlskrona. Det som symboliserar de rasistiska organisationerna är
att det finns många lokala grupper som ofta nybildas, splittras eller ändrar namn.

FN antog år 1965 en konvention om avskaffande av alla former av
rasdiskriminering och inom EU och i Europarådet pågår ständigt projekt som syftar
till att stoppa rasismen. I svensk lagstiftning finns några specifika stadganden som
rör rasism. Allas lika värden och förbud mot rasdiskriminering fastslås i
regeringsformen. Hets mot folkgrupp, 16 kap. 8 § brottsbalken (BrB), är aktuellt då
någon i ett meddelande som sprids, hotar eller uttrycker missaktning för folkgrupp
eller annan grupp av personer med anspelning på ras, hudfärg, nationellt eller etniskt
ursprung eller trosbekännelse. Olaga diskriminering, 16 kap. 9 § BrB, föreligger då
en näringsidkare diskriminerar någon på grund av etnisk tillhörighet. Stadgandet
gäller även för sammankomster eller tillställningar. Uniformslagen har endast
använts ett fåtal gånger och innebär att politisk uniform är förbjuden. Rasistiska
motiv till en gärning anses vara graverande vid straffvärdebedömningen. Detta slås
fast i 29 kap. 2 § p. 7 BrB. Denna bestämmelse är den som ligger till grund för min
granskning av domstolarnas behandling av rasistiska motiv.

Den rasistiska brottsligheten kartläggs varje år av Säkerhetspolisen. Underlaget
består av polisanmälningar. Exit är en förening som hjälper nazister som vill hoppa
av rörelsen. Jag besökte Exit Skåne i Helsingborg och intervjuade en av dess
företrädare.

På hösten år 2000 kom utredningen SOU 2000:88. Arbetsgruppens uppgift bestod
bland annat i att granska den rasistiska brottsligheten och utifrån resultaten föreslå
eventuella lagändringar. Bland annat utreddes om straffansvar skulle införas för
deltagande i organisationer som bedriver brottslig verksamhet. Arbetsgruppen kom
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fram till att detta inte skulle införas. Andra förslag var att hets mot folkgrupp, grovt
brott, skulle införas och att förargelseväckande beteende skulle tillämpas i de fall då
alla rekvisit i hets mot folkgrupp inte var uppfyllda. Dessutom föreslogs att
uniformslagen skulle upphävas.

Klippanfallet är ett av de mest uppmärksammade rasistiska dåden. En ung
invandrare blev dödad av en nazist i Klippan. Högsta domstolen hänvisade i domen
till 29 kap. 2 § p. 7 BrB och ansåg att de rasistiska motiven till mordet var att anse
som försvårande vid bedömningen av straffvärdet. I denna dom tillämpas
straffskärpningsgrunden. Dessutom nämns den uttryckligen, vilket är relativt
ovanligt. I några fall diskuterades inte de rasistiska inslagen alls. I flera fall kunde
ett resonemang om rasistiska motiv skönjas, utan att det direkt berördes. I ett fåtal
fall diskuterade rätten gärningsmannens rasistiska inställning och det var tydligt att
det var stadgandet i 29 kap. 2 § p.7 BrB som användes utan att det uttryckligen
påpekades. De senaste grova våldsbrotten där gärningsmännen var nazister var
Malexander- och Sätra-morden. I Malexander dödades två poliser och en annan
polis blev utsatt för mordförsök. Gärningsmännen var alla tre nazister. I Sätra
mördades en man på grund av att han på sitt arbete hade verkat för att en nazist
skulle fråntagas sitt förtroendeuppdrag. De tre gärningsmännen, alla nazister, var
bekanta med den avskedade nazisten. I dessa fall, främst i Malexander-fallet, tog
domstolarna hänsyn till att gärningsmännen var medlemmar av nationalsocialistiska
organisationer. På grund av deras nazistiska tankar ansåg domstolarna att
gärningsmännen saknade spärrar för det extremvåld som utövades. Dessutom
beaktades deras nationalsocialistiska tankegångar vid prövningen av deras motiv
och avsikter till brotten.

Det var svårt att hitta rättsfall som behandlade rasistiska inslag. Detta tyder på att
det sällan uttryckligen i domarna skrivs att brottet hade rasistiska förtecken. De
rättsfall som ligger till grund för granskningen i denna uppsats bekräftar detta
antagande. Ingen enhetlig praxis finns på området. Det finns ingen enhetlighet i
domarna och de rasistiska inslagen behandlas på många olika vis. Det finns en
skillnad i domarna dels om de rasistiska inslagen alls diskuteras, dels på vilket sätt
rasismen behandlas och dels i vilken utsträckning som de rasistiska motiven
påverkar straffvärdebedömningen. Mitt förslag till lösning på problemet är att då det
är klargjort att gärningsmannen är nazist eller medlem i en rasistisk organisation så
skall rätten utreda om det förelegat rasistiska motiv till brottet. I de fall då det
funnits rasistiska motiv så skall denna omständighet betraktas som försvårande vid
bedömningen av straffvärdet.
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Förkortningar

BrB Brottsbalken
BRÅ Brottsförebyggande rådet
BSS Bevara Sverige Svenskt
CEIFO Centrum för invandringsforskning
Ds Departementsserien
ECRI European Committee on Racism and Intolerance
EU Europeiska Unionen
FN Förenta Nationerna
FNS Förbundet för Nationella Stödföreningar
JK Justitiekanslern
JT Juridisk tidskrift vid Stockholms universitet
NJA Nytt juridiskt arkiv, avdelning I
NNP Nysvenska Nationalsocialistiska Partiet
NRP Nordiska Rikspartiet
NSF Nationalsocialistisk Front
NU Nationell Ungdom
Prop. Proposition
RAG Riksaktionsgruppen
RF Regeringsformen
RH Rättsfall från hovrätterna
SMR Svenska Motståndsrörelsen
SNBA Svenska Nationalistiska Bonde- o Arbetarföreningen
SNF Sveriges Nationella Förbund
SNFf Svenska Nationalsocialistiska Frihetsförbundet
SNP Svenska Nationalsocialistiska Partiet
SOU Statens Offentliga Utredningar
SSS Svensk Socialistisk Samling
SÄPO Säkerhetspolisen
TF Tryckfrihetsförordningen
VAM Vitt Ariskt Motstånd
YGL Yttrandefrihetsgrundlagen
ZOG Zionist Occupation Government
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1 Inledning

Rasistisk brottslighet har under den senaste tiden allt mer uppmärksammats i
massmedia. Anledningen till detta är de grova våldsdåd som anhängare av olika
nazistiska organisationer har begått. Under år 1999 begicks några brott som rönte
stor uppmärksamhet. Det var dels rånet i Kisa och den därefter följande
dödsskjutningen av två polismän i Malexander, dels dödsskjutningen av
syndikalisten i Sätra och dels bilbomben mot journalistparet i Nacka. I fallen
Malexander och Sätra kunde händelserna utredas och gärningsmännen dömas.
Bilbombsattentatet i Nacka har dock inte klarats upp. Händelserna hade samtliga
rasistiska förtecken. Gärningsmännen var medlemmar i nazistiska organisationer
och var av polisen kända för sina åsikter. Dåden visar på kylighet, hänsynslöshet
och ondska. Även mindre uppmärksammade, lokala händelser har skett.
Kommunalpolitiker runt om i Sverige har mottagit hot från nazistiskt håll. Detta
fenomen har blivit allt vanligare under senare år.

Under år 2000 presenterades en utredning, SOU 2000:88, som bland annat
behandlar rasistisk brottslighet. Med utgångspunkt från denna utredning och med
de uppmärksammade rasistiska dåden i baktanke bestämde jag mig för att titta
närmare på den rasistiska brottsligheten. Det som främst intresserade mig var
domstolarnas behandling av brottslighet med rasistiska inslag. Jag insåg att det var
komplicerat att hitta rättsfall som behandlar rasistiska motiv. De rättsfall som
redovisas i uppsatsen är exempel på domstolarnas hantering.

Det finns många inriktningar inom den rasistiska rörelsen. Främlingsfientlighet och
rasism är vida begrepp medan nazism och högerextremism har en snävare
betydelse. I uppsatsen använder jag mig omväxlande av dessa olika begrepp. Då
inget annat anges så används de med samma betydelse.

1.1 Syfte och problemställning

Syftet med uppsatsen är att med utgångspunkt från rasistisk brottslighet beskriva
den bakomliggande ideologin, hur brottsligheten ser ut, vilken lagstiftning som
finns inom detta område och hur domstolarna behandlar gärningar med rasistiska
inslag och motiv. Min problemställning kan indelas i två frågor. Den första gäller
hur brottsligheten ser ut och vad som ligger bakom den. Huvudfrågan gäller hur
domstolarna behandlar den rasistiska brottsligheten. Uppmärksammas de
rasistiska inslagen och motiven? Och i så fall, hur behandlas de?
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1.2 Avgränsningar, material & forskningsläge

Främst gäller min utredning brotten mot person och hur rasistiska inslag och motiv
påverkar domstolarnas bedömning i dessa fall. Jag behandlar inte de speciella
rasistiska brotten ingående, såsom till exempel hets mot folkgrupp och olaga
diskriminering. Uppsatsen gäller svenska förhållanden.

I bakgrundskapitlet har jag bland annat använt mig av Nazist, rasist eller bara
patriot? och Vit makt och blågula drömmar. Dessa är båda skrivna av Anna-
Lena Lodenius och Per Wikström. I denna del har även Heléne Lööws
Nazismen i Sverige 1980-1999 använts. I kapitlet om lagstiftning har jag dels
använt mig av Brottsbalken – en kommentar Del II av Holmberg m.fl. och
Brottsbalken – en kommentar Kap. 25-38 av Berg m.fl. och dels av förarbeten
och utredningar. Vid beskrivningen av den rasistiska brottsligheten har
Säkerhetspolisens årliga rapporter Verksamhetsåret och Brottslighet kopplad
till rikets inre säkerhet varit upplysande. Jag intervjuade David Johansson på
Exit Skåne i Helsingborg, vilket redovisas i kapitlet ”Exit”. Utredningen SOU
2000:88 ligger naturligtvis till grund för kapitlet om denna utredning. I andra
hälften av uppsatsen som behandlar domstolarnas behandling av rasistiska motiv
har jag använt mig av rättsfall och tidningsartiklar. Den mest relevanta artikeln var
Klippanmålet och behandlingen av rasistiska motiv i Juridisk Tidskrift av
Suzanne Wennberg. Det har varit svårt att hitta juridiskt material om just den del
av den rasistiska brottsligheten som jag har utrett. Det har dessutom varit svårt att
leta fram rättsfall eftersom domstolarna sällan uttryckligen anger att målet har haft
rasistiska inslag.

Vad gäller forskningsläget angående behandlingen av rasistiska motiv vid
domstolarna så har jag inte hittat någon utredning om detta. Kanske beror det på
att straffskärpningsgrunden för rasistiska motiv inte har funnits så länge. Det finns
material om de speciella rasistbrotten, vilket dock inte har varit av intresse för
denna uppsats. Artikeln, Klippanmålet och behandlingen av rasistiska motiv i
Juridisk tidskrift, av Suzanne Wennberg, professor i straffrätt, är det enda direkt
tillämpliga material som jag har funnit. Forskning om rasismen i stort sker på
många håll. Anna-Lena Lodenius och Per Wikström är båda frilansjournalister
och författare och har under många år dokumenterat rasismen. Heléne Lööw, fil.
dr i historia, har kartlagt rasism och nazism i ett par avhandlingar.

1.3 Disposition

Andra kapitlet i uppsatsen är ett bakgrundskapitel. Jag beskriver här den svenska
nazismens historia, ideologin och dagens organisationer. I tredje kapitlet redogör
jag för den lagstiftning som berör rasistisk brottslighet. Kapitel fyra handlar om
den rasistiska brottsligheten i form av statistik om polisanmälda rasistiska brott.
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Det är Säkerhetspolisens sammanställning som ligger till grund för detta. Jag
berättar i kapitel fem om den intervju jag gjorde på Exit Skåne i Helsingborg.
Kapitel sex består av en redogörelse för innehållet i SOU 2000:88. I därefter
följande kapitel redogör jag för olika rättsfall och domstolarnas hantering av
rasistiska motiv. I kapitel sju behandlas förolämpning, i kapitel åtta beskrivs olaga
hot, kapitel nio handlar om dråp, kapitel tio tar upp mord och kapitel elva
behandlar allmänfarlig ödeläggelse. Uppsatsen avslutas med kapitel tolv där min
analys och mina slutsatser finns.
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2 Bakgrund

2.1 Historik

2.1.1 1920-talet

På 1920-talet bildades de första nazistorganisationerna i Sverige. Den första
organisationen bildades år 1924 och hette Svenska Nationalsocialistiska
Frihetsförbundet (SNFf). Grundarna av organisationen var tre bröder, Gunnar,
Sigurd och Birger Furugård. Ledare blev Birger Furugård. Bröderna Furugård
besökte Tyskland år 1923 där de träffade Hitler och andra nazister. Det var
Hitler och hans idéer som var förebild för bröderna vid skapandet av en svensk
nazistorganisation. Det fanns starka band mellan den nyskapade svenska
organisationen och de tyska nazistgrupperna och fundamentet var detsamma,
antisemitism. År 1929 bytte SNFf namn till Svenska Nationalistiska Bonde- och
Arbetarföreningen (SNBA)1

År 1926 bildades Sveriges Fascistiska Kamporganisation av bl.a. Elof Eriksson.
Denna organisation slogs samman med SNBA år 1930 och bildade Nysvenska
Nationalsocialistiska Partiet (NNP). Riksledare var Birger Furugård.2

2.1.2 1930-talet

1930-talet var den mest framgångsrika perioden för den svenska naziströrelsen.
Det fanns omkring 30 000 nazister i Sverige vid mitten av årtiondet och de
svenska nazistpartierna gjorde stora valframgångar.  Tyskland inspirerade till
uniformer, stormtrupper, möten och Hitlerhälsningar.3

NNP bytte namn till Svenska Nationalsocialistiska Partiet (SNP) vid årsskiftet
1930/1931. Inom partiet uppstod en konflikt som resulterade i en delning år
1933. Ur SNP framkom två nya partier. Det ena, Svenska Nationalsocialistiska
Partiet, leddes av Birger Furugård och det andra, Nationalsocialistiska
Arbetarepartiet, leddes av Lindholm. I dagligt tal kallades partierna för
Furugårdare och Lindholmare. Nationalsocialistiska Arbetarepartiet utformades
enligt tysk förebild och hade bland annat en egen säkerhetstjänst. År 1938 bytte
partiet namn till Svensk Socialistisk Samling (SSS) och som symbol byttes
hakkorset ut mot wasakärven. Dagens nazister är inspirerade av Lindholms parti.

                                                
1 Lodenius och Wikström: Vit makt och blågula drömmar s. 116-117; SOU 2000:88 s. 45.
2 Lodenius och Wikström: Vit makt och blågula drömmar s. 117.
3 Lodenius och Wikström:  Vit makt och blågula drömmar s. 117; SOU 2000:88 s.45.
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SNP präglades av inre konflikter och miste en stor del av sitt stöd. År 1936 lades
partiet ned.4

Flera andra grupperingar med nazistsympatier uppstod under 1930-talet. Några
exempel är Nationalsocialistiska Blocket, skapat av Martin Ekström och
Socialistiska Partiet, grundat av Nils Flyg. Den största framgången stod Sveriges
Nationella Förbund (SNF) för. Denna grupp skapades av Högerpartiets
fristående ungdomsförbund. Ungdomsförbundet som hade Hitler som förebild
bröt med Högerpartiet. SNF fick ekonomiskt stöd från det tyska nazistpartiet till
utgivningen av tidningen Dagsposten. I 1936-års riksdagsval fick SNF fler röster
än övriga nazistpartierna tillsammans.5

Ett av få fascistiska partier i Sverige var Nysvenska Folkförbundet, som senare
bytte namn till Nysvenska rörelsen. Grundare var Per Engdahl. Han ledde partiet
till sin död år 1994.6

Efter år 1938 misslyckades alla försök att skapa en nationell samlingsrörelse.
Anledningen var konflikter inom rörelsen mellan vänster- och högergrupper och
konflikter om hur ställningen mot Nazityskland skulle vara. Dessutom var kampen
om ledarskapet hård. Även inom vissa av partierna var splittringen stor.7

2.1.3 1940- och 1950-talen

Under 1940-talet sjönk intresset för nazismen i Sverige och nazistpartierna miste
det stöd som de haft under 1930-talet. Under andra världskriget fanns några små
grupper som ville ha revolution, t.ex. Det Fria Sverige. Många av medlemmarna
dömdes till fängelse. Per Engdahl ledde Svensk Opposition, en fascistisk
organisation som var inblandad i högförräderimål. Efter andra världskriget
organiserade Engdahl bl.a. en arbetsförmedling i Sverige för norska och danska
nazister. 8

1950-talet kan sägas vara slutet på den gamla nazistiska epoken och början på en
ny. År 1950 lades Lindholms parti ned och kvar av de gamla partierna fanns bara
SNF. Fascismen hade starkare stöd efter andra världskriget än vad nazismen
hade. Detta visade sig i att ett europeiskt fascistiskt nätverk skapades.

                                                
4 Lodenius och Wikström: Nazist, rasist eller bara patriot? s. 18-19; Lodenius och
Wikström: Vit makt och blågula drömmar s.119.
5Lodenius och Wikström: Nazist, rasist eller bara patriot?  s. 19-20; Lodenius och
Wikström: Vit makt och blågula drömmar s.118-119.
6 Lodenius och Wikström: Vit makt och blågula drömmar s.118.
7 Lodenius och Wikström: Nazist, rasist eller bara patriot? s. 20; SOU 2000:88 s. 45.
8 Lodenius och Wikström: Vit makt och blågula drömmar s. 119-120.
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Kongresser hölls runt om i Europa, bl.a. i Malmö. Rörelsen mattades under
1960-talet.9

År 1956 startade Göran Assar Oredsson Sveriges Nationalsocialistiska
Kampförbund som år 1961 bytte namn till Nordiska Rikspartiet (NRP). Partiet
hämtade idéer från Lindholm.10

2.1.4 1960- och 1970-talen

NRP hade för avsikt att expandera över hela Norden. Partiet stötte på
svårigheter när grafiska fackförbundet genomförde en tryckeribojkott mot NRP
år 1960. NRP sammanbinder den gamla nazismen med den moderna
rasideologiska undergroundkulturen.11

Flera små, hemliga nazist- och högerextremistiska grupper uppstod under slutet
av 1960-talet. En av dessa var Carlbergska Stiftelsen, som förvaltade pengar
efter nazisten Carl Ernfrid Carlberg. Stiftelsen blev utpekad i pressen för att
planera en statskupp. Den rättsliga utgången blev att Björn Lundahl, ledaren för
stiftelsen, dömdes för olaga vapeninnehav.12

Under 1970-talet bildades nya grupperingar med medlemmar från redan
etablerade nazistiska organisationer. I slutet av årtiondet samarbetade NRP, SNF
och Nysvenska rörelsen allt mer enligt den engelska förebilden National Front.
SNF bildade år 1977 ett politiskt parti som fick namnet Högerpartiet, det namn
som Moderata samlingspartiet hade övergett några år tidigare. Högerpartiet
kandiderade i ett riksdagsval men nådde ingen framgång.13

Under slutet av 1970-talet bildades Bevara Sverige Svenskt (BSS). Denna
rörelse verkade genom flygblad, torgmöten och korsbränning. Organisationen
krävde invandrarstopp men undvek att använda nazistiska slagord och hakkors
vid sina aktioner. Grundarna av rörelsen höll sig gömda i bakgrunden. BSS rönte
stor uppmärksamhet i massmedia med resultatet att antirasistdemonstrationer
anordnades och att BSS-medlemmar avskedades från sina arbeten. Rörelsen

                                                
9 Lodenius och Wikström: Nazist, rasist eller bara patriot? s. 21-22; Lodenius och
Wikström: Vit makt och blågula drömmar s. 120.
10 Lodenius och Wikström: Nazist, rasist eller bara patriot? s. 21; Lodenius och Wikström:
Vit makt och blågula drömmar s. 120-121; SOU 2000:88 s. 46.
11Lodenius och Wikström: Nazist, rasist eller bara patriot? s. 21; Lodenius och Wikström:
Vit makt och blågula drömmar s. 121; SOU 2000:88 s. 46-47.
12 Lodenius och Wikström: Nazist, rasist eller bara patriot? s. 22; Lodenius och Wikström:
Vit makt och blågula drömmar s. 121.
13 Lodenius och Wikström: Nazist, rasist eller bara patriot? s. 23; Lodenius och Wikström:
Vit makt och blågula drömmar s. 122.
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upphörde under mitten av 1980-talet men dess namn, BSS, används fortfarande
som rasistiskt slagord.14

2.1.5 1980- och 1990-talen

I början av 1980-talet växte skinnskallerörelsen. Tidigare medlemmar av BSS
bildade tillsammans med Framstegspartiets anhängare Sverigepartiet, som
splittrades efter ett år. BSS-medlemmarna skapade istället Sverigedemokraterna,
ett parti som kräver flyktingstopp och återvandring av invandrare. Stödet för
Sverigedemokraterna växte från 1100 röster i 1988 års riksdagsval till 5000
röster år 1991 och vidare till 13 000 röster år 1994. I riksdagsvalet år 1998 fick
Sverigedemokraterna 20 000 röster och fem kommunala mandat. Flera
missnöjespartier skapades under 1980-talet, främst i Sydsverige. Ett exempel är
Sven-Olle Olsson i Sjöbo som i valet år 1988 krävde flyktingstopp.15

Under den tidiga delen av 1980-talet drogs allt fler unga till NRP, speciellt till dess
Riksaktionsgrupp (RAG). Medlemmar ur denna grupp gjorde sig skyldiga till en
rad allvarliga brott. Flera av dessa aktivister var med och startade vit makt-
rörelsen. En av medlemmarna av NRP, Anders Klarström, dömdes för telefonhot
mot Hagge Geigert. Klarström blev senare ledare för Sverigedemokraterna. Ett
uppmärksammat fall från denna tid är mordet på en äldre, judisk, homosexuell
man. Två skinheads dömdes för brottet.16

Mot slutet av 1980-talet och i början av 1990-talet uppstod flera militanta
grupper med rasideologiskt tänkande. Rötterna fanns i 1930-talets
nationalsocialism, i NRP och i BSS. De nya grupperingarna bestod främst av
yngre personer som protesterade mot parlamentariska metoder och som ansåg att
Sverigedemokraterna var veka. Det bildades en undergroundkultur som var en
livsstil utan fast organisation. Grupperna var små och lokala.17

En av de nya grupperna som bildades på 1990-talet var Vitt Ariskt Motstånd
(VAM). Förebilden var den amerikanska organisationen White Aryan Resistance
som ansåg sig vara krigare för den vita rasen. Flera ledande medlemmar av VAM
greps och dömdes, bl.a. för rån och förberedelse till rån. Organisationen väckte

                                                
14 Lodenius och Wikström: Nazist, rasist eller bara patriot? s. 23; Lodenius och Wikström:
Vit makt och blågula drömmar s. 122;  Lööw: Nazismen i Sverige 1980-1999 s. 24-27; SOU
2000:88 s. 47.
15Lodenius och Wikström: Vit makt och blågula drömmar s. 122-123; Lodenius och
Wikström: Nazist, rasist eller bara patriot? s. 24; SOU 2000:88 s. 47.
16 Lodenius och Wikström: Vit makt och blågula drömmar s. 123; Lööw: Nazismen i Sverige
1980-1999 s. 38-39.
17 Lodenius och Wikström: Nazist, rasist eller bara patriot? s. 24;  Lodenius och Wikström:
Vit makt och blågula drömmar s. 124-125; SOU 2000:88 s. 47.
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stor massmedial uppmärksamhet vilket gjorde att fler anslöt sig till VAM. Runt
om i Sverige bildades lokala grupper som kallade sig VAM, dock utan
anknytning till den ursprungliga organisationen. Då organisationens ledare
frisläpptes efter sina fängelsestraff grundade de en ny organisation, Nationella
Alliansen. Denna organisation existerade endast under ett år medan dess
fängelseorganisation, Gula Korset fortsatte sin verksamhet.18

