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1 Inledning  
 
"Men jämställhet för mig är att man pullar en sexistisk feministhora i vaginan med en stor 

kniv. Det bästa man kan göra for jämställigheten i Sverige är att gå ut med ett basebollträ 

och slå ihjäl sexistiska feministkräk"1 

 

1.1 Bakgrund 
Citatet ovan kommer från en dom av Svea Hovrätt. Den handlade om ett fall av ofredande där 

en man skrivit ovanstående citat och många fler liknande kommentarer i kommentarsfältet på 

en kvinnlig nyhetsreporters kolumn. Mannen dömdes i tingsrätten (TR) men Hovrätten 

(HovR) upphävde TR:s dom och friade mannen. I domskälen skrev HovR att det stod klart att 

mannen hade skrivit dessa kommentarer och att kvinnan hade tagit illa vid sig av det grova 

språket men att detta inte var tillräckligt för att det skulle uppfylla rekvisitet annat hänsynslöst 

beteende i brottet ofredande. Dock skriver HovR att: ”En annan sak är att goda skäl kan 

anföras för att förfaranden av det slag som är föremål för HovR bedömning borde vara 

straffbara. Det får emellertid anses ankomma på lagstiftaren att ta ställning till om en 

sådan kriminalisering bör införas och hur den i sådana fall bör utformas.”2HovR menar 

alltså att denna grova kommentar riktad mot kvinnor och framförallt kvinnliga feminister inte 

utgjorde ofredande. Dock medger den att detta beteende borde vara kriminaliserat och öppnar 

för att en lagändring borde ske. Detta är intressant för här belyser HovR en lucka i 

lagstiftningen. En lucka som består i att en majoritet av det våld som begås mot kvinnor inte 

ses som lika allvarligt som andra typer av våld eller i vissa fall till och med är lagligt som i 

rättsfallet ovan. Våld mot kvinnor i nära relationer har länge varit osynliggjort i samhället, 

dels på grund av historiska föreställningar där våld mot kvinnor ansågs tillhöra den privata 

sfären som lagstiftaren inte skulle lägga sig i. Dels på grund av våldet ofta reduceras till 

enskilda handlingar istället för utlopp för en samhällsstruktur där kvinnor anses underordnade. 

Kampanjer som Fatta! och nu senast #Metoo vittnar om att även sexuellt våld mot kvinnor har 

osynliggjorts i åratal och att förövarna inte behövt ta några konsekvenser för sitt beteende. 

Detta våld har inte heller begränsats till nära relationer utan har förekommit på arbetsplatser 

och event, i många olika branscher och drabbat kvinnor i alla åldrar från alla samhällsklasser. 

Allt detta tyder på att den lagändring som HovR frågar efter i högsta grad är nödvändig för att 

bekämpa detta våld. Frågan är bara hur denna lagändring skulle se ut? En strategi för att 

                                                
1 Svea Hovrätt Mål B 9461-14, Stockholms Tingsrätt Mål B10319-14 s 3. 
2 Svea Hovrätt Mål B 9461-14 s 4. 
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belysa och betona allvarligheten i vissa brott att deras straff skärps förutsatt att vissa kriterier 

uppfylls. I Sverige går det att finna en sån regel i BrB 29:2 7p. där de s.k. hatbrotten regleras. 

Hatbrottsregeln innebär att om brottets motiv var att kränka en person pga. av tillhörighet till 

en särskild grupp såsom genom ras, etnicitet, sexuell läggning etc. så ska straffet för brottet 

skärpas. Under 90-talet gjorde Kvinnovåldskommissionen en utredning av lagstiftningen runt 

kvinnofrid som presenterades 1995 i slutbetänkandet SOU 1995:60 Kvinnofrid. I betänkandet 

föreslog kommissionen att kön skulle införas som en grund till straffskärpning, dvs att brott 

begångna mot kvinnor skulle kunna ses som hatbrott och leda till skärpta straff.3  Regeringen 

valde att inte följa upp detta förslag och deras största argument emot en sådan lagreglering var 

att kvinnor inte kunde anses utgöra en sådan minoritet som behöver skyddas.4 Rent statistiskt 

sett till antalet kvinnor i världen så stämmer detta naturligtvis. Det beräknas att ungefär 50% 

av världens befolkning är kvinnor, så storleksmässigt kan den knappast kallas marginaliserad. 

Däremot om det ställs mot det faktum som #Metoo lyfter fram, att sexuellt våld och 

trakasserier mot kvinnor är ett utbrett och omfattande problem i Sverige. Samt det faktum att 

World Health Organization (WHO) så sent som 2013 uttalat att våld mot kvinnor är ”ett 

globalt hälsoproblem av epidemiska proportioner som kräver akut handling”.5 Borde inte 

detta tala för att en inkludering av kön som skyddsgrund för hatbrott inte bara är möjlig utan 

också nödvändig? En annan viktig aspekt är att det finns vissa länder som har inkluderat kön i 

sin hatbrottslagstiftning, bl.a. vissa delstater i USA. Detta borde ses som en stor seger från ett 

feministiskt perspektiv och borde tala ännu mer för att Sverige borde införa kön i sin 

hatbrottslagstiftning. Men är det verkligen så enkelt? Hur fungerar en hatbrottslagstiftning 

som skyddar kön i praktiken? Finns det några fördelar som kan föras fram som argument i 

Sverige? Finns det några problem vi kan lära oss av?  
 

1.2 Syfte 
Syftet med denna komparativa studie är att utifrån teorin om kön som skyddad grund och 

erfarenheter av tillämpning av hatbrottslagstiftning i Sverige och USA diskutera om Sverige 

bör införa kön som en skyddsgrund i BrB 29:2 7p. Uppsatsens huvudsakliga frågeställningar 

kommer vara: 

1, Vilka problem gällande tolkning och tillämpningen av hatbrottslagstiftningen finns i 

respektive land? 

                                                
3 SOU 1995:60 s 295. 
4 Prop. 1997/98:55 s 87 Granström s 185. 
5 Iganski & Levin 2015 s 28. 
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2, Vad kan svenska jurister lära sig från tillämpningen av den amerikanska 

hatbrottslagstiftningen där kön inkluderas som skyddsgrund? 

3, Bör Sverige införa kön som en skyddsgrund i BrB 29:2 7p.? 

 

1.3 Metod  

Metoden kommer vara att jämföra den svenska hatbrottslagstiftningen med den amerikanska 

hatbrottslagstiftningen utifrån relevanta begrepp.6 Anledningen till att jämförelsen görs med 

USA är att även om det finns europeiska länder som inkluderat kön i sin hatbrottslagstiftning 

så gör det speciella förhållandet mellan Sverige och USA att en jämförelse mellan dessa 

länder är mer intressant. Historiskt sett så har det alltid funnits en stor beundran för USA från 

Sveriges håll, Sverige ser USA som ett stort föregångsland på många sätt och brukar 

traditionellt snabbt implementera amerikanska exporter när det gäller kultur och handel. Om 

debatten om införandet av kön i hatbrottslagstiftningen skulle tas upp igen i Sverige är det 

högst troligt att Sverige kommer att se till USA för inspiration till argument både för och emot 

ett införande. Därför görs jämförelsen med USA i denna uppsats. Det ska inte förnekas att det 

finns stora skillnader mellan de båda ländernas rättssystem. Sverige är en enhetsstat medan 

USA är en federation vilket innebär att det finns en skillnad i centralmaktens inflytande över 

rättstillämpningen, på det sätt att den Svenska regeringen har större makt över Sveriges 

kommuner än vad den Amerikanska federalregeringen har över delstaterna. USA är dessutom 

ett Common law-land medan Sverige är en s.k. ”mixed region” vilket påverkar hur 

lagstiftningen tillämpas i båda länderna vilket är viktigt att ha i åtanke när länderna ska 

jämföras. Men trots dessa skillnader finns det stort värde i att göra en funktionell analys, en 

”microcomparison” som Zweigert och Kötz benämnder det.7 Genom att jämföra de specifika 

reglerna runt hatbrott som respektive land har, hur de är utformade och hur de används 

praktiskt går det att dra slutsatser om hur väl en hatbrottslagstiftning som inkluderar kön 

fungerar. Det är också möjligt att utifrån studier av den amerikanska hatbrottslagstiftningen 

som inkluderar kön dra slutsatser om huruvida Sverige bör införa kön i sin lagstiftning och 

hur införandet ska ske i så fall. En jämförelse med USA är också intressant i den aspekten att 

den amerikanska hatbrottslagstiftningen skiljer sig mellan olika delstater. Vissa delstater har 

liknande lagstiftning som Sverige medan andra har en annan utformning. Detta leder till att 

diskussioner om hur utformningen av hatbrottslagstiftningen bör vara. Därför anser jag att en 

                                                
6 Zweigert & Kötz 1992 s 4. 
7 Zweigert & Kötz 1992 s 5. 
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jämförelse mellan USA och Sverige inte bara är möjlig utan också viktig och kan leda till 

intressanta resultat. 

 

1.3.1 Disposition 

Innan jämförelsen görs kommer några teoretiska begrepp att redogöras för, tre begrepp som 

kommer utgöra grunden för arbetet. Det första är hatbrott som begrepp som redogör för vad 

ett hatbrott är och vilka olika definitioner som präglar och har präglat begreppet inom 

forskning och internationell lagstiftning. Det andra är teorin om att könsrelaterat våld kan ses 

som hatbrott i vilket det kommer att redogöras för statistik och forskning som pekar på 

likheterna mellan våld mot kvinnor och hatbrott. Slutligen kommer en redogörelse för synen 

på brott och dess offer att göras, detta för att skapa en bättre förståelse för uppsatsens resultat. 

