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1. SAMMANFATTNING 
 

Av RF 2 kap. 1 § 1 st. framgår att varje medborgare är tillförsäkrad yttrandefrihet gentemot det 

allmänna. Yttrandefrihet innebär en rätt att i tal, skrift, bild eller på annat sätt meddela upplysningar 

samt uttrycka tankar, åsikter och känslor, vilket är en grundpelare för ett demokratiskt samhälle och fri 

åsiktsbildning. Rättigheten är emellertid relativ, vilket innebär att den måste vägas mot andra 

rättfärdigade intressen och kan endast begränsas om det tillåts i grundlag. Ett brott varigenom 

yttrandefriheten är begränsad är hets mot folkgrupp som regleras såväl i YGL som TF och BrB.  

Europakonventionens skydd för yttrandefriheten regleras i konventionens artikel 10. Överträdelser av 

konventionen ska rättas redan på nationell nivå, även om de ger enskilda en rätt att föra talan mot 

staten inför en internationell domstol. Svenska domstolar har en skyldighet att tolka 

Europakonventionens principer och praxis. Några grundregler i bedömningen för inskränkningar av 

yttrandefriheten är exempelvis att inskränkningen ska vara föreskriven i lag samt att inskränkningen 

ska vara nödvändig i ett demokratiskt samhälle. Varje stat ska ha en vidsträckt frihet att själva bedöma 

ingreppets nödvändighet. 

Syftet med en lagstiftning mot hets mot folkgrupp är att undvika våldshandlingar och trakasserier med 

rasistiska, antisemitiska och homofobiska förtecken.  Lagen stadgar att den som uttrycker missaktning 

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

etniskt ursprung, trosbekännelser eller sexuell läggning i uttalande eller annat meddelande som spritts 

ska dömas för hets mot folkgrupp. Lagen grundar sig på alla människors lika värde och inte minst 

demokratin.  

Ett flertal rättsfall i brott för hets mot folkgrupp har uppmärksammats i både Sverige och Europa, här 

främst fallet mot Pastor Åke Green som i sin predikan uttalat sig missaktande mot homosexuella. 

Europadomstolens praxis har stadgat att uttalanden måste utgöra så kallade ”hate-speech” vilket 

innefattar uppmuntrande till våldshandlingar. Frågan i målet mot Green blev just om predikan utgjorde 

hate-speech. Även i Söderhamnsmålet fick Europadomstolens praxis och principer stor betydelse i 

bedömningen för om innehållet i flygblad som spritts på en skola varit hets mot folkgrupp. I 

flygbladen stod bland annat skrivet att homosexuella lever promiskuöst samt att de orsakat och orsakar 

spridning av HIV och AIDS .  Ett annat mål som har haft stor betydelse för svensk praxis finner vi i 

NJA 1996 s 577 om bärande av symbol som förknippats med NS-rörelsen är hets mot folkgrupp.  
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2. INLEDNING  
 

Det finns många avgöranden, både från svensk- och europeisk domstol, som behandlar frågan 

huruvida begränsningar av yttrandefriheten får göras. Skiljaktiga meningar är i dessa domar 

inte ovanliga. Europadomstolens bedömning är att yttrandefriheten utgör en grundval för ett 

demokratiskt samhällsskick. Vid en bedömning för om spridda meddelanden avser hets mot 

folkgrupp eller om meddelandet ska skyddas av yttrandefriheten ska domstolen avgöra om 

begränsningen betingas av tvingande samhälleliga behov och om begränsningen står i 

proportion till syftet. Begränsningen som åberopats ska dessutom vara relevanta och 

tillräckliga. Här är det offentliga intresset en viktig beståndsdel.  

Genom 1953 år ratificering av Europakonventionen åtog sig Sverige att respektera och följa 

konventionen, vilken 1995 blev direkt tillämplig svensk rätt.
1
Europakonventionen har även 

fått en särskild form av grundlagsförankring genom 2 kap. 19 § RF. När konventionen 

tillämpas i egenskap av en integrerad del av EG-rätten har den företräde framför svensk rätt 

på EG-rättslig grund.  

Uppsatsen kommer att redogöra för när yttranden ska skyddas av yttrandefriheten och när 

denna frihet bör inskränkas enligt BrB:s 16 kap. 8 § om hets mot folkgrupp. För detta kommer 

att beaktas hur europadomstolen, och även hur den svenska domstolen har haft betydelse för 

formande av gällande rätt i frågan.  

 

2.1 Frågeställning 

 

Vad är gällande rätt i frågan var gränsdragningen ska göras mellan yttrandefrihet och het mot 

folkgrupp, samt hur vid är Högsta domstolens bedömningsmarginal i förhållande till 

Europadomstolens praxis och principer? 

2.2 Bakgrund 
 

Europadomstolens praxis tycks ha slagit igenom i svenskt dömande. Detta kan noteras som 

något positivt men det ställer emellertid högre krav på svenska domstolar som måste ta en 

omfattande rättsmassa till beaktande.  Hur mycket vägledning ger Europadomstolen samt hur 

strikt måste svenska domstolen följa denna vägledning? 

 

 

 

                                                           
1
 Lag (1994:1219) om den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de 

grundläggande friheterna. 
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2.3 Syfte 
 

Syftet med denna uppsats är att fastställa var gränsen går mellan yttrandefrihet och hets mot 

folkgrupp samt att se hur vid den svenska domstolens bedömning är i förhållande till 

Europadomstolens praxis och principer.  

 

2.4 Metod  
 

Bestämmelserna i YGL, TF och BrB kommer att behandlas med hjälp av förarbeten. Jag 

kommer sedan att tolka hur bestämmelserna använts i praxis samt hur stor betydelse 

europadomstolens praxis har haft i den svenska bedömningen. Vidare kommer jag att ta hjälp 

av doktrin och artiklar för diskussionsämnen.  

 

2.5 Avgränsning 
 

En avgränsning kommer göras till en tolkning av den svenska bedömningen samt hur 

storhänsyn HD tar till Europadomstolen. Uppsatsen kommer således inte redogöra för hur stor 

påverkan Europadomstolen har för andra europeiska länders rättstillämpning. Vidare kommer 

religionsfriheten, som har haft påverkan på använda rättsfall, inte tolkas utan endast nämnas, 

då tolkningen primärt kommer röra yttrande- och informationsfrihetsfrågor.  

 

2.6 Rättskällor 
 

Offentligt juridiskt material såsom lag, förarbeten och doktrin tillmäts högt värde. Så även 

rättspraxis som kommer utgöra en utgångspunkt för studie av gällande rätt vilket jag kommer 

lägga stor vikt vid. Artiklar från juridiska tidsskrifter tillmäts inte lika högt värde som ovan 

nämna källor, de har dock varit värdefulla för förståelse av området och har använts främst 

som diskussionsunderlag.  
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3. YTTRANDE- OCH INFORMATIONSFRIHETEN 
 

Av RF 2 kap. 1 § 1 p. framgår att varje medborgare är tillförsäkrad yttrandefrihet gentemot 

det allmänna. Yttrandefrihet innebär en frihet att i tal, skrift, bild eller på annat sätt meddela 

upplysningar samt uttrycka tankar, åsikter och känslor. En närliggande fri- och rättighet är 

informationsfriheten som regleras i RF 2 kap 1 § 2p. och innebär en frihet att inhämta och 

mottaga upplysningar samt i övrigt ta del av andras yttranden. Denna rättighet avser 

införskaffande av böcker och tidningar, samt att inneha och använda radio- och TV-

mottagare. Rättigheten inkluderar emellertid inte en rätt för enskilda att kräva information av 

myndigheter. 

Ovan nämnda grundläggande fri- och rättigheter är relativa. Dess relativa auktoritet innebär 

att yttrandefriheten och informationsfriheten får ”Begränsas med hänsyn till rikets säkerhet, 

folkförsörjningen, allmän ordning och säkerhet, enskilds anseende, privatlivets helgd eller 

förebyggandet av beivrandet av brott”
2
. Yttrandefriheten får dessutom begränsas i 

näringsverksamheten samt om särskilt viktiga skäl föranleder en begränsning.
3
 De 

grundläggande fri- och rättigheter som är relativa, det vill säga de som kan begränsas genom 

lag är yttrandefriheten, informationsfriheten, mötesfriheten, demonstrationsfriheten, 

föreningsfriheten, skyddet för den kroppsliga integriteten i annat fall än som avses i RF 2 kap. 

4 och 5 §§, skyddet mot husrannsakan och intrång  i rätten till förtrolig kommunikation, 

rörelsefrihet och principen om offentlighet vid domstolarna.
4
 

De relativa fri- och rättigheterna måste således vägas mot andra rättfärdigade intressen, 

yttrande- och informationsfriheten kan inte innebära en obegränsad rätt att förtala andra.
5
 

Regeringen har en makt att stifta lagar som inskränker grundlagen, hur begränsningar av 

grundlagen får göras regleras som nämnt även det i grundlag. En andra huvudregel är att, på 

begäran av minst tio riksdagsledamöter, ett i riksdagen väckt förslag om begränsning av 

förutnämnda fri- och rättigheter skall vila i tolv månader innan riksdagsbeslutet fattas. De kan 

dock röstas ned men för detta krävs minst fem sjättedelar av rösterna.  