Den största förändringen som skedde under årtiondet var att den rasistiska
rörelsen övergav det nationella synsättet och istället blev internationellt inriktad.
Vit makt-musiken utvecklades till en rörelse som inte värvade medlemmar på
traditionellt sätt utan spred sin propaganda genom musiken. Ett nytt synsätt
hämtades från USA som hade utvecklats där på 1970- och 1980-talen.
Anhängarna ansåg att världen styrdes av en sionistisk världsregering, Zionist
Occupation Government (ZOG). Detta innebar ett dubbelt rasbegrepp. ZOG
innebar judar men också till exempel massmedia och rättsväsendet. Hela
samhället skulle besegras i raskampen.19

2.2 Ideologi

2.2.1 Definition

Det finns ingen enhetlig definition av rasism och främlingsfientlighet. Kommissionen
mot rasism och främlingsfientlighet definierade rasism;

”Rasism kan beskrivas som en föreställning om den egna folkgruppens
överlägsenhet och en uppfattning om att det finns biologiska skillnader
mellan folkgrupper, som gör det motiverat att dela in dessa i mer eller
mindre värda. Vidare innebär det att en folkgrupp, som betraktar sig som
en mervärdig ”ras”, anser sig ha rätt att förtrycka, utnyttja eller
kontrolleras de andra eller att tvinga dem att leva åtskilda från andra
folkgrupper.”20

Främlingsfientlighet är ett vidare begrepp än rasism. Medan rasismen betonar den
egna gruppens biologiska överlägsenhet så betonar främlingsfientligheten den egna
gruppens kulturella överlägsenhet. Kommissionen mot rasism och
främlingsfientlighet definierade främlingsfientlighet:

                                                
18 Lodenius och Wikström: Nazist, rasist eller bara patriot? s. 25;  Lodenius och Wikström:
Vit makt och blågula drömmar s. 125; SOU 2000:88 s. 48.
19Lodenius och Wikström: Vit makt och blågula drömmar s. 125; SOU 2000:88 s. 47-48.
20 SOU 1989:13 s. 19.
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”Främlingsfientlighet betecknar känslor som, i varierande styrka, innebär
ovilja, rädsla inför eller hat gentemot andra etniska grupper.”21

2.2.2 Rasistiska tankar och idéer

Rasismen har ändrat sig från att vara strängt nationalistisk till att bli en
internationell rörelse. Små rasistiska organisationer ingår i ett globalt nätverk som
sammanlänkas av vit makt-rörelsen. Det finns ingen central ledning, kontakterna
sker informellt. Idag finns många militanta grupper som t.ex. tyska nazister,
amerikansk extremhöger, sydafrikansk hemlandspolitik och italiensk fascism som
tillsammans bildar ett rasistiskt nätverk. Vit makt-rörelsen består av små grupper
som binds samman av tron på en judisk världskonspiration, föreställningen om
samhället, föreställningen om ”rastillhörighet” och tron på antidemokrati.
Rörelsens mål är det globala raskriget.22

Nazismen framstår idag mer som en livsstil än som en ideologi. Både kropp och
själ skall vara arisk, sundhet och nykterhet är några av ledorden. Nazisten skall
vara trogen och hängiven nazismen, d.v.s. tro och lyda utan att tänka. I många
länder använder sig nazister av vikingar och runor, ofta i kombination med magi
och ockultism. Personkult och martyrdyrkan är en viktig del i livsstilen. Ett centralt
begrepp både i den äldre nazismen och i nynazismen är ”Blot und Boden” – blod
och jord. Anhängarna hyllar jorden och jordbruket. Nynazismen har i
förlängningen av ”Blot und Boden” vänt sig mot djurförsök och miljöförstöring.23

Det finns många inriktningar med samma grundvärdering, nämligen att vissa
människor är mer värda än andra. Denna värdering uttrycks på olika sätt.
Nationalsocialismen, och fascismen var båda ungdomsrörelser från början. Deras
gemensamma drag är antisocialism, antiparlamentarism, antipacifism, antiliberalism
och en totalitär statsuppfattning. Det som skiljer är rasideologin, fürerkulten och
det mystiska, religiösa element som finns inom nazismen men inte inom fascismen.
Nazismen vill utplåna det gamla normsystemet och ersätta det med ett nytt
rasideologiskt elitsamhälle. Exempel på ett svenskt nazistparti är NRP medan
Nysvenska rörelsen var en fascistisk gruppering. Högerextremister är
antidemokrater men utan ambitionen att skapa en ny diktatur. Deras mål är att
återupprätta monarkin och få en samhällselit. Militären anses viktig liksom
rationalism och religion. SNF är en högerextremistisk organisation. Andra
inriktningar av rasism är populism, d.v.s. missnöjespartier som t.ex. Ny
Demokrati och kreativism, en socialdarwinistisk religion som Kreativistens kyrka

                                                
21 SOU 1989:13 s. 19.
22 Lodenius och Wikström: Nazist, rasist eller bara patriot? s. 9-10, 60; Ds 1998:35 s. 65.
23 Lodenius och Wikström: Nazist, rasist eller bara patriot? s. 64-66; Lodenius och
Wikström: Vit makt och blågula drömmar s. 44-47; Ds 1998:35 s. 65-66.
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är ett exempel på. En patriot tror inte på nationen men på folket, hembygden och
kulturarvet.24

Rasister argumenterar för rasbiologin och är motståndare till aborter. De är
antisemiter och motsätter sig invandring. Anhängarna föraktar homosexuella,
kommunister och handikappade. I många fall finns motsättningar mellan olika
grupper beroende på deras olika åsikter. Vissa grupper riktar in sig på
”främmande raser”, medan andra även betonar ”främmande kulturer”. På detta
sätt kan en kroat anses som en främling av vissa medan andra ser honom som en
broder som kämpat mot muslimerna. Vissa av anhängarna förnekar att förintelsen
har ägt rum medan andra anser att förintelsen var en ”nödvändig utrensning”.
Synsättet om att världen styrs av ZOG – Zionist Occupation Government innebär
att judar anses ha ockuperat politiken, rättsväsendet och massmedia för att
krossa den vita rasen. Raskriget är den enda utvägen för att vinna tillbaka makten.
Dömda mördare anses som hjältar och pionjärer i raskriget. Ett exempel på detta
är mordet på den färgade mannen i Klippan år 1996. Mordet kan, inom de
rasistiska kretsarna, anses som ”en rättvis dom” och den dömde gärningsmannen
anses som en politisk fånge. Många rasister kommenterar ett brott med rasistisk
grund med att de inte kan stödja övergrepp på invandrare, men att de har
förståelse för dem som begår övergreppen.25

Våld har alltid använts inom den rasistiska rörelsen, ofta som ett politiskt medel.
Under 1980-talets första hälft utförde rasistorganisationer flera våldsdåd och
terrorhandlingar. År 1985 dömdes medlemmar ur NRP för bland annat mord,
mordbrand, vandalisering och olaga hot. Under 1990-talet ökade åter de
rasistiska våldsbrotten. Det var främst kriminella svenskar med rasistiska
uppfattningar som begick dessa brott. De var inte organiserade. VAM var
våldsförespråkare tills dess ledare blev dömda och frihetsberövade. Vissa
smågrupper är kriminella och där cirkulerar vapen. NSF och Ariska
Kampförbundet är öppet våldsförespråkare och har VAM som förebild. Även
fängelseorganisationen Ariska Brödraskapet hyllar våld och brott.26

Den rasistiska rörelsen har försökt att få samhällets stöd på en mängd olika vis.
Exempelvis krävs nykterhet vid demonstrationer för att undvika polis och
antirasister. Organisationerna söker föreningsstöd under vilseledande namn.
Rörelsens medlemmar har lärt sig att utnyttja massmedia, till exempel vid
demonstrationer för att få ut sitt budskap. Lagstiftningens räckvidd prövas av
anhängare genom att med avsikt bära nazistiska symboler. Syftet med detta är att
framställa rörelsen som martyrisk då polis ingriper.27

                                                
24 Lodenius och Wikström: Nazist, rasist eller bara patriot? s. 57-59; Lodenius och
Wikström: Vit makt och blågula drömmar s. 32-39; Ds 1998:35 s. 61-62.
25 Lodenius och Wikström: Nazist, rasist eller bara patriot? s. 54-55, 61-63, 65-67; Lodenius
och Wikström: Vit makt och blågula drömmar s. 48; Ds 1998:35 s. 67-69, 74.
26 Lodenius och Wikström: Vit makt och blågula drömmar s. 44, 127-129.
27 Lodenius och Wikström: Vit makt och blågula drömmar s. 127-128.
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2.2.3 Vit makt

Vit makt-rörelsens grundare är engelsmannen Ian Stuart Donaldson som år 1977
bildade bandet Screwdriver. Bandet spelade rasistisk musik. Donaldson dog år
1993 och är sedan dess ansedd som martyr inom vit makt-rörelsen. Det var BSS
som tog vit makt-musiken till Sverige någon gång i slutet av 1970-talet och början
av 1980-talet. År 1985 hölls den första konserten i landet.28

Vit makt-rörelsen är en modern gren av rasismen, där idéerna sprids via musiken.
Det är viktigare inom rörelsen att sprida sitt budskap än att värva medlemmar. Vit
makt är ett samlingsnamn för en rad undergrupper och det finns ingen fast
organisation. ”White power” är målet och namnet på rörelsen och ”white noise”
är namnet på musiken och medlet för att förändra samhället. Vit makt-anhängarna
tror på en global kamp för den vita rasen. De tror inte på politiska lösningar.
Istället anser de att en väpnad kamp till slut måste utkämpas. Många av
anhängarna är skinnskallar, men musiken når även ut till skolungdomar. Detta
visar en undersökning som gjordes år 1997 av Brottsförebyggande rådet (BRÅ)
och Centrum för invandringsforskning (CEIFO). Undersökningen visade att 12
procent av skoleleverna i åldrarna 12-20 år ibland eller ofta lyssnade på rasistisk
musik.29

Svenska aktivister fick tidigt en stark position i vit makt-rörelsen och svenska
band har fått stor uppmärksamhet utomlands. Sverige är centrum för produktion
av vit makt-musik och nazistpropaganda. I andra länder har sådan produktion
varit omöjlig på grund av lagstiftning och polistillslag. Efter ett tillslag i Sverige mot
CD-skivor dömdes en person för hets mot folkgrupp. Detta resulterade i att vit
makt-skivbolagen anpassade sig genom att skriva varningstexter på skivorna och
genom att ändra låttexterna i texthäftena. Verksamheten är ljusskygg och i
annonser anges oftast bara ett postgironummer och en postbox. Postorderfirmor
och skivindustrin är vit makt-rörelsens finansiella bas. Skivbolagen är
specialiserade på rasistisk musik. Det är oftast samma personer som driver
skivverksamhet, tidningsförsäljning och anordnar konserter. Försäljningen sker
främst via postorder. Några av de mer kända distributörerna av nazistpropaganda
är Ragnarock Records, Midgård och Nordland, som även är en tidning. Internet
har blivit ett viktigt medel vid spridning av vit makt-material.30

                                                
28 Lodenius och Wikström: Vit makt och blågula drömmar s. 136; Ds 1998:35 s. 82; BRÅ-
rapport 1999:10 s. 13-14.
29 Lodenius och Wikström: Vit makt och blågula drömmar s. 30, 135-137; BRÅ-rapport
1999:10 s. 39
30 Lodenius och Wikström: Vit makt och blågula drömmar s. 142-145, 153; Ds 1998:35 s. 82;
BRÅ-rapport 1999:10 s. 26.
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Under år 2000 minskade den svenska dominansen inom produktion och
distribution av vit makt-musik. Anledningen är delvis att Ragnarock Records
tvingades att lägga ned sin verksamhet efter ett tillslag av Säkerhetspolisen år
1998. Ragnarock Records verksamhet övertogs av Blood & Honour
Scandinavia. Säkerhetspolisen gjorde även ett tillslag mot Midgård med resultatet
att butiken nedlades och en postorderfirma startades.31

Musiken är bärare av rörelsens ideal och ofta anordnas konserter vid
demonstrationer. Konserten är en blandning mellan ett politiskt möte och en
religiös mässa. Bandmedlemmarna är ofta tidigare dömda för rasistiska brott.
Sångaren uppträder mer som en talare än som musiker och han framställs ofta
som en frälsare. Istället för applåder görs Hitlerhälsningar och slagordet ”Sieg
Heil” ropas. Ofta är konsertdeltagarna berusade. För att undvika polis och
antidemonstranter så bokas flera lokaler i förväg. Beslut om vilken lokal som skall
användas tas i sista stund. Konserterna är inte offentliga, endast inbjudna
aktivister får delta. Detta anses vara ett privilegium. Det anordnas ungefär en
konsert i månaden i Sverige.32

Vit makt-musiken består av olika musikstilar. Den sammanhållande länken är det
rasistiska budskapet. Det finns både öppet rasistiska band och band som spelar
vikingarock och nationalistisk musik. Ultima Thule är ett av de mer kända svenska
rasistiska banden. Bandmedlemmarna har ett rasistiskt förflutet men säger sig ha
bytt politisk uppfattning. Vissa vit makt-band förknippas med ideologiskt
motiverad brottslighet. Bandet Somalia Kickers valde sitt namn efter att några av
bandmedlemmarna dömts för grov misshandel av en somalisk flykting. Många
musiktexter uppmanar till våld och utpekar fiender i samhället. Det finns mellan
150 till 200 vit makt-band i världen och år 1999 fanns 27 svenska band som gav
ut vit makt-musik.33

Inom vit makt-rörelsen finns interna konflikter, både personliga och ideologiska.
En stor konflikt finns mellan våldsförespråkare och de som inte vill ha våld nu. Det
är främst på västkusten som våldsförespråkare finns och speciellt gäller detta
Ariska Brödraskapet. Runt tidningen Nordland, i Linköping, finns personer som
inte vill utöva våld nu. De vill vänta tills raskriget bryter ut.34

                                                
31 Säkerhetspolisen: Verksamhetsåret 2000 s. 29.

32 Lodenius och Wikström: Vit makt och blågula drömmar s. 149, 152-153; Lodenius och
Wikström: Nazist, rasist eller bara patriot? s. 50-52; BRÅ-rapport 1999:10 s. 28-30.
33 Lodenius och Wikström: Vit makt och blågula drömmar s. 149-150, 154-155; Lodenius
och Wingborg: Svenskarna först? s.120, 134; BRÅ-rapport 1999:10 s. 27.
34 Lodenius och Wikström: Vit makt och blågula drömmar s. 140; Ds 1998:35 s. 82;
Lodenius och Wingborg: Svenskarna först? s. 138-139.
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2.2.4 Dagens organisationer

Det finns många olika rasistiska organisationer i Sverige. Det är svårt att kartlägga
de rasistiska grupperingarna eftersom en ständig ny- och ombildning sker. Lokala
smågrupper uppstår, försvinner och skiftar namn hela tiden. Antalet aktivister var
under år 2000 det samma som under år 1999. Nyrekryteringen var ungefär
densamma som avhoppen från rörelsen.35

De rasistiska organisationerna kan indelas i parlamentariska grupper och
rasideologiska, ofta militanta, grupper. Det finns organisationer som är
specialinriktade på olika saker. I Europa finns flera partier med rasistiska
partiprogram. Det största partiet är franska Front National som är en del av det
högerextremistiska blocket i Europaparlamentet. I Sverige är
Sverigedemokraterna det enda rikstäckande rasistiska partiet.
Sverigedemokraterna har mandat i fem kommuner. Konservativa Partiet, som
tidigare hette Hembygdspartiet, är ett annat nationalsocialistiskt parti. Det finns
även s.k. missnöjespartier som inte har uttalade rasistiska åsikter, men som
argumenterar för en minskad flyktingmottagning. Det är småpartier såsom
Skånepartiet, Sjöbopartiet, Centrumdemokraterna och Framstegspartiet som
agerar lokalt, främst i södra Sverige. Ny Demokrati är det största
missnöjespartiet. Partiet fick 6,5 procent av rösterna i riksdagsvalet år 1991 men
förlorade sitt stöd i valet år 1994.36

Nationalsocialistisk Front (NSF) är en av de mest dominerande rasistiska
organisationerna i Sverige för tillfället. Organisationen har sitt huvudsäte i
Karlskrona och finns på ett 40-tal platser i landet, främst i södra och mellersta
Sverige. NSF var från början en lokal grupp som senare etablerade sig nationellt.
Inom NSF finns bland annat ett riksråd och en säkerhetstjänst. Under år 2000
växte organisationen och nya lokalavdelningar bildades. År 1999 utropade sig
NSF till ett politiskt parti med ett nationalsocialistiskt partiprogram.
Verksamheten består av propagandaspridning, möten, partidagar,
rekryteringsmöten, träningsläger, konserter och demonstrationer. Flera av
medlemmarna är dömda för brott med rasistiska motiv. Tre medlemmar dömdes
år 2000 till fängelse för olaga hot mot kommunpolitiker i Tomelilla och mot
artisten Mikael Wiehe. Flera aktivister har dömts för hets mot folkgrupp efter
bland annat vit makt-konserter och demonstrationer. Två anhängare dömdes år
2000 till fängelse för misshandel av en invandrare.37

Svenska Motståndsrörelsen (SMR) är en betydande rasistisk organisation som
förespråkar våld. Rörelsen består av moderorganisationen SMR,

                                                
35 Säkerhetspolisen: Verksamhetsåret 2000  s. 26.
36 Lodenius och Wikström: Nazist, rasist eller bara patriot? s. 27-28, 37-38; SOU 2000:88 s.
49; Lodenius och Wikström: Vit makt och blågula drömmar s. 188-192, 203-208.
37 Säkerhetspolisen: Verksamhetsåret 2000 s. 27; Lodenius och Wikström: Vit makt och
blågula drömmar s.162-164; Säkerhetspolisen: Verksamhetsåret 1999 s. 30-31.
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ungdomsorganisationen Nationell Ungdom (NU) och Förbundet för Nationella
Stödföreningar (FNS). Medlemmar av FNS är grupper som ej uppnått standard
som fullvärdiga medlemmar. Organisationen finns på ungefär 25 platser i landet
och huvudsätet finns i Stockholm. SMR bildades av före detta VAM-aktivister.
SMR producerar propaganda, utger en tidning och har en hemsida för beställning
hos musikförlaget Nordland. För att skapa en främlingsfientlig opinion har
anhängare samlats utanför tingsrätter som har hållit huvudförhandling i mål om
uppmärksammade gruppvåldtäkter. En av gärningsmännen vid mordet på en
syndikalist i Stockholm år 1999 är medlem i SMR. Flera andra av medlemmarna i
organisationen har begått rasistisk brottslighet, till exempel hets mot folkgrupp.38

Det finns speciella fängelseorganisationer för dömda rasister, både internationella
och svenska organisationer. En av dessa är Ariska Brödraskapet som är en
rasrevolutionär fängelseorganisation. Medlemmarna har ofta begått grova brott.
Organisationen bildades år 1996 av fångar som var missnöjda med hjälpen från
andra fängelseorganisationer. Rörelsen accepterar mer våld än andra
organisationer. Gärningsmännen från Kode- och Klippanmorden är några av
medlemmarna. Ariska Brödraskapet har vissa kontakter med MC-klubbar.
Thuleringen var den första fängelseorganisationen i Sverige. Den skapades år
1993 och många av medlemmarna hade anknytning till VAM. Rörelsen sades
vara en utbildningsorganisation som bland annat bedrev rasideologiska
bokklubbar i häkten och fängelser. Ariska Frihetsfonden var en stödorganisation
som samlade in pengar åt intagna i häkten och fängelser. Rörelsen ersattes år
1996 av Gula Korset. Denna organisation stöder ej vandalism, huliganism och
grova våldsbrott. Svenska Rättsförbundet tillvaratar de intagnas rättsliga intressen.
I Göteborg och Västerås finns rörelsen Brödraskapet Wolfpack. 39

Anti-Antifa eller Anti-AFA är en organisation som kartlägger sina motståndare,
bland annat antirasister, kommunister, personer som uttalat sig negativt om rasism
i media, poliser, pedofiler och sexualförbrytare. Det är en internationell rörelse
som skapades som ett svar på antirasisternas Antifa (antifascism) eller AFA
(antifascistisk aktion). Den brittiska rörelsen Combat 18 är förebild för Anti-
Antifa och Anti-AFA. Combat 18 har skapat konflikter inom den rasistiska
rörelsen genom vissa uttalanden om White Noise-musiken. Vissa organisationer
stöder Combat 18 medan andra tar avstånd. Combat 18 förespråkar våld.40

Blood & Honour-nätverket har två huvudpersoner som arrangerar vit makt-
konserter och distribuerar musik och propaganda. Nätverkets verksamhet går ut
på att stödja andra organisationer. Bood & Honour är våldsförespråkare. En av
                                                
38 Säkerhetspolisen: Verksamhetsåret 2000 s. 27-28; Säkerhetspolisen: Verksamhetsåret
1999 s. 31.
39 Säkerhetspolisen: Verksamhetsåret 2000 s. 28; Säkerhetspolisen: Verksamhetsåret 1999
s. 31-33; Lööw: Nazismen i Sverige 1980-1999 s. 103-107; Lodenius och Wikström: Nazist,
rasist eller bara patriot? s. 34-35.
40 Lodenius och Wikström: Nazist, rasist eller bara patriot? s. 33; Lodenius och Wikström:
Vit makt och blågula drömmar s. 178; Lööw: Nazismen i Sverige 1980-1999 s. 109-117.
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företrädarna har haft ett hus i Klippan som har fungerat som ett tillhåll för rasister.
Medlemmar ur Blood & Honour provocerar ofta bråk med invandrare.
Kreativistens Kyrka var en rasideologisk organisation med ett religiöst,
socialdarwinistiskt budskap som hyllade den vita rasen. Förebilden var den
amerikanska organisationen Church of the Creator. Kreativistens Kyrka har
ersatts av De Vries-Institutet. Kreativistens Kyrka accepterades ej helt av alla
inom den rasistiska rörelsen.41

Det finns otaliga små lokala organisationer med rasistisk grund. Det är omöjligt att
veta hur många organisationer det finns och hur många som är medlemmar i dessa
eftersom ständiga omorganisationer, namnbyten och splittringar sker. Många av
de mindre grupperna är specialinriktade. Några inriktningar är asatro, satanism
och antisemitism.42

                                                
41 Säkerhetspolisen: Verksamhetsåret 2000 s. 28; Lööw: Nazismen i Sverige 1980-1999 s.
95-96, 101-103; Lodenius och Wikström: Nazist, rasist eller bara patriot? s. 33-34.
42 Säkerhetspolisen: Verksamhetsåret 2000 s. 27; Lodenius och Wikström: Vit makt och
blågula drömmar s. 173-176.
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3 Lagstiftning

