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Hets mot folkgrupp 
En reflektion om uppsåt och social adekvans 

EVA JOHNSSON*

1 Inledning 

Hets mot folkgrupp utgör tillsammans med olaga diskriminering och 
straffskärpningsregeln i 29 kapitlet brottsbalken (BrB) en grupp av brott som 
brukar betecknas som hatbrott. Med hatbrott avses brott där motivet är att 
kränka en person, folkgrupp eller annan sådan grupp på grund av till exempel 
ras, hudfärg eller sexuell läggning.1 Antalet anmälda brott som rör enbart hets 
mot folkgrupp har varit relativt konstant mellan åren 2007 och 2011, för att 
därefter öka i antal fram till 2014. Därefter har antalet brott som anmälts 
minskat.2 

Regleringen om hets mot folkgrupp finns i 16:8 brottsbalken (BrB). 
Bestämmelsen infördes första gången år 1948 och har därefter ändrats ett flertal 
gånger.3 Bestämmelsen syftar till att stoppa uttalanden och meddelanden som 
uttrycker hot och missaktning mot grupper på grund av ras, hudfärg, nationellt 
eller etniskt ursprung, trosbekännelse eller sexuell läggning.  

En gärning är otillåten enligt svensk rätt om den är brottsbeskrivningsenlig 
och inte kan rättfärdigas med stöd av till exempel undantagsreglerna i 24 kap. 
BrB eller med hjälp av allmänna principer om social adekvans.4 För straffrättsligt 
ansvar krävs emellertid, förutom att gärningen är otillåten, att gärningsmannen 
 
* Eva Johnsson är disputerad i rättssociologi och forskar samt undervisar huvudsakligen i 
straffrätt och kriminologi. 
1 Polisen, tillgänglig på https://polisen.se/Lagar-och-regler/Om-olika-brott/Fakta-om-hatbrott/, 2017, 
(2017-05-27). 
2 Brottsförebyggande rådet (Brå), tillgänglig på http://bra.se/brott-och-statistik/kriminalstatistik.html, 
2017, (2017-05-27). 
3 Prop. 1948:80 Kungl. Maj:ts proposition nr 80, SFS 1970:224, SFS 1982:271, SFS 1988:835 och 
SFS 2002:800. 
4 Se t.ex. Asp, Petter, Ulväng, Magnus & Jareborg, Nils, Kriminalrättens grunder, andra upplagan, 
Iustus Förlag AB, Uppsala, 2013, s. 66. 
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även kan hållas personligt ansvarig för den. Under begreppet personligt ansvar 
faller uppsåt och oaktsamhet samt ursäktande omständigheter, som till exempel 
excess och straffrättsvillfarelse.5 

Enligt huvudregeln i 1:2 1 stycket BrB måste en gärning täckas av uppsåt för 
att ett brott ska anses begånget. Om oaktsamhet är tillräckligt för straffrättsligt 
ansvar, ska detta anges uttryckligen i lagtexten. Hets mot folkgrupp, då inget 
annat är stadgat, kräver uppsåt. Hur uppsåtsbedömningen ska ske i förhållande 
till de olika rekvisiten har emellertid inte tydliggjorts i förarbeten eller av Högsta 
domstolen (HD). Det torde innebära att en normal uppsåtsbedömning ska 
göras.6 Uppsåtsbedömningen kan emellertid i vissa fall skapa problem när det 
handlar om hets mot folkgrupp. Vidare finns oklarheter vad gäller det 
straffrättsliga ansvaret i förhållande till de oskrivna reglerna om social adekvans. 

I det här kapitlet kommer jag att diskutera och reflektera kring social adekvans 
och uppsåt avseende straffbestämmelsen hets mot folkgrupp. Syftet med texten 
är att lyfta den problematik som kan uppstå och inte att klargöra gällande rätt på 
området. Särskild fokus kommer att läggas på rekvisitet missaktning. 