Skyddet för yttrandefrihet genom skrift regleras i TF medan yttranden genom ljudradio, 

television, film, videogram, ljudupptagningar och andra tekniska upptagningar regleras i 

YGL.   

Ett demokratiskt samhälle skulle inte kunna existera utan yttrande- och informationsfriheten. 

För att tillförsäkra demokratin finns ytterligare krav för begränsningar av grundlagen i RF 

2:21 § där det framgår att begränsningar av yttrande- och informationsfriheten får göras 

endast ”för att tillgodose ändamål som är godtagbara i ett demokratiskt samhälle”.  Av 

paragrafen framgår vidare att begränsningarna aldrig får överskrida ” vad som är nödvändigt 

med hänsyn till det ändamål som föranlett den och ej heller sträcka sig så långt att den utgör 

ett hot mot den fria åsiktsbildningen såsom en av folkstyrelsens grundvalar”.  Dessutom får 
                                                           
2
 RF2:23 § 1 st. 

3
 A.st. 

4
 Sveriges författning s. 91 samt RF 2:25 § 3 p. 

5
 Den svenska folkstyrelsen, s. 34 
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begränsningar inte göras endast på grund av någons politiska, religiösa eller kulturella åsikt 

eller annan sådan åskådning. Dessa krav ska parallellt med ovan nämna krav i RF 2:23 § 

tillgodoses vid en begränsning av grundlagen.  

 

3.1 Tryckfrihetsförordningen 
 

Tryckfriheten utgör en del av yttrandefriheten och regleras i TF, en av Sveriges grundlagar. 

Av lagens 1 kap. 1 § 1 st. framgår följande: 

”Med tryckfrihet förstås varje svensk medborgares rätt att, utan några av myndighet eller 

annat allmänt organ i förväg lagda hinder, utgiva skrifter, att sedermera endast inför laglig 

domstol kunna tilltalas för deras innehåll, och att icke i annat fall kunna straffas därför, än 

om detta innehåll strider mot tydlig lag, given att bevara allmänt lugn, utan att återhålla 

allmän upplysning.
” 

En viktig notering till paragrafen ovan är att utlänningar enligt TF 14:5 § 2 st. ska jämställas 

med svenska medborgare och de därmed skyddas av lagen, detta trots paragrafens rekvisit 

”varje svensk medborgares rätt”. Av vad som framgår av paragrafens senare stycken ska 

tryckfriheten säkerställa ett fritt meningsbyte, en frihet till en allsidig upplysning, en rättighet 

för varje enskild att i tryckt skrift yttra sina tankar och åsikter samt offentligöra allmänna 

handlingar och meddela uppgifter i valfritt ämne. Det är dessutom fritt att meddela uppgifter 

och underrättelser i valfritt ämne för offentliggörande av tryckt skrift. Alla har härutöver, om 

inget annat följer av TF, rätt att anskaffa uppgifter och underrättelser för offentliggörande av 

dessa i tryckt skrift.  

Tryckfrihetsförordningen innehåller följande huvudprinciper: 

- Friheten att i tryck få ge uttryck åt sina tankar. 

- Friheten att bland allmänheten få sprida tryckt skrift. 

- Friheten att få fri tillgång till upplysningskällor. 

Tryckfriheten garanterar en rätt att ”själv eller med biträde av andra genom tryckpress 

framställa tryckalster”
6
, ”rätt att själv eller med biträde av andra salu hålla, försända eller 

annorledes sprida tryckta skrifter skall tillkomma varje svensk medborgare eller svensk 

juridisk person”
7
.  

Syftet med tryckfriheten är tillgodose ett behov av en allmän tryckfrihet för att säkerställa ett 

fritt samhällsskick. Tryckfriheten har även en stor betydelse för kontroll av de offentliga 

                                                           
6
 TF 4:1 § 

7
 TF 6:1 § 
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organen. 
8
 Precis som yttrandefriheten inte säkerställer en frihet att helt fritt yttra sig har även 

tryckfriheten begränsningar för att tillgodose andra skyddade intressen.
9
  

Brott mot tryckfriheten framgår av TF 7 kap. 4 och 5 §§. De brottsliga gärningarna ska 

därutöver utgöra ett brott mot BrB eller annan straffrättslig lag för att den ska vara straffbar. 

Tryckfrihetens syfte enligt TF är som nämnt ”säkerställandet av ett fritt meningsutbyte och en 

allsidig upplysning”.
10

 Vid bedömningen för om ett yttrande ska skyddas av yttrandefriheten 

ska beaktas om TF:s syfte säkerställs; om yttrandet fallet utanför syftet skall tryckfrihet inte 

tillämpas.
11

 Vid bedömningen för om ett yttrande ska skyddas av tryckfriheten ska dessutom 

tas i åtanke att ”tryckfriheten utgör grundval för ett fritt samhällsskick”.
12

 Dessutom skall det 

i bedömningen tas större hänsyn till ämnet, tanken och syftet bakom yttrandet, än yttryckets 

lagstridighet och framställning.
13

 Ytterligare en grundregel är att hellre fria än fälla.
14

 

Regleringen för brottet mot hets mot folkgrupp i TF finns i 7 kap. 4 § 11 p. 

TF kompletteras av andra lagar som exempelvis sekretesslagen 1980, lag med bestämmelser 

om rättegången i tryckfrihetsmål 1949, samt lag med bestämmelser på 

tryckfrihetsförordningens område från 1977. 

 

3.2 Yttrandefrihet och massmedia 
 

Den västerländska demokratin bygger på fri åsiktsbildning och allmänna val. Massmedia 

spelar betydande roll för människors åsiktsbildning då television, radio och tidningar idag är 

de viktigaste informationskällorna för människor både när det gäller politik och samhälle. 

Massmedian informerar, kommenterar samt granskar nyheter och kontrollerar politiker, 

myndigheter, organisationer och näringsliv. Massmedian fungerar dessutom som en 

förbindelselänk för att underlätta kommunikationen mellan olika grupper och organisationer. 

Yttrandefriheten för massmedia är därmed en mycket viktig och central punkt i frågan. 
15

 

Förutsättningarna för massmedias verksamhet finns reglerat i såväl RF som TF och YGL. 

Nedan följer några viktiga principer för massmedierna: 

- De står fria och självständiga från de politiska beslutsfattarna. 

- Att fri etableringsrätt gäller alla utom television och radio där sändningstillstånd krävs. 

- Att meddelarskyddet omfattar offentlig verksamhet vilket innebär att de som lämnar 

information har rätt att förbli anonyma, journalister har tystnadsplikt för dess källa och 

den som lämnar uppgifter har straffrihet. 

                                                           
8
 Prop. 1948:230 s 33. 

9
 Prop. 1948:230 s 33 

10
 TF 1:1 2 st. 

11
 Warnling-Nerep, W, s. 34 

12
 TF 1:4 § 

13
 A. st. 

14
 A. st. 

15
 Den svenska folkstyrelsen, s. 88 ff. 
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- Censur får inte förekomma (undantag för film). 

- Verksamheten bygger på självkontroll eller kontroll genom lagar och avtal. 

- Inskränkningar i yttrande- och tryckfrihet anges i en ”brottskatalog”. 

- Missbruk av yttrande- och tryckfrihet ska prövas av domstol .16 

 

3.3  Europakonventionen  
 

Europakonventionen ratificerades av Sverige 1952 och dess skydd för de mänskliga 

rättigheterna och de grundläggande friheterna gäller som lag. 
17

 I RF 2:19 framgår följande:  

”Lag eller annan föreskrift får inte meddelas i strid med Sveriges åtagande på grund av den 

europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de 

grundläggande friheterna”.  