Därefter kommer jämförelsen mellan Sveriges och USAs hatbrottslagstiftning som kommer 

göras land för land med start i Sverige.  Upplägget kommer vara detsamma för båda länderna 

för att skapa en tydlig överblick över de olika rättssystemens likheter och skillnader. Först 

redogörs den rättstradition som respektive land präglas av eftersom att det är viktigt för att 

förstå varför det finns en betydande skillnad mellan ländernas hatbrottslagstiftning och hur 

den tillämpas. Efter denna genomgång följer en redogörelse för hur hatbrottslagstiftningen ser 

ut formellt i respektive land, dvs hur lagen är skriven och vad som står i den. När det gäller 

svensk lagstiftning ligger fokus på straffskärpnigsregeln i BrB 29:2 7p. och när det gäller 

amerikansk lagstiftning ges tre exempel på lagstiftning på delstatsnivå samt en överblickande 

redogörelse över den federala hatbrottslagstiftningen. Därefter följer en återgivelse av hur 

hatbrottslagstiftningen ser ut i praktiken, hur lagstiftningen tillämpas av polis, åklagare och 

domstol och i de fall där denna information inte finns, hur den är tänkt att tillämpas av dessa 

aktörer. Slutligen återges kort hur debatten runt kön som skyddsgrund för hatbrott går i 

respektive land. När båda ländernas lagstiftning och dess tillämpning av dem är redogjorda 

följer en  analys av den fakta som kommit fram med reflektioner kring uppsatsens 

huvudfrågor. Nämligen:1, Vilka problem gällande tolkning och tillämpningen av 

hatbrottslagstiftningen finns i respektive land? 2, Vad kan svenska jurister lära sig från 

tillämpningen av den amerikanska hatbrottslagstiftningen där kön inkluderas som 

skyddsgrund? Och slutligen 3, Bör Sverige införa kön som en skyddsgrund i BrB 29:2 7p.?8  

 

                                                
8 Zweigert & Kötz 1992 s 5.  
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1.3.2 Material 

Materialet kommer främst bestå av doktrin och forskningsartiklar. Till de teoretiska 

utgångspunkterna kommer böckerna Hate Crimes- a global perspective av Paul Iganski och 

Jack Levin, Hate Crime-Impact, causes & responses av Neil Chakraboti och John Garland 

samt korta avsnitt ur Hatbrott?- en introduktion av Görel Granström, Caroline Mellgren och 

Eva Tiby, Straffrätt och mäns våld mot kvinnor- om straffrättens förmåga att producera 

jämställdhet av Monica Burman samt En riktig våldtäktsman:en bok om samhällets syn på 

våldtäkt av Katarina Wennstam att användas. Hatbrott?- en introduktion kommer också 

användas till avsnittet om den svenska domstolens tillämpning av hatbrottslagstiftningen. På 

grund av problem med att hitta originalkällan kommer Nils Christies teori om ideala 

brottsoffer återges genom Brottsoffermyndighetens hemsida. För avsnittet om Sverige 

kommer tre propositioner (Prop.) och en av Statens Offentliga Utredningar (SOU) att 

användas, nämligen Prop. 1987/88:120, Prop. 1997/98:55, Prop. 2001/02:59 och SOU 

1995:60. Förutom dessa rättskällor kommer även en rapport från Polismyndighetens 

internrevision användas för att få en bild av hur hatbrottslagstiftningen tillämpas i praktiken 

av polisen. När det gäller den svenska Åklagarmyndigheten har jag inte kunnat hitta någon 

information om hur straffskärpnigsregeln och hatbrott tillämpas i praktiken, därför kommer 

istället en rättspromemoria från Åklagarmyndigheten att användas för att kunna ge en bild av 

hur regeln är tänkt att tillämpas. För den rättshistoriska skildringen kommer Zeteos 

lagkommentar runt BrB 29:2 7p att användas. Avsnittet om diskussionerna runt den svenska 

hatbrottslagstiftningen kommer utgå från Görel Granströms artikel Hatbrott och kön- en 

omöjlig kombination från boken Arbetslinjer och långa linjer. För avsnittet om USA kommer 

främst lagtext, doktrin och forskning att användas. Lagtexten kommer från delstaterna 

Mississippi, Chicago och Illinoise och de har blivit utvalda för att demonstrera hur 

hatbrottslagstiftningen kan skilja sig mellan olika delstater. Materialet till den rättshistoriska 

skildringen kommer bestå av Hate Crimes- Causes, controls and controversies av Phyllis B 

Gerstenfield, då boken är några år gammal så kommer skildringen kompletteras i slutet av en 

CNN-artikel om Obamas undertecknande av en ny hatbrottslag 2009. För avsnittet om den 

amerikanska rättstraditionen kommer boken An introduction to comparative law av K. 

Zweigert och H. Kötz (Översatt av Tony Weir) att användas. Avsnittet om hur den 

amerikanska hatbrottslagstiftningen fungerar i praktiken kommer grunda sig på tre stycken 

forskningsartiklar Proving grounds- the gender quandary of hate crime law av Jessica P 

Hodge som beskriver polisens arbete med könsrelaterad hatbrott, Procecutorial perspectives 
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on gender-bias hate crimes av Beverly McPhail och Diane DiNitto som handlar om åklagare i 

Texas och deras syn på kön som hatbrott och Gender-bias hate crimes: What constitutes a 

hate crime from a potential jurors perspective? av Karyn Plumm och Cheryl Terrance som 

studerat juryns syn på kön som hatbrott. Dessa texter kommer även användas som 

utgångspunkt för det sista diskussionsavsnittet.  

 

2 Teoretiska utgångspunkter och perspektiv  
”Sadly, hate violence is a global phenomenon.”9 

 

2.1 Teoretiska begrepp 

Innan jämförelsen mellan ländernas hatbrottslagstiftning görs finns det några teoretiska 

begrepp som är viktiga att förtydliga. Begreppen är ”hatbrott”, ”könsrelaterat våld” samt 

”synen på brott och dess offer”och de kommer utgöra grunden för den kommande jämförelsen 

mellan Sverige och USA. Den gängse synen på vad ett hatbrott är spelar en viktig roll när det 

kommer till tolkning och tillämpning av lagstiftning som berör hatbrott. Rättsväsendets (och 

allmänhetens) bild av vad ett hatbrott är påverkar gränsdragningen för vad som ses som 

hatbrott och vilka som döms för det. Därför utgör dessa begrepp en viktig grund för att kunna 

förstå resultatet och presenteras därför nu i kommande avsnitt. 

 

2.1.1 Hatbrott som begrepp 

Hatbrott är ett komplext, tvärvetenskapligt fält som diskuteras flitigt inom kriminologi, 

juridik, filosofi och psykologi. Det diskuteras utifrån perspektiv som mänskliga rättigheter, 

krig och fred.10 Men att fastställa en tydlig, universal definition för brott överlag är en oerhört 

svår uppgift och hatbrott är inget undantag. Snarare kan hatbrott ses som ännu svårare att 

definiera på grund av dess starka anknytning till den subjektiva känslan hat.11 Dock är en 

gemensam nämnare för alla typer av definitioner att de innehåller en teoretisk kategorisering, 

en sortering, av människor i grupper om ”vi” och ”dom” och den praktik som följer på 

sorteringen, den s.k. andrafieringen.12 

 

                                                
9 Iganski & Levin 2015 prolog s xiii. 
10 Granström, Mellgren & Tiby 2016 s 9. 
11 Chakraborti & Garland 2015 s 3. 
12 Granström, Mellgren & Tiby 2016 s 9. 
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Hatbrott eller hatrelaterat våld är tyvärr ett globalt fenomen. Det återfinns i alla länder i alla 

regioner av världen trots skillnader i kulturella traditioner, koloniala eller post-koloniala 

historiebakgrunder, religiösa traditioner, politiska system och ekonomiska system. Även om 

kontexten kan skilja sig mellan olika länder och även inom länder så är det slående hur 

återkommande hatrelaterat våld är. Men trots mångfalden bland länder så är hatrelaterat våld 

ett universellt problem. Om det ses som våld med syfte att nervärdera någon p.g.a. , en 

persons uppfattade identitet, såsom ras, etnicitet, kön, religion, sexuell läggning, 

funktionsförmåga eller könsidentitet så kan hatrelaterat våld återfinnas i varje hörn av världen. 

Om dessutom ”verbalt våld” inkluderas, t.ex. användningen av vissa fraser för att uttrycka 

hot, öknamn, skällsord och andra former av verbala förolämpningar så har hatrelaterat våld 

alltid segrat genom historien. Dock innebär inte detta att andelen hatrelaterat våld är konstant 

i människans existens. Tvärtom så har det funnits tidpunkter och platser i historien där fred 

och respekt för olikheter har vunnit över hatets existens och inter-grupprelationer präglades av 

fred och frid snarare än krig. Å andra sidan har det också förekommit den andra extremen, då 

hatrelaterat våld har övervunnit alla försök att stävja det och orsakat och upprätthållit stor 

skada mellan grupper. Men trots de följder som hatrelaterat våld har för individen, samhället 

och samhällsgrupper så är det långt ifrån självklart att det ska få ett universellt igenkännande. 

Även om direkt fysiskt våld är kriminaliserat i alla länder och i vissa länder även verbalt våld 

så är det långt ifrån alla länder som har juridiskt har definierat hatrelaterat våld som hatbrott.13 

En har inte ens kunnat komma överens om vilket fenomen som hatbrott grundar sig på. Det 

närmaste en universell definition som finns är den som satts av Office of Democratic 

Institutions and Human Rights (ODIHR) från Organization for Security and Co-operation in 

Europe (OSCE), en säkerhetsbaserad, internationell organisation med 57 medlemsstater från 

Europa, Centralasien och Nordamerika. ODIHR definierar hatbrott som en kriminell handling 

motiverad av fördom dvs ett brott som präglas av intolerans mot en specifik social grupp på 

det sättet att ”förövaren medvetet valde offret för brottet baserat på vissa skyddade 

karaktärsdrag”, ras, religion, etnicitet, språk eller sexuell läggning (ODIHR 2009:16).14   

 

2.1.2 Könsrelaterat våld som hatbrott 

Globalt sett till hatrelaterat våld är det en sak som sticker ut. Våld mot kvinnor, majoriteten 

begånget av intima partners existerar i alla länder, kulturer och samhällen. 2013 drog WHO 

slutsatsen att våld mot kvinnor är ”ett globalt hälsoproblem av epidemiska proportioner som 
                                                
13 Iganski & Levin 2015 prolog s xiiii. 
14 Iganski & Levin 2015 prolog s xiv. 
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kräver akut handling”. Baserad på framtagen data kunde WHO också konstatera att en 

tredjedel av alla världens kvinnor har åtminstone en erfarenhet av fysisk eller sexuellt våld i 

en nära relation, sexuellt våld från en utomstående eller båda. Statistiken då pekade på att 

andelen våld i nära relationen uppgick till 30% globalt och 7,2% för våld begått av 

utomstående. Mätningarna visade också på en hög andel våld i nära relationer bland unga 

kvinnor. Globalt upplevde 29% av kvinnor mellan 15-19 år sådant våld. I de mätningarna var 

bara fysiskt och sexuellt våld inkluderat, hade verbalt våld varit inkluderat hade andelarna 

varit högre. Av andelen våld i nära relationer beräknade WHO att 38% av all mord på kvinnor 

hade begåtts av män som de hade eller hade haft en romantisk eller intim relation med. Men 