2 Hets mot folkgrupp 

Brottsbalkens reglering om hets mot folkgrupp i 16:8 stadgar ansvar för spridning 
av uttalande eller andra meddelanden som ”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”. Brottet 
kan även begås som tryckfrihetsbrott och som yttrandefrihetsbrott i enlighet med 
tryckfrihetsförordningens (TF) och yttrandefrihetsgrundlagens (YGL) regler. 

Muntliga och skriftliga framställningar såväl som symboler och bilder som inte 
är skrifter omfattas av 16:8 BrB.7 Vad gäller symboler har HD angett att de 
omfattas så länge förmedlandet av budskapet är entydigt.8 Bestämmelsen 
begränsas emellertid i viss mån av de grundläggande rättigheterna i 
regeringsformen (RF) och i Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga 
rättigheterna och grundläggande friheterna (EKMR).9  

Kravet på spridning innebär att fler än ett fåtal måste ha haft möjlighet att ta 
del av uttalandet eller meddelandet. Det ska ha spridits till personer utanför den 
 
5 Se t.ex. Jareborg, Nils, Allmän kriminalrätt, Iustus Förag AB, Uppsala, 2001; Asp m.fl., 2014. 
6 Se t.ex. Jareborg, 2001. 
7 Prop. 2001/02:59 Hets mot folkgrupp m.m., s. 21. 
8 NJA 1996 s. 577. 
9 Se t.ex. NJA 2005 s. 805 och NJA 2006 s. 467. 
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helt privata sfären, men det krävs inte att det har skett offentligt.10 Vidare ska det 
handla om ett hot eller missaktning med anspelning på en viss typ av grupp. Vad 
som är ett hot ska enligt förarbetena förstås enligt gängse språkbruk. Rekvisitet 
ska därmed omfatta även andra hot än de som är kriminaliserade enligt 4:4 BrB 
(olaga tvång) och 4:5 BrB (olaga hot).11 Med missaktning avses både direkta och 
indirekta kränkande omdömen.12 Alla kritiska eller liknande uttalanden omfattas 
inte. Inom det straffbara området faller enbart uttalanden och meddelanden som 
”fullt klart [...] överskrider gränsen för en saklig och vederhäftig diskussion”.13 
Uttalanden som är nedsättande för en grupps anseende eller som förlöjligar en 
grupp eller ras omfattas emellertid nästan alltid.14  

Uppräkningen av de grupper som skyddas av bestämmelsen är uttömmande. 
Det ska handla om angrepp riktade mot specifika grupper eller ”kollektiv av 
sådana grupper”, till exempel invandrare.15 Bestämmelsen uppställer inget krav 
på att det måste handla om en minoritetsgrupp, utan även majoritetsgrupper 
torde omfattas.16 Angrepp på individer omfattas alltså inte, men kan vara 
straffbara enligt andra bestämmelser i brottsbalken, exempelvis förtal enligt 5:1 
BrB eller förolämpning enligt 5:3 BrB. 

3 Social adekvans 

Social adekvans är en oskriven undantagsregel – en ”slasktratt” - som gör en 
annars otillåten gärning tillåten.17 Det handlar om fall då antingen gärningen är 
tillåten på grund av bristande gärningskontroll (risktagandet är tillåtet) eller på 
grund av att gärningen utförts med ett syfte som anses godtagbart, som till 
exempel medicinska åtgärder inom hälso- och sjukvården eller brukande av våld 
i boxning och ishockey. I de fallen anses det orimligt att döma till ansvar, trots 
att det inte går att göra gärningen rättsenlig med stöd av lag.18  