3.1 FN-konvention

År 1965 antog FN:s generalförsamling Konventionen om avskaffande av alla
former av rasdiskriminering. Sverige ratificerade konventionen år 1971.
Konventionen ålägger de undertecknande staterna att bekämpa rasdiskriminering
på alla lämpliga sätt. Staterna skall fördöma rasdiskriminering, föra en politik som
åsyftar att avskaffa diskriminering och genom positiva åtgärder främja jämlikhet.
En rasdiskrimineringskommitté kontrollerar konventionens efterlevnad.
Konventionen har dock orsakat tolkningsproblem. Störst problem har artikel 4 i
kombination med artikel 2 åsamkat. Artikel 2 beskriver staternas allmänna
åtaganden och i moment 1d sägs att en stat skall förbjuda och göra slut på
rasdiskriminering genom lämpliga medel. I artikel 4 räknas en rad företeelser upp
som staterna skall kriminalisera och förbjuda. Det anges bland annat att rasistiska
organisationer skall förbjudas och att spridande av rasistiska idéer, deltagande i
organisationer som främjar rasdiskriminering, stöd och finansiering av
rasförföljelser m.m. skall bestraffas. Detta stadgande skall tolkas mot bakgrund
av de mänskliga rättigheterna för att inte fri- och rättigheterna skall kränkas.
Sverige har, i likhet med andra länder, tolkat artikel 4 i ljuset av artikel 2 moment
1 d så att det ej föreligger ett absolut tvång att lagstifta. Varje stat har rätt att själv
bestämma vilka metoder som skall användas för att uppfylla konventionens syfte.
Sverige anser sig uppfylla konventionen genom bestämmelserna om hets mot
folkgrupp och olaga diskriminering. Det är i praktiken straffbart att verka för en
rasistisk organisation. Sverige har blivit kritiserat för denna tolkning. Kommittén
anser att artikel 4 föreskriver ett absolut tvång för staterna att lagstifta mot
rasistiska organisationer.43

Sveriges ställningstagande mot en lagstiftning mot rasistiska organisationer har
bland annat kritiserats av överåklagaren i Malmö, Sven-Erik Alhem. Han anför
som skäl för en kriminalisering att det skulle bli lättare att bevisa delaktighet i en
rasistisk organisation än idag då deltagande i en individuellt konkretiserad gärning
skall visas. Alhem uttalar vidare att en kriminalisering vore ett sätt att påpeka
samhällets avståndstagande till rasistiska yttringar.  Vid en kriminalisering skulle
polisens arbete med att kartlägga medlemmar i organisationerna bidra till att grova
brott lättare skulle kunna förhindras.44

                                                
43 SOU 1989:13 s. 92-93; SOU 1989:14 s. 26-29, 32, 157-159; SOU 1991:75 s. 42-43.
44 Alhem: Förbjud aktiv nazism, Sydsvenska Dagbladet 991023; Kellberg: Mord tände
debatten, Dagens Nyheter 991027.
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3.2 EU

Icke-diskrimineringsprincipen är en generell princip i gemenskapsrätten. I och
med Amsterdamfördragets artikel 13 kan rådet genom enhälligt beslut, på förslag
av kommissionen och efter att ha hört Europaparlamentet, vidta lämpliga åtgärder
för att bekämpa diskriminering på grund av kön, ras, etniskt ursprung, religion
eller övertygelse, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning. Artikeln är inget
direkt förbud men den stärker EU:s möjligheter att agera mot diskriminering med
starkare instrument. Rasismen har blivit omdiskuterad inom EU på olika vis.
Kampen mot rasismen startade år 1986 med den gemensamma deklarationen
mot rasism och främlingsfientlighet. Europeiska rådet bildade år 1994 en
rådgivande kommission om rasism och främlingsfientlighet. Dess arbete ledde
fram till att rådet antog en förordning år 1997 om inrättandet av ett europeiskt
centrum för övervakning av rasism, främlingsfientlighet och antisemitism.
Verksamheten består i att studera omfattningen av rasism och att analysera
tendenser och bakomliggande faktorer. År 1995 presenterades en kommuniké
om rasism, främlingsfientlighet och antisemitism av Europakommissionen. Denna
kommuniké ledde fram till Europaåret mot rasism som anordnades år 1997. År
1998, mot bakgrund av resultaten från Europaåret, lade kommissionen fram en
handlingsplan för att bekämpa rasismen inom EU fram till millennieskiftet.45

3.3 Europarådet

Även Europarådet verkar mot rasism. Den europeiska styrgruppen för
migrationsfrågor genomförde i början av 1990-talet, via en expertkommitté, en
undersökning inom området för rasism och främlingsfientlighet. I slutrapporten
framlades en handlingsplan för integrationen av invandrare och etniska minoriteter
i Europa. I Wien år 1993 antog länderna vid Europarådets toppmöte
Wiendeklarationen. Denna bestod av dels en deklaration och dels en
handlingsplan för bekämpning av rasism, främlingsfientlighet, antisemitism och
intolerans. Styrgruppen för migrationsfrågor lät göra en studie av rasistiskt och
främlingsfientligt våld i Europa. Studien presenterades år 1996 i rapporten
”Tackling racist and xenophobic violence in Europe”. Under toppmötet år
1993 inrättade Europarådet en kommission mot rasism och främlingsfientlighet,
ECRI. Kommissionen utformar bland annat rapporter för varje land om
situationen angående rasism och liknande.46

                                                
45 Craig och De Búrca: EU Law s. 364-366; Ds 1998:35 s. 90-94; SOU 1998:99 s. 63-65.
46 Ds 1998:35 s. 88-90.
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3.4 Grundlag

Regeringsformen (RF) innehåller regler om etnisk diskriminering. I 1 kap. 2 § RF
fastslås alla människors lika värde och även minoriteternas rättigheter att behålla
och utveckla sina kulturer. Detta är ett programstadgande som får sitt innehåll
genom andra bestämmelser. Andra kapitlet i regeringsformen behandlar de
grundläggande fri- och rättigheterna; yttrandefrihet, informationsfrihet, mötesfrihet,
demonstrationsfrihet, föreningsfrihet och religionsfrihet. Tryckfriheten och friheten
att uttrycka sig i vissa medier regleras i tryckfrihetsförordningen (TF), respektive
yttrandefrihetsgrundlagen (YGL). Begränsningar av de grundläggande fri- och
rättigheterna kan göras genom lag med hänsyn till bland annat rikets säkerhet och
den allmänna ordningen, enligt  2 kap. 12-14 §§ RF. Föreningsfriheten kan
begränsas för sammanslutningar vilkas verksamhet innebär förföljelse av
folkgrupp av viss ras, med viss hudfärg eller av visst etniskt ursprung, 2 kap. 14 §
2 st. RF. Begränsningar av fri- och rättigheterna får ej gå så långt att den fria
åsiktsbildningen hotas, 2 kap. 12 § 2 st. RF.

Regeringsformens andra kapitel ger skydd åt minoriteter. I 2 kap. 15 § RF sägs
att en lag eller annan föreskrift inte får missgynna en medborgare på grund av ras,
hudfärg eller etniskt ursprung. En utlänning som vistas i Sverige är likställd med en
svensk medborgare i fråga om skydd mot missgynnande på grund av ras, hudfärg
eller etniskt ursprung, enligt 2 kap. 22 § 1 st. 7 p. RF.

3.5 Hets mot folkgrupp

Brottet hets mot folkgrupp i 16 kap. 8 § brottsbalken (BrB) tillkom år 1948. Hets
mot folkgrupp svarar mot artikel 4 i FN-konventionen om avskaffande av alla
former av rasdiskriminering. Bestämmelsen om hets mot folkgrupp är en
begränsning av yttrandefriheten enligt 2 kap. 13 § RF. Brottsbeskrivningen består
av tre rekvisit. För det första, den som i uttalande eller i annat meddelande
som sprids, för det andra, hotar eller uttrycker missaktning, för det tredje, för
folkgrupp eller annan sådan grupp av personer med anspelning på ras,
hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung eller trosbekännelse.47

Det första rekvisitet, i uttalande eller annat meddelande som sprids, innebär
inte ett krav på att en spridning bland allmänheten sker. Stadgandet gäller även för
meddelande som sprids inom en förening. Meddelandet måste dock nå fler än ett
fåtal personer. Spridning inom den privata sfären är det enda som undantas. Med
meddelande menas inte bara tal och skrift, även bilder inräknas. I rättsfallet NJA
1996 s. 577 dömdes en man enligt 16 kap. 8 § BrB. Mannen hade burit
nazistiska märken på allmän plats vilket ansågs som spridning. I RH 1997:28
ansågs ej spridningsrekvisitet uppfyllt då den tilltalade hade burit en armbindel en
                                                
47 Holmberg m.fl: Brottsbalken – En kommentar Del II s. 269-270; SOU 2000:88 s. 187.
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kort stund nattetid tillsammans med ett mindre antal kamrater. Meddelandet
ansågs inte ha spridits till mer än ett fåtal. Däremot dömdes en man i RH 1998:77
som under en kort stund på valborgsmässoafton burit en armbindel. Hovrätten
ansåg att meddelandet hade spridits till mer än ett fåtal eftersom den tilltalade inte
hade kontroll över vilka som tog del av meddelandet på grund av att det var
valborgsmässoafton och människor var i rörelse runt platsen. Ett uttalande på en
buss som inte kunnat uppfattas av fler än ett fåtal ansågs ej som hets mot
folkgrupp i NJA 1999 s. 702.48

I det andra rekvisitet, hotar eller uttrycker missaktning, innebär ”hot” ej endast
olaga hot och olaga tvång. ”Hot” skall tolkas enligt allmänt språkbruk. Med
”missaktning” menas inte bara förtal och förolämpning. ”Missaktning” måste
tolkas försiktigt. Uttalandet måste klart överskrida gränsen för saklig diskussion
om folkgruppen i fråga för att straffbarhet skall inträda. Vid förlöjligande av en
folkgrupp är kravet för straffbarhet uppfyllt om det är gruppen som sådan som
förlöjligas. I NJA 1982 s. 128 dömdes en person för ansvar enligt 16 kap. 8 §
BrB. Den dömde hade satt upp en skylt som förbjöd zigenare tillträde till en
campingplats.49

I det tredje rekvisitet anges de kriterier för meddelandet som måste uppfyllas för
att hets mot folkgrupp skall bli aktuellt, folkgrupp eller annan sådan grupp av
personer med anspelning på ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung
eller trosbekännelse. Med ”annan sådan grupp” menas invandrare i stort, d.v.s.
den grupp som har en annan nationell bakgrund än majoritetsbefolkningen. ”Ras”
skall tolkas som grupper som brukar upptas i antropologiska rasindelningar.
Grupper med ”etniskt ursprung” innebär grupper med en enhetlig kultur. För att
bestämmelsen skall bli aktuell krävs inte att en grupp omnämns direkt, även
indirekta hänvisningar till gruppen omfattas. Straffbudet gäller endast uttalanden
om kollektivt bestämda grupper. Uttalanden om individer tillhörande en viss
folkgrupp omfattas inte. I dessa fall kan olaga hot, ofredande eller förolämpning
bli aktuellt. Även grupper utanför den svenska befolkningen omfattas. Enligt NJA
1978 s. 3 kan målsägande ej föra talan om ansvar för hets mot folkgrupp.50

De vanligaste brotten enligt 16 kap. 8 § BrB är Hitlerhälsningar, ofta i
kombination med ”Sieg Heil”–rop samt bärande av rasistiska eller nazistiska
märken. Dessa gärningar bedöms ibland som ringa brott och ibland som brott av
normalgraden. Rättsfallet NJA 1996 s. 577 har klargjort att bärande av rasistiska
symboler bland allmänheten anses som hets mot folkgrupp. Vidare har i praxis
hets mot folkgrupp ansetts som ett artbrott, RH 1997:53 och mål B 239-98 i
Svea hovrätt.51

                                                
48 Holmberg m.fl: Brottsbalken – En kommentar Del II s. 274; SOU 2000:88 s. 191-194.
49 Holmberg m.fl: Brottsbalken – En kommentar Del II s. 270-272.
50 Holmberg m.fl: Brottsbalken – En kommentar Del II s. 272-273; Jareborg: Brotten, tredje
häftet s. 133-134.
51 SOU 2000:88 s. 191-197, 213-215.
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Straffet för hets mot folkgrupp är fängelse i högst två år och för ringa brott är
straffet böter. I tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen finns
motsvarande bestämmelser om hets mot folkgrupp i tryckta skrifter och i vissa
medier, 7 kap. 4 § p. 11 TF och 5 kap. 1 § YGL.

3.6 Olaga diskriminering

I 16 kap. 9 § BrB beskrivs brottet olaga diskriminering. Stadgandet grundas på
artikel 5 punkt f i FN:s konvention om avskaffande av alla former av
rasdiskriminering. Artikel 5 punkt f säger att alla, oavsett ursprung, skall ha rätt till
tillträde till allmänna platser, serviceanrättningar, kommunikationsmedel, hotell,
restauranger, kaféer, teatrar och parker. Brottsbalkens bestämmelse går längre än
vad konventionen kräver.52

Första stycket i 16 kap. 9 § BrB behandlar det fall då näringsidkare i sin
verksamhet diskriminerar någon på grund av ras, hudfärg, nationella eller etniska
ursprung eller trosbekännelse genom att inte gå honom till handa på de villkor som
näringsidkaren i sin verksamhet tillämpar i förhållande till andra. Med
näringsidkare menas både fysiska och juridiska personer som bedriver
ekonomisk verksamhet. Verksamheten behöver inte vara stadigvarande. Privata
förhållanden omfattas inte av bestämmelsen. Att inte gå en person tillhanda på
grund av rasistiska skäl innebär både aktivt och passivt handlande, som måste
täckas av uppsåt. Den som begär en prestation av en näringsidkare är den som
främst skyddas. Den skyddade personkretsen är densamma som i hets mot
folkgrupp.53

Det andra stycket gäller anställd i näringsverksamhet, person som handlar på en
näringsidkares vägnar och den som är anställd i allmän tjänst eller innehar allmänt
uppdrag. Samma föreskrifter som gäller för näringsidkaren gäller också för den
som är anställd. Med anställd i allmän tjänst menas främst anställd inom stat och
kommun. Om en anställd tvingas att diskriminera någon kan 24 kap. 8 § BrB, och
23 kap. 5 § BrB bli aktuella. I 24 kap. 8 § BrB föreskrivs ansvarsfrihet för den
som tvingats att lyda order och 23 kap. 5 § BrB innebär nedsättning av straff för
den som förmåtts att medverka till brott genom tvång, svek eller missbruk av hans
ungdom, oförstånd eller beroende ställning.54

I tredje stycket talas om anordnare och medhjälpare av allmän sammankomst
eller offentlig tillställning som etniskt diskriminerar någon genom att neka tillträde
till sammankomsten eller tillställningen på de villkor som gäller för andra.

                                                
52 Holmberg m.fl: Brottsbalken – En kommentar Del II s. 276.
53 Holmberg m.fl: Brottsbalken – En kommentar Del II s. 276-279.
54 Holmberg m.fl: Brottsbalken – En kommentar Del II s. 280-281.
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Sammankomsten behöver inte vara näringsverksamhet eller allmän verksamhet.
Bestämmelsen gäller både då någon vägras tillträde och då någon avvisas från
tillställningen. Stadgandet avser både det fall då en speciell folkgrupp utestängs
och det fall då endast en folkgrupp har tillträde till sammankomsten. En tillställning
som anses som enskild omfattas inte av förbudet. Det fjärde stycket säger att de
tre första styckena även gäller för diskriminering på grund av homosexualitet.55

Olaga diskriminering förutsätter uppsåtligt handlande och straffet är böter eller
högst ett års fängelse.56

3.7 Uniformslagen

Lag (1947:164) om förbud mot politiska uniformer (uniformslagen) förbjuder
politiska uniformer eller liknande klädsel. Förbudet gäller även för uniformsdel,
armbindel eller annat iögonfallande kännetecken. Påföljden är böter och
förverkande av det olovligt burna, 2 § uniformslagen.

Lagen tillkom år 1947 och har inte ändrats sedan dess. Införandet skedde för att
motverka hot mot ordning och säkerhet. Uniformslagen gäller all politisk
uniformering oavsett bärarens åsiktsriktning. I förarbetena diskuteras inte detta
alls, inte heller lagens förhållande till yttrandefriheten.57

Uniformslagen har använts ett fåtal gånger men har aldrig prövats av Högsta
domstolen. Därför finns ingen praxis om hur långt lagen sträcker sig. I två
hovrättsfall kom domstolarna fram till att lagen inte kunde tillämpas eftersom den
strider mot regeringsformen och den grundläggande yttrandefriheten. Lagen anses
föråldrad och grundlagsstridig. Andra straffbud täcker de fall som även skulle
kunna hamna under uniformslagen, t.ex. hets mot folkgrupp, 16 kap. 8 § BrB.58

Förslag om lagens upphörande har gjorts vid ett flertal gånger. I promemorian Ds
1996:33, Förbud mot rasistiska symboler m.m. föreslogs att uniformslagen
skulle upphävas och att ett nytt stadgande i brottsbalken om ett förbud mot
kränkande symboler skulle införas. Inget av dessa förslag genomfördes dock. Det
senaste förslaget om att upphäva uniformslagen finns i SOU 2000:88,
Organiserad brottslighet, hets mot folkgrupp, hets mot homosexuella,
m.m.59

                                                
55 Holmberg m.fl: Brottsbalken – En kommentar Del II s. 281-282.
56 Holmberg m.fl: Brottsbalken – En kommentar Del II s. 283.
57 SOU 2000:88 s. 190; Ds 1996:33 s. 14.
58 SOU 2000:88 s. 198-199, 217-218; Ds 1996:33 s. 15-16.
59 SOU 2000:88 s. 217; Ds 1996:33 s. 34, 38.
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3.8 Straffskärpningsgrund 29 kap. 2 § p. 7 BrB

I 29 kap. 2 § BrB finns försvårande omständigheter som skall beaktas vid
straffvärdebedömningen. Det är exempel på faktorer, hänförliga till det konkreta
brottet som uppräknas. De försvårande omständigheterna skall beaktas vid sidan
av det som uppmärksammas för varje brottstyp. Försvårande omständigheter
som använts för att hänföra ett brott till en viss svårighetsgrad kan endast
användas vid straffvärdebedömningen om de inte helt tömts ut vid
gradindelningen.  Som en försvårande grund anges i 29 kap. 2 § p. 7 BrB att
motivet för brottet har varit att kränka en person, en folkgrupp eller en annan
sådan grupp av personer på grund av ras, hudfärg, nationellt eller etniskt
ursprung, trosbekännelse eller annan liknande omständighet.60

Bestämmelsen tillkom år 1994. Tidigare kunde rasistiska motiv beaktas i 29 kap.
1 § BrB. Problemet var att detta stadgande var allmänt hållet och åklagare och
domstolar ansågs inte uppmärksamma rasistiska motiv i tillräcklig utsträckning.
För att tydligare markera att rasistiska motiv skulle beaktas vid straffmätningen
och även på förundersökningsstadiet infördes punkten 7 i 29 kap. 2 § BrB.61

Samma personkrets skyddas i 29 kap. 2 § p. 7 BrB som i hets mot folkgrupp.
Oftast begås brott mot minoritetsgrupper, men även andra grupper omfattas, t.ex.
svenskar som angrips på grund av att de är svenskar eller fall då både
gärningsman och brottsoffer är invandrare. Straffskärpningsgrundens område är
vidare än det som avses i 16 kap. 8 § BrB på grund av lydelsen ”annan liknande
omständighet”. Denna lydelse innebär att till exempel sexuell läggning också
omfattas av bestämmelsen. Något av de uppräknade motiven behöver därför inte
vara det enda eller det huvudsakliga motivet för brottet. Alla fall där motivet har
varit att kränka enligt nämnda slag omfattas av bestämmelsen. Således omfattas
inte de fall då motivet för brottet varit att finansiera rasistisk verksamhet eftersom
det inte finns något direkt rasistiskt motiv till kränkningen. Det krävs inte att den
som kränkningen riktar sig mot är målsägande. Bestämmelsen är tillämplig både
vid direkt riktad kränkning och vid indirekt kränkning. Ett exempel som nämns i
förarbetena är då en brand anläggs i en lokal för religionsutövning för att kränka
de med viss trosbekännelse. Regeln skall beaktas oavsett vem som är ägare till
egendomen.62

Domstolen tillämpar 29 kap. 1 § BrB ex officio. De straffskärpande
omständigheterna i 29 kap. 2 § BrB jämställs med brottsrekvisit. Detta innebär att
rasistiska motiv måste vara styrkta för att domstolen skall kunna tillämpa 29 kap.

                                                
60 Berg m.fl: Brottsbalken – en kommentar Kapitel 25-38 s. 29:23-29:24, Jareborg:
Straffrättsideologiska fragment s. 160.
61 Berg m.fl: Brottsbalken – en kommentar Kapitel 25-38 s. 29:27; Prop. 1993/94:101 s. 21-22.
62 Berg m.fl: Brottsbalken – en kommentar Kapitel 25-38 s. 29:27; Prop. 1993/94:101 s. 22-23.
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2 § p. 7 BrB. Åklagaren har bevisbördan för att en försvårande omständighet
förelegat vid brottet och måste således styrka de rasistiska motiven.63

I NJA 1996 s. 509, det s.k. Klippanmålet, användes punkten sju som
straffskärpande, medan rätten i RH 1997:1, det s.k. Kodemålet, inte ansåg det
visat att motivet för brottet varit en sådan kränkning som avses.64

                                                
63 Jareborg: Straffrättsideologiska fragment s. 161.
64 Berg m.fl: Brottsbalken – en kommentar Kapitel 25-38 s. 29:28.
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4 Rasistisk brottslighet

Säkerhetspolisen (SÄPO) presenterar varje år två rapporter där rasistisk
brottslighet behandlas. Det är dels Verksamhetsåret och dels Brottslighet
kopplad till rikets inre säkerhet. I SÄPO:s verksamhetsrapport för år 2000
sägs att de ideologiska extremrörelserna har genomgått en omfattande förändring,
bland annat beroende på globaliseringen och IT-revolutionen. Deras ideologiska
grund, organisationsstruktur och arbetsmetoder har ändrats. Rörelserna samlas
under gemensamma principer inom IT-stödda nätverk. Den politiska agendan har
till viss del övergetts till förmån för dessa generella principer. SÄPO anför vidare
att det inte innebär någon fara för det svenska statsskicket. De som hotas av
angrepp från de extrema grupperna är enskilda politiska meningsmotståndare,
myndighetsföreträdare, invandrare och andra minoritetsgrupper.65

SÄPO:s årliga kartläggning av brottslighet kopplad till rikets inre säkerhet
presenterades första gången för år 1994/95 och har sedan fortsatt år 1995/96,
1997, 1998 och 1999. Från år 1997 omarbetades rapporten och jämförelser
med rapporterna innan dess är svåra att göra. Eftersom rapporten för år 2000 i
skrivande stund inte har presenterats redovisar jag statistiken för år 1999. SÄPO
indelar brottsligheten i dels brott med främlingsfientliga/rasistiska inslag, dels brott
med antisemitiska inslag, dels brott med homofobiska inslag och dels brottslighet
kopplad till vit makt-världens brottslighet. I rapporten kartläggs även den
autonoma rörelsen. Statistiken bygger på polisanmälda brott i Sverige. SÄPO har
i sin senaste rapport bland annat kartlagt samtliga brott där personer eller
egendom angripits av etniska, nationella, kulturella eller religiösa skäl. Detta
innebär att även brott mellan minoritetsgrupper och brott riktade från en
minoritetsgrupp mot en svensk medborgare ingår i statistiken. Denna del är dock
liten; av totalt 2703 brott med främlingsfientliga/rasistiska inslag år 1999 avsåg
340 stycken brott mellan minoritetsgrupper och mot svenskar. Antalet anmälda
rasistiska brott ökade från 1752 år 1997 till 2363 år 1999. I rapporten redovisas
dels tydliga fall av rasistisk brottslighet, dels tveksamma fall och dels brott med
anknytning till vit makt-rörelsen. Med tydliga brott avses de fall då brottet begicks
endast på grund av gärningsmannens uppfattning om offrets etniska, kulturella eller
religiösa bakgrund. Om gärningen skulle ha begåtts trots de uppräknade
grunderna anses brottet som tveksamt. Vit makt-anknutna brott föreligger då
gärningsmännen har en mer ideologisk eller organiserad grund till brottet. Dessa
fall motsvarar 13 procent av det totala antalet rasistiska brott, eller 317 brott.
Under år 1999 anmäldes 125 brott med antisemitiska inslag, varav 114 tydliga
antisemitiska fall.66