även om våldet inte är dödligt så kan det få allvarliga och långvariga effekter.15 Förutom våld 

begånget av någon i en nära relation och sexuellt våld begånget av en utomstående så kan 

andra typer av våld mot kvinnor inkludera hedersmord, könsstympning, trafficking för 

prostitution, tvångsarbete och till och med tvångsäktenskap. I konfliktzoner har sexuellt våld 

mot kvinnor och flickor (som våldtäkt, könsstympning, sexuell exploatering och andra former 

av övergrepp) använts medvetet som ett vapen. UNICEFs State of the World’s Children 1996 

report noterade att under Bosnien-Kroatienkriget under 1990-talet blev mer än 20 000 

muslimska kvinnor och tonårsflickor våldtagna. Våldtäkt användes också systematiskt i 

Rwanda som ett led i etnisk utrensning. När våldtäkt används som ett krigsvapen görs det på 

det sätt att kvinnorna görs gravida med fiendens barn för att utplåna nästa generation. Studier 

av sexuellt våld som verktyg för etnisk utrensning i konfliktzoner indikerar allvarliga och 

långvariga trauman för offren. I en studie av 65 kvinnor som överlevt massvåldtäkter, gjord 

kort efter Bosnienkriget 92-95, visade att en tredjedel av kvinnorna våldtogs varje dag av 

olika våldtäktsmän medan de hölls fångna, de flesta utsattes för ytterligare fysisk och sexuell 

tortyr. I flera fall var våldtäktsmännen deras grannar. Studien lyfte fram den omfattande och 

långvariga skada på deras mentala hälsa. Medan de flesta av kvinnorna inte hade någon 

historia med psykisk sjukdom innan våldtäkten, ungefär ett år efteråt hade majoriteten 

drabbats av depression, mer än hälften visade upp sociala fobier och nästan en tredjedel 

uppvisade posttraumatiskt stressyndrom (PTSD). Sjutton av 29 som hade blivit gravida till 

följd av våldtäkterna hade gjort abort och hade efter det drabbats av självmordstankar och 

även gjort självmordsförsök.16 Bland de tolv som födde sina barn var det bara en som behöll 

sitt, de andra adopterade bort dem. Förutom krigszoner brukar media mest rapportera om de 

mest brutala handlingarna begågna av främmande personer på offentliga platser. En sån ökänd 

                                                
15 Iganski & Levin 2015 s 28. 
16 Iganski & Levin 2015 s 29. 
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attack skedde december 2012 i Indien och fick världen att lägga fokus på det sexuella våldet 

där. En 23-årig läkarstudent blev misshandlad och våldtagen av en grupp män på en buss när 

hon var på väg hem efter att ha varit på bio. Hon dog av sina skador på sjukhus två veckor 

senare. Sex månader tidigare hade Indien rankats som det sämsta landet att vara kvinna i. 

Medias rapportering av de mest brutala brotten mot kvinnor har en viktig roll när det gäller att 

belysa problemet. Dock så ger den framställningen en förvrängd bild av problemet. Det mest 

vanliga, det mest rutinmässiga, är det våld som begås varje dag av personer i nära relationer- 

typen av våld som WHO fann mest vanligt.17 I Europa publicerades den första studien över 

våld mot kvinnor i alla 28 medlemsstater 2014 av the European Union Agency for 

Fundamental Rights (FRA) som belyste problemet. Studien gjordes på 45 000 kvinnor mellan 

18-74 år som valts ut slumpmässigt från alla medlemsstater. Studien visade att över en 

tredjedel av kvinnorna i EU hade utsatts för fysiskt eller sexuellt våld från 15 års ålder. 

Studien tog också upp de kortsiktiga känslomässiga reaktionerna och långsiktiga psykologiska 

konsekvenserna av våldet. Överlag visade rapporten att sexuellt våld hade större påverkan än 

fysiskt våld och att de långsiktiga konsekvenserna var större när förövaren var en partner. 

Kvinnor som hade upplevt sexuellt våld upplevde med större sannolikhet rädsla, skam, 

förödmjukelse och skuld. Det gjorde ingen skillnad om förövaren var känd eller okänd i detta 

fall. Kvinnor som blivit utsatta av en partner kände till mindre grad chock eftersom våldet 

oftast var en del i ett fortgående övergrepp.18 Även om emotionella reaktioner från kvinnor 

som fallit offer för fysiskt våld var mindre påtagliga än för offer för sexuellt våld så var 

kvinnor som blivit utsatta av en partner mer benägna att känna rädsla, skam och 

förödmjukelse än de som blivit utsatta av en utomstående. För både fysiskt och sexuellt våld 

så var de långsiktiga effekterna mer omfattande när våldet begåtts av en partner. Förmodligen 

på grund av pågående övergrepp. De långsiktiga konsekvenserna var ännu mer märkbara för 

sexuellt våld.19 

 

2.1.3 Synen på brott och dess offer 

När lagar stiftas så görs det enligt en outtalad princip att lagen ska vara neutral, d.v.s. att den 

ska kunna vara tillämpningsbar på alla typer av situationer som kan uppkomma. 20  

Utgångspunkten är att alltså att lagen ska vara neutral och detta gäller även när det kommer 

                                                
17 Iganski & Levin 2015 s 30. 
18 Iganski & Levin 2015 s 31. 
19 Iganski & Levin 2015 s 32.  
20 Zweigert & Kötz 1992 s 92. 
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till brottsrubriceringar. Dock sett till brottsrubriceringarnas formuleringar och framförallt den 

praxis som omger dem så kan en ganska snart börja se att det finns vissa handlingar som 

lättare passar in i brottsrubriceringar, jag kallar dem ”idealbrott”. För varje brottsrubricering 

finns det ett idealbrott, ett brott som passar perfekt in i rubriceringen och kan lagföras utan 

större problem. T.ex. så är brottet misshandel i hög grand anpassat efter två män som slåss på 

krogen, dessa situationer kan lagföras utan problem med hjälp av brottsrubriceringen medan 

fall där misshandeln sker i en nära relation kan innehålla så kallade förmildrande 

omständigheter som att våldet inte anses vara grovt, att kvinnan provocerat eller att relationen 

varit påfrestande för mannen.21 Ett annat exempel är nödvärnsparagrafen, regeln bär stora 

likheter med ”fair fight”-regler, och tillämpas utan problem när fallet gäller två män som slåss 

på krogen men tillämpas inte eller väldigt ogärna när en kvinna skadar eller dödar en man 

som utsatt henne för övergrepp under en längre tid.22 Våldtäktsparagrafen utgår ifrån att en 

part genom våld tvingar sig på offret vilket leder till att den kan tillämpas utan problem på 

överfallsvåldtäkter eller andra fall där misshandel förekommit men inte i fall där det sker utan 

uppenbart våld men där samtycke saknas. 

 

Men det är inte bara brotten i sig som utgår från idealfall. Även brottsoffer omges av dessa 

mallar. Den mest kända forskningen runt detta är Nils Christies teori om det ideala 

brottsoffret som, för att kort sammanfatta, går ut på att offrets framställning dvs hur hen 

uppfattas i rätten avgör huruvida brottet lagförs eller inte, om offret inte passar in i mallen om 

det ideala brotts offret kan hen ha svårare att bli tagen på allvar.23 Denna teori går även att 

applicera på den andra parten i ett brott. Monica Burman lyfter i sin studie fram bilden av den 

ideala gärningsmannen i våld i nära relationer. En ”Hustruplågare” och en feg man som måste 

misshandla för att stärka sin dåliga självkänsla.24  I boken ”en riktig våldtäktsman” visar 

Katarina Wennstam på att även bilden av vem som är förövare påverkar hur brottet lagförs. 

Gärningspersoner som ger ett bra intryck och därmed inte passar in i bilden av vem en 

förövare är i högre grad frias25 jämfört med gärningspersoner som passar in i mallen av hur en 

förövare ska vara t.ex. genom att de har invandrarbakgrund eller är missbrukare.26  Mot 

bakgrund av detta inkluderas dessa teorier på jämförelsen i denna uppsats för att utröna 

                                                
21 Burman 2007 s 175. 
22 NJA 1990 s 370, se särskillt tingsrättens domskäl. 
23 Brottsoffermyndigheten.se. 
24 Burman 2007 s 292. 
25 Wennstam 2012 s 242. 
26 Wennstam 2012 s 247. 
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huruvida könsrelaterat våld kan ses som hatbrott och för att svara på frågan om Sverige bör 

införa kön som skyddsgrund för hatbrott. 

 

3 Den svenska hatbrottslagstiftningen 

” Det är enligt regeringens mening tveksamt om kvinnor – eller män – i just denna egenskap 

har behov av ett sådant generellt skydd… ”27 

 

3.1 Den svenska rättstraditionen 

När det gäller rättstraditioner inom juridik går det att skilja mellan två huvudtraditioner, två 

”rättsfamiljer”. Civil law och Common law. Civil law kan enklast beskrivas som ”skriven 

lag” eftersom traditionen kännetecknas av att det finns tydligt skrivna lagar som berättar vad 

som gäller.28 De länder som tydligast präglas av denna tradition är Frankrike29 och Tyskland30 

som båda har en Civilkod där deras lagar formuleras. Inom Common law-traditionen å andra 

sidan utformas juridiken i domstolar, den bygger på praxis som domstolarna dömt och utifrån 

vilken bestämmelser skapas. 31  Det land som tydligast präglas av denna tradition är 

Storbritannien och även länder som USA, Kanada och Australien har spår av denna 

tradition.32 Och vad gäller i Sverige, vilken är den svenska rättstraditionen? Likt andra Civil 

law-länder har Sverige en skriven lagstiftning med mer eller mindre detaljerade regler som 

beskriver rättsläget. Dock är dessa regler svåra att tolka enskild och som jurist behövs ofta 

studier av praxis för att kunna tolka lagen vilket bär större likheter med Common law-länder. 

På grund av detta menar vissa att Sverige hör till de länder som kan kallas ”mixed regions” 

dvs en blandning mellan civil law och common law. Zweigert och Kötz menar däremot 

Sverige tillsammans med övriga nordiska länder snarare bör inkluderas i Civil law traditionen 

även om den inte haft lika stort genomslag som i ex Tyskland och Frankrike.33 Oavsett hur 

den svenska rättstraditionen klassificeras står det klart att den är unik och på många sätt 

skiljer sig från både civil law och framför allt common law traditionerna vilket kommer bli 

                                                
27 Prop. 1997/98:55 s 86. 
28 Zweigert & Kötz 1992 s 88. 
29 Zweigert & Kötz 1992 s 101. 
30 Zweigert & Kötz 1992 s 106. 
31 Zweigert &Kötz 1992 s 195. 
32 Zweigert & Kötz 1992 s 227. 
33 Zweigert & Kötz 1992 s 287. 
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tydligt när Sverige sedan jämförs med USA. Nu följer en mer detaljerad redogörelse för den 

svenska hatbrottslagstiftningen. 