I samband med 2009 års proposition för en reformering av grundlagen till dagens RF framgår 

att ändringar om de grundläggande fri- och rättigheterna syftade till att stärka och tydliggöra 

enskildas skydd vid intrång av fri- och rättigheterna.  Detta skydd stärktes genom exempelvis 

en ny bestämmelse för skydd för enskilda mot betydande integritetsintrång genom 

övervakning eller kartläggning.
18

 

Syftet med en inkorporering av Europakonventionen var att stärka medborgarnas fri- och 

rättighetsskydd motsvarande det skydd som fanns i RF.
19

 Detta genom att två regelsystem 

angående fri- och rättigheter utgör en del av den svenska rätten, Europakonventionens och de 

svenska grundlagarnas. Reglerna däremellan är till stor del lika, den svenska rätten ger dock i 

vissa fall ett mer långtgående skydd (ex. retroaktiva skatter och avgifter samt de fri- och 

rättigheter som följer av TF och YGL där exempelvis förbudet mot förhandsgranskning av 

tryckt skrift och meddelarfriheten), medan konventionens skydd för rätten till 

domstolsprövning av civila rättigheter och skyldigheter samt rätten att ingå äktenskap saknar 

motsvarande reglering i RF.
20

 

Konventionens syfte är att trygga ett universellt och verksamt erkännande och iakttagande av 

de rättigheter som där angetts för att uppnå en fastare enhet mellan dess medlemmar, samt för 

att bevara syftet att utveckla de mänskliga rättigheterna och grundläggande friheterna vilket 

utgör grunden för rättvisa och fred i världen. De mänskliga fri- och rättigheterna är dessutom 

en viktig grundsten för en politisk demokrati.
21

 

I Europakonventionens artikel 10 är yttrandefriheten stadgad. Här framgår allas rätt till 

yttrandefrihet, vilket innefattar åsiktsfrihet samt frihet att ta emot och sprida uppgifter och 

                                                           
16

 Den Svenska folkstyrelsen, s. 88 ff. 
17

 Lag (1994:1219) om den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de 
grundläggande friheterna.  
18

 Prop 2009/10:80 s.1 
19

 Prop 1993/94:117 s.39 
20

 Prop 1993/94:117s.39 
21

 Se ingress till europakonventionen  
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tankar utan offentlig myndighets inblandning. I artikeln framgår därutöver att inskränkningar 

av yttrandefriheten får göras genom lag om det är nödvändigt i ett demokratiskt samhälle med 

hänsyn till statens säkerhet, territoriella integritet eller den allmänna säkerheten. Detta görs 

för att förebygga oordning eller brott, för att skydda hälsa eller moral eller för att skydda 

annans goda namn eller rykte eller rättigheter. Det får dessutom göras för att förhindra 

förtroliga underrättelser spridning eller för att upprätthålla domstolarnas auktoritet och 

opartiskhet. 
22

 Förutsättningar för inskränkningar framgår av punkt 2 i artikeln.  

3.3.1 Europadomstolens skydd för de mänskliga rättigheterna  

Europakonventionen bygger på att enskilda har rätt att föra talan mot stater inför en 

internationell domstol, vilken har sista ordet för prövningar av konventionskränkningar och 

tolkning av Europakonventionen.
23

 Överträdelser av konventionen ska rättas till redan på 

nationell nivå.
24

 Eftersom Europarådet idag omfattar i princip hela Europa har också antalet 

klagomål till Europadomstolen ökat, vilket orsakat en belastning som överskridit gränsen för 

hur mycket domstolen kunnat hantera. Europadomstolen har därav betonat vikten av 

subsidiaritet i senare års praxis med flera vägledande avgöranden.
25

 Europarådet har 

framhållit vikten av att medlemsstaterna på ett praktiskt och effektivt sätt ska upprätthålla 

konventionsrättigheterna på nationell nivå, vilket medför att medlemsstaterna måste gå minst 

lika långt som Europadomstolen skulle gjort i sin prövning.
26

 Svenska domstolar och 

myndigheter har således en skyldighet att tolka och tillämpa Europakonventionens principer 

och praxis, något som är avgörande för att Europadomstolen på lång sikt ska kunna fylla sin 

roll. 

I mål med fråga om yttrandefrihet prövas först om ingrepp i yttrandefriheten förelegat. 

Därefter prövas om inskränkningar i yttrandefriheten får göras i enlighet med punkt 2 i 

artikeln. Vanligt är att Europadomstolen gör slutsatsen att en inskränkning av yttrandefriheten 

inte förelegat, vilket man till exempel kan se i två tyska rättsfall om yrkesförbud, där 

klaganden vägrats viss offentlig tjänst pga. verksamhet för politisk ytterlighetsgrupp eller 

vägran att distansera sig från sådan grupp.  Frågan blev om klagandena uppfyllde kraven för 

tillträde till tysk offentlig tjänst och domstolen kom fram till att så icke var fallet och att det 

inte innebar ett ingrepp på yttrandefriheten.
27

 Ett liknande fall ser vi i det svenska ”Leander-

målet” som avsåg en klagande som till följd av personalkontroll inte hade fått viss statlig 

befattning.
28

 I detta mål, samt i Gaskin-målet
29

, kom HD fram till att myndigheter inte har 

någon skyldighet att lämna ut handlingar eftersom brott mot yttrandefriheten avseende rätten 

                                                           
22

 Europeiska konventionen, artikel 10. 
23

 EG-fördraget, artikel 230.4 
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 Belgiska språkmålet, 23.7.1968 
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22.6.2004, 2004-V. 
26

 Danelius, H, s. 434. 
27

Glasenapp v. Tyskland 28.8.1986 
28

 Leander v. Sverige 26.3.1987 
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 Gaskin v. Storbritannien 7.7.1989 
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att motta information endast innefattar rätt att motta sådan information som innehavaren av 

informationen varit beredd att ställa till förfogande. 
30

 

För det fall en begränsning av yttrandefriheten förelegat har Europadomstolen vidare prövat 

rekvisiten i konventionens artikel 10 punkt 2 varit uppfyllda nämligen: 

- Om inskränkningen var föreskriven i lag (ex. 16 kap 8 § BrB) 

- Om inskränkningen tjänade något av de allmänna eller enskilda ändamål som 

uppräknas i punkt 2. 

- Om inskränkningen varit nödvändig i ett demokratiskt samhälle för att tillgodose detta 

ändamål. 

Europakonventionens artikel 10 innehåller i punkt 1 en tredje mening där det framgår att en 

stat har rätt att kräva tillstånd för radio-, televisions- eller biografföretag. Bestämmelsen ska 

enligt Europadomstolen tolkas snävt, ändamålet med bestämmelsen är att klarlägga att stater 

genom ett licenssystem kan kontrollera det sätt vilket radio och tv organiseras på deras 

territorier, främst de tekniska aspekterna av verksamheten. Systemet måste dock fortfarande 

uppfylla kraven i artikel 10, ålagda begränsningar ska prövas i enlighet med punkt 2.Det ska 

prövas om systemet fyller ett legitimt ändamål och är nödvändigt för ett demokratiskt 

samhälle för detta ändamål.
31

  

Av Europadomstolens praxis framgår att följande värdegrunder prioriteras av artikel 10  

punkt 2: 

- Förebyggande av oordning
32

  

- Skyddande av moral
33

 

- Skyddande av annans goda namn och rykte eller rättigheter
34

  

- Upprätthållande av domstolarnas auktoritet
35

 

Motiv för begränsning ska motiveras med ett starkt samhällsbehov, det ska stå i proportion till 

det avsedda ändamålet, ingreppet ska vara relevant och tillräckligt. Vidare skall varje stat ha 

en vidsträckt frihet att själva bedöma ingreppets nödvändighet.
36

 Yttrandefriheten skall gälla 

även för yttranden som mottas på ett negativt, chockerande och stötande sätt för att skydda ett 

demokratiskt samhälle.
37

 Europadomstolen menar även att det inte finns någon enhetlig 

moralisk uppfattning mellan medlemsländerna och att skydd för moral därför kan betraktas 

olika mellan länderna. Domstolen har därför i detta område tillerkänt medlemsstaterna en stor 
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 Engel m.fl. v. Nederländerna 8.6.1976 
33
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rörelsefrihet.
38

 Domstolen har dessutom framhållit en särskilt vidsträckt yttrandefrihet för 

frågor av allmänt intresse.
39

 

4.  HETS MOT FOLKGRUPP 
 

Brottsbalken (BrB) 16 kap. 8 § står följande skrivet: 

8 § Den som i uttalande eller i annat meddelande som sprids hotar eller uttrycker missaktning 

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

eller etniskt ursprung, trosbekännelse eller sexuell läggning, döms för hets mot folkgrupp till 

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

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

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

kränkande innehåll och spritts till ett stort antal personer på ett sätt som varit ägnat att väcka 

betydande uppmärksamhet. 

Syftet med lagen är enligt förarbetena att undvika våldshandlingar och trakasserier med 

rasistiska, antisemitiska och homofobiska förtecken. Lagen utgör en begränsning av 

grundlagsfästa yttrandefriheten, med hänvisning till allmän ordning och säkerhet. Den 

grundar sig på alla människors lika värde och ytterst mot hela den värdegrund som bär upp 

demokratin.  