                                                
65 Säkerhetspolisen: Verksamhetsåret 2000, s. 19, 25.
66 Säkerhetspolisen: Brottslighet kopplad till rikets inre säkerhet 1999 s. 8-9, 12-13, 19, 24.
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4.1 Brott med rasistiska inslag

Polisanmälningarna om brott med rasistiska inslag riktade mot minoriteter fortsatte
att öka mellan år 1998 och 1999, dock ej lika kraftigt som under tidigare år.
Ökningen från år 1998 var 153 brott, eller ungefär 7 procent. Denna ökning är
mindre än under föregående år då ökningen var 458 brott, 26 procent.
Misshandel var det brott som ökade mest år 1999 i antal anmälningar, 45 fler
brott anmäldes. Av dessa var det misshandel med tydliga rasistiska inslag som
stod för den största delen, 28 brott. År 1999 var antalet anmälda
misshandelsbrott med rasistiska inslag 427 stycken, därmed ett av de vanligast
förekommande rasistiska brottet. 281 av misshandelsfallen hade tydliga inslag av
främlingsfientlighet/rasism och 52 av brotten kunde kopplas till vit makt-världen.
Grov misshandel anmäldes i 30 fall, 26 av dessa var tydligt
främlingsfientliga/rasistiska och sju av brotten kunde kopplas till vit makt-världen.
Ökningen från år 1998 var bara ett fall. Från år 1997 är dock ökningen markant.
Anmälningarna om grov misshandel med rasistiska inslag har näst intill tredubblats
mellan år 1997 och år 1999. Det största ökningen gäller brott med tydliga
rasistiska inslag.67

Olaga hot var år 1999 det vanligast förekommande rasistiska brottet, med 436
anmälningar, varav 337 brott hade tydliga inslag av främlingsfientlighet/rasism och
55 brott hade vit makt-kopplingar. Antalet olaga hot ökade endast marginellt
mellan år 1998 och år 1999. Ökningen från år 1997 är dock större, cirka 29
procent. Olaga hot har varit det vanligaste rasistiska brottet under ett flertal år.
Ofredande hamnar strax efter olaga hot och misshandel i fråga om antal
anmälningar. Av de totalt 390 anmälda fallen år 1999 var 312 tydligt rasistiska
och 38 stycken hade anknytning till vit makt-världen. Ofredande stod för en stor
ökning mellan år 1998 och 1999, närmare bestämt anmäldes 32 fler brott. I fråga
om förtal och förolämpning, vilka bedöms tillsammans, anmäldes år 1999
sammanlagt 319 brott, varav 282 tydliga och fem med anknytning till vit makt.
Denna nivå är densamma som för år 1998. Från år 1997 ökade dessa brott med
47 procent. Hets mot folkgrupp minskade under år 1999, men ligger på en hög
nivå jämfört med år 1997, 249 brott varav 35 procent med vit makt-anknytning.
Från år 1997 ökade detta brott med 50 procent. Olaga diskriminering ökade
under år 1999, liksom klotterbrotten. Antalet skadegörelser har legat på en jämn
nivå under alla tre åren. Under år 1999 anmäldes ett dråp och ett försök till
dråp.68

4.2 Brottslighet kopplad till vit makt-världen

De brott som har en ideologisk bakgrund hänförs av SÄPO till brottslighet
kopplad till vit makt-världen. Under år 1999 anmäldes 966 brott med sådana
                                                
67 Säkerhetspolisen: Brottslighet kopplad till rikets inre säkerhet 1999 s. 14-15, 19-20.
68 Säkerhetspolisen: Brottslighet kopplad till rikets inre säkerhet 1999 s. 14-16, 20.
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kopplingar. Mellan år 1997 och år 1999 ökade brotten med vit makt-anknytning
kraftigt. En av faktorerna var att en enskild händelse föranledde ett stort antal
brott i statistiken, en NSF-demonstration i Nora. Den mest uppseendeväckande
utvecklingen under år 1999 var att våldsbrotten med vit makt-koppling ökade
med tre fullbordade mord, tre försök till mord eller dråp och några fler
misshandelsfall. Dessa anmälningar avser bland annat morden på polismännen i
Malexander, mordet på syndikalisten i Sätra och bilbomben i Nacka.69

Hets mot folkgrupp är det mest anmälda brottet med vit makt-anknytning. Under
år 1999 anmäldes 230 fall. Klotter anmäldes i 227 fall, en ökning med 43 brott
från år 1998. Skadegörelse anmäldes i 197 fall, samma nivå som år 1998. Många
av de 104 fall av olaga hot som anmäldes år 1999 var riktade mot
kommunalpolitiker, aktiva antirasister och journalister. Ofredande anmäldes i 52
fall, misshandel i 42 fall och grov misshandel i sex fall. Inga fall av våldsamt
upplopp anmäldes under år 1999 till skillnad mot år 1998 då 80 fall anmäldes.
Enligt SÄPO är förklaringen att ingen demonstration eller konsert
uppmärksammades under år 1999, så som det gjordes år 1998.70

4.3 Rasistisk brottslighet i Malmö

Enligt Rikspolisstyrelsens instruktioner från år 1999 skall alla anmälningar till
polisen granskas för att se om brotten innehåller främlingsfientliga inslag. Samtliga
anmälningar om nazistbrott i Malmöregionen går till Stina Karlgrund på polisens
brottsrotel som ytterligare granskar anmälningarna. Om det finns en misstänkt
person går fallet vidare till åklagare Michael Hansson som har specialansvar för
nazistbrott i regionen. Michael Hansson anar att luften har gått ur de rasistiska
organisationerna i Skåne. Detta hänger, enligt Hansson, samman med att ledaren
för det nazistiska nätverket i Skåne, Tobias Weikel (Tobias Malvå) hoppade av
rörelsen. I Malmö finns två nazistgrupper, en i Husie och en i Limhamn. År 2000
anmäldes 140 rasistiska brott i Malmö, med en utpekad gärningsman i 12 av
fallen. År 1999 anmäldes totalt 54 rasistiska brott. Det fanns en känd
gärningsman i 13 av fallen. En liten del av de nazistiska och rasistiska brotten
klaras upp i Malmö. Detta beror, enligt spaningscentralen i Malmö, på att brotten
sällan riktar sig mot enskilda utan främst består i skadegörelse och klotter. Mellan
januari och april i år, 2001, polisanmäldes 27 brott med rasistiska eller nazistiska
inslag i Malmö. De flesta av dessa brott rör skadegörelse i form av klotter. Enligt
Rikspolisstyrelsen skall brott med rasistiska inslag behandlas med förtur.
Utredningen är svår att göra eftersom det sällan finns några vittnen till gärningen.
Det allvarligaste fallet av skadegörelse under våren var då någon klottrade
rasistiska slagord och hotelser mot sångaren Mikael Wiehe på Linnékyrkan i

                                                
69 Säkerhetspolisen: Brottslighet kopplad till rikets inre säkerhet 1999 s. 35-37, 40-41.
70 Säkerhetspolisen: Brottslighet kopplad till rikets inre säkerhet 1999 s. 37-38, 41.
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Limhamn. Under våren har två fall av misshandel med rasistiska inslag anmälts i
Malmö. 71

                                                
71 Palmkvist: Få nazistbrott klaras upp, Sydsvenska Dagbladet 010323; Gatemark: Klotter
vanligaste rasistiska brottet, Sydsvenska Dagbladet 010521.
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5 Exit

Jag besökte David Johansson på Exit Skåne i Helsingborg där även Tobias
Malvå arbetar. Tobias Malvå är avhoppad nazist och David Johansson har
tidigare arbetat med invandrarfrågor i Klippans kommun. Kapitlet bygger på de
uppgifter som jag fick vid den intervju jag gjorde med David Johansson.

Exit är en organisation som stöttar avhoppade nazister. Organisationen bildades i
Sverige år 1998 efter norsk förebild. Initiativtagare var Kent Lindahl som själv är
avhoppad nazist. Verksamheten startades på Fryshuset i Stockholm och nu finns
organisationen i Karlskrona, Motala, Eskilstuna och Helsingborg. Exit Skåne har
funnits sedan januari i år, 2001. Verksamheten drivs i projektform av
Näringsdepartementet och skall pågå under hela år 2001. Även
Brottsförebyggande rådet (BRÅ) och Länsstyrelsen står bakom projektet.

Exit har fyra verksamhetsområden. Det första är direktkontakt med avhoppade
nazister, det andra är föräldrakontakt, det tredje är kunskapsförmedlande
utbildning och det fjärde är förebyggande verksamhet. Sedan starten i januari i år
har ungefär 100 personer fått hjälp av Exit Skåne att bryta banden med
nazistkretsarna. Organisationen vänder sig främst till nazister, men även personer
som är medlemmar i andra extremorganisationer är välkomna. Det tar mellan
någon månad och ett år att komma ur en nazistgrupp. Exit hjälper till med
praktiska ting, såsom att byta telefonnummer och att flytta och det anordnas även
fritidsaktiviteter. Det moraliska stödet är det mest betydelsefulla. Hot från de
gamla kretsarna förekommer under lång tid efter ett avhopp. Tobias Malvå bröt
med Nationalsocialistisk Front för ungefär ett och ett halvt år sedan. Han
mottager fortfarande hot. Anledningarna till avhoppen är många. Polisen är
effektiv i sitt arbete, straff avskräcker och närstående trycker på för att
nazistsympatierna ska minska. Efter Malexander-morden har många fått distans
till nazismen och flera har hoppat av rörelsen.

De flesta som är medlemmar av en nazistorganisation är ungdomar mellan 15 och
25 år, men det finns nazister i alla åldrar och i alla samhällsklasser.
Organisationerna värvar medlemmar genom marknadsföring. Denna sker på ett
professionellt vis med bland annat tidningar i fyrfärgstryck. Ett annat sätt att närma
sig nazistkretsarna är via vit makt-musiken. Organisationerna sammanbinds inte av
någon paraplyorganisation utan verkar var för sig. Dock kan en större grad av
samarbete skönjas efter mordet på en nazist i Salem. Enligt David Johansson
värvar Nationell Ungdom (NU) allt fler medlemmar i Malmö-trakten. Deras
budskap lockar många ungdomar. NU argumenterar för att medlemmarna ska
sköta sig och för ett mångkulturellt samhälle med vissa restriktioner.
Organisationen använder sig inte av nazistiska symboler men deras budskap är
nazistiskt vid en närmare granskning. Målet är raskriget då den vita rasen skall
segra.
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De rasistiska organisationerna har anpassat sig efter lagen, och har blivit mer
försiktiga. Ett exempel på detta är demonstrationerna där deltagarna inte längre
utför Hitlerhälsningar eller bär symboler som skulle kunna betraktas som hets mot
folkgrupp. Den sista stora demonstrationen i Sverige hölls år 1998. Efter att
VAM-anhängare blev dömda för bland annat rån på 1990-talet har den rasistiska
brottsligheten blivit mindre öppen. David Johansson anser att merparten av den
rasistiska brottsligheten är icke-organiserad. Dåden är inte välplanerade utan sker
ofta i samband med berusning. Brottsoffren är vanligen inte utsedda på förhand
utan råkar komma i nazisternas väg av en tillfällighet. De brott som i vissa fall är
organiserade är hotbrotten, framförallt hoten mot politiker. Dessa brott föregås av
viss planering. Det finns en trend mot att, istället för våldsbrott mot enskilda, så
riktas uppmärksamheten mot beslutsfattarna. Det är då snarare hotbrott än
våldsbrott som begås.
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6 SOU 2000:88

Regeringen tillsatte i augusti år 1998 en kommitté som skulle utreda frågor om
straffansvar för deltagande i organisationer som bedriver brottslig verksamhet. I
oktober år 2000 presenterade kommittén betänkandet Organiserad
brottslighet, hets mot folkgrupp, hets mot homosexuella, m.m. –
straffansvarets räckvidd – (SOU 2000:88).72

6.1 Organiserad brottslighet

Kommittén utredde om straffansvar för deltagande i en organisation som bedriver
brottslig verksamhet skulle införas. En tänkbar modell som skulle kunna införas
som ett nytt stadgande i 23 kap. 6a § BrB skapades. Modellen lyder:

”Den som i ledande ställning inom en sammanslutning, där allvarlig
brottslig verksamhet förekommer, underlåter att göra vad som skäligen kan
begäras för att verksamheten skall upphöra, döms för underlåtenhet att
hindra brottslig verksamhet till fängelse i högst två år eller, om brottet är
ringa, till böter.
Den som lämnar ekonomiskt bidrag, upplåter hus, del av hus eller mark
eller lämnar annat liknande stöd till en sammanslutning av sådant slag som
anges i första stycket döms, om stödet inte är att anse som obetydligt, för
främjande av brottslig verksamhet till böter eller fängelse i högst två år.
Vad som nu sagts skall dock inte gälla, om ansvar kan dömas ut enligt en
annan bestämmelse i denna balk eller i annan lag eller författning.”

Modellen innebär ansvar för en person i ledande ställning som underlåter att
motverka brottslig verksamhet i organisationen. Ansvar tillskrivs även den som
stöder den brottsliga verksamheten. Kommittén ansåg att om en kriminalisering
skulle införas så skulle endast organisationer som bedriver allvarlig brottslig
verksamhet omfattas. Allt deltagande och stöd till organisationen skulle inte
kriminaliseras, eftersom själva medlemskapet i en organisation inte ska vara
brottsligt. Det straffvärda beteendet är direkt eller indirekt främjande av
brottsligheten på ett sätt som är av påtaglig betydelse för verksamheten i
organisationen. Kommittén bedömde att en kriminalisering av aktivt deltagande i
eller stöd till organisationer med allvarlig brottslig verksamhet inte skulle
genomföras.73

Kommittén menade att medverkansansvaret idag är vidsträckt och förberedelse-
bestämmelsen blir genom en ny utformning mer vidsträckt än idag. Därför är det
                                                
72 SOU 2000:88 s. 3-4.
73 SOU 2000:88 s.176-177, 180.
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möjligt att ingripa på planeringsstadiet. Idag är kraven för att främja låga. Om
kraven skulle sänkas ännu mer så skulle gärningarna inte vara straffvärda.
Kriminaliseringen skulle bli för vid om kraven för uppsåt vid medverkan sänktes
ytterligare. Bestämmelsen skulle få en begränsad användning eftersom reglerna
om medverkan, förberedelse och stämpling delvis har samma tillämpningsområde.
I svensk rätt finns endast individuellt ansvar. Det skulle vara svårt att utreda vem i
en organisation som är ansvarig om visst deltagande i organisationer skulle
straffbeläggas.74

Det finns vissa tillämpnings- och gränsdragningsproblem med bestämmelsen.
Rekvisiten är komplicerade. Det är svårt att visa en klar anknytning till
sammanslutningen. Även uppsåt och underlåtenhet att hindra brott är svårt att
påvisa. Kommittén menade att tillämpningsproblemen var acceptabla med tanke
på rättssäkerhet och legalitetsprincipen. Men på grund av bevissvårigheterna och
tillämpningsproblemen ansågs att bestämmelsen inte var effektiv. Den föreslagna
bestämmelsen innebär inte en sådan inskränkning i föreningsfriheten så att en
ändring i regeringsformen krävs. Men eftersom andra organisationer än just
rasistiska skulle komma att omfattas så begränsas möjligheterna till politisk
opinionsbildning på ett otillbörligt sätt.  Risken är stor att organisationer med
brottslig verksamhet skulle bedriva underjordisk verksamhet om bestämmelsen
införs. Dessutom finns risken att medlemmarna i organisationen hindrar
avslöjandet om vem som innehar en ledande ställning. Organisationerna blir
svårare att kontrollera om de bedriver underjordisk verksamhet.75

Jag anser att utredningens förslag om att inte införa straffansvar för deltagande i
organisationer som bedriver brottslig verksamhet är en riktig slutsats. Enligt min
mening upphör inte de rasistiska organisationerna med sin verksamhet vid ett
införande av straffansvar. Resultatet skulle i stället bli att verksamheten bedrivs i
det fördolda som i sin tur skulle leda till en svårare kontroll av de rasistiska
organisationerna. Ett förbud mot rasistiska organisationer skulle dock vara en
markering från samhällets sida mot rasismen. Enligt ovan nämnda FN-konvention
om avskaffande av alla former av rasdiskriminering skall staterna kriminalisera
rasistiska organisationer. Denna tolkning har dock inte Sverige gjort. Jag anser att
det troligen för staterna föreligger ett tvång att lagstifta mot rasistiska
organisationer. En sådan kriminalisering skulle enligt min mening dock inte bli
effektiv. Mer verkningsfullt är istället att kriminalisera det rasistiska agerandet.

                                                
74 SOU 2000:88 s. 176-178, 180.
75 SOU 2000:88 s. 180-182.
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6.2 Hets mot folkgrupp m.m.

Enligt direktivet skulle kommittén utreda om bestämmelsen om hets mot folkgrupp
är tillräcklig för att hindra rasistiska organisationer. Praxis på området varierar vid
rubricering och påföljdsval.76

De gärningar som främst betraktas som hets mot folkgrupp är Hitlerhälsning,
ibland i kombination med ”Sieg Heil”-rop och bärande av nazistiska märken m.m.
Bestämmelsen har fått en vidsträckt tolkning och det finns ingen tydlig gräns för
vad som är straffbart. Kommittén ansåg att en klarare gräns måste finnas och att
vissa av gärningarna borde betraktas som tillhörande en annan brottskategori.
Begreppet ”uttrycka missaktning” i 16 kap. 8 § BrB ansågs för vagt och borde
ersättas med ”hotar, hånar eller smädar en befolkningsgrupp eller på annat
sätt ger uttryck för nedvärdering av gruppens människovärde”. Gärningarna
måste ses i sitt sammanhang. Endast en nazistisk symbol eller Hitlerhälsning ska
inte räcka för att någon döms till hets mot folkgrupp. Det är sammanhanget som
ska avgöra om gärningen ska bedömas som hets mot folkgrupp.77

Kommittén föreslog att hets mot folkgrupp, grovt brott skall införas. Straffsatsen
skall vara fängelse i lägst sex månader och högst fyra år. Bakgrunden till detta är
att flera nya rasistiska sammanslutningar vuxit fram i Sverige och straffskalan för
nuvarande bestämmelsen om hets mot folkgrupp räcker ej. Även Justitiekanslern
(JK) har föreslagit att grovt brott införs. Det som skall anses som grovt brott är
då gärningsmannen anstiftat eller lett en omfattande sammankomst eller kampanj
där meddelanden som ses som hets mot folkgrupp spridits. Förberedelse och
stämpling till hets mot folkgrupp, grovt brott skall vara straffbart. I
tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen skall samma ändringar
göras som i 16 kap. 8 § BrB, med undantag av förberedelse och stämpling till
grovt brott.78

Kommittén föreslog att offentligt bärande av nazistiska symboler och utförande av
Hitlerhälsningar skall anses som förargelseväckande beteende, 16 kap. 16 § BrB.
För att bestämmelsen skall vara effektiv föreslogs att förargelseväckande
beteende, grovt brott införs. Straffskalan för grovt brott skall vara böter eller
fängelse i högst sex månader. Genom att använda sig av bestämmelsen om
förargelseväckande beteende fångas de fall upp som idag inte kan anses som hets
mot folkgrupp, t.ex. de fall där spridningsrekvisitet ej är uppfyllt. Förslaget
underlättar arbetet för polis och åklagare, enligt kommittén.79

Kommittén diskuterade om brottet hets mot folkgrupp ska anses som ett artbrott.
Med hänvisning till ett antal domar, bl.a. Brottbyfallet, framförs att hets mot

                                                
76 SOU 2000:88 s. 206-207.
77 SOU 2000:88 s. 208-210.
78 SOU 2000:88 s. 215-217.
79 SOU 2000:88 s. 211-212.
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folkgrupp, i de fall där de tilltalade varit anförare och pådrivande vid rasistiska
manifestationer, skall anses som ett artbrott. Fängelse skall i dessa fall väljas som
påföljd.80

Utredningen föreslog att uniformslagen upphävs. Lagen anses föråldrad och
uppenbart grundlagsstridig. De gärningar som avses i lagen täcks genom andra
straffbud.81

Jag anser att det är bra att införa hets mot folkgrupp grovt brott så att även grövre
fall av rasistiska kränkningar kan straffas på ett proportionerligt vis. Enligt min
mening skall dock även fortsättningsvis Hitlerhälsningar och bärande av nazistiska
märken och symboler betraktas som hets mot folkgrupp och inte
förargelseväckande beteende. Både Hitlerhälsningar och bärande av nazistiska
symboler används oftast för att uttrycka och sprida det rasistiska budskapet.
Detta innebär att alla rekvisit för hets mot folkgrupp i dessa fall är uppfyllda.
Uniformslagen bör, såsom kommittén föreslår, upphävas eftersom den strider mot
grundlagen.

6.3 Övriga frågor

Kommittén föreslog att bestämmelsen om hets mot folkgrupp, 16 kap. 8 § BrB,
utvidgas till att även omfatta hets mot homosexuella. Samma straff som för hets
mot folkgrupp skall gälla. Ytterligare en försvårande omständighet i 29 kap. 2 §
p.7 BrB föreslogs, nämligen då motivet är att kränka någon på grund av dennes
homosexuella läggning.82

Det föreligger en osäker gräns mellan straffbara hot och icke straffvärda
handlingar. Kommittén vill klarlägga detta genom att införa ett tillägg om att både
öppna och förtäckta hot är straffbara. Tillägget skall gälla för olaga hot, olaga
tvång, utpressning, hot mot tjänsteman, förgripelse mot tjänsteman och övergrepp
i rättssak. Vid bedömningen av ett hot skall en helhetsbedömning göras och
uppsåtskravet måste klarläggas. Bakgrunden till förtydligandet är bland annat att
rasistiska organisationer och MC-gäng hotar polis och andra tjänstemän samt
skrämmer och hotar vittnen. 83

Straffskalan för övergrepp i rättssak, 17 kap. 10 § BrB, är idag böter eller
fängelse i högst två år. För grovt brott döms till fängelse i lägst ett och högst sex
år. Utredningen föreslog att straffskalan skall anpassas till straffskalan för mened,
15 kap. 1 § BrB, eftersom straffvärdet ansågs vara det samma för mened och

                                                
80 SOU 2000:88 s. 213-215.
81 SOU 2000:88 s. 217-218.
82 SOU 2000:88 s. 18-19.
83 SOU 2000:88 s. 19, 251-253.
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övergrepp i rättssak. Straffskalan för mened är fängelse i högst fyra år eller, om
brottet är ringa, böter eller fängelse i högst sex månader, vid grovt brott är straffet
fängelse i lägst två och högst åtta år. Överlappningen i straffskalan mellan
normalgraden och grovt brott av övergrepp i rättssak skall minskas. Detta skall
åstadkommas genom att maximistraffet för normalgraden sätts till fängelse i tre
år.84

Kommittén ansåg ej att en straffskärpning av vapenbrott skall göras. Ett införande
av grovt brott, fängelse mellan sex månader och fyra år, föreslås i lagen
(1988:868) om brandfarliga och explosiva varor. Detta motiverades med att en
anpassning till straffet för vapenbrott bör ske.85

Straffskärpningsreglerna i 29 kap. 2 § p. 6-7 BrB föreslogs vissa ändringar.
Punkten sex skall utvidgas genom att inskränkningen om att endast personer som
spelat en betydande roll i den brottsliga verksamheten tas bort. All medverkan i
organiserad brottslig verksamhet skall anses vara straffvärdehöjande. I punkten
sju görs ett tillägg att som en försvårande omständighet anse ett brott där motivet
har varit att kränka någon på grund av dennes homosexuella läggning. Uttrycket
”befolkningsgrupp” föreslogs ersätta ”folkgrupp eller annan sådan grupp av
personer”. Denna ändring innebär ingen saklig förändring av stadgandet.86

Enligt min mening är det riktigt att all form av medverkan i organiserad brottslig
verksamhet skall anses straffvärdehöjande. Eftersom en kriminalisering av
deltagande i verksamhet som bedriver brottslig verksamhet inte införs så skall
deltagandet istället vara straffvärdehöjande. Genom tillägget i 29 kap. 2 § p. 7
BrB om att även kränkning på grund av sexuell läggning omfattas så tydliggörs
stadgandet. Enligt nuvarande lydelse kan sexuell läggning intolkas i uttrycket
annan liknande omständighet. Då sexuell läggning uttryckligen nämns sker ett
förtydligande. Inom den rasistiska rörelsen anses även homosexuella som fiender
och hatobjekt. Genom det föreslagna tillägget i 29 kap. 2 § p. 7 BrB så markeras
ytterligare motståndet mot rasismen.