 
10 Se t.ex. prop. 2001/02:59 Hets mot folkgrupp m.m., s. 15; NJA 1999 s. 702. 
11 Prop. 2001/02:59 Hets mot folkgrupp m.m., s. 14. 
12 NJA 1982 s. 128. 
13 Prop. 2001/02:59 Hets mot folkgrupp m.m., s. 41. 
14 Se t.ex. NJA 1982 s. 128. 
15 Prop. 2001/02:59 Hets mot folkgrupp m.m., s. 15. 
16 Se dock JK dnr 3217-03-30, beslut 2003-11-05.  
17 Se t.ex. Jareborg, 2001, s. 291; NJA 2014 s. 808. 
18 Jareborg, 2001, s. 290 och s. 295 ff. 
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Begreppet social adekvans har kritiserats för att vara otydligt, vilket tycks 
hänga samman med att det inte används på ett enhetligt sätt.19 Vidare är den 
sociala adekvansens konturer ”vaga och svårfångade”;20 något som torde påverka 
både dess funktion och tillämpning. 

4 Uppsåt 

Kravet på uppsåt är lagstadgat i 1:2 1 st. BrB. De tre uppsåtsformerna - 
avsiktsuppsåt, insiktsuppsåt och likgiltighetsuppsåt - som tillämpas i svensk rätt 
har emellertid utvecklats i rättspraxis.21 Uppsåtet ska täcka hela den otillåtna 
handlingen. Det innebär att det inte bara ska täcka omständigheterna som gör 
gärningen brottsbeskrivningsenlig, utan även frånvaron av omständigheter som 
gör gärningen tillåten. Med andra ord ska både de positiva och de negativa 
rekvisiten vara täckta av gärningsmannens uppsåt.22 

Huvudregeln, från vilken det finns ett antal undantag, är att det räcker med 
likgiltighetsuppsåt för att dömas för ett brott. Likgiltighetsuppsåtet brukar kallas 
uppsåtets nedre gräns eftersom uppsåtsformen utgör gränsen mellan uppsåt och 
oaktsamhet.23 Att gärningsmannen har likgiltighetsuppsåt innebär att han eller 
hon är medveten om risken för att omständigheten, följden eller effekten 
föreligger och är likgiltig inför att den förverkligas; den har inte utgjort ett 
relevant skäl för gärningsmannen att avstå från gärningen.24 Vid bedömningen 
av om gärningsmannen varit likgiltig, ska hans eller hennes inställning i gärnings-
ögonblicket beaktas. Vad trodde han eller hon och vad trodde han eller hon 
inte?25 

Den andra uppsåtsformen, insiktsuppsåt, är tillämplig på handlingar, 
omständigheter, följder och effekter. Om gärningsmannen har insiktsuppsåt, har 
han/hon praktisk visshet (vetskap) om att en viss omständighet föreligger eller 
att en följd kommer att inträffa. Det krävs inte att gärningsmannen är hundra 

 
19 Se t.ex. Svensson, Erik, ”Social adekvans i straffrättsdogmatiken”, SvJT, 2016, häfte 5, s. 399–
416. 
20 Svensson, 2016, s. 400. 
21 Se t.ex. NJA 2004 s. 176; NJA 2016 s. 763. 
22 Asp m.fl., 2013, s. 324. 
23 Borgeke, Martin, ”Ett förtydligande av uppsåtets nedre gräns”, SvJT, 2017, s. 93–105. 
24 Se t.ex. NJA 2004 s. 176. 
25 Se t.ex. NJA 2016 s. 763. 
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procent säker, utan det räcker att han/hon ser till exempel följden som praktiskt 
taget oundviklig.26 

Avsiktsuppsåt är den tredje formen av uppsåt och avsiktsuppsåt kan en 
gärningsman endast ha avseende en följd eller en effekt, det vill säga till ett 
framtida syfte. Uppsåtsformen innebär att gärningsmannen agerar i syfte att 
uppnå en viss följd eller effekt, till exempel en ekonomisk skada eller en 
kroppsskada, eller agerar i syfte att uppnå en viss följd eller effekt som ett 
genomgångsled till ett annat syfte. Det räcker att gärningsmannen ser följden eller 
effekten som praktiskt möjlig. 27 

Det går inte att ha avsiktsuppsåt till något av rekvisiten i hets mot folkgrupp 
eftersom syftet med gärningen ligger utanför rekvisiten i bestämmelsen. 
Bestämmelsen har med andra ord ingen följd eller effekt.28 Däremot kan 
rekvisiten i hets mot folkgrupp täckas av insiktsuppsåt eller likgiltighetsuppsåt. 