Av 5:1 1st YGL framgår att de gärningar som anges som tryckfrihetsbrott i 7 kap. 4 och 5 §§ 

TF är yttrandefrihetsbrott om de begås i en av YGL skyddad framställning och är straffbart 

enligt lag. Denna instruktion finns även i TF (1 kap. 4 §) . Instruktionen innebär att 

tillämparen av lagen ska tänka att de utgör en grundval för ett fritt samhällsskick, 

uppmärksamma syftet mer än framställningssättet och hellre fria än fälla.
40

 

 

4.1  Krav på hot eller uttryck för missaktning 
 

Ursprungligen hot, förtal eller smädelse vilket idag har ersatts till ”hot eller uttryck för 

missaktning” vilket inte endast omfattar sådana handlingar som kriminaliserats genom 

bestämmelserna om olaga hot och olaga tvång. Missaktning avser, utöver förtal och 

smädelser, också andra kränkningar. Både direkta och indirekta uttryck för missaktning 

sanktioneras.
41
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Uttalanden av förnedrande natur omfattas inte då de inte kan anses överskrida gränsen för en 

saklig kritik av vissa grupper.
42

 

För att en handling ska kunna straffsanktioneras enligt hets mot folkgrupp krävs dessutom att 

uttalandet helt klart överskrider gränsen för en saklig och vederhäftig diskussion rörande 

gruppen i fråga.
43

 Här skall hänsyn till opinionsfriheten och kritikrätten inte åberopas som 

skydd för uttalanden på grund av att den t.ex. tillhör en viss nationalitet och av den 

anledningen skulle vara mindre värd.
44

 

4.1.1 Bedömning av rekvisitet ”missaktning” i praktiken, HD 

För att se hur rekvisitet missaktning skall bedömas kan vi exempelvis se till Åke Green-målet 

(se nedan, punkt 5.2). Frågan i målet var om hänsyn till religions- och 

yttrandefrihetsintressena ska medföra att rekvisitet ”missaktning” bör ges en mer restriktiv 

tolkning än vad som omedelbart framgår av lagtexten och dess förarbeten.
45

 Professor 

Österdahl skriver i en artikel
46

 att hon antar att HD i fallet anser att missaktning i ska ges en 

restriktivare tolkning än vad som framgår av förarbetena. Någon innebörd av ordet 

missaktning framgår inte direkt av lagtext. HD fastslår dock inte i domen att Åke Greens 

uttalanden i sina predikanden inte utgör ”missaktning” enligt en restriktiv tolkning som HD i 

fallet anser är befogad, utan menar istället att det inte är uppenbart att det svenska 

grundlagsskyddet för yttrandefriheten hindrar från att döma Green enligt åtalet
47

. YGL:s 

förarbeten menar å andra sidan att den som dömer över missbruk av yttrandefrihet eller vakar 

över dessa friheter ska betänka att de utgör grundvalar för ett fritt samhällsskick, 

uppmärksamma syftet mer än framställningssättet och ”hellre fria än fälla”.
48

 

HD gör inte bedömningen att Åke Greens uttalanden i fallet inte utgör “missaktning” enligt 

den restriktivare tolkning av missaktning som HD anser är befogad mot bakgrund av 

religions- och yttrandefrihetsintressena. Istället anser HD att det svenska grundlagsskyddet för 

mänskliga fri- och rättigheter hindrar HD att döma Green enligt åtalet.  

 

4.2 Krav på spridning  
 

För att en person genom ett meddelande som uttryckt missaktning ska kunna dömas för hets 

mot folkgrupp krävs dessutom att meddelandet varit spritt. Kravet innebär ett överförande av 

budskap till andra personer utanför den privata sfären samt till fler än ett flertal personer. Det 

finns däremot inget krav på att budskapet ska vara spritt till allmänheten.
49

 Även spridning 
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inom en begränsad krets eller sammanslutning omfattas av ansvaret, därav kan rasistiska 

organisationers åsikter straffsanktioneras även om budskapet endast spridits inom kretsen.
50

 

Spridningsrekvisitet ska vidare anses vara uppfyllt om ett muntligt uttalande fällts inför en 

folksamling eller grupp på ett sätt som gjort att det varit ägnat att uppfattas av denna, det 

saknar här betydelse för det fall gruppen har lyssnat eller tillgodogjort sig innehållet.
51

 

Straffansvaret omfattar spridning av muntlig och skriftlig karaktär eller på annat sätt t ex 

genom bilder. Även bärande av symboler som kan förknippas med en viss åsikt faller inom 

ansvaret.
52

 

4.2.1 Hur begreppet ”spritt” bedömts i svenskt praxis 

 

I rättfallet NJA 1999 s 702 har HD prövat om den åtalade gjort sig skyldig till hets mot 

folkgrupp genom att på en buss samt vid en busshållsplats, gjort uttalanden som innefattat 

missaktning för folkgrupp genom anspelning på hudfärg eller etniskt ursprung. Den åtalade 

hade exempelvis gjort uttalandet om hur skönt det var att se på då någon dödade en neger och 

även sagt till en indisk kvinna och hennes vänner att de var fula och borde åka tillbaka till sitt 

hemland. Den åtalade hade dessutom klargjort att han var rasist som ”inte gillar svartingar”. 

Den åtalade hade vidare hotat kvinnan och hennes vänner. HD fann det otvivelaktigt att 

uttalandena utgjorde missaktning för folkgrupp i enlighet med 16 kap 8 § BrB, frågan i målet 

blev dock om meddelandet kunde anses spritt på sådant sätt som förutsätts för straffansvar. 

HD tog vägledning från förarbetena till TF där det framgår att uttalanden som spridits bland 

allmänheten genom privata samtal inte ska anses som spritt och därmed ska uttalandena falla 

utanför straffansvaret. 

När Sverige tillträdde FN:s konvention om avskaffande av alla former av rasdiskriminering 

utvidgades rekvisitet om offentlighet till även avse uttalanden som spreds bland allmänheten, 

från att tidigare endast avse offentliga uttalanden. Härigenom blev privata samtal straffbara, 

förutsatt att gärningsmannen haft uppsåt att sprida meddelandet bland en obestämd krets.
53

 

Straffbarhet skall dock inte föreligga om meddelandet varit riktat till en krets bekanta.
54

 

För att ett meddelande skall kunna anses som spritt krävs att det nått ut till fler än ett fåtal 

personer.
55

 Så var här inte fallet. Gällande de yttranden som gjorts utanför bussen har 

budskapet varit tillgängligt för flera personer, det saknar enligt Riksåklagaren betydelse för 

huruvida dessa personer hört yttrandena eller ej då det otvivelaktigt funnits möjlighet för 

oberörda att höra. Precis som spridning av skriftliga meddelande inte förutsätter att en viss 

större grupp faktiskt tagit del av meddelandet utan endast att det varit tillgängligt, desamma 

gäller för muntliga meddelanden.  HD ansåg dock att det i målet inte var visat att den åtalades 
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uttalanden kunnat uppfattas av flera personer, det var därmed heller inte visat att denne gjort 

sig skyldig till hets mot folkgrupp. 

Även i rättsfallet RH 1997:28 bedöms för rekvisitet ”spritt”. Fallet avsåg en man som burit en 

armbindel med ett hakkors. Armbindeln ansågs vara ett sådant meddelande som uttryckte 

missaktning för folkgrupp i enlighet med 8 kap 16 § BrB, dock kunde det inte klargöras att 

meddelandet hade spritts. Här togs hänsyn till ett liknande fall
56

 från där en man som burit en 

armbindel med Nazistisk symbol åtalats för hets mot folkgrupp. I det hänvisade fallet var det 

klargjort att symbolen utgjorde ett sådant meddelande som uttryckte missaktning och frågan 

blev om det kunde anses som spritt, vilket det inte gjort mer än till ett fåtal personer och den 

åtalade kunde därmed inte dömas för hets mot folkgrupp enligt 8 kap. 16 § BrB. Med 

anledning härav friade TR den åtalade även i detta fall. HovR ändrade emellertid domen och 

fällde den åtalade för hets mot folkgrupp med anledning av att den åtalade, under den 

promenad han gjort utomhus med armbindeln på, kunde förväntas möta människor. 

 

4.3 Grupper som skyddas av bestämmelsen 
 

Lagen omfattar skydd för folkgrupp med anspelning på ras, hudfärg, nationellt eller etiskt 

ursprung, trosbekännelse eller sexuell läggning. Kränkande beskyllningar om mindervärdiga 

egenskaper eller nedsättande handlingar men som endast indirekt grundas på ex. etniskt 

ursprung faller också under bestämmelsen. 
57

 Bestämmelsen innebär angrepp mot kollektivt 

bestämda grupper och kollektiv av sådana grupper (exempelvis befolkningsgruppen 

invandrare) vilket i lagtexten markeras genom ”folkgrupp eller annan sådan grupp av 

personer”.
58

 För straffbarhet krävs inte att någon bestämd folkgrupp eller annan sådan grupp 

av personer pekas ut; allmänna uttalanden som t.ex. prisar en viss förment ras, ex. ”den vita 

rasen” som andra förmenta raser anses angripa, är straffbara. 59 

För budskap riktade mot identifierbara individer, exempelvis en familj, omfattas inte av 

bestämmelsen, här kan bestraffning ske genom andra bestämmelser som bl.a. olaga hot, 

ofredande eller förolämpning. 