                                                
84 SOU 2000:88 s. 260-263.
85 SOU 2000:88 s. 269-270.
86 SOU 2000:88 s. 273.
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7 Förolämpning

7.1 NJA 1994 s. 557

I NJA 1994 s. 557 hade Jan A gjort sig skyldig till förseelse mot
vägtrafikkungörelsen. I samband med att polismännen Bengt L och Peter C
ingrep mot förseelsen uttalade Jan A ”Era jävla as, jag hatar er, era jävla
fascistjävlar”. Fråga var om detta uttalande skulle bedömas som förolämpning.
Tingsrätten ansåg att yttrandet var allmänna skällsord. Även om dessa skällsord
riktar sig mot någon i hans tjänsteutövning så kan de inte anses kränkande för den
enskilde i den mening som avses i 5 kap. 3 § BrB. Åtalet för förolämpning
ogillades därför.

Även hovrätten bedömde Jan A:s uttalande som allmänna skällsord. Dessa är
oftast inte ägnade att såra någon annans ärekänsla på sådant sätt som förutsätts
för straffansvar för förolämpning. Polismän befinner sig i en utsatt position och
kräver därför särskilt skydd. Dock måste det hos en polisman finnas stor tolerans.
Jan A:s yttranden ansågs inte av hovrätten vara sådana att straffansvar för
förolämpning enligt 5 kap. 3 § BrB skulle inträda.

Riksåklagaren anförde i sitt överklagande till Högsta domstolen att Jan A:s
yttranden var i direkt tilltalsform och var klara och entydiga. De riktade sig till
polismännen och till deras tjänsteåtgärd. Allra allvarligast ansåg riksåklagaren att
yttrandet ”era jävla fascistsvin” var, vilket skulle ses mot bakgrund av att
polismännen befann sig i en situation av myndighetsutövning. Beskyllningen var
inte endast ett angrepp mot polismännens tjänsteåtgärder, utan även mot de
bakomliggande motiven till dessa. Riksåklagaren ansåg att uttalandet skulle
uppfattas som om polisens tjänsteutövning stred mot demokratiska principer och
att polismännen uppträtt maktfullkomligt.

Föredraganden i Högsta domstolen anförde att polismännen känt sig kränkta av
yttrandena och att det för dem framstod som att de handlat i strid mot allmänna
regler för polisingripanden. Vidare anfördes att det aktuella yttrandet ej sällan är
skällsord. Rasism och totalitära åskådningar motarbetas av samhället. Uttrycket
”fascistjävlar” ansågs vara ägnade att kränka en offentlig funktionär under
tjänsteutövning och därmed var gränsen för tolererbara skällsord passerad.
Högsta domstolen dömde Jan A för förolämpning till penningböter.

7.1.1 Kommentar

Tingsrätten och hovrätten ogillade åtalet för förolämpning med motiveringen att
uttalandet var att anse som allmänna skällsord. Instanserna diskuterade ej om
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uttalandet hade nazistisk bakgrund. Riksåklagaren tog i sitt överklagande upp att
beskyllningen skulle tolkas mot bakgrund av fascismen. Med tanke på detta fick
beskyllningen en speciell innebörd, nämligen som ett angrepp inte bara mot
polismännens tjänståtgärd utan även mot motiven bakom polisingripandet.
Föredraganden i Högsta domstolen anförde att samhället aktivt försöker arbeta
mot rasism och andra totalitära åskådningar. Därför ansågs uttalandet
”fascistdjävlar” vara menat att uppfattas som kränkande för en offentlig funktionär
under tjänsteutövning. Gränsen för tolererbara skällsord ansågs vara passerad.

Ingen av instanserna diskuterar om gärningen hade nazistiska eller liknande motiv
som skulle kunna vara straffskärpande. Punkten sju i 29 kap. 2 § BrB fanns inte
vid målets avgörande men det var redan innan bestämmelsens tillkomst möjligt att
beakta motiv till gärningarna genom 29 kap. 1 § BrB. Inget i fallet tyder på att
den tilltalade hade anknytning till nazistkretsar. Högsta domstolen tog dock fasta
på att uttalandet kunde vara ägnat att angripa polisen som en samhällsfunktion.
Samhällets syn på de totalitära åskådningarna spelade alltså in vid bedömningen
av gärningen.

7.2 NJA 1989 s. 374

Reyna H hade missat bussen hem och gick längs motorvägen då en bil körde upp
bredvid henne. Michael K kastade en flaska på henne och skrek ”jävla
svartskalle” varpå han misshandlade henne.

Tingsrätten ansåg att Reyna H:s påstående om kränkande tillmälen inte var
trovärdigt och dömde Michael K för misshandel och ofredande till fängelse i två
månader. Tingsrättens ordförande och en nämndeman var skiljaktiga och ansåg
det utrett att Michael K uttalat kränkande tillmälen och att dessa borde omfattas
av domen.

Hovrätten fann genom utredningen klarlagt att Michael K uttalat ”jävla
svartskalle” till Reyna H och fastställde tingsrättens domslut.

Reyna H sökte revision och yrkade att Högsta domstolen skulle förplikta Michael
K att utge skadestånd för det kränkande uttalandet ”jävla svartskalle”. Högsta
domstolen fann, i likhet med hovrätten, klarlagt att Michael K kallat Reyna H
”jävla svartskalle”. Uttalandet syftade till att kränka hennes självkänsla och
bedömdes därför av rätten som förolämpning enligt 5 kap. 3 § 1 st. BrB.
Eftersom Reyna H tillfogats lidande var hon berättigad till skadestånd. Högsta
domstolen anförde att skadeståndets storlek skulle anpassas efter graden av vållat
lidande, 1 kap. 3 § skadeståndslagen. I första hand lades förhärskande etiska och
sociala värderingar till grund för bedömningen. Vid bedömningen beaktades
också att uttalandet stred mot en grundläggande samhällsvärdering, nämligen alla
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människors lika värde oavsett ras, hudfärg eller etniskt ursprung. Högsta
domstolen förpliktigade Michael K att till Reyna H utge 2000 kr i skadestånd.

7.2.1 Kommentar

Tingsrätten ansåg ej att Reyna H:s påstående om att Michael K skrikit ”jävla
svartskalle” åt henne var trovärdigt. Därför kunde åtalet inte styrkas i den delen.
Hovrätten ansåg att Michael K gjort nämnda uttalande men fastslog dock
tingsrättens dom. Högsta domstolen menade att uttalandet var ägnat att kränka
Reyna H:s självkänsla och därför skulle Michael K dömas för förolämpning. Vid
skadeståndets bestämmande beaktade rätten att uttalandet stred mot
grundläggande samhällsvärderingar och mot statsmakternas försök att motverka
diskrimineringar på grund av etnisk grund. Högsta domstolen beaktade alltså de
rasistiska motiven vid skadeståndsbedömningen men inte vid straffmätningen. Då
rätten ansåg att ”jävla svartskalle” skulle anses som förolämpning yttrades att
uttalandet varit ägnat att kränka Reyna H:s självkänsla. Det kan här skönjas att
rätten sett till de rasistiska motiven vid bedömningen av om uttalandet var ägnat
att kränka offrets självkänsla. Det uttrycks dock inte i domen. Liksom förra fallet
avgjordes målet innan straffskärpningsgrunden om rasistiska motiv tillkom. Rätten
har inte beaktat de rasistiska motiven vid straffmätningen men väl vid
bestämmandet av skadeståndet. Det var återigen samhällets försök att stoppa
rasistiska yttringar som uppmärksammades.
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8 Olaga hot

8.1 NJA 1999 s. 702

Markus E befann sig tillsammans med en kamrat, Joakim T, på en buss. Markus
E gjorde uttalanden på bussen och därefter på busshållplatsen som uttryckte
missaktning för folkgrupp genom anspelning på hudfärg eller etniskt ursprung.
Uttalandena riktade sig mot Helena S, Yogathasan J och deras gäst från Indien.
Alla tre var mörkhyade. Markus E uttalade bland annat hur skönt det var att se
på då någon dödade en neger. Han syftade på Klippanmordet. Vidare sa han,
vänd mot Helena S, ”Vad fula dom är, stick hem till ert hemland” och ”vi är
rasister och gillar inte svartingar”. Markus E sökte på nytt kontakt med
målsäganden och hotade dem med en kö samtidigt som han uttalade hot som till
exempel ”jävla neger, ni skall ut härifrån”.

Tingrätten utredde om händelsen kunde betraktas som hets mot folkgrupp.
Uttalandena uttryckte missaktning för folkgrupp genom anspelning på hudfärg
eller etniskt ursprung. Dock fann tingsrätten inte styrkt att uttalandet nått fler än ett
fåtal, vilket krävs för ansvar för hets mot folkgrupp. Rätten fastslog att
gärningarna mot Helena S och Yogathasan J skulle anses som olaga hot. Joakim
T gick emellan för att skydda Helena S och Yogathasan J. Han uppfattade
Markus E som hysterisk och att ilskan var riktad mot målsägandens hudfärg.
Tingsrätten ansåg inte att Markus E skulle dömas för olaga hot mot Joakim T.
Markus E dömdes för olaga hot till dagsböter. Vid bestämmandet av antal
dagsböter anförde tingsrätten:

”Med hänsyn till att brottet har rasistiska motiv och förövats med hjälp av
tillhygge skall antalet dagsböter vara högt.”87

Hovrätten ansåg klarlagt att Markus E hytt med kön även mot Joakim T. Därför
skulle Markus E dömas för olaga hot även mot Joakim T. Vidare utredde
hovrätten om gärningarna skulle betraktas som hets mot folkgrupp. Eftersom det
var ovisst om uttalandet nått fler än ett fåtal så kunde rätten inte döma för hets
mot folkgrupp. Hovrätten ändrade tingsättens domslut på det sättet att Markus E
dömdes för olaga hot även mot Joakim T.

Högsta domstolen konstaterade att Markus E genom det uttalande han gjorde
uttryckte sådan missaktning för folkgrupp som kunde föranleda ansvar för hets
mot folkgrupp. Frågan var om meddelandet spreds till fler än ett fåtal. Vid de två
sista tillfällena, på busshållplatsen och då Markus E på nytt sökte upp
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målsäganden, ansåg rätten att fler än ett fåtal inte nåtts av uttalandet.
Meddelandena på bussen kunde ej heller ha uppfattats av fler än ett fåtal. Högsta
domstolen fastställde hovrättens dom.

8.1.1 Kommentar

Tingsrätten diskuterade först om gärningen var att anse som hets mot folkgrupp,
vilket den inte var. Istället ansåg rätten att den tilltalade, Markus E, gjort sig
skyldig till olaga hot mot Helena S och Yogathasan J. Den tilltalades kamrat
uppgav att han uppfattade Markus E som hysterisk samt att ilskan var riktad mot
målsägandens hudfärg. Tingsrätten bestämde påföljden till dagsböter och anförde
att med hänsyn till att brottet hade rasistiska motiv och förövats med hjälp av
tillhygge så skulle antalet dagsböter vara högt. Rätten beaktade alltså de rasistiska
motiven vid straffmätningen så som en försvårande omständighet i enlighet med 29
kap. 2 § 7 p. BrB. Hovrätten ändrade endast tingsrättens dom så att den även
omfattade olaga hot mot den tilltalades kamrat. Högsta domstolen fastställde
hovrättens domslut.

8.2 RH 1996:28

Den polske medborgaren Witold P hotade Ahmed M på Somaliska
Kulturklubben i Malmö genom att han riktade en pistol mot Ahmed M:s huvud.
Witold P uttalade samtidigt att han hade uppdrag av maffian att döda tre negrer
och att Ahmed endast hade fem minuter kvar att leva. Pistolen visade sig senare
vara en attrapp.

Tingsrätten fastslog att gärningen skulle betraktas som olaga hot. Tingsrätten
uttalade vidare:

”Det hot som Witold P uttalat mot Ahmed M och dennes landsmän och som
innefattat att Witold P riktat en pistol mot Ahmed M:s huvud har varit så
allvarligt att brottet skall bedömas som grovt. I påföljdsfrågan anförde
tingsrätten: Det brott Witold P befunnits skyldig till är av sådan art och är
så straffvärt att annan påföljd än fängelse inte kan komma ifråga.”88

Tingsrätten dömde Witold P för olaga hot, grovt brott, till fängelse i sex månader.

Hovrätten konstaterade att Witold P gjort sig skyldig till olaga hot. Dessutom
ansåg rätten att det olaga hotet skulle betraktas som grovt. Anledningarna till detta
var att hotet var av allvarlig natur, varade under lång tid och genomfördes inne på
en privat klubb där Ahmed M hade rätt att känna sig skyddad och där Witold P

                                                
88 RH 1996:28 s. 93.



43

inte hade anledning att befinna sig. Brottet utgjorde ett allvarligt angrepp på
Ahmed M:s integritet och han hade vid tiden för huvudförhandlingen fortfarande
mardrömmar på grund av händelsen och kände obehag då han mötte okända vita
män på gatan. Hovrätten fann, i likhet med tingsrätten att påföljden med hänsyn till
brottets art skulle bestämmas till fängelse. Hovrätten fastställde tingsrättens dom.

8.2.1 Kommentar

Tingsrätten bedömde att det olaga hotet skulle anses som grovt eftersom hotet
mot Ahmed M och dennes landsmän var allvarligt. Vad rätten menar med hotet
mot ”Ahmed M och dennes landsmän” är svårt att tyda. Menar rätten att hotet
var riktat mot personerna på den Somaliska Kulturklubben eller menar rätten att
hotet avsåg folkgruppen som sådan? Om sistnämnda alternativ avses så drar jag
slutsatsen att rätten ansåg att hotet hade rasistiska motiv och bedömdes därför
som grovt brott. I påföljdsfrågan yttrade tingsrätten att det brott Witold P
befunnits skyldig till är av sådan art och är så straffvärt att ingen annan påföljd än
fängelse inte kunde komma i fråga. Olaga hot brukar betraktas som ett så kallat
artbrott. Avsågs de rasistiska motiven då rätten uttalade att brottet var ”så
straffvärt”? Detta skulle i så fall falla i linje med att rasistiska motiv betraktas som
en försvårande omständighet vid straffvärdebedömningen. Det uttrycks dock ej
tydligt vad som avses.

Hovrätten bedömde det olaga hotet som grovt bland annat beroende på att hotet
utgjorde ett allvarligt angrepp på Ahmed M:s integritet och att Ahmed M vid tiden
för huvudförhandlingen fortfarande kände obehag då han mötte okända vita män
på gatan. Hovrätten tog hänsyn till brottets art vid påföljdsbedömningen. Dock
sägs inget om att gärningen hade högt straffvärde. De rasistiska motiven berörs
inte direkt, men de kan anas. Som ett exempel upplevde Ahmed M obehag då
han mötte vita okända män efter brottet. Han måste därför ha uppfattat gärningen
som rasistisk. Den tilltalade yttrade att han hade uppdrag av maffian att döda tre
negrer, vilket i säg kan anses som ett rasistiskt uttalande. Hovrätten berör dock
inte de rasistiska motiven.
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9 Dråp

9.1 RH 1997:1, Kodemålet

John H, 14 år, och Christian G, 14 år, tältade vid Ingetorpssjön. På en annan
plats vid sjön befann sig Johan B, 17 år, Mikael F, 15 år, Daniel H, 18 år och
Martin B 18 år. När dessa såg att det fanns andra människor vid sjön gick Mikael
F för att se vilka det var. Då han kom tillbaka sa han bland annat ”ge Johan en
smäll” och ”skall vi gå bort och slå ihjäl dem”. Gänget gick bort till John H och
Christian G varvid Daniel H kastade en flaska på John H. Mikael F och Daniel H
sparkade och slog John H. De tvingade honom att säga att han gillade nazister.
Efter att John H även tvingats att tala illa om Daniel H:s kusin sparkades han
ytterligare av Mikael F och Daniel H. Daniel H sparkade Christian G i bröstet.
Johan B stal 100 kronor och ett GL-kort från Christian G:s plånbok. Johan B
sparkade John H i ryggen och slog efter honom med en glödande påk.

Daniel H och Johan B kastade eller knuffade John H i sjön. Christian G hotades
med våld att kalla på John H som kom upp ur vattnet. Då John H kom i land
fortsatte Mikael F och Daniel H misshandeln av John H. De sparkade honom i
huvudet och på kroppen efter att han fallit omkull. John H blev medvetslös.
Mikael F och Daniel H bar kroppen och rullade ned den i vattnet. John H dog
genom drunkning.

9.1.1 Tingsrätten

Tingsrätten konstaterade att misshandeln av främst John H pågick under drygt en
timme. Rätten indelade misshandeln i tre skeden. Första skedet gällde
misshandeln innan John H kastades i vattnet den första gången. Det andra skedet
var då John H blev kastad i vattnet första gången och det tredje gällde misshandel
därefter och då John H på nytt blev slängd i vattnet. Rätten kunde dock inte få
fram en fullständig bild av vad som hände eftersom de tilltalades uppgifter skilde
sig på vissa punkter. Johan B och Daniel H var starkt berusade. Mikael H hade
druckit alkohol men var inte lika berusad som de två förstnämnda. Martin B var
nykter.

Det hade tidigare förekommit osämja mellan John H och Mikael F. Därför
fastslog rätten att de tilltalade måste ha varit inställda på att John H skulle bli utsatt
för misshandel redan då de begav sig till den plats där John H och Christian G
befann sig.

Vid det första skedet av misshandeln deltog Mikael F, Daniel H och Johan B.
Misshandeln i första skedet bedömdes som grov på grund av att våldet var
oprovocerat och utmärktes av råhet och hänsynslöshet. Det andra skedet
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bedömdes som olaga hot, grovt brott då John H blev knuffad eller kastad i sjön
av Johan B och Daniel H. Gärningarna begångna av Daniel H mot Christian G
bedömdes som försök till misshandel och olaga hot. Johan B:s handlingar mot
Christian G bedömdes som olaga hot och stöld, grovt brott. I det sista skedet, då
John H kommit upp ur vattnet, utfördes den allvarligaste misshandeln under en
relativt kort period. Det var Daniel H och Mikael F som utförde misshandeln och
som rullade i John H i vattnet där han sedan drunknade. Daniel H och Mikael F
var helt likgiltiga för John H:s öde och rätten ansåg därför att de med uppsåt
berövade John H livet. Gärningen bedömdes som mord på grund av den
långvariga, råa och hänsynslösa misshandeln. Mordbrottet konsumerade övriga
gärningar som Daniel H och Mikael F begick mot John H. Rätten ogillade åtalet
mot Martin B angående underlåtenhet att avslöja grov misshandel.

Daniel H var 18 år då brottet begicks och därför krävdes särskilda skäl för att
kunna döma till fängelse, 30 kap. 5 § st. 2 BrB. Rätten ansåg att bl.a. brottets
höga staffvärde gjorde att särskilda skäl för fängelse förelåg. Tingsrätten ansåg
inte att några försvårande eller förmildrande omständigheter enligt 29 kap. 2 och
3 §§ BrB förelåg. Daniel H dömdes för mord, försök till misshandel och olaga hot
till fängelse i sex år. Mikael H dömdes för mord till fängelse i fem år.

Johan B var vid tiden för brottet 17 år och elva månader. Enligt 30 kap. 5 § st. 1
BrB krävdes synnerliga skäl för fängelse, vilket rätten inte ansåg fanns. Johan B
dömdes för grov misshandel, försök till grov misshandel, två fall av olaga tvång
och grov stöld. Han överlämnades till vård inom socialtjänsten.

9.1.2 Hovrätten

Hovrätten bedömde inte brotten, som Daniel H begått, på annat sätt än vad
tingsrätten gjorde. Daniel H dömdes därför för mord, försök till misshandel och
olaga hot. Tingsrättens bedömning av Johan B:s gärningar bedömdes av hovrätten
som riktiga och ändrades inte. Martin B dömdes för underlåtenhet att avslöja grov
brottslighet.

Åklagaren gjorde gällande att det förelåg rasistiska motiv till gärningarna. Alla
tilltalade var anhängare av nazistisk ideologi och var därmed positivt inställda till
våld. Hovrätten yttrade:

”Det har inte framkommit att det varit ett motiv för Daniel H:s angrepp mot
John H att kränka honom på grund av ras, hudfärg, nationellt eller etniskt
ursprung, trosbekännelse eller annan liknande omständighet. Regeln i 29
kap. 2 § 7 brottsbalken om att sådana motiv skall beaktas såsom
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försvårande omständigheter vid bedömningen av brottets straffvärde är
därför inte direkt tillämplig.”89

Daniel H dömdes för mord, försök till misshandel och olaga hot till åtta år.
Hovrätten ansåg att straffvärdet var mycket högt och skärpte därför tingsrättens
dom. Johan B var skyldig till brott av allvarlig art och med ett högt straffvärde.
Hovrätten ansåg därför att överlämnande till vård inom socialtjänsten inte var en
tillräckligt ingripande påföljd och synnerliga skäl förelåg därför för fängelse. Johan
B dömdes till fängelse i tio månader. Martin B dömdes till fängelse i fyra månader
eftersom hovrätten bedömde att särskilda skäl för fängelse förelåg, bl. a. på grund
av brottets art.

9.1.3 Kommentar

Enligt John H:s kamrat Christian G blev John H tillfrågad om han tyckte om
nazister. Då han svarade nekande blev han sparkad och slagen tills han liggande
på marken sa att han älskade nazister. Det var utrett i målet att alla tilltalade var
skinheads och hade nazistiska åsikter. Vid tingsrättens bedömning av
ansvarsfrågan berördes inte frågan om det förekommit nazistiska motiv eller
liknande. Tingsrätten uttalade i fråga om påföljd att det inte framkommit
tillräckliga skäl för att i Daniel H:s fall vid staffmätningen tillämpa 29 kap. 2 och 3
§§ BrB om försvårande respektive förmildrande omständigheter.

Hovrätten uttalade att åklagaren anfört att det funnits rasistiska motiv till gärningen
eftersom alla tilltalade anslöt sig till den nazistiska ideologin och därmed hade en
positiv inställning till våld. Åklagaren yttrade vidare att om det hade rört sig om
vanliga ungdomar utan dessa idéer så hade brottet aldrig begåtts. Hovrätten
konstaterade i påföljdsfrågan att det inte framkommit något som tydde på att
Daniel H:s motiv till angreppet mot John H var att kränka denne på grund av hans
ras, hudfärg, nationella eller etniska ursprung, trosbekännelse eller annan liknande
omständighet. Därför ansågs inte 29 kap. 2 § 7 p. BrB vara direkt tillämplig.

Båda instanserna, främst hovrätten, tog alltså ställning till om det funnits rasistiska
motiv. Straffskärpningsbestämmelsen angavs. Inte på något ställe i domen kan ett
resonemang om de tilltalades nationalsocialistiska inställning skönjas. Det är
endast i påföljdsdelen som domstolarna konstaterar att rasistiska motiv inte
förelåg.