5 Diskussion 

Det har nämnts ovan att en gärning som begås i strid med 16:8 BrB är ett brott 
om den är brottsbeskrivningsenlig, otillåten, begås uppsåtligen och inte kan 
ursäktas. I det här avsnittet ligger fokus på rekvisiten missaktning samt social 
adekvans och uppsåt. Diskussionen tar avstamp i vissa typer av beteenden, för 
att illustrera en mer omfattande problematik. Hets mot folkgrupp som begås av 
oaktsamhet är enligt gällande rätt inte en straffbar gärning, vilket medför att det 
faller naturligt att utesluta oaktsamhet från diskussionen. Vidare torde det vara 
relativt ovanligt att andra rättfärdigande omständigheter än social adekvans 
åberopas för att göra hets mot folkgrupp till en tillåten gärning. Säkerligen går 
det att tänka sig situationer då en gärningsman till sitt försvar åberopar till 
exempel nöd och nödvärn. Tillämpningsområdet för andra rättfärdigande 
omständigheter i förhållande till hets mot folkgrupp borde dock rimligtvis vara 
så litet (och oproblematiskt), att det kan lämnas utanför diskussionen. 

Det finns ett stort antal olika gärningar som anses vara tillåtna. Som exempel 
på tillåtna beteenden kan nämnas att tatuera sig, att gå på maskerad och att samla 
på historiska föremål. Det är möjligt att argumentera för att tatueringar är tillåtna 
på olika grunder. Den första grunden tar sikte på tatueringar som en form av 
 
26 Asp m.fl., 2013, s. 289. 
27 Asp m.fl., 2013, s. 287–288. 
28 Avsikten dvs. syftet med ett uttalande som visar missaktning kan t.ex. vara att kränka en 
folkgrupp. I förhållande till kränkningen föreligger då avsiktsuppsåt. Kränkningen är emellertid 
inte ett rekvisit i 16:8 BrB. 
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misshandel enligt 3:5 BrB, som tillåts med stöd av giltigt samtycke av den som 
tatueras i enlighet med 24:7 BrB. Att tatuera någon är med det här synsättet 
endast otillåtet om det sker utan samtycke. Den andra möjligheten är att se 
tatueringen som ett tillåtet risktagande. Gärningen ses då som etiskt berättigad 
eller värdefull och blir därmed socialadekvat.29 

Om man väljer att skaffa sig en tatuering, vilket alltså i de flesta fall torde vara 
tillåtet, är utgångspunkten att man får skaffa sig en valfri tatuering. Möjligtvis har 
tatueringsbranschen egna interna regler, men det finns ingen kriminalisering som 
rör valet av tatuering. Valet av tatuering och skaffandet av tatueringen är därför 
ur ett straffrättsligt perspektiv relativt oproblematiskt.30 