 

3.2 Hatbrott i svensk lagstiftning 

Så vad är hatbrott enligt svensk lag? I Sverige har hatbrott ingen egen brottsrubricering. Den 

regel som hanterar hatbrott är istället en del av straffskärpningsregeln i Brottsbalken (BrB) 

29:2 som reglerar försvårande omständigheter vid påföljdsbestämningen av ett brott. 

Hatbrottsregleringen återfinns i punkt 7 i denna bestämmelse. Utöver straffskärpningsregeln 

finns även andra brottsrubriceringar som är särskilt konstruerade för att lagföra hatbrott. 

Exempel på dessa är brotten hets mot folkgrupp (BrB 16:8), olaga diskriminering (BrB 16:9) 

och förolämpning (BrB 5:3). I denna uppsats kommer fokus dock att ligga på 

straffskärpningsregeln och därför kommer övriga hatbrott inte tas upp. 

 

3.2.1 Hatbrottets rättsliga historia 
 

Straffskärpningsregeln infördes i slutet av 80-talet genom Prop. 1987/88:120, men innefattade 

inte då hatbrottsrubriceringen och den lista som fanns var inte heller tänkt att vara 

uttömmande. 34  Hatbrottsrubriceringen i punkt 7 lades till 1994 och möjliggjorde 

straffskärpning för brott vars motiv var att kränka utifrån vissa punkter, ras, etnicitet, 

nationalitet och religion. Även om i den gamla lagstiftningen fanns möjlighet att beakta ett 

motiv att kränka som en försvårande omständighet så ansågs det finnas anledning att tydligt 

markera att rasistiska och andra motiv för kränkningar som ska ägnas särskild uppmärksamhet 

i lagen. Den personkrets som skyddas i straffskärpnigsregeln motsvarar den personkrets som 

skyddas i brottet hets mot folkgrupp. Genom en lagändring 2002 lades även sexuell läggning 

till och det hade sin grund i ett förslag om att utvidga hets mot folkgrupp till att innefatta 

sexuell läggning. 35  Med denna bakgrund kommer nu en mer detaljerad redogörelse av 

straffskärpningsregeln som den ser ut idag. 

 

3.2.2 Hatbrott i BrB 29:2 7p 
 

Som nämnts tidigare så har hatbrott ingen egen brottsrubricering i Sverige. Hatbrott som 

begrepp finns inte i brottsbalken. Istället återfinns regeln som hanterar hatbrott i 
                                                
34 Prop. 1987/88: 120 s 42. 
35 Zeteokommentar. 
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straffskärpningsregeln i BrB 29:2 7p.36 Den lyder: ” Som försvårande omständigheter vid 

bedömningen av straffvärdet ska, vid sidan av vad som gäller för varje särskild brottstyp, 

särskilt beaktas…om ett motiv för brottet varit att kränka en person, en folkgrupp eller en 

annan sådan grupp av personer på grund av ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, 

trosbekännelse, sexuell läggning eller annan liknande omständighet…”. Det innebär att om 

åklagaren lyckas bevisa att gärningspersonen begick ett brott, ex misshandel eller 

skadegörelse, med ett motiv som stämmer med punkten 7, dvs att kränka en person eller 

grupp baserat på deras uppfattade ras, nationalitet, hudfärg, etnicitet, religion eller sexuell 

läggning så ska det ses som en försvårande omständighet som leder till ett strängare straff, 

längre fängelsetid eller högre skadestånd. Det är dock viktigt att poängtera att det kan leda till 

hårdare straff. Det är dock inget absolut krav utan domstolen kan själv välja hur den vill 

tillämpa regeln.37  

 

Bevisbördan ligger på åklagaren när det gäller att visa att en försvårande omständighet 

föreligger. Det finns ingen skyldighet för åklagaren att ta upp ett sånt motiv i 

stämningsansökan utan det räcker med att det tas upp senast under huvudförhandlingen för att 

straffskärpningsregeln ska kunna läggas till grund för påföljdsbestämmelsen. Domstolen kan 

själv ta hänsyn till förmildrande eller försvårande omständigheter oavsett om de tas upp i 

stämningsansökan. När regeln infördes så konstaterades det dock att det är en fördel om ev. 

hatbrottsmotiv tas upp redan i stämningsansökan.38 

 
Bestämmelsen tillämpas oftast när brottet i fråga riktas mot minoritetsgrupper eller någon som 

tillhör en sån. Förarbetena stadgar dock att den även kan tillämpas om någon eller några 

angrips på grund av att de är svenskar. I och med att bestämmelsen också innefattar ”annan 

liknande omständighet” så sträcker sig tillämpningsområdet längre än ex hets mot folkgrupp. 

Det innebär att den även kan tillämpas vid kränkningar på grund av transsexualism och 

transvestism då dessa annars inte omfattas av sexuell läggning.39  Det finns inget krav på att 

motivet att kränka ska ha varit det enda eller det huvudsakliga motivet för brottet. Det finns 

heller inget krav på att den utsatte eller de utsatta har ställning som målsägande. Det innebär 

ex att ett angrepp mot en lokal för religionsutövning (som en moské eller synagoga) faller in 

under bestämmelsen oavsett vem som äger eller har annan rätt till lokalen. Dock så krävs det 
                                                
36 Granström, Mellgren & Tiby 2016 s 35. 
37 Granström, Mellgren & Tiby 2016 s 36. 
38 Granström, Mellgren & Tiby 2016 S 37. 
39 Prop. 2001/02:59 s 61. 
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att avsikten med gärningen var att kränka vilket innebär att brott som begåtts för att finansiera 

rasistiska organisationer inte faller in under bestämmelsen. Regeringen ansåg även att brott 

med rasistiska inslag men där motivet inte varit att kränka inte heller skulle omfattas av 

straffskärpningsregeln eftersom allvarliga brott av de slaget omfattas ändå av allmänna regler 

runt straffskärpning. När det gällde sexuell läggning så uttalade förarbetena att begreppet bara 

avsåg homo- bi- och heterosexualitet och omfattar därför inte transsexualism och 

transvestitism.40   

 

3.3 Hatbrottets lagföring i praktiken 
 

Detta var en kort redogörelse för hur den svenska lagstiftningen ser ut gällande hatbrott. Men 

hur tillämpas straffskärpningsregeln i praktiken? Används den av de olika aktörerna inom 

rättsväsendet? Hur tillämpar de regeln i så fall? Här följer en redogörelse för hur polis, 

åklagare och domstol tillämpar straffskärpningsregeln. 

 

3.3.1 Polisen 
 
Åklagaren ska leda förundersökningen vid utredningen av hatbrott när det finns en 

gärningsperson som skäligen kan misstänkas för brottet. Men så länge det saknas en skäligen 

misstänkt gärningsperson så ska förundersökningen ledas av polisen. 41  Så hur fungerar 

polisens praktiska arbete mot hatbrott? Under 2016-2017 gjorde Polisens Internrevision (IR) 

en granskning av polisens arbete mot hatbrott där syftet var att säkerhetsställa att Polisen 

säkerhetsställt att det finns intern styrning och kontroll i dess arbete mot hatbrott.42 Målet med 

granskningen var att fastställa om verksamheten bedrivs effektivt och enligt gällande rätt.43 

 

IR:s bedömning när det gällde ledning och styrning av verksamheten var bl.a. att både den 

nationella och regionala förmågan till uppföljning av genomförda insatser på hatbrottsområdet  

och dess effekter måste öka. Att polismyndigheten saknade kunskap om huruvida vissa 

metoder var mer effektiva. Exempelvis huruvida särskilda hatbrottsgrupper är mer effektivt än 

att ha enskilda hatbrottsutredare, om det finns några kvalitativa skillnader i 

utredningsverksamheten beroende på organisationsval och vilka eventuella effekter utbildning 

                                                
40 Jfr Prop. 2001/02:59 s 59 f. 
41 IR 2017 s 14. 
42 IR 2017 s 3. 
43 IR 2017 s 5. 
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har haft på utredningsverksamheten.44 IR anser också att det är otillfredsställande att polisens 

uppgivna bemanning av utredningsverksamheten runt hatbrott inte stämmer överens med den 

verkliga och betonar hur viktigt det är att polisregionerna analyserar behoven av 

utredningshjälp i andra prioriterade ärenden regelbundet och ofta samt konsekvenserna av 

detta för hatbrottsutredningarna. 45  Slutligen noterar IR också att det finns ett behov av 

utbildning om hatbrott men att kunskapen om vilka utbildningar som finns är dålig. Och trots 

att det har gjorts försök till egna utbildningar inom polisens hatbrottsgrupper så gör de 

begränsade resurserna att det är svårt att utbilda och utreda samtidigt. Det är inte heller 

ovanligt att de som får utbildning senare inte arbetar med hatbrott.46 

 

När det sedan gäller utredningsförmåga så konstaterar IR att anmälningarna som polisen 

skriver överlag är knapphändiga och saknar uppgifter om motivet.47 Anmälningarna behöver 

ofta kompletteras med promemorior eller mer utförliga målsägandeförhör som närmare 

beskriver brottsplatsens omständigheter, gärningspersonens uppträdande och uttalande, 

klädsel, symboler etc. Hatbrott har ingen egen brottskod men då det finns misstanke om 

hatbrott så ska anmälningsupptagaren kryssa rutan för hatbrott i anmälningsregistret (RAR), 

den s.k. hatbrottsmarkeringen. I IR:s rapport framkommer det dock att brotten ofta 

felmarkeras och att anmälningsupptagaren inte förstår markeringens funktion, att lyfta fram 

hatbrottmotivet, utan tror att det är för statistiskt underlag. Vissa polisregioner har tagit fram 

checklistor/lathundar för personal i yttre tjänst för att kvalitetssäkra de inledande 

undersökningsåtgärderna men i praktiken tenderar personalen att inte använda dessa listor 

främst på grund av att bemanningssituationen gör att tiden inte räcker till samt att det redan 

finns många checklistor att hålla reda på som det är. IR:s rapport visar också på att 

återkopplingen från förundersökningsledaren på upprättade anmälningar är svag och att det 

saknas rutiner för egenkontroll och kvalitetssäkring av de inledande utredningsåtgärderna i 

polisregionerna.48 

 

3.3.2 Åklagare 
Åklagarens roll är att leda förundersökningen och att senare under huvudförhandlingen 

representera staten. Så hur ser åklagarmyndigheten på tillämpningen av 

                                                
44 IR 2017 s 9. 
45 IR 2017 s 10. 
46 IR 2017 s 13. 
47 IR 2017 s 15. 
48 IR 2017 s 16. 
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straffskärpningsregeln? I en rättspromemoria utgiven av åklagarmyndigheten står det att 

straffskärpningsregeln ska tillämpas så fort det finns anledning till det. Det poängteras hur 

viktigt det är att åklagaren redan på förundersökningsstadiet uppmärksammar alla 

omständigheter som talar för att straffskärpning kommer bli aktuellt, detta för att säkra 

bevisning runt motivet för brottet. För att hatbrott ska klaras upp är det av stor betydelse att 

snabba och precisa förstahandsåtgärder för att säkra bevisning. Detta är också viktigt för att 

målsäganden ska känna förtroende för rättsväsendet och vilja delta i förundersökningen. 