 Hets mot ”folkgrupp” med anspelning på ras, hudfärg, nationellt eller etiskt ursprung avser 

varje existerande etnicitet utom den svenska.
60

 Anledningen var att skapa ett rättsskydd för 

minoritetsgrupper av skilda sammansättningar och bekännare av olika trosuppfattningar. 

Skulle någon uttrycka kritik mot svenskar i Sverige omfattas situationen inte av 

straffstadgandet. En anmälan gjordes för hets mot folkgrupp till polismyndigheten i 

Stockholm avseende innehållet i en insändare som publicerades i tidningen Mitt i Södermalm 

den 31 mars 2003. Insändaren beskrev det svenska folket som tråkiga, enfaldiga, elaka och 
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korkade människor. Justitiekanslern prövade inte anmälan med anledning av ovan beskrivna 

skydd för minoritetsgrupper. 
61

 

Värt att notera är emellertid att saken inte har prövats i högre rätt. Justitiekanslerns uttalanden 

betraktas normalt inte som gällande rätt även om dess motivering kan beaktas vid avgöranden. 

Redan vid införandet av annan sådan grupp i lagparagrafen yttrade sig Justitiekanslern 

negativt över att etniska svenskar skulle kunna komma att omfattas av regleringen. 

Departementschefen avfärdade dock kritiken och menade att det inte vore negativt om även 

svenskar omfattas av straffstadgandet. Departementschefen gav även intryck av att svenskar 

redan omfattades av lagregleringen enligt då gällande rätt. Ett undantag för etniska svenskar 

var inte aktuellt att införa. 

” 
JK har under remissbehandlingen kritiserat utredningens förslag bl.a. för att den 

förordade utvidgningen av skyddsobjektet leder till att inom det straffbara området 

kan komma att falla även angrepp på majoritetsgrupper, i vårt land de infödda 

svenskarna. Denna kritik drabbar emellertid i så fall även gällande rätt. Någon 

nackdel ligger enligt min mening inte i detta. Detta får f.ö. bedömas som tveksamt 

om något undantag i aktuellt hänseende skulle ha varit förenligt med 

rasdiskrimineringskonventionen.
62

 
„ 

Då rasistiska motiv infördes som en försvårande omständighet vid bedömning av straffvärde 

enligt BrB 29 kap. 2 § 7 p. uttalade departementschefen uttryckligen att etniska svenskar skall 

omfattas av stadgandet när de utsätts för brott, som motiverats utifrån att de är svenskar.  

 

4.4 Yttrandefrihet i förhållande till straffansvar för deltagande i 

organisationer som sysslar med brottslig verksamhet 

Regeringen tillsatte år 1998 en parlamentariskt sammansatt kommitté med uppdrag att utreda 

frågor om straffansvar för deltagande i organisationer som sysslar med brottslig verksamhet 

samt vissa andra frågor med anknytning härtill. Kommittén - som antog namnet Kommittén 

om straffansvar för organiserad brottslighet, m.m. - överlämnade sitt betänkande Organiserad 

brottslighet, hets mot folkgrupp, hets mot homosexuella, m.m. - straffansvarets räckvidd - 

(SOU 2000:88) i oktober 2000. 

Kommittén lade i sitt betänkande i oktober år 2000 fram förslag för flera ändringar av den 

dåvarande strafflagstiftningen. I detta betänkande slog man fast att man inte ansåg att det 

fanns några förfaranden som inte var straffbara som borde vara straffbara. Däremot 

förtydligandes bestämmelsen och man fastslog att när man bedömer huruvida en viss gärning 

är att anse som hets mot folkgrupp krävs en bedömning av dess sammanhang. Det ska vara 
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tydligt att handlingen begåtts med uppsåt. Samtidigt lade staten fram förslaget om att 

kriminalisera hets mot homosexuella, i enlighet med dagens stadgade rätt. Detta gjordes 

genom att man utvidgade den dåvarande 6 kap. § 8 BrB till att även innefatta homosexuella.  

Syftet var bland annat att undersöka om regleringen för hets mot folkgrupp var tillräcklig för 

att förhindra rasistiska sammanslutningar och organisationer från att verka samt att ta 

ställning till kriminalisering av medverkande i organisationen. 

Av kommitténs betänkande framgår att det efter HD:s dom NJA 1996 s.577 (se nedan 5.1) har 

kommit att i långt större utsträckning prövas fall som rör exempelvis Hitlerhälsningar och 

bärande av nazistiska symboler. Avgörandet gav paragrafen för hets mot folkgrupp en 

vidsträckt tolkning, då den visar att paragrafen även täcker sådana mer indirekta former av 

hets. Av remissyttranden framgår vidare att man ifrågasätter var den bortre gränsen går och 

hur straffbart det är att bära symboler, om kopplingen mellan symbolen och rasöverlägsenhet 

är så otvetydig att det är befogat att det ska vara straffbart. Remissvar från promemorian 

Förbud mot rasistiska symboler m.m.
63

 visar också att åsikterna är splittrade i frågan. 

Förarbetena ifrågasätter i samma veva att HD gjorde rätt bedömning i NJA 1996 s. 577 när de 

dömde fallet som hets mot folkgrupp. 
64

 

5. HUR BEDÖMNGEN GÖRS FÖR VAD SOM SKA BETRAKTAS SOM 

HETS MOT FOLKGRUPP 
 

I artikeln ”Silbersky försvarar Landskronamördaren” som publicerades 2011 på hemsidan 

Nationellt Motstånd (idag Nordfront)
65

 publicerades en kommentar för artikeln med rubriken 

”invandrare upprättar rasistiska vägspärrar”. Eftersom utgivaren låtit kommentaren publiceras 

offentligt åtalades magasinet för hets mot folkgrupp.
66

 TR fann att uttalandet förmedlade ett 

budskap som uttryckte såväl hot som missaktning mot gruppen invandrare. Utgivaren hade 

medgivit dess offentliggörande genom att inte hindra att kommentaren publicerades, då han 

haft kännedom om innehållet. Utgivaren överklagade domen till HovR som gjorde samma 

bedömning. 

Vid ett senare liknande rättsfall
67

 friades den person som blivit åtalad för medhjälp till het mot 

folkgrupp på grund av att han underlåtit att ta bort kommentarer som publicerat på dennes 

hemsida. Enligt 23 kap. 4 § Brottsbalken skall ansvar som i balken är föreskrivet för en viss 

gärning ådömas inte bara den som utfört gärningen utan även annan som främjat denna med 

råd eller dåd. Följande kommentar hade publicerats på den åtalades hemsida: 
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”De män som inte uppbådar kraften att avstå från umgänge med andra män de bör straffas. 

Dödsstraff för sodomiter tydliggör detta ansvar… Ju tidigare bögen får möta sin bödel, desto 

förre blir hans samlande synder och desto bättre hans utsikter inför evigheten” 

HD gjorde bedömningen att uttalandet otvivelaktigt utgjorde missaktning enligt BrB 16 kap 8 

§ samt att den åtalade medverkat till vidare spridning genom sin underlåtenhet att ta bort 

kommentaren. Riksåklagaren anförde att inlägget utgör ”hate-speech” samt att det faktum att 

personen som publicerat kommentaren hänvisat till vissa bibliska texten saknar betydelse i 

frågan eftersom det inte är tillåtet att utifrån religiösa texter hota eller uttrycka missaktning för 

de grupper som omfattas av bestämmelsen om hets mot folkgrupp. HD anförde emellertid att 

man även måste beakta omständigheterna kring uttalandet. I enlighet med två tidigare 

rättsfall
68

 måste man ta hänsyn till om hörarna av meddelandet själva valt att ta del av 

meddelandet samt som det funnits möjlighet att kommentera och kritisera meddelandet. HD 

gjorde i detta fall bedömningen att så varit fallet, då kommentaren bemötts med både 

kommentarer och kritik. De ovan nämnda rättsfallen ledde inte till en fällande dom och HD 

ansåg inte att den i fallet gällande kommentaren varit mer kränkande än dessa. HD ansåg att 

innehållet i kommentaren anknyter till bibelns innehåll och att det vidare ej kan anses utgöra 

hate-speech, vilket HD grundat på NJA 2005 s 805. HD ansåg vidare att uttalandena inte är 

falska påståenden. Med anledning härav friade HD den åtalade.  