                                                
89 RH 1997:1  s. 34.
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9.2 RH 1987:87

Vid ett midsommarfirande på en campingplats uppstod bråk mellan olika
ungdomsgäng. Ett gäng bestående av skinheads förföljde några invandrare. En
annan grupp med ungdomar, där bland andra Ronny L ingick, försökte att stoppa
förföljandet. Det uppstod slagsmål mellan skinheads-gänget och det ingripande
gänget. Ronny L blev omkullslagen och misshandlad med bland annat sparkar och
slag. Han avled nästa dag av skadorna. De tilltalade var Klas L, Dave O och Ray
V.

Tingsrätten bedömde gärningarna som dråp. Vid påföljdsbedömningen uttalade
rätten att bakom åtalen fanns tanken på rashets och en allmän våldsideologi.
Tingsrätten anförde:

”Med den saken må det vara hur som helst. Kvar står dock det faktum att
jakten på invandrarna var den händelse som ytterst kom att leda till dråpet.
Givetvis kan straff inte komma ifråga för något som vederbörande inte ens
är åtalad för. Men anledningen till händelseförloppet kastar ofrånkomligen
sin skugga långt framför sig påföljdsmässigt – En våg av våld härjar i
ungdomsvärlden. Det är ett samhälleligt intresse av högsta prioritet att
hejda den vågen. Hänsynen till allmän laglydnad fordrar stränga
påföljder.”90

Tingsrätten sade att målet rörde ett mer eller mindre renodlat ungdomsfenomen,
varför rätten vid straffmätningen inte tog hänsyn till gärningsmännens ringa ålder
och ej heller att två av dem var förstagångsförbrytare. Klas L, Dave O och Ray V
dömdes för dråp till fängelse i åtta år.

Hovrätten ansåg att de tilltalade gjort sig skyldiga till dråp. Vid
påföljdsbedömningen anförde rätten att brottet var grovt och hänsynslöst speciellt
med tanke på att misshandeln fortsatt efter det att Ronny L förlorade
medvetandet. Hovrätten fortsatte:

”Även om det inte finns anledning anta att gärningsmännen från början
avsett att beröva honom livet är omständigheterna i samband med dråpet
enligt hovrättens mening i och för sig sådana att gärningen väl förtjänar de
av tingsrätten utmätta påföljderna.”91

Hovrätten tog hänsyn till gärningsmännens ringa ålder; Klas L, nyss fyllda 18 år
vid dråpet, Dave O och Ray V, båda 21 år vid gärningen. Dave O var dessutom
tidigare dömd för våldsbrott. Rätten yttrade att det förekommit diskussion i målet
om aktuella våldstendenser i samhället, främst bland ungdom och hur de bör

                                                
90 RH 1987:87 s. 273.
91 RH 1987:87 s. 274.
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stävjas. Hovrätten ansåg att domstolen främst måste hävda de enskildes rätt att
utan risk för överfall, till och med förlust av livet, fritt kunna röra sig i samhället.
Hovrätten dömde Klas L, Dave O och Ray V för dråp till fängelse i respektive
fyra, fem och sex år.

9.2.1 Kommentar

Tingsrätten nämner ej de rasistiska motiven i uppsåtsbedömningen. Vid
påföljdsbedömningen uttalade rätten att bakom åtalen fanns tanken på rashets och
en allmän våldsideologi. Jakten på invandrarna var det som ytterst ledde till dråpet
och anledningen till händelseförloppet ”kastar ofrånkomligen sin skugga långt
framför sig påföljdsmässigt”. Med detta måste tingsrätten mena att det fanns
rasistiska motiv som skulle påverka påföljden i skärpande riktning. Vid denna tid
fanns inte 29 kap. 2 § 7 p. BrB, men rätten tog alltså hänsyn till de rasistiska
motiven. Tingsrätten fortsatte sitt resonemang och sa att en våg av våld härjade i
ungdomsvärlden, vilken var av högsta samhälleliga prioritet att hejda, bland annat
genom stränga påföljder. Rätten tog inte hänsyn till gärningsmännens ringa ålder
med motiveringen att målet rörde ett ungdomsfenomen. Vad rätten menade med
ungdomsfenomen är svårt att veta. Möjligen är det våldet i sig som avsågs eller så
pekade rätten på den rasistiska brottsligheten.

Hovrätten ansåg inledningsvis att det rörde sig om ett grovt och hänsynslöst brott.
Fortsättningsvis uttalades att även om det inte fanns anledning att anta att
gärningsmännen från början hade avsikt att döda Ronny L så var
”omständigheterna i samband med dråpet” sådana att gärningen förtjänade de av
tingsrätten utdömda påföljderna. Hovrätten behandlar inte direkt frågan om
rasistiska motiv. Men det kan antas att skrivningen ”omständigheterna i samband
med dråpet” avser rasistiska motiv. Det skulle också kunna vara våldet i sig som
avses. Men eftersom inget annat sägs om vad som föregick våldet, så tolkar jag
det som att hovrätten menar att det fanns rasistiska motiv som därmed var
försvårande omständigheter vid bedömningen av påföljd. Hovrätten avslutade
med att anföra att det förekommit diskussion i målet rörande ”aktuella
våldstendenser i samhället”, speciellt bland ungdom, och hur de borde stävjas.
Det är även här svårt att tyda om hovrätten menar våldet i sig eller det rasistiska
våldet. En precisering vore önskvärd för en bättre förståelse av hovrättens
mening.
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9.3  NJA 1995 s. 464

Miitri L, berusad och drogad, begav sig gående hem efter restaurangens
stängning. Han träffade Peter K som också var berusad och på väg hem. De
följdes åt när Peter K tog tag om Miitri L:s huvud och drog ner honom mot sitt
mellangärde och uppmanade Miitri L till en homosexuell handling. Miitri L blev
ursinnig och drog fram sin kniv och stack Peter K i ansiktet för att komma loss.
Miitri K fortsatte med knivsticken i bröstet, ansiktet, huvudet och i Peter K:s
rygg. Totalt utdelades 64 knivhugg och Peter K dog av skadorna.

Miitri L erkände dådet och frågan i målet var om gärningen skulle betraktas som
mord eller dråp. Miitri L var med i en skinheadsgrupp men anförde i rätten att
hans handlande inte hade något samband med medlemskapet i den
nationalsocialistiska gruppen. Miitri L tyckte illa om homosexuella, eftersom han
ansåg att dessa demoraliserar samhället. Han sa vid ett förhör att homosexuella
borde sättas på en öde ö och smitta ner varandra så att de dör. Han påstod att
hans invandrarfientlighet var större än fientligheten mot homosexuella. Tingsrätten
konstaterade att Miitri L hade uppsåt att döda. Rätten ansåg att åklagaren inte
visat det osannolikt att Peter K gjort homosexuella närmanden mot Miitri L.
Därmed ansågs att en provokation utlöst våldet. Det stora antalet knivstick ansågs
ej vara tillräckligt för att betrakta gärningen som mord. Tingsrätten fortsatte:

”Eftersom åklagaren inte förmått motbevisa Miitri L:s version av
händelseförloppet är det inte heller sannolikt att Miitri L:s handlande – i
vart fall inte inledningsvis – influerats av hans uttalat negativa inställning
till homosexuella. Möjligen kan så ha varit fallet under det senare skedet,
när Miitri L utdelat ett stort antal hugg i ryggen på Peter K, men då har
Peter K redan tillfogats de dödande skadorna i bröstet.”92

Tingsrätten bedömde gärningen som dråp. Vid påföljdsbedömningen tog rätten
hänsyn till den tilltalades ungdom, 19 år vid händelsen, och att brottet föranleddes
av någon annans kränkande beteende enligt 19 kap. 3 § BrB. Som försvårande
omständigheter beaktades gärningens hänsynslöshet och råhet samt att Miitri L
tidigare blivit dömd för liknande brottslighet. Tingsrätten dömde Miitri L för dråp
till fängelse i åtta år.

Hovrätten fastställde tingsrättens dom med motiveringen att åklagaren ej visat det
osannolikt att Peter K gjort homosexuella närmanden mot Miitri L. Dessutom
beaktades att knivhuggen utdelades under ett kort händelseförlopp och att Peter
K dog kort därefter. Det stora antalet knivhugg ansågs ej kunna kvalificera
gärningen som mord.

                                                
92 NJA 1995 s. 464 s. 473.
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Högsta domstolen anförde inledningsvis att uppsåtligt dödande i hastigt mod ej
längre anses avgörande för att hänföra gärningen till dråp. Denna omständighet
skall tas med i helhetsbedömningen. Rätten uttalade att båda var starkt berusade
och att Peter K:s handlande utlöste våldet. Miitri L ansågs ha blivit utsatt för en
allvarlig provokation. Rätten anförde vidare att Miitri L, 19 år vid händelsen,
försattes i okontrollerat ursinne av Peter K:s provokation och dödsmisshandeln
förövades medan Miitri L var i stark affekt. Rätten yttrade att Miitri L hade
utdelat många knivhugg, men under kort tid. Högsta domstolen fastställde
hovrättens domslut.

Två justitieråd var skiljaktiga och anförde att provokationen från Peter K inte
kunde betraktas som allvarlig. Misshandeln var omfattande och synnerligen
allvarlig. Peter K var, trots berusning, försvarslös. Miitri L utförde gärningen i
stark affekt men den var utpräglat hänsynslös. Vid en samlad bedömning ansåg
justitieråden att gärningen inte kunde betraktas som mindre grov och därmed
skulle Miitri L dömas för mord till fängelse i nio år.

9.3.1 Kommentar

Den tilltalade var medlem i en skinheadsgrupp och hade nationalsocialistiska
idéer. Han tyckte illa om homosexuella. Miitri L hade lånat en kamrats jacka när
han och gänget skulle besöka en restaurang den kvällen då Peter K blev dödad.
Han skulle nämligen inte ha kommit in på restaurangen om han hade haft sin egen
bomberjacka. Tingsrätten yttrade att det inte var sannolikt att Miitri L:s
handlande, åtminstone i början, berodde på hans uttalat negativa inställning till
homosexuella. Möjligen kunde denna inställning ha påverkat det senare skedet av
gärningen. Men eftersom Peter K då redan tillfogats dödande skador så tog inte
tingsrätten hänsyn till detta. Vid påföljdsbestämningen fastslog tingsrätten att
rasistiska motiv inte föranlett gärningen. Rätten beaktade att Miitri L gjort sig
skyldig till liknande brottslighet; han var dömd för grov misshandel efter att ha
tilldelat en jämnårig färgad yngling tre knivhugg i ryggen. Tingsrätten ansåg alltså
att det inte fanns några rasistiska motiv till gärningen.

Hovrätten ansåg att åklagaren inte vederlagt eller gjort osannolikt att Miitri L
utsattes för homosexuella närmanden på så sätt som Miitri L sagt. Hovrätten
gjorde ingen bedömning av om det fanns nazistiska motiv till gärningen utan
fastställde tingsrättens dom. Högsta domstolen fastställde hovrättens domslut.
Rätten menade att Peter K:s agerande utlöste våldet och Miitri L skulle därför
anses ha blivit utsatt för en allvarlig provokation. Denna omständighet tillsammans
med några andra ledde till att rätten ansåg att gärningen var att betrakta som dråp.
Högsta domstolen diskuterade inte om det förelåg nazistiska motiv.
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Inom den rasistiska rörelsen har 64, som står för 64 knivhugg, blivit ett slagord
och en beteckning på hatet mot homosexuella.93 Detta visar att det i den rasistiska
världen anses att dödandet av Peter K var ett rasistiskt dåd. Detta ansåg dock
inte domstolarna. Möjligheten att det förelåg nazistiska motiv bakom dådet
diskuterades inte ens i hovrättens och Högsta domstolens domar.

                                                
93 Våldet skrämmer till tystnad, Dagens Nyheter 991130.
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10 Mord

10.1 NJA 1996 s. 509, Klippanmålet

Pierre L, 16 år och Kristian A, 18 år befann sig på kvällen den 9 september år
1995 på en pub i Klippan tillsammans med ett gäng kompisar. Både Pierre L och
Kristian A hade under kvällen druckit alkohol och var berusade. Pierre L bar en
s.k. bomberjacka med hakkorsmärken medan Kristian A inte bar nazistsymboler.
Efter pubens stängning uppehöll sig Pierre L och Kristian A tillsammans med sina
kompisar utanför puben.

Patric Nadji gick av en buss och gick över torget förbi puben där bland andra
Pierre L och Kristian A stod. Gänget pratade om att Patric Nadji var ”neger” och
att de skulle skrämma eller slå honom. Alla utom en av kompisarna samtyckte.
De talade om att de skulle ”spöa en neger”. Kristian A tog initiativet och följde
efter Patric Nadji och Pierre L var den ende som följde med. Eftersom det i
Klippan endast fanns ett fåtal mörkhyade personer ansåg Pierre L och Kristian A
att risken för repressalier från andra mörkhyade var liten. Vid efterföljandet satte
Pierre L på sig en armbindel med hakkors, som han hade förvarat i en jackficka.
Båda förföljarna tog fram varsin kniv. Under förföljandet frågade Pierre L
Kristian A om de skulle använda sina knivar.

Patric Nadji vände sig om mot sina förföljare och tilltalade dem vänligt på
engelska. Kristian A svarade på engelska varpå Pierre L angrep Patric Nadji
genom att sticka honom med kniven i bröstet. Patric Nadji sprang iväg och
Kristian A följde efter honom och skrek – ”Nigger, I gonna kill you, you gonna
die”. Kristian A vände tillbaka och gick tillsammans med Pierre L hem till Kristian
A. Patric Nadji sprang ett par hundra meter innan han trillade ihop och dog.
Patric Nadji dog av inre förblödning som orsakades av knivskadan i bröstet.

10.1.1 Tingsrätten

Omständigheterna kring knivsticket var omstridda. Pierre L hävdade att Patric
Nadji sprang på kniven då han försökte springa ifrån platsen. Kristian A angav att
Pierre L hade slagit ett slag mot Patric Nadjis bröst och att Patric Nadji stod stilla
vid angreppet. Obduktionsfynden stödde Kristian A:s uppgifter. Tingsrätten kom
fram till att Pierre L höll kniven i höger hand med knogarna uppåt i vågrätt
position. Han rörde armen i en backhandrörelse och stack kniven i bröstet på
Patric Nadji. Patric Nadji stod stilla i upprätt ställning. Knivsticket var ett kraftigt
hugg.
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Tingsrätten gjorde följande bedömning av Pierre L:s uppsåt. Pierre L berövade
Patric Nadji livet genom ett hugg i bröstet. Hugget utdelades med kraft mot det
ställe av bröstkorgen där hjärtat sitter. Kniven gick långt in i kroppen. Tingsrätten
ansåg att vid ett knivhugg av detta slag så måste en dödlig utgång ha framstått som
oundviklig för Pierre L. Pierre L var fientligt inställd till mörkhyade personer och
gjorde uttalanden under kvällen som t.ex. ”döda en neger”. Dagen efter händelsen
berättade han stolt för sina vänner om det inträffade och sa – ”han fick vad han
tålde”. Då Pierre L fick reda på Patric Nadjis död sa han – ”fan vad gott att han
dog”. När nyheten visades på text-TV reste Pierre L armarna i luften och skrek –
”wow”. Pierre L ansågs efter en samlad bedömning ha haft uppsåt till gärningen.
Tingsrätten fortsatte:

”Pierre L har utan någon som helst provokation från Patric Nadji angripit
denne. Patric Nadji har vid angreppet varit ensam, oförberedd och
försvarslös. Angreppet har varit brutalt. Motivet för övergreppet har varit
att kränka Patric Nadji på grund av dennes hudfärg. Omständigheterna
kring gärningen är sådana att denna måste bedömas som mord.”94

Den rättspsykiatriska undersökning som gjordes visade att Pierre L inte led av en
allvarlig psykisk störning, vare sig vid brottstillfället eller vid tiden för
undersökningen. Pierre L fanns ej i kriminalregistret. Efter en misshandel år 1995
överlämnade tingsrätten Pierre L till vård inom socialtjänsten.

Påföljden för mord är fängelse i tio år eller på livstid. Pierre L var 16 år vid
mordet. Enligt 30 kap. 5 § 1 st. BrB krävs att synnerliga skäl föreligger för att en
person under 18 år skall kunna dömas till fängelse. Den begångna gärningen hade
ett så högt straffvärde att synnerliga skäl ansågs föreligga, skäl för fängelse fanns.
Enligt 29 kap. 7 § 1 st. BrB skall gärningsmannens ungdom beaktas om han var
under 21 år då brottet begicks. Lindrigare påföljd än vad som är föreskrivet för
brottet kan utdömas. I 29 kap. 7 § 2 st. BrB sägs att en person under 21 år ej får
dömas till livstids fängelse. Tingsrätten gjorde en avvägning mellan det höga
straffvärdet och Pierre L:s ungdom och dömde honom för mord till fängelse i sex
år.

Kristian A:s uppsåt att döda kunde inte utredas. Han hade dock uppsåt att
medverka till att skada Patric Nadji. Tingrätten dömde Kristian A för medhjälp till
grov misshandel, medhjälp till vållande av annans död, olaga hot och olaga
vapeninnehav till fängelse i fem år. Särskilda skäl för fängelse, angående
gärningsmän mellan 18 och 21 år, förelåg enligt 30 kap. 5 § 2 st. BrB.

10.1.2 Hovrätten

Vid uppsåtsbedömningen anförde hovrätten:

                                                
94 NJA 1996 s. 509 s. 524.
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”Det kan med hänsyn till pojkarnas allmänt rasistiska inställning hållas för
visst att efterföljandet av Patric Nadji skett i avsikt att genom hot eller
misshandel kränka denne på grund av hans egenskap av färgad invandrare.
Då det gäller frågan om Pierre L:s uppsåt också omfattat att beröva Patric
Nadji livet kan varken Pierre L:s allmänna rasistiska inställning eller hans
omvittnade uttalanden med hotelser mot invandrare under kvällens besök
på Krokodilen tilläggas någon avgörande betydelse.”95

Hovrätten menade att händelseförloppet var mycket snabbt vid angreppet på
Patric Nadji och Pierre L chockades av händelsen och överraskades av att
kniven så lätt trängde in i kroppen. Denna reaktion tydde på att Pierre L räknat
med att skadan skulle bli begränsad. Hovrätten kom fram till att ingen säker
slutsats kunde dras om Pierre L:s uppsåt då han riktade kniven mot Patric Nadji.
Dock måste Pierre L ha insett att hans handlande var livsfarligt och därför ansåg
rätten att Pierre L gjort sig skyldig till grov misshandel och vållande till annans
död, grovt brott.

Vid bedömningen av påföljd ansåg hovrätten att det inte fanns synnerliga skäl att
döma Pierre L till fängelse. Påföljden bestämdes till överlämnande till vård inom
socialtjänsten. Hovrätten angav det rasistiska motivet som en försvårande
omständighet vid bedömning av straffvärdet enligt 29 kap. 2 § p. 7 BrB.

Kristian A överklagade tingsrättens dom endast i fråga om påföljden. Kristian A
dömdes av hovrätten för medhjälp till grov misshandel, vållande till annans död,
grovt brott, samt för olaga hot grovt brott, och olaga vapeninnehav, grovt brott,
till fängelse i tre år.

10.1.3 Högsta domstolen

Högsta domstolen konstaterade att Pierre L avsiktligt hade knivstuckit Patric
Nadji i bröstet och att detta hade lett till hans död. Vidare bedömdes knivsticket
ha utdelats med relativt stor kraft eftersom kniven trängt igenom Patric Nadjis
kläder. Pierre L ansågs av Högsta domstolen ha varit helt likgiltig vid knivsticket
för om Patric Nadji skulle dö eller ej. Därför bedömdes Pierre L att ha haft
uppsåt till Patric Nadjis död. Gärningen bedömdes som mord eftersom inga
omständigheter som talade för dråp förelåg. Rätten fortsatte:

”Mot bakgrund av den rasistiska inställning som Pierre L åtminstone vid
den tiden hade får det hållas för visst att ett motiv för gärningen varit att
kränka Nadji på grund av hans hudfärg eller ursprung. Detta förhållande

                                                
95 NJA 1996 s. 509 s. 529.
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utgör i och för sig en sådan försvårande omständighet som enligt 29 kap. 2
§ 7 BrB skall beaktas vid bestämningen av straffvärdet.”96

Vid påföljdsbedömningen ansåg Högsta domstolen att straffvärdet var mycket
högt. En vuxen skulle ha dömts till fängelse på livstid. Pierre L var 16 år vid
gärningen och därför krävdes synnerliga skäl för fängelse som påföljd, 30 kap. 5
§ 1 st. BrB. Högsta domstolen beaktade även Pierre L:s ungdom vid
påföljdsvalet, förbudet att döma en person under 21 år till livstids fängelse, 29
kap. 7 § BrB och FN:s konvention om barns rättigheter, artikel 37 (b). Rätten
kom fram till att synnerliga skäl för fängelse fanns. Pierre L dömdes för mord till
fängelse i fyra år.