Problematik uppstår först när personen visar upp sin tatuering, om 
tatueringen uppfyller rekvisiten för hets mot folkgrupp.31 En tatuering på armen 
av exempelvis ett hakkors, som har en otvetydig koppling till en åsiktsriktning 
som innebär missaktning mot olika grupper på grund av bland annat ras och 
trosbekännelse,32 borde anses spridd om den visas upp för fler än ett fåtal 
personer på till exempel en badstrand eller i ett köpcenter. Om personen har 
insikt om att han eller hon har en tatuering, att fler än ett fåtal personer kan ta 
del av den samt innebörden av hakkorset, har personen uppsåt. Är det då rimligt 
att döma personen för hets mot folkgrupp för att han/hon går med bara armar 
en varm sommardag på stranden eller inne i ett köpcenter? Ska hänsyn tas till om 
personen vill begå hets mot folkgrupp eller inte genom att visa upp tatueringen? 
Blir det någon skillnad om det är en gammal tatuering och personen inte längre 
hyser de åsikter som hakkorset står för? I det sistnämnda fallet har ju personen 
fortfarande insikt om tatueringens innebörd och således uppsåt. Han/hon 
uppfyller kraven för brott. En liknande argumentation kan föras i förhållande till 
historiska samlingar och maskeraddräkter. Kan en person som samlar på tyska 
historiska föremål dömas till ansvar om han/hon har fest hemma och fler än ett 
fåtal ser föremålen eller om han/hon öppnar sin altandörr en varm sommardag 
och folk som går förbi ser föremålen genom den öppna dörren? Är det hets mot 
folkgrupp att klä ut sig till nazist med tillhörande symboler och gå på maskerad? 

Det som är intressant när det handlar om hets mot folkgrupp är i vilken mån 
personens syfte med gärningen ska beaktas. Ett rättsfall från en lägre instans33 
illustrerar problematiken. I fallet valde domstolen att fria en tilltalad som på en 
 
29 Se dock Asp m.fl., 2013, s. 234. 
30 Det är naturligtvis under förutsättning att ingenting går snett under tatueringsprocessen.  
31 Även andra brott kan aktualiseras som t.ex. sexuellt ofredande enligt 6:10 2 st. BrB, men de 
kommer inte att diskuteras vidare. 
32 Jfr NJA 1996 s. 577. 
33 Jönköpings tingsrätt. 
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maskerad burit bland annat en armbindel med hakkors. Enligt domstolen 
saknade personen uppsåt till att sprida missaktning; det var inte hans syfte. 
Domstolens bedömning kan ifrågasättas, då den tilltalade faktiskt förstod 
innebörden av de symboler han bar på festen. Vidare förstod han att de femtiotal 
besökarna kunde ta del av symbolerna. Hans uppsåt täckte därför rekvisiten. 

Det går att fundera över om domstolen i ovan nämnda fall anser att det finns 
ett krav på vilja i uppsåtsbedömningen beträffande hets mot folkgrupp? 
Domstolen konstaterar att den tilltalade rent objektivt uppfyller rekvisiten; det 
handlar om symboler som uttrycker missaktning. Den tilltalade vill emellertid inte 
sprida missaktning, vilket, enligt domstolens bedömning, innebär att det saknar 
betydelse att han förstod att han gjorde det. Domstolen lägger således vikt vid 
den tilltalades syfte och avsikt, inte hans insikt; han hade ett ”legitimt skäl” för 
att bära symbolerna som uttryckte missaktning, vilket utesluter uppsåt. Vad 
domstolen grundar sin något ovanliga syn på uppsåt på framgår inte av 
domskälen. Domstolens uppsåtsbedömning verkar vara ett tydligt avsteg från 
gällande rätt och det kan diskuteras om det är så en uppsåtsbedömning verkligen 
ska göras i förhållande till hets mot folkgrupp. Straffbestämmelsen har ingen 
följd, vilket medför att syftet med gärningen är irrelevant i uppsåtsbedömningen. 
Det räcker för ansvar att den tilltalades insikt täcker rekvisiten. Om domstolen 
anser att den tilltalade hade ett beaktansvärt syfte med sitt handlande, hade det 
enligt min mening varit lämpligare att utesluta ansvar på grund av social 
adekvans. Jag kommer att återkomma till det senare i diskussionen. 