 

5.1 JK:s bedömning 
 

Flera anmälningar har gjorts mot nättidningen ”Realisten.se” om hets mot folkgrupp, för att 

de på kränkande sätt har publicerat artiklar där de namnger romer samt avslöjar de namngivna 

romernas brottsliga verksamhet. Romerna benämns återkommande som ”zigenare”. JK har 

ansett att handlingarna inte rör sig om hets mot folkgrupp eftersom utgivningsmaterialet 

omfattas av YGL:s rättigheter. JK uppgav vidare i beslutet att syftet med lagstiftningen inte är 

att motverka kritik mot folkgrupper eller skilda företeelser knutna till gruppen samt att 

utgiftsmaterialet i detta fall inte är att bedöma som hets mot folkgrupp. Dessutom ansåg JK att 

kritiken varit kränkande mot de enskilda som benämnts i sajten och inte mot romer som 

grupp. Av den anledningen kan fallet inte utgöra hets mot folkgrupp.
69

 

Enligt JK är syftet med hetslagen inte att motverka kritik av folkgrupper eller av skilda 

företeelser knutna till gruppen, alla förnedrande eller nedsättande yttranden är således inte att 

bedöma som hets mot folkgrupp. 
70

 Även för yttranden som av allmänheten uppfattas som 

stötande finns ett vidsträckt utrymme.
71

 I bedömningen ska hänsyn tas till de bedömningar 

som Europadomstolen har utformat i praxis, exempelvis är ett yttrande inte brottsligt om det 

utgör ett oproportionerligt intrång av yttrandefriheten. Dessutom ska hänsyn tas till vilket 

sammanhang yttrandet spridits och vem/vilka det riktar sig till. Vidare menar JK att 
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yttrandefriheten är särskilt stark vid politiska yttranden samt för yttranden som skapar debatt i 

frågor av allmänt intresse.
72

 JK såg med anledning härav, samt eftersom JK tidigare prövat 

frågan
73

, inte att någon förundersökning i frågan skulle inledas.  

6. PRAXIS 

6.1 NJA 1996 s. 577 – bärande av symbol som förknippas med NS-

rörelsen är hets mot folkgrupp. 

I rättsfallet NJA 1996 s. 577 tog HD ställning till frågan om bärande av symboler som kan 

förknippas med nationalsocialistiska rörelser och dess ideologi ska bedömas som hets mot 

folkgrupp. Den åtalade hade i en offentlig miljö burit vissa märken och symboler som enligt 

åklagaren representerade en våldsinriktad ideologi med förhärligande av den ariska rasen. 

Frågan i målet var om den åtalade mannen genom att bära symbolerna, hade spritt ett 

meddelande som uttrycker hot eller missaktning för andra folkgrupper.  

HD stod därmed inför en bedömning huruvida bärande av vissa symboler och märken, eller 

viss typ av klädsel, kan jämställas med meddelande enligt lagens mening. HD fastslog att en 

förutsättning för att märken och kläder ska kunna anses vara ett meddelande är att det ska 

föreligga en otvetydig koppling till en viss åsiktsriktning. Den åtalade hade bland annat burit 

örnen, lagerkransen och hakkorset som varit frekvent använda i Nazityskland vilket HD kom 

fram till gav en tydlig koppling till Tredje riket. Hakkorset förmedlar idag nedvärdering av 

andra folkgrupper än det nordiska. Den åtalade hade även burit andra märken som kunde 

förknippas med symboler använda av nationalsocialistiska rörelser under 1930- och 1940-

talen. HD fastslog vidare att symbolerna har en stark förbindelse till ovan nämnda rörelser 

och förföljelsen samt utrotning av människor av judisk härkomst till följd av idéer om 

rasöverlägsenhet och rashat.  

HD gjorde en tolkning huruvida bärande av symbolerna uppfyller rekvisitet för ”annat 

meddelande” enligt lagens mening. I förarbetet nämns som exempel åtbörder och 

framställning i bild som ej kan anses som skrift.
74 

Sådana indirekta åsiktsyttringar som 

entydigt förmedlar ett visst budskap kan inrymmas under hets mot folkgrupp. En jämförbar 

indirekt åsiktsyttring kan vara bärande av emblem eller uppträdande i viss klädsel, om denna 

ger otvetydig koppling till en viss åsiktsriktning, det är därmed befogat att anse bärande av 

symbolerna som ett meddelande i lagens mening.
 75

 

I domstolsbeslutet fastställs att det faktum att brottet ”hets mot folkgrupp” utgör en 

inskränkning av människors grundläggande fri- och rättigheter ger en särskild anledning till 

restriktivitet i tolkningen av bestämmelsen. 
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Avslutningsvis konstaterade HD att den tilltalade, genom att bära märkena bland människor 

på offentlig plats hade spritt ett meddelade på grund av dess otvetydiga koppling till tidigare 

nämnda organisationer. HD fastslog dessutom att den tilltalade måste ha insett att budskapet 

uttryckte missaktning mot människor som tillhör andra folkgrupper än den nordiska.  

Gärningen bedömdes således som hets mot folkgrupp då alla rekvisit (uppsåt, missaktning, 

spritt meddelande) varit uppfyllda. 
76

 

Efter detta domslut har det inte funnits någon anledning att införa ett förbud mot användandet 

av rasistiska symboler m.m. 

6.2 Åke Green 
 

Ett väl uppmärksammat mål som kommit att bli betydande för praxis är målet mot Pastor Åke 

Green som i en predikan gjort uttalanden som utgjorde missaktning mot gruppen 

homosexuella.  Pastor Åke Green framförde i Borgholm den 20 juli 2003 en predikan med 

temat ”Är homosexualitet en medfödd drift eller onda makters spel med människor”. Greens 

framförde i sin predikan bland annat att homosexualitet kommer skapa katastrofer, att det är 

homosexualiteten som från början har orsakat ADIS, att homosexualitet är en abnormitet som 

är en djup cancersvulst på hela samhällsproppen. Green framförde vidare att sexuellt 

förvridna människor våldtar såväl människor som djur. Utöver detta framförde Green att 

homosexuella enligt bibeln är perversa människor, att homosexualitet är en av orsakerna till 

pedofili, att homosexualitet är något sjukt och något som en människa väljer samt ett svek 

mot människor. Pastor Green åtalades för hets mot folkgrupp.  

HD friade pastor Green med hänvisning till att Europadomstolen sannolikt skulle ha funnit att 

en fällande dom skulle kränkt Europakonventionen för de mänskliga rättigheterna. 
77

 En 

närmare förklaring till varför denna slutsats är sannolik framgår inte. HD gör vidare 

tolkningen att Europadomstolen inte skulle anse att Åke Greens yttranden är grova nog att 

betecknas som ”hate-speech”. Inte heller varför denna slutsats görs förklaras närmare. 
78

 

Europadomstolen är restriktiv när det gället bedömningen för inskränkningar av människors 

grundläggande fri- och rättigheter vilket synliggörs i ett antal mål, exempelvis mål rörande 

kurdernas situation i Turkiet, vilket dessutom citeras i målet mot Green. Här fastställs att det 

föreligger ett krav på uppmaning till våldshandlingar för att en inskränkning av 

yttrandefriheten ska kunna godtas. 
79

 

6.2.1 HD:s bedömning 

 

HD drog i målet slutsatsen att Green uttryckt missaktning i enlighet med hetslagen. En 

möjlighet till att frångå detta är att begreppet ska ges en mer restriktiv tolkning till fördel för 
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yttrandefriheten och den allmänna samhällsdebatten. En annan möjlighet är att vissa grupper 

är mer utsatta för verbala uttryck för missaktning vilket lättare skulle kunna leda till veritabla 

våldshandlingar mot gruppen. En tredje möjlighet är att missaktningen ska bedömas olika 

utifrån vilket sammanhang det blivit uttryckt i. HD menar att rekvisitet i Greens fall bör tolkas 

mer restriktivt då han ger uttryck för sin religiösa övertygelse i en församling som frivilligt 

deltagit. 

I förarbetena uttrycks att man endast får citera och diskutera religiösa urkunder, vilket i målet 

blir en bedömningsfråga för om Green gick längre än att endast citera och diskutera bibeln. 

HD menade att Greens uttalanden inte kunde utgöra direkta uttryck för bibelns textställen 

samt att uttalandena får anses långtgående men att uttalandena ligger tämligen nära bibeln. Av 

förarbetena framgår vidare att det inte bör vara tillåtet att använda religiösa urkunder för att 

uttrycka missaktning för homosexuella som grupp - det uppkommer här ett problem om 

bibeln i sig uttrycker missaktning för gruppen.  

Yttrandefriheten får inte åberopas som skydd för uttalanden som uttrycker missaktning mot en 

hel folkgrupp, men att å andra sidan får kriminaliseringen av hets mot folkgrupp inte får 

utgöra ett hinder mot yttrandefriheten.
80

 En annan punkt som HD noterar är att man ska utgå 

ifrån hur åhörarna kan ha uppfattat predikan. Vad HD kommer fram till i frågan tycks oklart. 

HD refererar även till ett antal domar som rör frågan huruvida betydelsen av att yttranden 

inneburit uppmuntran till hat, även svar på denna fråga ter sig otydlig i HD:s bedömning. 

Slutsatsen av HD:s bedömning är i vart fall att endast missaktande yttranden som når upp till 

nivån ”hate-speech” kan bestraffas, åtminstone i Greens fall. Åke Green frias därmed. 