10.1.4 Kommentar

Suzanne Wennberg har kommenterat målet och behandlingen av rasistiska motiv.
Denna kommentar redovisas i det följande. Inledningsvis talar hon allmänt om
bestämmelsen i 29 kap. 2 § p. 7 BrB. Ett straff bestäms efter brottets straffvärde.
Vid bedömningen av straffvärdet skall utgångspunkten vara 29 kap. 1 § st. 2
BrB. Rätten ska beakta 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. I 29 kap. 2 § BrB listas försvårande omständigheter som höjer
straffvärdet. Punkten sju i nämnda lagrum tillkom år 1994 och säger att rasistiska
motiv är en försvårande omständighet. Wennberg kritiserar denna lösning
eftersom han anser att två sorters lagstiftningstekniker har blandats. I lagtexten
konstateras först allmänt att gärningsmannens motiv skall beaktas vid
straffvärdebedömningen och sedan finns en speciell straffskärpningsgrund
avseende brott som begåtts med rasistiska motiv. Wennberg fortsätter och säger
att påföljdsreformen år 1989 syftade till att skapa generella riktlinjer för
straffmätningen. Meningen var inte att straffskärpande- respektive strafflindrande
faktorer skulle styras av allmänpreventivt effektivitetstänkande, d.v.s. bero på
vilken typ av brottslighet som ökat respektive minskat under åren. Men
bestämmelsen om rasistiska motiv som straffvärdeskärpande bygger på denna
grund. Syftet var inte att precisera den allmänna regeln eller att komplettera de
generella riktlinjerna utan att lyfta fram och synliggöra de rasistiska motiven.
Konstruktionen har enligt Wennberg skapat en viss osäkerhet om förhållandet
mellan olika motiv som går ut på att kränka någon person eller grupp av personer.
Wennberg anser att det är svårt att hitta något skäl som inte skulle vara
försvårande då motivet för ett brott är att kränka en person eller en grupp av
personer. Hon anser att formuleringen av den straffskärpande faktorn i 29 kap. 2
§ p. 7 BrB, med syftet att motverka viss typ av allvarlig brottslighet, kan leda
tanken fel vid principiellt liknande frågeställningar. Vid påföljdsbestämningen
måste dels en bedömning av brottets gradindelning göras, dels måste beslut om

                                                
96 NJA 1996 s. 509 s. 538.
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påföljd tas och dels skall straffmätningen utredas. Det är många led som skall
avgöras och i dessa led kan gärningsmannens motiv vara av intresse.97

Wennberg kommenterar Klippanmålet utifrån de rasistiska motiven. De tre
instanserna slog alla fast att rasistiska motiv låg bakom gärningen. Tingsrätten
skrev: ”Motivet för övergreppet har varit att kränka Patric Nadji på grund
av dennes hudfärg.” Hovrätten: ”Det kan med hänsyn till pojkarnas allmänt
rasistiska inställning hållas för visst att efterföljandet av Patric Nadji skett i
avsikt att genom hot eller misshandel kränka denne på grund av hans
egenskap av färgad invandrare.” Högsta domstolen: ”Mot bakgrund av den
rasistiska inställning som Ljunggren åtminstone vid den tiden hade får det
hållas för visst att ett motiv för gärningen varit att kränka Nadji på grund
av hans hudfärg eller ursprung.” Bedömningen av brottets svårighetsgrad
skiljer sig mellan instanserna. Tingsrätten anger ett antal faktorer, varav det
rasistiska motivet är en, för att gärningen begången av Pierre L skall anses som
mord och inte dråp och att Kristian A:s brott skall anses som grova brott.
Hovrätten skriver ingenting om vad som har föranlett bedömningen av
svårighetsgraden. Högsta domstolen fastslog att gärningen var att anse som mord
eftersom inga omständigheter ansågs föreligga för att gärningen skulle bedömas
som dråp. Tingsrätten använde de rasistiska motiven som en faktor vid
bedömandet av om gärningen var att anse som mord. Detta gjorde inte Högsta
domstolen, vilket Wennberg anser var rätt. Hon anför att eftersom mord är
huvudstadgandet och att dråp föreligger om brottet anses som mindre grovt så
behöver skälen till att gärningen anses som mord inte preciseras. Dessutom har
inte alla omständigheter relevans vid gradindelningen av brott eftersom vissa
omständigheter inte kan beaktas två gånger, vid val av svårhetsgrad och vid
straffmätning. Wennberg anger gärningsmannens motiv som exempel på en
omständighet som ej bör dubbelbehandlas. Rasistiska motiv skall alltså inte styra
bedömningen av brottets svårhetsgrad.98

Vid påföljdsvalet för ungdomar under arton år som begått brott krävs synnerliga
skäl för att kunna döma till fängelse, 30 kap. 5 § 1 st. BrB. För ungdomar under
tjuguett år krävs särskilda skäl för att fängelse skall kunna ådömas, 30 kap. 5 § 2 st.
BrB. Det som avgör vad som är synnerliga respektive särskilda skäl är brottets
straffvärde, då bland annat de rasistiska motiven bedöms. Tingsrätten dömde båda
gärningsmännen till fängelse med hänvisning till det höga straffvärdet. Hovrätten
fann inte att synnerliga skäl förelåg för fängelse för 16-åringen. Dock ansågs ej
heller brottet som mord. För 18-åringen fann hovrätten att särskilda skäl förelåg
med hänvisning till tingsrättens dom. Högsta domstolen bedömde gärningen som
mord och ansåg att synnerliga skäl för fängelse förelåg. Då påföljden är bestämd till
fängelse skall de särskilda reglerna om straffmätning avseende ungdomar i 29 kap.
7 § BrB beaktas. Fängelsestraffets längd beror därför inte direkt på brottets

                                                
97 Wennberg: Klippanmålet och behandlingen av rasistiska motiv I: JT 1996-97 nr. 3 s. 778-
779.
98 Wennberg: Klippanmålet och behandlingen av rasistiska motiv I: JT 1996-97 nr. 3 s. 779-
781.
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straffvärde. Det är svårt att påvisa vilken betydelse de rasistiska motiven har haft
för strafflängden. Tingsrätten bestämde fängelsestraffets längd genom en
avvägning mellan brottets straffvärde och gärningsmannens ungdom. Hovrätten
uttalade att brotten hade ett betydande straffvärde, speciellt eftersom motivet var
att kränka offret på grund av hans hudfärg. Men rätten tog större hänsyn till
gärningsmannens ungdom och satte ned straffet betydligt. Högsta domstolen
beaktade 30 kap. 5 § BrB och FN:s barnkonvention samt att gärningsmannen vid
tiden för brottet endast var 16 år gammal.99

Sammanfattningsvis konstaterar Wennberg att gärningsmännens rasistiska motiv
hade mest inflytande på påföljdsvalet, valet av fängelsestraff, mindre inflytande
över fängelsestraffets längd och ingen inverkan alls på valet av brottets
svårighetsgrad. Wennberg kommenterar 16-åringens fyraåriga fängelsestraff med
att det inte går att både sträva efter att undvika långa fängelsestraff för ungdomar
och att låta fängelsestraffets längd till fullo spegla ett högt straffvärde. Suzanne
Wennberg anser att Högsta domstolens dom är värd all respekt.100

10.1.5 Livlig debatt

Då hovrättens dom i Klippanmålet avkunnades startade en livlig debatt som
kunde följas under sommaren år 1996 i den svenska dagspressen. Domen
kritiserades från flera håll och de två huvudfrågorna i debatten var dels hovrättens
uppsåtsbedömning och dels dess påföljdsbestämning samt dessa båda
bedömningars relation till de rasistiska motiven. Krönikören Alf Thoor startade
debatten med en artikel i Sydsvenska Dagbladet där han kritiserade hovrätten för
att inte ha tagit tillräcklig hänsyn till de rasistiska motiven i ansvarsdelen.101

Madeleine Leijonhufvud, professor i straffrätt vid Stockholms universitet
kommenterade domen och ansåg att den var för kortfattad. Hon menade att det
saknades avgörande resonemang i skuldfrågan och att hovrättens argumentation
var motsägelsefull. Vad gällde det hypotetiska provet ansåg Leijonhufvud att
endast första ledet bedömdes medan det andra ledet saknades i domen. I det
andra ledet i hypotetiska provet skulle de rasistiska motiven ha beaktats. Göran
Melander, professor i folkrätt och chef för Raoul Wallenberginstitutet vid Lunds
universitet, kritiserade hovrättens dom i fråga om påföljdsfrågan. Han
konstaterade att hovrätten uttalat att synnerliga skäl krävs för att ungdomar skall
kunna dömas till fängelse. Hovrätten sa vidare att ett rasistiskt motiv skall
betraktas som försvårande omständighet. Rätten ansåg att det inte förelåg
synnerliga skäl för fängelse. Melander menade att ett rasistiskt motiv är en sådan
försvårande omständighet som ska anses som synnerliga skäl för fängelse.
Beträffande den 18-årige medhjälparen bortsåg hovrätten från de rasistiska

                                                
99 Wennberg: Klippanmålet och behandlingen av rasistiska motiv I: JT 1996-97 nr. 3 s. 781-
782.
100 Wennberg: Klippanmålet och behandlingen av rasistiska motiv I: JT 1996-97 nr. 3 s. 782.
101 Thoor: Den skamliga svenska primitiviteten, Sydsvenska Dagbladet 960621.
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motiven som skulle ha varit straffskärpande. Melander betonade också att 29
kap. 2 § 7 p. BrB borde ha tolkats mot bakgrund av FN-konventionen om
avskaffande av alla former av rasdiskriminering.102

En annan kritisk röst som hördes var Jesús Alcalá. Han kommenterade hovrättens
bedömning i uppsåtsfrågan. Enligt rätten blev 16-åringen chockad av händelsen
och verkade överraskad att kniven gled in så lätt. Rättsläkaren konstaterade att
det måste ha varit ett kraftigt knivhugg eftersom kniven gick igenom flera lager
tyg, bland annat en jeansjacka. 16-åringens kamrat angav också att knivhugget
var kraftigt. Alcalá påpekade att rätten under förhandlingen ansett kamraten som
trovärdig utom i uppsåtsfrågan. Dessutom ansåg Alcalá att 16-åringens uttalanden
under kvällen om att han skulle ”döda en neger” och hans reaktioner efteråt tydde
på att uppsåt till gärningen förelåg. Hovrättens invändning att det inte gick att
utreda vad som föregick i 16-åringens tankar ansåg Alcalá var irrelevant. Han
menade att det i så fall aldrig går att utreda om uppsåt finns eftersom det inte går
att läsa tankar. Alcalá kommenterade även Kode-målet där hovrätten menade att
det ej framkommit att motivet till brottet var rasistiskt och att därför ingen
straffskärpning skulle göras. Alcalá uttalade att det finns en föreställning om att
invandrare inte kan vara nazister eller rasister och att rasistiska brott endast begås
mot invandrare. Denna inställning ansåg Alcalá vara fel.103

Kritiken av domen bemöttes av bland andra lagman Olle Ekstedt som hade varit
med om att döma i målet. Han anförde att rasistiska motiv är en försvårande
omständighet. Hovrätten konstaterade att rasistiska motiv förelåg i fallet. Eftersom
bestämmelserna var nya fanns ingen ledning för hur denna regel skulle tillämpas i
det enskilda fallet. Bestämmelserna har inte en obegränsad räckvidd. De kan inte
göra bevisningen starkare och de kan inte förvandla ett brott från den ena
kategorin till den andra. Beträffande uppsåtsbedömningen uttalade Ekstedt att
hovrätten redovisat sina skäl för att ingen form av uppsåt var styrkt i målet.
Hovrätten diskuterade inte de tre uppsåtsformerna var för sig. Han anförde att
omständigheter beror på hur och vilka resonemang som redovisas i domen.
Påföljdsfrågan och vad synnerliga skäl skall anses vara kommenterade Ekstedt
med att han hoppades att Högsta domstolen skulle utreda detta. När det gällde
18-åringen, där särskilda skäl för fängelse krävdes, så angav Ekstedt att
hovrätten ansåg att särskilda skäl för fängelse fanns. Straffet skulle dock
reduceras på grund av gärningsmannens låga ålder.104

                                                
102 Evander: Professor kritiserar domen, Sydsvenska Dagbladet 960619; Melander:
Hovrätten struntade i riksdagens antirasistiska signaler, Sydsvenska Dagbladet 960711.
103 Alcalá: Domstolen blundar och dömer, Dagens Nyheter 960711.
104 Ekstedt: En domares försvarstal, Sydsvenska Dagbladet 960625.
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Andra som ansåg att hovrättens dom var riktig och som kritiserade Alf Thoor var
försvarsadvokaten Henning Sjöström och dennes medarbetare Einar Kalman,
advokaten Göran Luterkort och hovrättsrådet Robert Nordh.105

10.2 Syndikalistmålet

Den 12 oktober år 1999, strax före klockan 21.00 dödades Björn Söderberg av
flera pistolskott i trappuppgången utanför sin lägenhet. Tilltalade i målet var
Hellekant, Hernlund och Niklasson. Målet hade även andra åtalspunkter, men här
behandlas endast gärningen mot Björn Söderberg.

Björn Söderberg, tillhörande syndikalisterna, verkade på sitt arbete för att en
man, Robert Vesterlund, med nazistisk ideologi skulle fråntas sitt fackliga
förtroendeuppdrag. Vesterlund entledigades från uppdraget och slutade sin
anställning i september år 1999.

Åklagaren anförde hämnd som motiv till gärningen. De tilltalade hade alla
nazistsympatier vilket bekräftades av det nazistiska material som hittades vid
husrannsakan. Alla tre var vänner och Hernlund var god vän med Robert
Vesterlund.  Säkerhetspolisen (SÄPO) hade under en tid spanat på Hellekant.
Den 6 oktober ringde Hellekant till Söderberg och därefter till Hernlund och
Niklasson. Samtalen gjordes från tre olika telefonautomater. Enligt SÄPO gjorde
de tilltalade rekognoseringsrundor i området för brottsplatsen med Niklassons bil.
På kvällen då Söderberg dödades hämtade Niklasson Hernlund och en annan
man i Stockholms centrum och körde till området där Söderberg bodde. SÄPO
avbröt sina spaningar en halvtimme innan brottet begicks. Vittnen såg två män
springa mot parkeringsplatsen vid Söderbergs lägenhet strax efter klockan 21.00.
Hernlund medgav att han befann sig i trappuppgången med två andra män då
Söderberg dödades Hernlund förnekade att han var gärningsman.

10.2.1 Tingsrätten

Stockholms tingsrätt konstaterade i dom 2000-04-14, mål nr B 6745-99 att
Söderberg strax före klockan 21.00, den 12 oktober år 1999, sköts till döds i
trapphuset utanför sin lägenhet. Han träffades av minst sju skott som träffade
Söderberg framifrån eller snett framifrån. Han dog av blödningar från två skott i
bröstet. Tingsrätten kunde ej fastställa vad som föregått skjutningen. Rätten ansåg
det ej säkert om gärningsmännen sammanträffat med Söderberg eller sökt upp
honom i dennes lägenhet innan de mötte honom i nedre delen av trappuppgången.
                                                
105 Sjöström och Kalman: Försvarsadvokatens plädering, Sydsvenska Dagbladet 960713;
Luterkort: Läs domen ordentligt, Alf Thoor, Sydsvenska Dagbladet 960627; Nordh: Skjut
inte domaren, Sydsvenska Dagbladet 960704.
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Det förekom högljudd ordväxling och bråk. Ett vittne såg Söderberg springa
uppför trapporna och en man med vapen som jagade honom. Vapnet avlossades.
Tingsrätten ansåg att åklagarens påstådda motiv till gärningen, hämnd på grund av
Robert Vesterlunds entledigande, verkade sannolikt. Inget annat motiv hade
utrönts, trots utredning.

Tingsrätten fann det ej styrkt att Hernlund, som medgett att han befann sig i
trappuppgången då Söderberg dödades, var gärningsman vid dödandet. Mycket
talade för att Hellekant befann sig i trappuppgången. Men tingsrätten menade att
det ej var utom rimligt tvivel bevisat att Hellekant deltagit vid dödandet så att han
kunde anses som gärningsman. Med hänsyn till att rätten ej ansåg Hernlund eller
Hellekant som gärningsmän kunde Niklasson med sin medverkan inte anses som
gärningsman. Ingen av de tilltalade ansågs ansvariga för mord.

Tingsrätten menade att gärningen var att anse som mord och inte som dråp
eftersom gärningen ej kunde anses som mindre grov. Anledningen till detta var
förföljandet uppför flera trappavsatser med draget vapen, som avlossades mot
Söderberg och offrets försök att värja sig genom att vända på sig med resultatet
att han blev skjuten framifrån.

Tingsrätten bedömde därefter om de tilltalade kunde anses vara ansvariga för
medhjälp till mord. Rätten ansåg att de tre var att anse som medhjälpare i objektiv
bemärkelse. Hellekant hade omfattande nazistiskt material i sin dator, han ringde
ett telefonsamtal till Söderberg den 6 oktober år 1999 och därefter samtal till
både Hernlund och Niklasson, vilket visade att dessa två också var med i
bevakningen av Söderberg. Hellekant, Hernlund och Niklasson gjorde
rekognoseringsrundor i området för brottsplatsen i Niklassons bil. Hellekant har
före mordet haft vapen som liknade mordvapnet. Vid mordet körde Niklasson
bilen både till och från brottsplatsen och Hernlund och Hellekant åkte med.

Vid bedömningen om de tilltalade hade uppsåt att medverka till mord yttrade
tingsrätten:

”För samtliga tilltalade i detta fall – liksom i flertalet liknande – gäller att
det blir fråga om en allmän bedömning på grundval av vad som förekommit
inför rätten från denne persons sida och om personen i fråga. Vissa moment
kan därvid vara särskilt betydelsefulla såsom tidigare sätt att vara och
uppträda – lagföringar m.m. – ideologisk inställning och i vilken miljö
personen vistats; många våldsbenägna kamrater kan påverka en individ att
medverka i våldsbrott.”106

Tingsrätten konstaterade att alla tre hade nazistsympatier och var våldsbenägna.
Dessa omständigheter tillsammans med andra såsom tidigare brottslighet, den

                                                
106 Stockholms tingsrätt dom 2000-04-14, mål B 6745-99 s. 51.
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företagna kartläggningen av Söderberg och vapeninnehav gjorde att tingsrätten
ansåg att alla tre hade uppsåt att medverka till mord.

Vid påföljdsbedömningen menade rätten att med hänsyn till den allvarliga
brottslighet som begåtts kunde annan påföljd än fängelse inte bli aktuellt. Allas
medverkan till mord hade högt straffvärde. Niklasson hade medverkat i mindre
mån än Hellekant och Hernlund. Rätten tog också hänsyn till Niklassons ungdom,
20 år vid mordet, samt de grova vapenbrott han också blev dömd till. Tingsrätten
dömde Hellekant, Hernlund och Niklasson för medhjälp till mord till fängelse i
respektive sex år, sex år och fyra år och sex månader. Hellekant dömdes
dessutom för vapenbrott och dopingbrott och Niklasson för brott mot lagen om
brandfarliga och explosiva varor och grovt vapenbrott.

10.2.2 Hovrätten

Svea Hovrätt konstaterade i dom 2000-07-14, mål nr. B 3225-00, att
Söderberg blev skjuten med minst sju skott. Det gick inte att klarlägga vad som
föregick dödsskjutningen. Hernlund medgav att han befann sig med två andra män
i trappuppgången vid skjutningen. Han ville dock ej namnge dessa män. På
Hellekants dator hade sökningar gjorts på Söderbergs namn. I Hellekants
lägenhet hittades passunderlag för Söderberg. Den 6 oktober ringde Hellekant till
Söderberg och därefter till Hernlund och Niklasson. Samtalen gjordes från tre
olika telefonautomater.

Hovrätten diskuterade motivet till gärningen. Det konstaterades att alla tre i mer
eller mindre hög grad hade nazistiska eller högerextremistiska åsikter och att detta
varit en förenande länk mellan dem. Det enda skäl som framkom i målet till att de
tilltalade skulle söka upp Söderberg var att de ville hämnas på honom för hans
agerande mot Robert Vesterlund på arbetsplatsen.

Vapnet som dödade Söderberg återfanns ej. Men enligt utredningen så hade
samma vapen använts i Hellekants källare och därför konstaterades att Hellekant
innehaft det vapen som användes vid dödsskjutningen. Vidare ansåg hovrätten det
ställt utom rimligt tvivel att Hellekant, Hernlund och Niklasson befunnit sig i
Niklassons bil, med densamme som förare, i grannskapet till Söderbergs bostad
vid tiden för brottet. Det var utrett att Hernlund och ytterligare en person
uppsökte Söderberg. Niklasson var chaufför och hovrätten fastslog att Niklasson
stannade kvar i bilen och väntade medan Hellekant och Hernlund uppsökte
Söderberg. Skotten i trapphuset avlossades av Hellekant och Hernlund, eller
någon av dem. Hovrätten kunde ej utreda vem av dem två som avlossat de
dödande skotten. Det var två vapen som användes och antingen sköt den ene
tilltalade med båda vapnen efter att ha fått det andra vapnet från den andre
tilltalade eller så sköt de båda med varsitt vapen. Med hänsyn till detta ansåg
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hovrätten att var och en av Hellekant och Hernlund var att anse som gärningsman.
De var därmed ansvariga för dödsskjutningen.

Eftersom enda skälet till uppsökandet av Söderberg var att hämnas på honom
eller konfrontera honom för hans agerande gentemot Robert Vesterlund och med
tanke på bråket före dödsskjutningen så menade hovrätten att det var mest
sannolikt att det från början endast var meningen att ställa Söderberg till svars och
med skarpladdade vapen skrämma eller hota honom. Till följd av bråket miste
Hellekant och Hernlund behärskningen med resultatet att Söderberg sköts till
döds. Oavsett vilken den utlösande faktorn var så ansåg hovrätten att gärningen
var att betrakta som mord.

Niklasson körde bilen och var införstådd med att de båda andra medförde vapen
och ammunition. Eftersom hovrätten ansåg att det ej var styrkt att de tilltalades
avsikt från början var att döda Söderberg så ansågs Niklasson ej ha haft uppsåt
att främja gärningen. Därför ställdes Niklasson ej till ansvar för mord eller
medhjälp till mord. Han körde gärningsmännen från brottsplatsen och hjälpte dem
att undkomma. Han främjade därigenom gärningen och dömdes för skyddande av
brottsling.

Vid påföljdsbestämningen ansåg hovrätten vid en samlad bedömning att påföljden
för mordet skulle stanna vid det tidsbestämda straffet. Med hänsyn till övrig
brottslighet skärptes straffen ytterligare. Hellekant dömdes för mord och
förberedelse till rån till fängelse i elva år. Hernlund dömdes för mord och
förberedelse till rån till fängelse i elva år. Niklassons gärningar ansågs ha ett högt
straffvärde och annan påföljd än fängelse var inte aktuell. Hovrätten beaktade
hans ålder vid gärningstillfället och dömde Niklasson för skyddande av brottsling,
grovt vapenbrott och förberedelse till rån till fängelse i tre år.

10.2.3 Kommentar

Tingsrätten konstaterade att åklagarens påstådda motiv till gärningen var det rätta.
Inget annat hade framkommit under utredningen. Motivet till gärningen var alltså
att hämnas på Söderbergs agerande mot Robert Vesterlund, den kände nazisten.
Enligt åklagaren är det vanligt inom nazistkretsar att man hämnas å en kamrats
vägnar och därigenom uppfattas som en hjälte. Motivet till gärningen kan sägas ha
varit rasistiskt i indirekt bemärkelse. Vid uppsåtsbedömningen anförde tingsrätten
att en allmän bedömning av de tre skulle göras. Vissa moment var särskilt
betydelsefulla, såsom tidigare sätt att vara och uppträda på, tidigare lagföringar,
ideologisk inställning och i vilken miljö de brukade vistas i. Rätten yttrade att
många våldsbenägna kamrater kan påverka en person att medverka i våldsbrott.
Tingsrätten ansåg att de tre hade uppsåt till medverkan till mord. Detta
motiverades bland annat med att Hellekant gjort uttalanden om våld och nazism,
att Hernlund var god vän med nazistledaren Robert Vesterlund och dessutom



63

själv hade högerextremistiska åsikter med våldsinslag och att Niklasson hade
högerextremistiska åsikter och var våldsbenägen. Vid påföljdsbedömningen
anförde tingsrätten att det rörde sig om allvarlig brottslighet med högt straffvärde.
Rätten berörde alltså inte de rasistiska motiven i denna del. Det höga straffvärdet
kan kanske innehålla rasistiska motiv, men det ges inga ledtrådar i domen.

Hovrätten slog fast att alla tre hade mer eller mindre nazistiska och
högerextremistiska åsikter. Detta var en förenande länk mellan dem. Det enda
skäl som framkommit angående deras uppsökande av Söderberg var att de skulle
hämnas, eller i alla fall konfrontera Söderberg för dennes agerande mot Robert
Vesterlund. Vid påföljdsbedömningen sa hovrätten att gärningen var att betrakta
som mord. Vid valet mellan tidsbestämt straff och livstidsstraff gjorde hovrätten
en bedömning av samtliga omständigheter.

Det nämns inget i hovrättens påföljdsdel om rasistiska motiv eller liknande. Rätten
gjorde en samlad bedömning av samtliga omständigheter. Det rasistiska inslaget
beaktades möjligen där.

10.3 Malexandermålet

Angående Malexandermålet behandlar jag endast åtalspunkterna rörande rånet i
Kisa, beskjutningen av en polisman och dödandet av två polismän i Malexander.
Tingsrätten meddelade två domar, en rörande Axelsson och Olsson, Linköpings
tingsrätt dom 2000-01-18 i mål nr. B 1246/99D, och en angående Arklöv,
Linköpings tingsrätt 2000-02-02 i mål nr. B 1246/99.  Två av de tre tilltalade,
Axelsson och Olsson erkände dels delaktighet i rånet i Kisa och dels att de var
med i flyktbilen som kördes längs riksväg 34. Den tredje tilltalade, Arklöv
förnekade att han överhuvudstaget befann sig i Kisa den aktuella dagen. Med
teknisk bevisning och enligt målsägandens och vittnenas berättelser framstod det
som klart att Arklöv varit med under hela händelseförloppet.