Det fallet ovan och de olika exempel som nämnts ovan illustrerar är att det 
svåra med hets mot folkgrupp är i vilken mån en persons personliga åsikter ska 
vägas in i bedömningen av huruvida brott har begåtts. Att det inte är individens 
personliga åsikter som ska uttrycka missaktning med hjälp av ett uttalande eller ett 
meddelande måste anses utrett; det är istället uttalandet eller meddelandet som 
rent objektivt sett ska uttrycka missaktning. Det sagda stöds av såväl lagtexten 
som förarbeten och praxis. Enligt förarbetena ska uttalandet eller meddelandet 
ligga till grund för bedömningen, vilket naturligtvis är i överensstämmelse med 
lagtexten.34 HD har i flera domar konstaterat detsamma.35 I bedömningen av om 
en gärning utgör hets mot folkgrupp måste, enligt förarbetena, gärningen det vill 
säga spridandet av uttalandet eller meddelandet, bedömas i sitt sammanhang. 
Även motiven till gärningen ska beaktas. Uttalandet eller meddelandet ska ha en 

 
34 Prop. 2001/02:59, s. 21–22. 
35 Se t.ex. NJA 1982 s. 128; NJA 1996 s. 577. 
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sådan karaktär att det på ett tydligt och otvetydigt sätt uttrycker missaktning.36 
Det är inte individens personliga inställning och åsikter som ska beaktas, utan 
innebörden av uttalandena och meddelandena. Därefter ska en uppsåts-
bedömning göras.37 

Det uppställs emellertid alltså inte något krav på att personen som sprider 
uttalandet eller meddelandet med rasistiska eller liknande innebörd själv hyser 
missaktning mot en folkgrupp eller annan sådan grupp. Det är således inte heller 
personens personliga åsikter som är relevanta i uppsåtsbedömningen i 
förhållande till 16:8 BrB, utan endast personens insikt alternativt likgiltighet i 
förhållande till meddelandets eller uttalandets innebörd. Likgiltighetsuppsåt ska 
därför räcka för ansvar. Det innebär att om personen är medveten om att det 
finns en risk för att uttalandet eller meddelandet hyser missaktning och är likgiltig 
inför att så är fallet, kan han eller hon hållas straffrättsligt ansvarig för det. 

Frågan är vad som enligt förarbetena avses med att personens motiv ska 
beaktas i bedömningen. Begreppet motiv i straffrättsliga sammanhang syftar 
vanligtvis på uppsåt och oaktsamhet. Vad ville gärningsmannen uppnå med 
gärningen? Orsaken till varför gärningsmannen genomförde gärningen är endast 
relevant i förhållande till rekvisiten. Om en gärningsmans fru är otrogen och 
gärningsmannen bestämmer sig för att begå hets mot folkgrupp som en direkt 
följd, ska inte det beaktas.38 Det som ska beaktas är gärningsmannens inställning 
till straffbestämmelsens rekvisit. Hade gärningsmannen uppsåt? 

Beträffande hets mot folkgrupp kan det emellertid argumenteras för att motiv 
används i relation till rekvisitet missaktning. Om motivet inte är att missakta utan 
att hålla en saklig debatt, handlar det inte om hets mot folkgrupp. Detsamma 
gäller sammanhanget som uttalandet eller meddelandet ska bedömas i; om 
sammanhanget tyder på att det inte handlar om att missakta en grupp, är 
gärningen inte brottslig. Det handlar med andra ord om ett beteende som är 
socialadekvat. Om uttalandet eller meddelandet sprids som en del av en saklig 
och vederhäftig diskussion, är det tillåtet, även om det i andra sammanhang skulle 
kunna utgöra brott mot 16:8 BrB. I praktiken innebär det att två identiska 
uttalanden, men med olika motiv och i olika sammanhang, kan komma att 
bedömas olika. 