 

6.3 Söderhamnsmålet 
 

I NJA 2006 s 467 tog HD ställning till om innehållet i flygblad som spritts på en skola varit 

hets mot folkgrupp. I flygbladet stod skrivet att homosexuella lever promiskuöst samt att de 

orsakat och orsakar spridning av HIV och AIDS. HD ansåg dessutom i målet att texten för 

läsaren måste anses föranleda uppfattningen att pedofili är vanligt bland homosexuella och att 

homosexuella därför verkar för att motverka ett förbud mot pedofili. HD ansåg att innehållet i 

flygbladen klart överskred gränsen för en saklig och vederhäftig diskussion om 

homosexualitet och att meddelandena varit klart kränkande för homosexuella. HD ansåg av 

ovan nämnda anledning att meddelandena uttryckte missaktning för homosexuella vilket ska 

medföra ansvar för hets mot folkgrupp. 

Enligt det ovan nämnda Pastor Green-målet fann HD emellertid att en förarbetstrogen 

tolkning av hetslagen skulle kunna stå i strid med europakonventionen. HD kom fram till att 

det i målet ska prövas om det finns ett samhälleligt behov av inskränkningen, att det är 

proportionellt med ändamålet som ska tillgodoses samt om skälen för inskränkningen är 

relevanta och tillräckliga i situationen. Hänsyn skall dessutom tas till sammanhanget i målet. 
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Här ska en samlad bedömning göras. Enligt Europadomstolen ska yttrandefriheten vara 

vidsträckt, dock kan det vara nödvändigt att bestraffa s.k. hate-speech, dvs. uttryck som 

sprider, förespråkar och uppmuntrar eller rättfärdigar hat grundat på intolerans. I målet var det 

uppenbart att flygbladen spritts i syfte att åstadkomma en debatt för åsikter av de åtalades 

politiska övertygelse. HD ansåg att klistermärkena utgjorde missaktning men inte att de 

uppmuntrat till hat eller våld mot homosexuella. HD fann därför inte att meddelandet utgjorde 

hate-speech och åtalet ogillades därmed. 
81

 

7. EUROPAKONVENTIONENS PÅVERKAN PÅ SVENSK RÄTT 

7.1 Vad ska enligt Europadomstolen beaktas vid en bedömning av 

bestämmelsen för hets mot folkgrupp? 
 

I nedan följer en redogörelse för vad man i mål NJA 2007 s. 805 kommit fram till är de 

faktorer Europadomstolen tar hänsyn till vid bedömning av het mot folkgrupp.  

I Pastor Green-målet
82

 samt 2006 s 467 har HD lämnat en redogörelse för innehållet och 

bakgrunden till lagen om hets mot folkgrupp. Som redan nämnts ska hänsyn tas till de 

grundläggande fri- och rättigheterna, i detta fall främst yttrandefriheten. Av rättsfallen 

framgår vidare att denna prövning bör göras med tillämpning av de principer och 

bedömningar som Europadomstolen utvecklat i sin praxis. Europadomstolen prövar klagomål 

med konventionens bestämmelser i fyra steg: 

1. I vilken mån den åtgärd som vidtagits innefattat en inskränkning av yttrandefriheten 

2. Om inskränkningen har stöd av lag 

3. Om det förelegat något sådant legitimt ändamål för inskränkningen som anges i den 

tillämpliga artikeln 

4. Om inskränkningen är nödvändig i ett demokratiskt samgälle för att tillgodose detta 

ändamål. 

Straffbestämmelsens syfte är att ”skydda annans goda namn och rykte eller rättigheter”
83

 

vilken enligt Europakonventionen är ett godtagbart ändamål för inskränkning av 

yttrandefriheten. Därutöver krävs att inskränkningen ska vara nödvändig i ett demokratiskt 

samhälle. För detta skall nämnas att yttrandefriheten i sig utgör en väsentlig grundsten för ett 

demokratiskt samhälle. Vidare skall en restriktiv tolkning göras för inskränkning av 

yttrandefriheten. Europadomstolen anser att en extra stor restriktivitet skall göras för frågor av 

politisk art samt sådana meddelanden som bidrar till en debatt av allmänt intresse.  

För inskränkning krävs inte att den varit nödvändig men att det förelegat ett angeläget socialt 

behov. Vidare krävs att de skäl som lagts till grund för inskränkningen är relevanta och att de 

är proportionerligt i förhållande till ändamålet.  Europadomstolen prövar sedan om de skäl 
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som lagt till grund för ett avgörande är relevanta och tillräckliga. Vidare har innehållet i 

meddelandet samt syftet av det, stor betydelse. 

 

7.2 Hur Europadomstolens praxis har påverkat HD i Åke Green-målet 

Europadomstolen har ett omfattande praxis i yttrandefrihetsmål enligt artikel 10 i 

Europakonventionen men målet mot Åke Green skiljer sig på många sätt och det finns inte 

något fall som direkt liknar dess omständigheter. 
84

 

En viktig punkt i målet är  religionsfriheten och dess påverkan för utgången. Domstolen 

åberopar ett avgörande från Europadomstolen som fastslog att religionsfriheten innefattar en 

rätt att påverka andra människor genom sin religiösa övertygelse.
 85

 Denna rätt skulle dock 

kunna inskränkas, till exempel för att förhindra att erbjuda materiella eller sociala fördelar, för 

att förhindra påtryckningar på människor i nöd eller trångmål eller vid försök till påverkan 

genom våld eller hjärntvättning. 
86

 Det hänvisade avgörandet omfattades av artikel 9, det vill 

säga religionsfriheten, medan yttrandefriheten omfattas av artikel 10. Det kan ifrågasättas om  

inte Green-målet borde ha prövats enligt artikel 10.  

Europadomstolen har konstaterat att staterna har rätt till en bred bedömningsmarginal vad 

gäller inskränkningar av yttrandefriheten i mål rörande religiösa, till skydd för människors 

religiösa och moraliska övertygelser. 
87

 Domstolen har således inte utvecklat någon 

gemensam norm för vilka ingrepp i yttrandefriheten som är acceptabla med hänsyn till 

religiösa åsikter.
88

  

Europadomstolen har som nämnt lämnat en bred bedömningsmarginal till stater för 

yttrandefrihetsmål med religiösa inslag. Dessa regler torde inte gälla Åke Green då fallet som 

sagt borde bedömas annorlunda av ovan nämna anledning, som ett yttrandefrihetsmål och ej 

som ett religionsfrihetsmål. Domstolen anser dock att marginalen ska vara vid i mål för 

yttrandefrihet i religiösa eller moraliska angelägenheter. Europadomstolen och HD lägger 

vidare en stor vikt vid yttrandefrihet i politiska frågor. HD gör en parallell mellan 

yttrandefrihet vid politiska samt religiösa sammanhang när HD anser att desamma bör gälla 

vid religiösa yttranden. Här menar HD att Europadomstolen framhållit betydelsen av politisk 

yttrandefrihet samt att liknande regler bör gälla i religiösa sammanhang.  

Andra rättsfall som HD tagit vägledning av i bedömningen av Green-målet är de s.k. 

”portalfallen”.
89

 Även dessa skiljer sig från Green-målet då det var de som utmanade 

religionen som hade blivit straffade och inte de som utövade religionen, vilkas religiösa 

känslor hade blivit sårade.   
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Praxis som avser skydd för utsatta grupper gällande yttrandefriheten är ytterst sparsam. 

Europadomstolen har hänvisat till Jersid-målet
90

 vilket behandlar rasistiska och 

främlingsfientliga yttranden. Här lades vikt i att bekämpa rasdiskriminerande yttranden. Den 

åtalade friades dock med anledning av att denna var TV-journalist som via intervjuer 

vidarebefordrade rasistiska uttalanden. Domstolen ansåg slutligen att journalisten endast 

bidragit till en samhällsdebatt av allmänt intresse.  

I Gündüz-målen
91

 fastslår Europadomstolen att yttranden av karaktären ”hate-speech” inte ska 

skyddas av yttrandefriheten. Detta är något som HD fäst stor vikt vid i Green-målet.  

Att Europadomstolen är mycket restriktiva i sin bedömning för inskränkning av yttrandefrihet 

framgår, framförallt  i ett antal mål som har rört kurdernas situation i Turkiet har sagt att det 

krävs en uppmaning till våldshandlingar av talaren för att en inskränkning av 

yttrandefriheten skall kunna godtas.
92
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8. DISKUSSION 
 

Av den redogörelse som i uppsatsen beskrivit gällande rätt i frågor som avser yttrandefrihet 

och hets mot folkgrupp kan följande analys göras. 

Fallet mot Åke Green är mycket välkänt och omdiskuterat. Anledningen till detta tycks vara 

att många anser att innehållet i hans predikan är fel rent moraliskt. Eftersom den 

västerländska demokratin bygger på fri åsiktsbildning är en lagstiftning som hindrar 

människor från att yttra sina känslor och åsikter inte fungerbart i ett demokratiskt samhälle. 