Tingsrätten bedömde händelserna på banken i Kisa som grovt rån bland annat
beroende på att samtliga innehade skarpladdade vapen. Utefter riksväg 34
stannade de tre rånarna sin bil två gånger då de förföljdes av en polisbil. Polisbilen
blev beskjuten och vid andra stoppet besköts även polismannen, Eklund, då han
sökte skydd i ett buskage efter att bilen blivit obrukbar. De tre rånarna fortsatte
sin flykt varpå en ny polisbil tog upp förföljandet. Rånarna stannade sin bil och
polisbilen likaså. De två polismännen, Karlström och Borén, sköts till döds.

Tingsrätten anförde att rånarnas första stopp vid polisförföljandet inte var att anse
som mordförsök eftersom det inte var uteslutet att någon av de tre endast var
inställd på att skjuta varningsskott. Vid andra stoppet däremot slog rätten fast att
det var ställt utom rimligt tvivel att alla tre var inställda på att skjuta mot polisbilen
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och polismannen för att göra ett fortsatt förföljande omöjligt. Samtliga tilltalade
avlossade skott och även handgranater användes. De tre tilltalade ansågs haft
uppsåt till mordförsök.

Vad gäller morden i Malexander anförde tingsrätten att det var klarlagt att alla
tilltalade befann sig i bilen vid detta tillfälle. Händelseförloppet vid mordplatsen
kunde inte utredas. Axelsson blev skottskadad. Tingsrätten ansåg att det kunde
hållas för visst att både Olsson och Arklöv deltagit i skottlossningen. Vem som
avlossade de dödande skotten mot polismännen kunde inte utredas men detta
ansågs inte vara avgörande för bedömningen av de inblandades agerande. Vid
uppsåtsbedömningen anförde rätten att de tilltalades agerande under dagen skulle
beaktas. De sköt mot den förföljande polisbilen för att avvärja förföljelse. Rätten
ansåg att de då måste ha insett att detta skulle leda till en ökad polisinsats.
Tingsrätten fortsatte:

”Deras gemensamma agerande i det läget visade att de inte var främmande
för en ytterligare upptrappning av våldet. Det faktum att man hade vapnen
inne i bilen talar för detta. I detta sammanhang kan tingsrätten inte heller
undgå att ta hänsyn till den inställning till väpnad kamp mot samhället och
poliser som huvudfiende m.m. som kommit till uttryck i brevväxling mellan
Tony Olsson och Jackie Arklöv men som även återfinns i nationalsocialistisk
propaganda som Andreas Axelsson har medverkat till att producera.”107

Rätten menade att då Axelsson stannade bilen var de andra införstådda med detta
och att de insåg risken för en eldstrid med polismännens död som en möjlig följd.
Detta avhöll dem inte. Genom sitt gemensamma agerande ansåg rätten att de
understödde och styrkte varandra i det brottsliga uppsåtet. Tingsrätten fann att
alla tre hade uppsåt till morden och skulle dömas för mord. Vid
påföljdsbedömningen tog tingsrätten hänsyn till att brottsligheten var mycket grov,
planerad och systematisk. Rätten anförde:

”När sedan rånet mot banken i Kisa inte gått enligt planerna har våldet
trappats upp till en extrem nivå där gärningsmännens nationalsocialistiska
tankegångar med våldsförhärligande och konspirationsteorier kan ha
bidragit till att spärrar mot extremvåldet har saknats helt eller delvis. Det
brutala mordet av två poliser innebär ett klart angrepp på centrala
funktioner i ett demokratiskt samhälle. Allt detta gör att straffvärdet såvitt
gäller de brott de tre huvudåtalade har gjort sig skyldiga till är synnerligen
högt.”108

Tingsrätten dömde Arklöv för mord, mordförsök, grovt rån i tre fall och försök till
grovt rån i ett fall. Axelsson dömdes för mord, mordförsök, grovt rån i fyra fall,
försök till grovt rån och brott mot vapenlagen. Olsson dömdes för mord,
                                                
107 Linköpings tingsrätt dom 2000-02-02, mål  B 1246/99 s. 22-23.
108 Linköpings tingsrätt dom 2000-02-02, mål B 1246/99 s. 30-31.
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mordförsök och grovt rån. Tingsrätten anförde angående alla tre att gärningarna
hade sammantaget ett utomordentligt högt straffvärde, varför annan påföljd än
fängelse på livstid inte kunde komma i fråga.

I Göta Hovrätts dom 2000-06-07 i mål nr. B 158-00, B 180-00, behandlades
mordförsöket och morden. Hovrätten instämde i tingsrättens bedömning av det
första stoppet då polisbilen med polismannen Eklund besköts första gången.
Åtalet för mordförsök ogillades även i hovrätten. Vid andra stoppet besköts
polisbilen och polismannen återigen och det kastades även handgranater mot
polismannen. Rätten instämde även här i tingsrättens bedömning och ansåg att alla
tre var att betrakta som gärningsmän. Samtliga var införstådda med att det fanns
en risk för Eklunds liv. Alla tre ansågs ansvariga för försök till mord.

Angående morden i Malexander kunde rätten inte till fullo utreda vad som hade
hänt. Skottlossning skedde med tre vapen, förutom med polisens tjänstevapen.
Det ansågs som osannolikt av hovrätten att en person använt alla vapnen liksom
att någon av dem skulle ha lämnat bilen obeväpnad. Därför fastslog rätten att
samtliga deltagit i skottlossningen. Det var däremot inte utrett vem eller vilka som
avlossade de dödande skotten, men det var endast tillfälliga omständigheter som
spelade in att polismännen inte dödades tidigare under skottlossningen. Var och
en av de tilltalade ansågs ha solidariserat sig med de båda andras handlande och
gjorde gemensam sak med dem genom att beskjuta polismännen. Vid
uppsåtsbedömningen beaktade även hovrätten de tilltalades agerande tidigare
under dagen. Rätten påpekade att skarpladdade vapen och handgranater hade
använts mot en förföljande polis. Försök till mord var därmed begånget. Detta
ansågs av rätten vara mycket graverande för uppsåtsbedömningen vid morden i
Malexander. Polismännen angreps av kraftig beskjutning och avled av de
skottskador de tillfogades under eldstriden. Hovrätten fortsatte:

”Genom denna händelseutveckling är det – oavsett gärningsmännens
inställning till väpnad kamp mot samhället och poliser som huvudfiende –
styrkt, att de, som åklagaren påstått, gemensamt och i samförstånd
uppsåtligen berövat tjänstgörande polismännen Olov Borén och Robert
Karlström livet genom att skjuta dem till döds.”109

Hovrätten ansåg att de tre tilltalade var skyldiga till morden på polismännen. Vid
påföljdsbedömningen anförde hovrätten att enligt 29 kap. 1 § 2 st. BrB 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. Hovrätten fortsatte:

”Tingsrätten har i de överklagade domarna väl redovisat sin bedömning av
straffvärdet. Hovrätten ansluter sig härtill. Det bör särskilt understrykas att

                                                
109 Göta Hovrätt dom 2000-06-07, mål B 158-00, B 180-00 s. 23-24.
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gärningsmännens nationalsocialistiska tankegångar med förhärligande av
våld och konspirationsteorier är att beakta vid prövningen av deras
avsikter och motiv.”110

Hovrätten fastställde tingsrättens dom.

10.3.1 Kommentar

Tingsrätten tog upp de tilltalades nationalsocialistiska tankegångar både i
uppsåtsfrågan och i påföljdsfrågan. Argumentationen handlade om att på grund av
de tilltalades nationalsocialistiska tankegångar och våldsförhärligande så saknades
spärrar mot en upptrappning av våldet till extremnivå. Därför skulle straffvärdet
anses som högt.

Hovrätten anförde i uppsåtsfrågan att oavsett gärningsmännens
nationalsocialistiska tankegångar så var händelseförloppet sådant att uppsåt
ansågs föreligga. I fråga om påföljden instämde hovrätten i tingsrättens
bedömning, men med det tillägget att 29 kap. 1 § 2 st. BrB skulle beaktas.
Dessutom underströk rätten särskilt att gärningsmännens nationalsocialistiska
tankegångar med förhärligande av våld och konspirationstorier var att beakta vid
prövningen av deras avsikter och motiv. Hovrätten använde sig alltså av 29 kap.
2 § 7 p. BrB, utan att uttryckligen ange detta stadgande. Det förelåg nazistiska
motiv till gärningarna vilket därför var straffvärdehöjande.

                                                
110 Göta Hovrätt dom 2000-06-07, mål B 158-00, B 180-00 s. 31.
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11 Allmänfarlig ödeläggelse

11.1 NJA 1998 s. 310

Målet rör dels brottet allmänfarlig ödeläggelse och dels fråga om
kränkningsersättning enligt skadeståndslagen. Jag behandlar endast instansernas
bedömningar av själva gärningen och inte frågan om kränkningsersättning. Ronnie
H placerade, i samråd med Pär S, en sprängladdning att detonera på herrtoaletten
på S:t Mikaelsskolan i Mora. Samma morgon som händelsen inträffade skulle
Ernst Köppler, som var av judisk börd, hålla föredrag på skolan om
judeförföljelserna under andra världskriget.

Tingsrätten utredde om gärningen uppfyllde rekvisiten för allmänfarlig ödeläggelse
enligt 13 kap. 3 § BrB. För att ansvar skulle inträda enligt denna bestämmelse
krävdes att explosionen hade framkallat fara för annans liv eller hälsa eller för
omfattande förstörelse av annans egendom. Vid farebedömningen beaktade rätten
att explosionen inträffade vid en tid då verksamheten i skolan var i full gång, att
det fanns ett tjugotal elever i den närliggande cafeterian, att det fanns personal i
utrymmena i anslutning till korridoren och att om någon befunnit sig på toaletten
eller strax utanför så skulle personens liv och hälsa svävat i uppenbar fara. Det var
endast tillfälliga omständigheter, som låg utanför Ronnie H:s kontroll, som
medförde att ingen kom till skada. Pär S befann sig i ledande ställning, med starkt
inflytande, i en nynazistisk grupp vars medlemmar hade utpräglade rasistiska och
invandrarfientliga åsikter. Ronnie H var, enligt rätten, möjligen inte medlem av
denna grupp, men var osjälvständig och lättledd. Tingsrätten fastslog att Pär S
och Ronnie H i sällskap och i samråd bringade sprängladdningen att detonera på
toaletten. I fråga om motivet till dådet anförde rätten:

”Det framstår som föga sannolikt att i vart fall Pär S och Ronnie H, vilka
båda var elever vid skolan, var omedvetna om att Ernst Köppler den
aktuella morgonen skulle hålla föredrag. Både Pär S och Ronnie H har
samstämmigt uttalat, att ingen av dem hyser hatkänslor eller känner
aversion mot skolan eller dess personal. Mot den bakgrunden och med
beaktande av vad som framkommit om i vart fall Pär S:s rasistiska åsikter
kan motivet för brottet inte rimligen ha varit annat än att hindra eller störa
Köpplers föredrag för att därigenom kränka Köppler på grund av dennes
judiska börd. Den omständigheten är försvårande vid bedömningen av
straffvärdet.”111

Tingsrätten dömde Pär S för allmänfarlig ödeläggelse och för hot mot tjänsteman
till fängelse i två år och sex månader. Ronnie H dömdes för allmänfarlig

                                                
111 NJA 1998 s. 310 s. 313.
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ödeläggelse, tillika för ett tidigare brott, för vilket tidigare ådömd villkorlig dom
undanröjdes, till fängelse i ett år och sex månader.

Hovrätten dömde Pär S och Ronnie H för allmänfarlig ödeläggelse. Motivet för
gärningen ansåg rätten var att kränka Ernst Köppler på grund av hans etniska
ursprung.

Högsta domstolen beviljade endast prövningstillstånd i fråga om skadestånd för
kränkning och ej i målet i övrigt.

11.1.1 Kommentar

Tingsrätten konstaterade att de tilltalade, i alla fall Pär S, tillhörde en nynazistisk
grupp, vars medlemmar hyste utpräglade rasistiska och invandrarfientliga åsikter.
Pär S var ledare i gruppen och hade stort inflytande över sina kamrater.
Tingsrätten utredde och drog slutsatsen att motivet till gärningen var att störa
Köpplers föreläsning. Motivet till gärningen var alltså rasistiskt; kränka Köppler
på grund av dennes judiska börd. Denna omständighet ansågs vara försvårande
vid bedömningen av straffvärdet. Det var alltså 29 kap. 2 § 7 p. BrB som
tillämpades, utan att uttryckligen anges. Hovrätten angav att motivet till gärningen
var att kränka Köppler på grund av hans etniska ursprung. Hovrätten ansåg
också att motivet varit rasistiskt och fastställde tingsrättens dom i ansvarsdelen.
Högsta domstolen prövade inte målet i sak.
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12 Analys och slutsatser

SÄPO:s rapporter om rasistiska och liknande grupper visar att antalet anmälda
brott med rasistiska inslag har ökat från 1752 år 1997 till 2363 år 1999.
Anledningen till denna ökning kan delvis bero på en ökad benägenhet att anmäla
brott. Endast 13 procent av de polisanmälda brotten år 1999 hade anknytning till
vit maktvärlden. Det var alltså bara en liten del av alla rasistiska brott som hade
en organiserad bakgrund. Givetvis finns det ett mörkertal. Alla gärningar anmäls
inte. Men siffrorna tyder på att den största delen av de rasistiska brotten rör
vardagsrasism, och inte organiserad rasism.112

Flera uppmärksammade dåd med rasistiska inslag har inträffat under de senaste
åren. Gärningarna har präglats av hänsynslöshet och utstuderad råhet.
Gärningsmännen har beräknande genomfört dåden med iskall kyla. De mest
uppmärksammade fallen, där gärningsmännen nu är dömda, är Malexander- och
Sätra-morden. I Malexander sköts två polismän till döds i vad som har beskrivits
som en avrättning. En tredje polisman överlevde den beskjutning han utsattes för.
Angrepp på polismän har alltid betraktats som allvarliga. Den brutalitet och kyla
som visades av gärningsmännen är främmande för gemene man. Men deras
handlande faller väl i linje med den nationalsocialistiska ideologi, åt vilken de
hängivit sig. I enlighet med nazismen skall en kamp utkämpas, raskriget, i vilken
den vita rasen skall segra. Polisen anses som fienden enligt föreställningen om
ZOG. I Sätra hämnades tre män på en man som på sin arbetsplats hade verkat
för att en nazist skulle fråntagas sitt uppdrag som förtroendevald. Gärningsmännen
visade även här kyla. De hade kartlagt offret och hotade honom med
skarpladdade vapen som sedan avfyrades. Mannen sköts i sin egen trappuppgång
med andra människor i närheten. Det våld och den kyla som karaktäriserade
Malexander- och Sätra-morden stämmer överens med det våldsbudskap som
finns inom den nazistiska rörelsen. Våld har i alla tider använts av nazister som ett
politiskt verktyg. Gärningsmän som använt våld hyllas som hjältar. Nazism och
rasism handlar till stor del om inre gemenskap och yttre avståndstagande. För en
del anhängare är gemenskapen och tillhörigheten ett skäl för att begå brott. De
grova våldsbrott som inträffat på senare tid har i större utsträckning präglats av en
politisk övertygelse. Medkänsla för andra människor saknas och våld är det
yttersta medlet vid brottens genomförande.

Malexander-händelsen har inneburit att flera nazistsympatisörer har hoppat av
rörelsen eftersom de inte kunnat identifiera sig med gärningarna. Dock har viss
nyrekrytering också skett. Antalet aktiva rasister är därför ungefär detsamma.

Samhällets avståndstagande mot rasismen har visat sig allt tydligare, bland annat
genom massmedial uppmärksamhet. Även inom rättsväsendet har problemet

                                                
112 Säkerhetspolisen: Brottslighet kopplad till rikets inre säkerhet 1999 s. 13, 19.
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uppmärksammats och åtgärder vidtagits. Riksåklagaren har instruerat åklagarna
runt om i landet till krafttag mot den rasistiska brottsligheten. Rikspolisstyrelsen
har angett att de rasistiska brotten skall ha förtur vid utredningar inom polisen.

Jag hade svårt att hitta rättsfall där rasistiska motiv diskuterades. I enlighet med
redovisade rättsfall är det endast i ett fåtal fall som dessa motiv uttryckligen
behandlas. I många fall förs inte de rasistiska motiven fram, istället sker en tyst
bedömning. I Klippan- och Kode-fallen anges straffskärpningsgrunden i domen.
Dessa fall är de enda som jag har hittat där detta stadgande uttryckligen anges.
Klippanmålet är det mest utpräglade rasistdådet som jag har behandlat. De
rasistiska motiven var uppenbara och resultatet av dessa var ett mord. I ett par av
de anförda rättsfallen kan rättens tankegångar följas på ett sådant sätt att det är
uppenbart att straffskärpningsgrunden har diskuterats. Dock har inte själva
stadgandet angivits. Exempel på detta är NJA 1999 s. 702 och NJA 1998 s.
310. Instanserna konstaterade i dessa fall att det förelåg rasistiska motiv och
anförde att detta var en försvårande omständighet vid bedömningen av
straffvärdet. Domstolarna har i några fall sett de rasistiska yttringarna utifrån ett
samhällsperspektiv. Straffen höjdes på grund av samhällets avståndstagande. Det
handlar om en sorts allmänprevention. Samhällets intressen hade större betydelse
än de rasistiska yttringarna i det enskilda fallet. Detta resonemang fördes bland
annat i NJA 1994 s. 557.

I vissa fall var det svårt att tyda om rätten verkligen menade att gärningen hade
rasistiska förtecken. Det uttrycktes inte direkt. Därför var det svårt att utreda om
rätten tog hänsyn till de rasistiska inslagen eller inte. I fallet RH 1996:28 uttalas
inte på något ställe i domen att det skulle ha rört sig om en gärning med rasistiska
inslag. Vissa omständigheter och skrivningar i domen skulle dock kunna tolkas så
att rätten diskuterade rasistiska motiv. Klart är det dock inte.

Det är tveksamt i vilken utsträckning som domstolarna tar hänsyn till de rasistiska
inslagen. I fallet då ett gäng skinnskallar misshandlade en ingripande person till
döds, RH 1987:87, uttalade tingsrätten att händelsens upprinnelse,
skinnskallarnas förföljelse av invandrarna, skulle påverka påföljdsbedömningen.
Det måste påpekas att detta avgörande kom långt innan rasistiska motiv infördes
som en speciellt försvårande omständighet vid straffvärdebedömningen.
Tingsrätten bedömde alltså att gärningen var ett resultat av rasistiska motiv. Som
en jämförelse kan fallet med de 64 knivhuggen anföras, NJA 1995 s. 464.
Instanserna bedömde gärningen som dråp på grund av att gärningsmannen ansågs
ha blivit utsatt för en provokation från offrets sida. Offret hade, enligt
gärningsmannens berättelse, uppmanat gärningsmannen till en homosexuell
handling. Gärningsmannen reagerade då genom att ta fram sin kniv och sticka
offret 64 gånger, bland annat i ansiktet. Det var fastställt att gärningsmannen var
rasist och medlem i en rasistisk organisation. Han berättade om sitt hat mot
homosexuella vid tingsrättsförhandlingen. Trots att gärningsmannen hade en klart
uttryckt negativ inställning till homosexuella så diskuterade inte instanserna detta.
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Det sägs endast att gärningsmannens negativa inställning till homosexuella inte
påverkat hans handlande. Jag saknar ett resonemang om hur de rasistiska inslagen
behandlades. Jag anser att de rasistiska motiven borde ha utretts närmare,
speciellt eftersom gärningsmannen var nazist och uttryckte förakt mot
homosexuella. Inom den rasistiska rörelsen uppfattas gärningen som ett rasistiskt
dåd. Talet 64 har blivit ett uttryck för hatet mot homosexuella.

De senaste fallen av nazism rör Malexander-fallet och Sätra-fallet. Domstolarna
uttalade där, främst i Malexander-fallet, att gärningsmännens nazistiska
uppfattning med dess våldsförhärligande medförde att de inte hade spärrar mot
extremvåld. Vid bedömningen av straffvärdet beaktades gärningsmännens
nationalsocialistiska tankegångar vid prövningen av deras motiv och avsikter.
Rätten ansåg alltså att gärningsmännens ideologiska inställning påverkade deras
motiv till gärningen. Detta resonemang skulle kunna stämma in även på fallet med
de 64 knivhuggen. Gärningsmannen var, i likhet med gärningsmännen i
Malexander, nationalsocialist och därför borde hans ideologiska inställning prövas
vid straffvärdebedömningen. Denna tankegång passar även in på Kode-fallet där
gärningsmännen var nationalsocialister. Det framfördes av ett vittne att offret
tillfrågades om han gillade nazister. Efter det nekande svaret blev han misshandlad
tills han sa att han älskade nazister. Det diskuterades inte i domen om rasistiska
motiv förelåg. Det uttrycktes endast genom att rätten anförde att försvårande
omständigheter enligt 29 kap. 2 § 7 p. BrB inte förelåg. Resonemanget i
Malexander-målet om att spärrar mot våld saknades på grund av den nazistiska
inställningen passar in även här. Gärningsmännens våld var extremt. Deras
nazistiska tankegångar skulle möjligen ha påverkat straffvärdebedömningen i
högre grad än vad som gjordes.

Dock finns en risk att redan medlemskapet i en nationalsocialistisk organisation
skulle vara lika med ett rasistiskt motiv. Detta är inte en riktig lösning. I de fall det
är konstaterat att gärningsmannen är medlem i en rasistisk organisation eller då
nationalsocialistiska tankar uttrycks bör rätten utreda dessa tankegångars
inverkan på gärningen. I Malexander-fallet och Sätra-fallet diskuterades
gärningsmännens ideologiska hemvist i större utsträckning än vad som har gjorts i
de tidigare fallen. Detta anser jag är rätt. Ett ingående resonemang bör föras i
rätten för att utreda om det funnits rasistiska motiv till brottet.

Jag anser att domstolarnas behandling av rasistiska motiv bör bli mer enhetlig.
Diskussionen om de rasistiska inslagen bör redovisas klarare för att målet om en
enhetlig bedömning skall uppnås. Idag finns ingen likriktad inställning till hur, eller i
vilken grad, som rasistiska inslag skall beaktas. Detta visar de redovisade fallen.
Jag kan inte se ett mönster för hur domstolarna resonerar. En lösning på
problemet är att domstolarna redovisar diskussionen i sina domar. På detta sätt
kan en praxis på området utvecklas. Praxis gällande behandlingen av rasistiska
motiv finns inte idag. Denna slutsats stöds av den utredning, Ds 1998:35, som
gjordes av Arbetsgruppen med uppgift att motverka och förebygga rasistiskt och
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annat etniskt relaterat våld. Arbetsgruppen granskade domar där 29 kap. 2 § 7 p.
BrB hade åberopats i domslutet. Slutsatsen var att bestämmelsen främst
tillämpades vid misshandel, olaga hot, ofredande, förolämpning och skadegörelse.
Det fanns både fall då domstolarna ingående behandlat rasistiska motiv och fall då
det bara konstaterades att sådana motiv förelegat vid brottet. Arbetsgruppen
ansåg att det var svårt att få en heltäckande bild eftersom bestämmelsen om
rasistiska motiv som straffvärdehöjande inte fått det genomslag i rättstillämpningen
som den borde ha fått. Enligt arbetsgruppen berodde denna brist inte på
lagstiftningen. Som förslag till lösning på problemet föreslogs att Domstolsverket
borde tillse att domstolarna fullgör sin skyldighet att skicka domar där rasistiska
motiv behandlats till Ombudsmannen för etnisk diskriminering.113

Malexander har haft betydelse inom många områden. Inom den rasistiska rörelsen
har avhopp på grund av rörelsen skett, samtidigt som gärningsmännen hyllas som
hjältar inom rörelsen. Domen markerade tydligt att gärningsmännens
nationalsocialistiska inställning påverkade rättens bedömning.

                                                
113 Ds 1998:35 s. 246-247, 251.
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