När det handlar om gränsfall, kan en persons personliga åsikter få betydelse 
för huruvida rekvisiten i 16:8 BrB är uppfyllda. En armbindel med ett hakkors 
 
36 Prop. 2001/02:59, s. 22. 
37 Jfr NJA 1996 s. 577. 
38 Jfr t.ex. Borgeke, Martin, Att bestämma påföljd vid brott, tredje upplagan, Wolters Kluwer, 
Stockholm, 2016. 
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under en nynazistisk demonstration torde utgöra hets mot folkgrupp under 
förutsättning att uppsåt kan konstateras. Vidare kan ett uppsåtligt bärande av 
olika märken med koppling till Nazi-Tyskland på en keps och en jacka utgöra 
hets mot folkgrupp.39 När det handlar om gärningar som ligger på gränsen, blir 
bedömningen mer problematisk. Begår en person med ett hakkors tatuerat på 
armen hets mot folkgrupp, även om han/hon inte längre tror på hakkorsets 
symbolik? Rent objektivt handlar det om missaktning, men ska personens motiv 
beaktas? Att personen har uppsåt är tydligt, men kanske kan gärningen i vissa fall 
göras tillåten med stöd av den oskrivna regeln om social adekvans. 

6 Avslutande reflektioner  

Det är inte orimligt att begära att motiven och sammanhanget i vilket en gärning 
begås ska beaktas i bedömningen av om det handlar om hets mot folkgrupp enligt 
16:8 BrB. Det som kan diskuteras är om bedömningen ska göras som en del av 
brottsbeskrivningsenligheten, i bedömningen av social adekvans eller i 
bedömningen av det personliga ansvaret. När det inte handlar om hot, kommer 
missaktningsrekvisitet att utesluta ansvar i de fall där det handlar om uttalanden 
eller meddelanden som ingår i en saklig och vederhäftig diskussion. Frågan som 
ska ställas är: handlar det om ett uttalande eller meddelande som uttrycker 
missaktning för folkgrupp eller annan sådan grupp av personer med anspelning 
på ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, trosbekännelse eller sexuell 
läggning? Om svaret är jakande och uttalandet eller meddelandet spridits, 
uppfylls rekvisiten för hets mot folkgrupp. I förhållande till rekvisiten ska det inte 
ha någon betydelse om gärningsmannen spridit egna åsikter eller någon annans. 
Det som är oklart är om även uttalanden och meddelanden som inte är en del av 
en saklig och vederhäftig diskussion kan falla utanför lagrummet på grund av att 
de till exempel ingår i en maskeraddräkt eller i en tatuering. Handlar det om 
missaktning i de fallen? Om motivet och sammanhanget beaktas, borde 
missaktning kunna uteslutas. Mycket talar emellertid för att bedömningen ska ske 
objektivt, vilket medför att rekvisiten även i de fallen är uppfyllda. 

Enligt min åsikt är det mest lämpligt att i vissa fall utesluta hets mot folkgrupp 
på grund av social adekvans. Gärningen blir då tillåten. Det måste anses mindre 
passande att frångå en normal uppsåtsbedömning och föra in ett underförstått 
krav på legitimt skäl i uppsåtsbedömningen. Uppsåtsbedömningen bör följa 
normala straffrättsliga riktlinjer så att rättstillämpningen blir enhetlig och 
förutsägbar. 

 
39 Se t.ex. NJA 1996 s. 577. Se även t.ex. RH 1997:53. 
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Bedömningen av legitima skäl eller syften bör istället göras i förhållande till 
social adekvans. Om gärningen är värdefull eller etiskt berättigad bör den, trots 
att den uppfyller rekvisiten i hets mot folkgrupp, vara rättfärdigad. Under social 
adekvans kan då gärningar, som till exempel att klä ut sig till nazist på en 
maskerad, falla in. Självklart kommer problem fortfarande att uppstå när det 
handlar om att avgöra vad som är socialadekvat beteende och vad som inte är 
det. Det är nämligen tydligt att straffbestämmelsen hets mot folkgrupp öppnar 
upp för svåra bedömningar eftersom det i slutändan handlar om att värdera olika 
intressen. I grund och botten är det dock frågor som måste lösas i 
rättstillämpningen, då främst av HD.