 

Bedömningen av motivet ska vara en helhetsbedömning av både gärningen och 

gärningspersonen. Det sägs att motivet ofta kan vara svårt att visa på, därför är det viktigt att 

ställa de rätta frågorna och leta efter tecken på brottsplatsen och gärningspersonen. Vad har 

denna gjort innan, under och efter gärningen? Det sägs också att åklagaren bör överväga 

möjligheten att använda tvångsmedel i syfte att utreda motivet, ex husrannsakan. 49  Det 

påminns om att åklagaren ska komma ihåg att åberopa straffskärpande omständigheter redan i 

gärningsbeskrivningen och även lyfta fram dem i pläderingen. Dock finns det inget som 

hindrar att domstolen tar upp dem ändå även om de inte åberopats.50  

 

 

3.3.3 Domstol 

Det är önskvärt att domstolen noterar att tillämpningen av straffskärpningsregeln i domskälen 

och även i domslutet under åberopade lagrum. Det är dock inte alltid som det går att utläsa i 

vilken utsträckning straffskärpningsregeln konkret påverkar påföljden. Bristen på utförliga 

motiveringar i praxis försvårar åklagarnas arbete.51  

Men hur är det med praxis runt hatbrott finns det? Ja och nej. Om en ser till de hatbrott som 

har en egen brottsrubricering som hets mot folkgrupp, förolämpning och olaga diskriminering 

så finns det vissa avgöranden från Högsta Domstolen (HD) som kan vägleda. Så från det 

perspektivet så är svaret ja.52 Däremot om en ser till praxis gällande möjligheten att att beakta 

hatbrottsmotiv som en försvårande omständighet och därmed som grund för straffskärpning 

så är svaret nej. Det finns nämligen inga avgöranden från HD gällande straffskärpningsregeln. 

                                                
49 Hatbrott- RättsPM 2016:8 s 12. 
50 Hatbrott- RättsPM 2016:8 s 13. 
51 Hatbrott- RättsPM 2016:8 s 13. 
52 Granström, Mellgren & Tiby 2016 s 59. 
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Det finns en mängd avgöranden från längre instanser såsom tingsrätter och hovrätter men de 

är svåra att hitta och har naturligtvis inta samma värde som ett prejudikat från HD.  

 

Men även i de fall då praxis finns så är tillämpningen av hatbrottstraffskärpningsregeln inte 

problemfri. Tiby tar upp två stycken domar som visar på detta.53 Den första domen handlade 

om ett fall med bl.a. förolämpning i Borlänge där en kvinna blivit kallad bl.a. ”läbbjävel” och 

”horäckel”.54 Förövarna dömdes till 60 respektive 120 timmars ungdomstjänst. Fallet handlar 

om ungdomar i åldern 15-16 år och Tiby noterar att domstolen faktiskt väljer att se 

uttalandena i kontexten av ett hatbrott med syfte att kränka målsäganden på grund av hennes 

sexuella läggning istället för att vifta bort det som tonårsstjafs. Dock förövarna även gjort sig 

skyldiga till flera fall av misshandel så Tiby poängterar att det inte går att veta säkert vilken 

del av påföljden som var kopplad direkt till målsäganden och hon ifrågasätter om fallet hade 

lett till åtal om det rört sig om andra personer som inte begått andra brott. Hon konstaterar 

också att domen saknar resonemang om hur hatbrottsmotivet påverkat straffmätningen och att 

detta tyvärr är vanligt i hatbrottsdomar. Det går således inte att säga hur stor andel av 

timmarna i ungdomstjänst som utdömdes på grund av hatbrottsmotivet.55 Den andra domen 

rörde ett misshandelsfall i Stockholm där en man blev misshandlad på en tunnelbanestation. 

Innan och under misshandeln hade gärningsmannen skrikit ”Sieg Heil” och kallat 

målsäganden och den ordningsvakt som senare grep honom för ”Svartskalle”. 

Gärningsmannen hade också gjort Hitlerhälsningen. TR dömde gärningsmannen till fängelse i 

tio månader för grov misshandel, hets mot folkgrupp, hot mot tjänsteman och våldsamt 

motstånd. TR menade att även om det kommit fram att gärningsmannen haft hatbrottsmotiv så 

hade den försvårande omständigheten redan beaktats i och med att domstolen klassat 

misshandeln som grov.56 Domen överklagades till HovR som höjde fängelsestraffet till ett år 

och sex månader med motiveringen att det oprovocerade överfallet och den råhet och 

hänsynslöshet som gärningsmannen visat gjorde misshandeln grov oavsett vad motivet var 

men konstaterade samtidigt att hatbrottsmotivet skulle ses som en försvårande omständighet 

vid bedömningen av straffvärdet, både gällande misshandeln och hotet mot ordningsvakten.57 

Domstolarnas resonemang är intressanta på det sätt att de visar att straffskärpningsregeln för 

hatbrott inte är helt enkel att använda ens för erfarna jurister. Tiby pekar på det faktum att TR 

                                                
53 Granström, Mellgren & Tiby 2016 s 60. 
54 Granström, Mellgren & Tiby 2016 s 60. 
55 Granström, Mellgren & Tiby 2016 s 62. 
56 Granström, Mellgren & Tiby 2016 s 63. 
57 Granström, Mellgren & Tiby 2016 s 64. 
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och HovR har helt olika uppfattning om hur regeln ska tillämpas. TR menar att 

hatbrottsmotivet påverkar bedömningen av själva misshandeln så att den ska ses som grov 

medan HovR menar att motivet istället påverkar straffvärdet och därför ska beaktas vid 

straffmätningen, dvs att motivet ses som en försvårande omständighet som ska leda till 

strängare straff. 58  Dock finns det en sak i HovR resonemang som återkommer i andra 

hatbrottsdomar. Det förs inga särskilda resonemang om hur mycket längre straffet blir på 

grund av hatbrottsmotivet, det framkommer bara att det vägs in, inte hur mycket det påverkar 

straffmätningen. Det blir därför svårt att utvärdera hur mycket allvarligare brottet ansågs vara 

när hatbrottet fanns med som försvårande omständighet.59 Tiby pekar också på att rättsfallet 

på många sätt speglar det ”typiska” hatbrottet. Det som oftast skildras i media, en 

oprovocerad, grov misshandel utförd av en man som skriker nazistiska och rasistiska 

skällsord till ett offer han inte har någon relation till. Forskning visar dock att även om den 

här typen av hatbrott också förekommer så är det minst lika vanligt att med hatbrott som 

utförs av någon som inte har nynazistisk bakgrund och som har en relation till sitt offer såsom 

att det är en granne, klasskamrat eller avlägsen bekant.60  

 

3.4 Diskussioner kring kön som hatbrottsgrund 

Förvånansvärt nog så har denna debatt varit ganska tyst i Sverige. Den största diskussion som 

verkar ha förts på ämnet verkar vara när Kvinnokommissionen la fram sin rapport SOU 

1995:6 där de argumenterade för att kön skulle införas som en skyddad grund inte bara i 

straffskärpningsregeln utan även i andra fördomsbrott som t.ex. förolämpning. Regeringen sa 

nej till detta förslag I Prop. 1997/98:55. Som argument jämförde den med sitt resonemang 

runt förslaget att införa kön i åtalsbestämmelsen runt förolämpning. Där menade regeringen 

bl.a. att kommissionen inte kunnat ge exempel på vilken typ av förolämpningar det kunde 

vara fråga om. Det största argumentet är dock att bestämmelsen runt förolämpning har som 

syfte att skydda särskilt utsatta grupper. Kommissionens föreslagna regel om kön som en 

skyddad grund skulle få ett väldigt brett tillämpningsområde och omfatta förolämpning mot 

både män och kvinnor. Regeringen menar att det är tveksamt om kvinnor eller män just i den 

egenskapen har behov ett sådant generellt skydd. Regeringen anser att bestämmelsens 

tillämpningsområde skulle bli så brett att bestämmelsen riskerade att förlora sin mening då 

                                                
58 Granström, Mellgren & Tiby 2016 s 64. 
59 Granström, Mellgren & Tiby 2016 s 65. 
60 Granström, Mellgren & Tiby 2016 s 64. 
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den i princip skulle omfatta hela befolkningen.61 Regeringen menar att samma resonemang 

kan föras över när det gäller straffskärpningsregeln i BrB 29:2 7p. De anser därför att det inte 

är motiverat att göra någon lagändring. Regeringen påpekar också att reglerna i BrB 29:2 är 

av exemplifierande karaktär och att det därför är möjligt att ta hänsyn till kränkande motiv 

även om de inte uttryckligen nämnts i BrB 29:2. Regeringen lyfter slutligen i och med 

förslagen om grov fridskränkning och grov kvinnofridskränkning så finns redan ett förslag på 

en bestämmelse som är straffskärpande vid brott som riktas mot kvinnor och andra 

närstående. Ytterligare lagstiftningsåtgärder är därför inte nödvändiga.62 

 

Det största argumentet som framförts mot att ge kön skydd av hatbrottslagstiftningen har 

alltså varit att kvinnor inte kan anses vara en utsatt minoritetsgrupp och inte har något behov 

av ett skydd av detta slag. Sen dess har det varit ganska tyst i debatten. Visserligen publiceras 

det debattartiklar och insändare med jämna mellan rum där en inkludering efterfrågas, men 

jag har inte kunnat hitta några fler diskussioner på politisk och lagstiftarnivå inom ämnet. 