Gränsgången mellan yttrandefrihet och hets mot folkgrupp kan därmed i många fall vara 

väldigt otydlig. För att förhindra intrång på demokratin i samhället finns därför en grundregel 

i RF där det tydligt framgår att begränsningar av yttrandefriheten endast får göras om det är 

godtagbart i ett demokratiskt samhälle där en motsvarande reglering återfinns i 

Europakonventionen. Europakonventionen trycker dessutom hårt på yttrandefrihet i politiska 

och religiösa frågor. Samtidigt har Europadomstolens bedömning idag varit extra givmild för 

intrång av yttrandefriheten i frågor gällande främlingsfientlighet, detta efter påverkan av 

förintelsen under andra världskriget.  

Europakonventionens artikel 10 för yttrandefrihet återfinns till stor del i svensk lag. 

Anledningen till en inkorporering var att stärka medborgarnas fri- och rättighetsskydd genom 

två regelsystem. Systemet ger medborgarna rätt att föra talan mot staten inför en internationell 

domstol. Viktigt är dock att överträdelser i regel ska rättas redan på nationell nivå eftersom 

antalet klagomål till Europadomstolen har ökat i takt med att antalet medlemsstater ökat. 

Utgången av detta innebär att medlemsstaterna måste gå minst lika långt i sin bedömning som 

Europadomstolen skulle ha gjort i deras. HD har därmed en skyldighet att tolka 

Europadomstolens praxis och principer i sin bedömning. Denna skyldighet är nödvändig för 

att Europadomstolen ska kunna uppfylla sin roll och inte överbelastas. Att Sverige är 

förpliktad att följa europadomstolens praxis är någon vi tydligt ser i nämnda mål där HD till 

stor del grundat sin bedömning i hur de trott att målen skulle blivit bedömda av 

europadomstolen.  

Enligt Europakonventionen ska i bedömningen för huruvida yttrandefriheten bör inskränkas i 

mål om hets mot folkgrupp beaktas om inskränkningen varit föreskriven i lag, om den tjänar 

något av de allmänna eller enskilda ändamål som är uppräknade i artikelns andra punkt samt 

om inskränkningen varit nödvändig i ett demokratiskt samhälle för att tillgodose detta 

ändamål. Av Europadomstolens praxis framgår vissa värdegrunder som prioriteras, till 

exempel förebyggande av oordning, skyddande av moral eller annans goda namn, rykte och 

rättigheter. Vidare prioriteras ett upprätthållande av domstolarnas auktoritet. Varje 

medlemsstats bedömning ska vara vidsträckt i dessa frågor. Yttranden av arten ”hate-speech”, 

vilket innebär uppmuntrande till våld, anses nödvändiga att bestraffa.  

Vid en samlad analys av nämnda rättsfall tycks HD tolka yttranden av arten hate-speech som 

ett krav för en fällande dom. HD gör även bedömningen att en avgörande faktor är åhörarnas 

förhållande till det spridda meddelandet. För det fall åhörarna själva valt att ta del av 
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meddelandet, samt haft möjlighet att yttra sina åsikter över det, tycks HD tolka bestämmelsen 

för hets mot folkgrupp ytterst restriktivt.  

Min tolkning av ovanstående undersökning av rättspraxis är vidare att paragrafen för hets mot 

folkgrupp skall ges en mycket restriktivare tolkning än vad som direkt framgår av lag och 

förarbeten. Jag anser att denna restriktivare tolkning är en följd av en inkorporering av 

europakonventionen och Sveriges förpliktelse att gå lika långt i sin tolkning som 

europadomstolen skulle gjort i sin.  Utan denna förpliktelse hade vi i Sverige sett fler fällande 

domar för hets mot folkgrupp, vilket samtidigt skulle innebära ett svagare skydd för yttrande- 

och informationsfriheten. 

Att Sverige har en vidsträckt bedömningsmarginal i frågor som rör yttrandefrihet av religiösa 

eller moraliska aspekter är inte någon som tydligt avspeglas i HD:s bedömningar där man tar 

stor hänsyn till Europadomstolens tidigare avgöranden. Min analys av den rättspraxis från 

Europadomstolen som hänvisas till i bland annat Green- och Söderhamnsmålen är att den ger 

ytterst liten vägledning då situationen i Greens fall skiljer sig avsevärt från de hänvisade de 

hänvisade målen och dess relevans kan i många fall ifrågasättas. Europakonventionens 

stränga krav tycks lämna ett ytterst litet utrymme för inskränkningar gällande hets mot 

folkgrupp. Det tycks vidare ge yttrandefriheten ett mer långtgående skydd i religiösa 

sammanhang.  

 

8.1 Europarättslig praxis relevans i berörda rättsfall 
 

Professor Inger Österdahl ifrågasätter i en artikel ”Har HD hittat en hets-doktrin”
93

 de rättsfall 

från Europadomstolen som HD hänvisat till i både Green- och Söderhamnsmålet och dess 

relevans för målen. Alla hänvisade rättsfall skiljer sig markant från både Green- och 

Söderhamnsmålet. Österdahl menar vidare att Europadomstolens praxis lämnar fältet väldigt 

öppet för medlemsstaterna att själva göra denna tolkning.  

Ett mål som HD hänvisade till i Greens fall gällde religionsfrihet och var och ens rätt att 

förmedla sin tro där Europadomstolens slutsats var att denna rättighet inte kunde ifrågasättas. 

Anledningen till att detta fall inte torde ge vägledning i Green-målet är eftersom Greens rätt 

att förmedla sin tro aldrig ifrågasatts. För Green prövades om de ord han uttalade är godkända 

enligt lag. Fallet mot Åke Green skulle därför enligt min mening ha bedömts som ett 

yttrandefrihetsmål.  

HD har vidare hänvisat Otto-Preminger-Institut där Europadomstolen fastställt att den som 

utövar yttrandefrihet enligt konventionens artikel 10 har ett ansvar samt skyldigheter i 

samband med religiösa åsikter och övertygelser för att undvika kränkande uttalanden. Detta 

för det fall då yttrandena inte bidrar till en allmän debatt vilket kan bidra till framsteg i 

umgänget mellan människor.94 Otto-Preminger-Institut rörde en inskränkning av 
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yttrandefriheten med hänvisning till hädelse. Österdahl har ifrågasatt även detta måls relevans 

med anledning av hädelsebrottets tvivelaktighet samt att målet inte är av Europadomstolens 

större.  

8.2 Åke Green-målet 
 

Målet mot Pastor Green var första gången ett fall för hets mot folkgrupp avseende gruppen 

homosexuella prövades av högre instans. HD:s bedömning har därefter haft stor betydelse för 

svensk rättspraxis och målet har åberopats åtskilliga gånger, bland annat vid åtal mot 

nynazistiska aktivister för hets mot homosexuella
95

 samt i en förundersökning rörande 

hatfyllda budskap om homosexuella på internet.  

Åke Greens predikan uppfyller samtliga rekvisit som direkt framgår av paragrafen för hets 

mot folkgrupp enligt svensk lag, det som blev avgörande var hur HD trodde att 

Europadomstolen skulle ha dömt i frågan. Greens uttalanden utgjorde inte hate-speech och 

Green friades därmed. En stark argumentation för en friande dom är självfallet även skyddet 

för religions- och yttrandefrihet. Att fälla Åke Green för hets mot folkgrupp skulle kunna 

innebära att domstolar i väldigt stor utsträckning skulle få bestraffa predikningar, domstolarna 

skulle behöva börja tolka de religiösa texternas innehåll och bedöma detta i förhållande till 

den svenska lagstiftningen om hets mot folkgrupp och eventuellt komma fram till att de 

religiösa texterna bitvis strider mot svenska lagen. En sådan rättspraxis skulle således inte 

vara möjlig. Ett skäl till en fällande dom skulle kunna vara att man markerar förbudet av att 

använda religiösa texter för att uttrycka missaktning. En annan avgörande faktor i målet var, 

som tidigare nämnt, att predikan inte utgjorde hate-speech enligt HD:s mening. Frågan är om 

detta ska tolkas som att det är fritt fram att sprida missaktande meddelanden mot 

homosexuella, så länge uttalandena inte utgör hate-speech, dvs. konkreta hot om våld? 

Vid en samlad bedömning av de rättsfall och anmälningar som gjorts för hets mot folkgrupp 

anser jag att uttalandena i många fall har överstridit gränsen för en saklig debatt och varit 

grovt kränkande för exempelvis grupper av utländsk härkomst eller homosexuella Jag ser 

vidare att det uppstår en problematik när en person uttalar sig missaktande och samtidigt 

hävdar, som i Greens fall, att uttalandena grundar sig på bibliska texter. Problematiken 

uppstår eftersom det är svårt att göra en bedömning för när ett meddelande i lagens mening 

avser tolkning av religion och uttryck av en trosuppfattning eller när religionen används för 

att dölja missaktande meddelanden.  
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