Men regeringens argument är inte oemotsagd. I sin artikel Hatbrott och kön-en omöjlig 

kombination? Bemöter Görel Granström flera av regeringens argument. Hon menar att det 

visserligen stämmer att kön (i den mån det syftar på kvinnor som grupp) rent omfattningsvis 

är problematiskt eftersom kvinnor som grupp sällan är i minoritet i ett samhälle. Men 

samtidigt uppfyller kvinnor som grupp det andra kriteriet som ofta framförs i definieringen av 

hatbrott, dvs att det ska vara en grupp som historiskt varit utsatt för förtryck och/eller 

förföljelse. Här finns menar Granström, tillsammans med argumenten som omsluter många 

länders sexualbrottslagstiftning, en utgångspunkt i maktperspektivet som borde kunna 

användas som argument för att inkludera kön i hatbrottslagstiftningen. Den att kvinnor som 

grupp historiskt sett har varit utsatta för diskriminering. Att kvinnor som grupp även idag 

statistiskt är de som utsatts för mest könsrelaterat våld, oavsett om förövaren är känd eller 

okänd och att könsrelaterat våld, oavsett om det handlar om våld i nära relationer, sexuella 

trakasserier eller våldtäkt, oftast drabbar just kvinnor. Granström påpekar också att 

argumentet att könsbaserade kränkningar eller våld inte kan ses som hatbrott eftersom hatbrott 

utmärks av brist på relation mellan offer och förövare motbevisas av den hatbrottsforskning 

som tvärtom visar att det inte alls är ovanligt att det är just grannar, familj, eller 

arbetskamrater som är förövare vid olika hatbrott. Det finns alltså ofta en relation även i dessa 

situationer. Likaväl som mycket av de könsbaserade kränkningar som kvinnor utsätts för, t.ex. 

                                                
61 Prop. 1997/98:55 s 86. 
62 Prop. 1997/98:55 s 87. 
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på nätet, utförs av för dem helt okända personer.63 En ytterligare aspekt som visar på fler 

gemensamma nämnare än olikheter är föreställningen om hatbrott som ett budskapsbrott. 

Hatbrott har av tradition definierats som ett budskapsbrott, dvs. att räckvidden för de 

kriminella handlingarna är så mycket längre än till det direkta offret. Hatbrottet sänder ett 

budskap till de grupper och individer som identifierar sig med offret. Samma resonemang går 

att applicera på könsrelaterat våld. Våldet sänder ett budskap, oavsett om det handlar om våld 

i nära relationer eller överfallsvåldtäkter, till de som identifierar sig med offret (i detta fall 

kvinnor), oavsett om det är någon som lever i en våldsam relation, eller någon som känner 

sina möjligheter att röra sig fritt utomhus begränsas av rädslan att utsättas för våldtäkt.64 Med 

det så är nu redogörelsen för den svenska hatbrottslagstiftningen genomförd och det är nu 

dags att redogöra för den amerikanska hatbrottslagstiftningen. 

 

4 Den amerikanska hatbrottslagstiftningen 
 
”Is gender even on their radar?”65 

 

4.1 Den amerikanska rättstraditionen 
 
Den amerikanska rättstraditionen utgår, till skillnad från Sverige, från rättsfamiljen common 

law.66 Common law har sitt ursprung i den engelska rättstraditionen och är i princip juridik 

som skapas i domstolarna. Den grundar sig på praxis snarare än skriven lag.67 Sedan USA 

blev självständigt har dock har landets lag haft en väldigt distinkt utveckling och har på 

många sätt övergivit den engelska modellen. Till skillnad från England så har USA en skriven 

konstitution som ger landet en federal struktur och listar en rad grundläggande rättigheter som 

inte får inskränkas av lagstiftningsmakten, den dömande makten eller den verkställande 

makten.68 

 

                                                
63 Granström 2016 s 186. 
64 Granström 2016 s 187. 
65 Hodge 2008 s 167. 
66 Zweigert & Kötz 1992 s 247. 
67 Zweigert & Kötz 1992 s 70. 
68 Zweigert & Kötz 1992 s 247. 
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4.2 Den amerikanska hatbrottslagstiftningen 

Det har tidigare redogjorts för hur den svenska hatbrottslagstiftningen har sett ut och ser ut 

idag. Nu följer en redogörelse för den amerikanska hatbrottslagstiftningen. Hur den har sett ut 

historiskt och hur den ser ut idag.  

 

4.2.1 Hatbrottets rättsliga historia 

Efter ett uppmärksammat rättsfall 1977 där det nazistiska partiet National Socialist Party of 

America (NSPA) krävde rätt att få demonstrera i Skokie Illinois började organisationen Anti-

Defamation League (ADL) att organisera mot hatbrott och skapade tillsammans med några 

andra organisationer ett utkast till en ”ethnic intimidation statue”, hatbrottstadga 1981. Det 

bestod av fyra sektioner varav den andra var det mest revolutionerande för den tiden. Det löd: 

”2. Intimidation 

 A. A person  commits the crime of intimidation if, by reason of the actual or percieved race, 

color, religion, national origin, or sexual orientation of another individual or group of 

individuals, he violates Section____of the Penal Code (insert code provisions for criminal 

trespass, criminal mischief, harassment, meanacing, intimidation, assault, battery and/or other 

appropriate statorily proscribed criminal conduct). 

B. Intimidation under this code provision is a ___ misdemeanor/felony (the degree of criminal 

liability should be at least one degree more serious than that imposed for commission of the 

underlying offense).” 

ADL modifierade senare denna del av utkastet genom att döpa om det till ”Bias-Motivated 

Crimes” och lägga till kön som en skyddad grupp.69 

 

ADL:s försök att övertala delstater att anta hatbrottslagstiftning var lyckad. Väldigt snart efter 

att ADL tagit fram lagutkastet 1981 så antog några få delstater, som t.ex. Oregon och 

Washington liknande lagförslag. Fler delstater hakade på och 1994 hade 34 delstater och 

District of Columbia antagit någon form av straffskärpande regel och vid år 2000 var det bara 

sju delstater som inte hade det. Även om många använde ADL:s förslag som en guide så 

gjorde många ändringar när lagen antogs eller i efterföljande tillägg. Vissa delstater stiftade 

sina lagar från grunden snarare än att utgå från utkastet. Som ett resultat av detta så skiljer sig 

hatbrottslagstiftningen mycket från delstat till delstat. Vissa delstaters lagar är rent 

straffskärpande, där påföljden blir hårdare för brott som anses vara motiverade av hat. 
                                                
69 Gerstenfield 2004 s 23-24. 
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Skärpningen kan vara rejäl: i vissa fall kan maxstraffet, dubblas, tredubblas eller öka ännu 

mer. Dessa lagar kan också resultera i att brott som skulle klassats som ”misdemeanor” 

klassas om till ”felony” vilket kan få allvarliga rättsliga följder för gärninspersonen. Andra 

delstater skapade en separat brottsrubricering som gärningspersonen kan bli dömd för 

tillsammans med domen för det underliggande brottet. Oavsett vilken lagföringsmetod som 

används så blir resultatet att gärningspersonen får en hårdare påföljd än vad hen skulle ha fått 

för ett vanligt brott. Andra skillnader mellan delstaterna är att vissa tillåter att vilket 

underliggande brott som helst klassas som hatbrott medan andra begränsar definitionen till 

specifika brott som ex ofredande, misshandel och skadegörelse. Vissa använder språkliga 

definitioner som att offret måste ha blivit valt ”på grund av” (”because of”) eller ”med 

anledning av” (”by reason”) hens grupp, medan andra enbart kräver att brottet ”tyder på” 

(”evidence”) eller ”uppvisar” (”demonstrate”) på fördomar eller att fördomar kan 

”manifesteras” (”manifest”). Delstaterna skiljer sig också i vilka grupper som skyddas. I alla 

delstater skyddas åtminstone ras, religion och etnicitet (eller nationalitet) men bara 23 stycken 

inkluderar sexuell läggning, 21 stycken inkluderar kön, 23 stycken inkluderar fysisk eller 

psykisk funktionalitet, 4 stycken inkluderar politisk åskådning och 4 stycken inkluderar ålder. 

Slutligen förutom de straffskärpande lagarna har vissa delstater tillagda relaterade lagar. 40 

delstater har lagar som förbjuder institutionell skadegörelse. 24 delstater har stadgar gällande 

insamling av hatbrottsstatistik. 10 delstater har lagar om särskild utbildning för 

ordningspersonal och 28 delstater tillåter civilkurage-handlingar. Några stater, Kalifornien, 

Illinois, Louisiana, Massachusetts, Minnesota och Washington har alla fem typer av lagar. 

Den enda delstat som inte har någon form av hatbrottslagstiftning är Wyoming.70  

 

Efter att ha vunnit framgång i lobbyförsöken med delstaterna gick ADL och dess 

medarbetande organisationer vidare med att jobba mot den federala regeringen. Framgångarna 

där, även om de var viktiga, var trögare och mindre. Den första federala lagen som specifikt 

behandlade hatbrott  var Hate Crimes Statistics Act (HCSA) och antogs 1990 och ålade 

justitiedepartementet att samla hatbrottstatistik från lokala ordningsmaktsmyndigheter och 

publicera resultaten. 1994 antog kongressen the Hate Crimes Sentenceing Enhancement Act 

som fungerade som en federal straffskärpningslag. Den ålade the United States Sentencing 

Commission att ompröva domskäl för situationer där en person stod åtalad för ett federalt 

brott och den tilltalade medvetet valde offret på grund av dess grupp. Straffet skulle då ökas 

                                                
70 Gerstenfield 2004 s 25-28. 
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med minst tre nivåer. Det är viktigt att poängtera att denna lag har ett begränsat 

användningsområde då, som redan framlagts,  federala straffprocesser är relativt ovanliga, i 

alla fall till delstatliga straffprocesser. 1994 antog kongressen dessutom  Violence Against 

Women Act (VAWA). Denna lag stadgade bl.a. att offer för könsrelaterade brott kunde 

stämma sina gärningspersoner och får skadestånd. Denna lag kan ses som en förlängning av 

existerande hatbrottslagstiftning som inte inkluderar kön. Dock har Högsta Domstolen 

förklarat en del av denna lag för icke förenlig med konstitutionen då den sträcker sig utanför 

”Commerce” klausulen.71 Slutligen ska också nämnas att den federala hatbrottslagstiftningen 

ytterligare utvidgades 2009 då president Obama skrev under en ny federal hatbrottsstadga 

som stärkte skyddet ytterligare för hatbrottsoffer genom att utvidga det till att även omfatta 

sexuell läggning och könsidentitet. 72  Detta var en genomgång av den amerikanska 

hatbrottslagstiftningens historia. Men hur ser den ut idag? Det kommer att redogöras för i 

följande avsnitt. 

 

4.2.2 Den amerikanska hatbrottslagstiftningens olika former 

 
Hatbrottslagstiftningen i USA består av två lager. Den federala rätten och den delstatliga 

rätten. Det finns federala lagar som ex Civil Rights Act som gör det möjligt för regeringen att 

åtala och straffa personer som berövat andra deras mänskliga rättigheter och som kanske inte 

hade blivit straffade av sin egen delstat. Ett tydligt exempel på detta är åtalet mot de poliser 

som misshandlade Rodney King 1992.73 Federala lagar är dock begränsade både praktiskt och 

juridiskt. Enligt konstitutionen kan de bara kriminalisera handlingar som påverkar 

statöverskridande ”interstate comerce”, översatt statöverskridande handel. Begreppet tolkades 

ett tag väldigt brett som i Heart of Atlanta vs United States(1964) och Katzenbach vs 

McClung(1964) som rörde händelser på restauranger och hotel där domstolen kom fram till 

att de reglerades av federala lagar även om kunderna till största del kom från lokaltrakten. 

Begreppet har dock fått en snävare tolkning på senare år ex genom United States vs Lopez 

1995 där en Gun Free School Zones Act som gjorde innehav av vapen på skolor till ett 

federalt brott ogiltigförklarades av domstolen då den inte ansågs falla inom statöverskridande 

handel. Ett fall som är intressant för hatbrott är United States vs Morrison (2000). I det fallet 

ogiltigförklarade högsta domstolen en sektion av Violence Against Women Act som tillät 

                                                
71 Gerstenfield 2004 s 28-29. 
72 CNN Politics 2008. 
73 Gerstenfeld 2004 s 10. 
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våldtäktsoffer att stämma våldtäktsmän i federal domstol vilket, eftersom den lagen 

fortfarande gäller, starkt ifrågasätter statens möjlighet att lagstifta mot hatbrott. Men även om 

den federala regeringen kunde använda lagar som Civil rights Act för att lagföra hatbrott så är 

en viktig fråga huruvida de borde. På grund av frågor rörande federalismens roll och 

begränsade resurser så spelar regeringen generellt en mindre roll i lagföring av brott, de flesta 

straffprocesser genomförs av delstaterna. Federala mål tenderar dessutom att handla om 

specifika typer av fall som ex droger och migration. Det är därmed upp till delstaterna att 

lagstifta mot hatbrott.74  

 

De flesta delstater har antagit någon form av hatbrottslagstiftning. Hur denna lagstiftning ser 

ut kan dock variera väldigt mycket från delstat till delstat. Vissa delstater som Vermont, 

Mississippi och Rhode Island har en hatbrottslagstiftning som är väldigt lik den vi har i 

Sverige, dvs en straffskärpning när brottet har begåtts med hat som motiv. Här är ett exempel 

från Mississippis brottsbalk: 

 

The penalty for any felony or misdemeanor shall be subject to enhancement as provided in 
Sections 99-19-301 through 99-19-307 if the felony or misdemeanor was committed because 
of the actual or perceived race, color, ancestry, ethnicity, religion, national origin or gender 
of the victim.75 
 

Andra delstater som ex Kalifornien, Connecticut och New Jersey har lagstiftning där hatbrott 

ses som ett eget brott med sin egna brottsrubricering. Hur denna brottsrubricering ser ut kan 

variera. I Kaliforniens brottsbalk börjar rubriceringen med en definition som ser ut såhär: 

 (a) Hate crime means a criminal act committed, in whole or in part, because of one or more 
of the following actual or perceived characteristics of the victim: 

(1) Disability. 

(2) Gender. 

(3) Nationality. 

(4) Race or ethnicity. 

(5) Religion. 

(6) Sexual orientation. 

                                                
74 Gerstenfield 2004 s 12-13. 
75 MS Code § 99-19-301 (2016). 
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(7) Association with a person or group with one or more of these actual or perceived 
characteristics. 

(b) Hate crime includes, but is not limited to, a violation of Section 422.6. 

Den börjar med att beskriva vad hatbrott innebär och räknar sedan upp vilka grunder som 

skyddas. Den fortsätter sedan i punkt b med att referera till beskrivningen i section 422.6. av 

vilka överträdelser som inkluderas i hatbrott. Dock poängteras det att den beskrivningen inte 

är uttömmande.76 I Sektion 422.6. finns en allmän definition av brott mot civila rättigheter. 

sektion a handlar om brott mot person ( hot, skada, trakasserier etc.), sektion b handlar om 

brott mot egendom (skadegörelse etc.), sektion c beskriver påföljden.77  

Det finns också delstater som ex Illinois, Louisiana och Iowa som har en straffskärpning för 

hatbrott men som är bunden till vissa typer av brott som ex misshandel, våldtäkt eller 

ofredande. I Illinois brottsbalk är exempelvis brott som misshandel (battery), stöld 

(misdemeanour theft), olaga hot (assault), hemfridsbrott (criminal trespass to residence), 

ofredande via telefon eller elektronisk kommunikation (harassment by telephone and 

electronic communications), förargelseväckande beteende (disordely conduct), uppvigling 

(mob action) etc. Om brotten dessutom utförs på specifika platser som religiösa byggnader 

(som ex kyrkor, moskéer och synagogor), bårhus, skolor, parker eller etniska eller religiösa 

kulturcentrum så kan straffet skärpas ytterligare.78 

 

4.3 Den amerikanska hatbrottslagstiftningen i praktiken 

Nästa steg är att utreda hur denna lagstiftning tillämpas i praktiken. Utifrån vad jag har funnit 

så är det oerhört svårt att finna praxis rörande hatbrott och den praxis som finns handlar inte 

om kön. Detta är naturligtvis underligt, hur kan det inte finnas praxis på detta område. Hur 

står det egentligen till med rättssystemets tillämpning av hatbrottslagstiftningen? Här följer en 

redogörelse för polisens, åklagarens och domstolens tillämpning av hatbrottslagstiftningen för 

att finna svaret på denna fråga. 

                                                
76 CA Penal Code § 422.55 (2016). 
77 CA Penal Code § 422.6 (2016). 
78 720 ILCS 5/12-7.1 från Ch. 38 par. 12-7.1. 



29 
 

4.3.1 Polisen 

I sin avhandling Proving grounds:the gender quandary of hate crime law studerade Jessica P 

Hodge bl.a hur polisen i New Jersey såg på kön som skyddsgrund för hatbrott. Enligt henne 

visade forskning på att polisen ofta inte tillämpade hatbrottsregeln på grund av brist på bevis. 

Den visade också på att arbetet med hatbrott kunde variera väldigt mycket mellan olika 

kommuner och vilken politik som drevs där. 79  Forskning tyder på att stödet för 

hatbrottslagstiftning är svagt inom polisen eftersom den anses stjäla tid från ”riktigt” 

polisarbete. Vissa poliser anser att hatbrott inte skiljer sig från vanliga brott och därför krävs 

inga extra processer eller extra utbildning för dem. De tror inte heller att brott baserade på 

fördomar förekommer i deras jurisdiktion, därför är det onödigt att tillsätta resurser eller ta 

fram policydokument för hatbrott. Slutligen visar forskningen på att om polismyndigheten 

inte prioriterar rapportering och utredning av hatbrott tenderar de enskilda poliserna att 

uppfatta hatbrottslagstiftningen som enbart symbolisk.80 Då utredare spelar en viktig roll för 

huruvida brott utreds som hatbrott är det viktigt hur dessa uppfattar könsgrunden och om 

polisen inte är informerad om eller inte anser att kön bör skyddas så kommer såna brott inte 

utredas som hatbrott.  

Anmärkningsvärt är att när Hodge skrev sin artikel så hade inga hatbrott baserat på kön 

lagförts under 10 år (kön inkluderades i New Jerseys brottsbalk 1995), jämfört med att det 

sedan 1999 anmälts 2 720 brott pga. etnicitet, 2 037 brott pga. religiös tillhörighet och 392 

brott pga. sexuell läggning  sen 1999.81 Detta beror på flera saker menar Hodge. En anledning 

är att polisen, precis som åklagarna i Texas i McPhails studie (mer om den i följande avsnitt), 

inte är medveten om att kön som kategori är skyddad i hatbrottslagstiftningen. ”Är kön ens 

aktuellt?” som en av dem uttryckte.82 Ingen av 15 poliser och åklagare som intervjuats i 

studien hade någon erfarenhet av att utreda hatbrott baserade på kön vilket ledde till att 

majoriteten av dem var osäkra på vad ett hatbrott baserat på kön innebar.83 Den vanligaste 

typen av hatbrott i New Jersey var rasrelaterade brott mot afroamerikaner, därefter kom brott 

baserade på religionstillhörighet och sexuell läggning. Detta är förmodligen en faktor bakom 

att polis och åklagare hade så svårt att placera in könsrelaterat våld (ex våld i hemmet och 

sexuella övergrepp) i hatbrott då de är färgade av de ”typiska” hatbrotten som de har 

                                                
79 Hodge 2008 s 164. 
80 Hodge 2008 s 165. 
81 Hodge 2008 s 166. 
82 Hodge 2008 s 167. 
83 Hodge 2008 s 167. 
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erfarenhet av. Allt som inte passar in i denna mall ses inte som hatbrott.84 En annan faktor 

som gör det svårt att se könsrelaterat våld som hatbrott är svårigheten att se hur det skulle 

kunna finnas ett hat mot alla kvinnor såsom det finns hat mot alla svarta eller alla 

homosexuella.85 Istället för att se våldet som en diskriminerande akt med syfte att upprätthålla 

en social ordning där en grupp är underordnad så väljer en istället att betrakta våldet som ett 

utryck för en persons hatkänslor mot en annan persons karaktärsdrag. Men även om tidigare 

forskning visat att könsrelaterat våld ofta begås på grund av missaktning eller hat mot offrets 

kön så betraktas dessa brott fortfarande inte som hatbrott relaterade till kön.86 Många uttryckte 

att hatbrott är svåra att bevisa och därför måste hatbrott på grund av kön vara särskilt extrema. 

Förövaren ska vara en sociopat med ett tydligt och starkt hat mot kvinnor för att polisen ska 

vilja lagföra dem som hatbrott. Detta beror på att våld mot kvinnor är så vanligt i vårt 

samhälle att det krävs att det är en särskilt avskyvärd handling som dessutom har stark 

bevisning runt sig för att den ska hamna på polisens radar för hatbrott.87  

 

4.3.2 Åklagare 

I studien Prosecutorial perspectives on Gender-Bias Hate Crimes från 2005 ställde Beverly 

Mcphail frågan till åklagare och åklagarassistenter i Texas om hur de ser på kön som en 

skyddad grund i hatbrottslagstiftningen. I den kom det fram att majoriteten av åklagarna var 

omedvetna om att kön var inkluderat i statens nya hatbrottslagstiftning. När de blev medvetna 

så hade de svårt att få det att passa in i deras egna kunskaper och värderingar runt hatbrott. De 

flesta kunde inte se att kön passade in i deras koncept av hatbrott. De såg inte heller våld mot 

kvinnor som ett hatmotiv utan istället som individuella motiv som makt, kontroll och kärlek. 

Därför kunde majoriteten av åklagarna inte föreställa sig kön som en skyddad grund i 

hatbrottslagstiftningen. Som om våld mot kvinnor och hatbrott var två olika pusselbitar som 

inte passade ihop.88 Vad beror det på? McPhail diskuterar några olika skäl. Ett skäl enligt 

henne skulle kunna vara att åklagare överlag har en skeptisk syn på användningsområdet för 

hatbrottslagstiftningen. Generellt verkar inte åklagare anse att hatbrottslagstiftningen är ett 

effektivt sätt att lagföra brott på. Det beror främst på fyra skäl enligt McPhail: 

                                                
84 Hodge 2008 s 168. 
85 Hodge 2008 s 169. 
86 Hodge 2008 s 170. 
87 Hodge 2008 s 172. 
88 McPhail & Dinitto 2005 s 1176. 
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1. En hatbrottsrubricering lägger på en extra bevisbörda i att visa på ett motiv som det 

underliggande brottet inte kräver. 

2. Åklagare ser världen genom en ”colorblind lens” dvs. de föredrar att inte fokusera på de 

individuella dragen hos vare sig offret eller förövaren. 

3. Åklagare uppfattar det som att hatbrottsstraffskärpningen ökar risken för att de ska förlora 

målet genom att förvirra eller polarisera juryn. 

4. Åklagare har en tendens att jämföra varje potentiellt hatbrott mot ett ”typiskt” hatbrott 

såsom korsbränning eller att måla hakkors eller väldigt uppmärksammade fall som James 

Byrd Jr och Mathew Sheppard. De har inga såna referenser för könsrelaterade brott.89 

Att använda en hatbrottrubricering tenderar till att politisera brott. Istället för att se på varje 

brott som unikt och individuellt så fokuserar hatbrott på skada orsakad av en grupp och 

placerar brottet i en historisk kontext med diskriminering och förtryck. Åklagare ser sig själva 

som politiskt obundna, som ”knights in shining armour sworn to do justice”, de tar inte gärna 

in strukturella eller politiska dimensioner i sina bedömningar. De föredrar att lämna den 

politiska aspekten runt hatbrottslagstiftningen till lagstiftaren. Så även om våld mot kvinnor  

från ett feministiskt perspektiv passar in i definitionen av hatbrott så passar det inte in i bilden 

som åklagare och allmänheten har av hatbrott. Den här synen hade hälften av alla kvinnliga 

åklagare och majoriteten av de manliga åklagarna och färgade åklagarna i studien. Att ha en 

identitet som skyddas i hatbrottslagstiftningen garanterar inte att åklagaren stöder 

hatbrottslagstiftningen överlag och kön specifikt. De flesta åklagarna i studien sa sig ha 

konservativa politiska åskådningarna och förnekade att deras identitet hade en viktig roll i 

deras jobb som åklagare. De är bekväma med sina jobb och strävar efter neutralitet i sina 

bedömningar.90 En annan viktig poäng är användningen av hatbrottsmodellen för att lagföra 

våld mot kvinnor. En fördel med en lyckad hatbrottsprocess är en straffskärpning (ett second-

degree brott skärps till ett first-degree-straff). Även om en sån process kan vara användbar för 

vissa brott så verkar en straffskärpning inte vara en användbar metod för våld mot kvinnor. I 

en studie gjord 1996 av Frazier och Haney att även om 76% av alla mål ledde till fällande 

dom och 57% av dem ledde till fängelse för förövaren så var det bara 22% av alla 

anmälningar som gick till rättegång. Straffskärpning är effektivt när problemet är för låga 

straff, inte när det gäller att få en anmälan prövad. På grund av detta problem så är det 

                                                
89 McPhail & Dinitto 2005 s 1177. 
90 McPhail & Dinitto 2005 s 1177. 
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tveksamt om ett kön som skyddad grund för hatbrott skulle ha någon effekt på lagföringen av 

våld mot kvinnor i nära relationer.91 

 

4.3.3 Domstolen 

En annan orsak skulle kunna vara domstolens syn på hatbrott. År 2013 beskrev Karyn Plumm 

och Cheryl Terrance i sin artikel Gender-bias hate crimes: What constitutes a hate crime from 

a potential jurors perspective hur de genomfört ett test där en jury fick döma i två scenarion. 

Omständigheterna var desamma i båda scenarierna, en person blev utsatt för misshandel på en 

krog och gärningspersonen  skrek skällsord, skillnaden var att i ena fallet var offret en man 

och gärningspersonen en kvinna och i det andra var offret en kvinna och gärningspersonen en 

man. När misshandeln skedde mot kvinnan hade testjuryn mycket lättare att se det som ett 

hatbrott medan de i fallet med mannen snarare såg det som ett misshandelsfall (assault). 

Testjuryn hade också lättare att se kvinnans våld mot mannen som befogat (de talade om att 

det kunde vara självförsvar etc.) än vad de hade att se mannens våld mot kvinnan som 

befogat.92 Plumm och Terrance menar att detta tyder på att stereotyper runt könsroller styr 

vilket i detta fall ledde till att när testjuryn inte kunde luta sig tillbaka på könsrollerna i fallet 

där kvinnan var förövaren så sökte de en annan förklaring, som att hon utövade självförsvar, 

inte att hon hatade män.93 Detta på grund av att de traditionella könsrollerna föreskriver att 

kvinnor ska vara mer passiva och män mer aktiva.94 Även om tidigare studier visar på att 

hatbrott oftast uppfattas som våld som begås mot en minoritetsgrupp så visar den nya studien 

på att detta kanske inte räcker för att ett brott ska ses som ett hatbrott, omständigheter runt 

brottet och karaktärsdrag hos både offer och förövare spelar också in. Den nya studien visar 

att testjuryn är ovillig att se könsrelaterat våld som ett exempel på hatbrott. Detta menar 

Plumm och Terrance inte är så konstigt med tanke på att inkluderingen av kön i 

hatbrottslagstiftningen är en pågående debatt. 

Även om könsrelaterat våld delar många kännetecken med traditionella hatbrott, t.ex. 

excessivt våld, hat mot en specifik grupp riktad mot en medlem av den gruppen, så är en 

viktig skillnad mot andra hatbrott att könsrelaterat våld ofta begås av någon som är bekant för 

den utsatte. Dock menar feministiska forskare att om kön inte inkluderas i 

                                                
91 McPhail & Dinitto 2005 s 1178. 
92 Plumm & Terrance 2013 s 1475. 
93 Plumm & Terrance 2013 s 1476. 
94 Plumm & Terrance 2013 s 1476. 
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hatbrottslagstiftningen att osynliggöra betydelsen av kön och fortsätter att upprätthålla bilden 

av att könsrelaterat våld som något privat istället för att föra fram det i offentligheten. Detta 

leder till att könsrelaterat våld blir något som är orsakat av individuella beteenden istället för 

av en maktstruktur som vill hålla kvinnor underordnade. För om hatbrott skulle ses, inte som 

beroende av ett illvilligt uppsåt från förövaren, utan snarare som användning av våld på ett 

diskriminerande sätt för att upprätthålla en social ordning med fördomar mot en viss grupp. 

Då skulle könsrelaterat våld lättare passa in i hatbrottsparadigmen menar Plumm och 

Terrance.95  

 

4.4 Diskussioner kring kön i  hatbrottslagstiftningen 

Hatbrottslagstiftning överlag är ett komplext ämne i USA. Den är inte bara föremål för debatt 

bland forskare och politiker gällande dess effektivitet utan även gällande vilka typer av brott 

som ska omfattas och vilka grupper som ska skyddas av sådan lagstiftning. Bland dessa 

grupper är kön en av de mest kontroversiella.96                                                                                                           

 

Motståndare till inkludering av könsrelaterat våld som hatbrott noterar att många kvinnor 

känner sina förövare (till skillnad från hatbrott där gärningspersonen oftast är okänd), att våld 

mot kvinnor är utbrett (till skillnad från hatbrott som sker mindre ofta) och att det redan finns 

lagar som skyddar mot könsrelaterat våld. De som är för en inkludering av könsrelaterat våld 

som hatbrott menar att det finns likheter mellan könsrelaterat våld och hatbrott, kvinnor blir 

ofta kallade för öknamn riktade mot deras kön under angreppen (som ”bitch”, ”slampa”, 

”fitta”, ”hora”), att förövaren ofta väljer ut offren på grund av att hon är medlem i den grupp 

som är måltavla, i detta fall kvinnor och att den större samhällsgruppen kvinnor ofta påverkas 

av våldet som begås mot en kvinna, ex på det sätt att när kvinnor hör om sexuella övergrepp i 

deras kvarter så blir många oroliga över sin egen säkerhet. 97  Flera forskare poängterar 

fördelarna med att inkludera kön som en skyddad grund i hatbrottslagstiftning. Bland de 

största fördelarena finns den som uttalats av Weisburd och Levin (1994): ”Genom ett 

erkännande av den gruppbaserade fientligheten som ligger bakom dessa trakasserier, så 

fördömer vi (samhället) inte bara våldet utan vi tar också första steget till att konfrontera den 

underliggande attiyden som tillåter våldet att ske”(s. 41). Lösningarna till sociala problem 

                                                
95 Plumm & Terrance 2013 s 1476. 
96 Hodge 2008 s 24. 
97 McPhail & Dinitto 2005 s 1165. 
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avgörs av de definitioner som är knutna till problemen. Om problemen identifieras som 

personliga och individuella, som våld mot kvinnor har ansetts vara så länge, så kommer 

lösningarna att anpassas efter den individuella modellen. Att identifiera våld mot kvinnor som 

könsrelaterade hatbrott omdefinierar problemet till ett samhälls- och politiskt problem, vilket 

gör att offren ses som värdiga juridisk hjälp istället för de skuldbeläggs. Andra fördelar som 

lagts fram är att det ger en ökad medvetenhet i samhället om hur allvarligt och utbrett våld 

mot kvinnor är och att nya juridiska verktyg tas fram utifrån detta.98En annan fördel med att 

se våld mot kvinnor genom ett hatbrottsperspektiv är att det flyttar fokus bort från offren till 

förövarnas motiv och handlingar. Att skifta fokus från offer till förövare skulle innebära att gå 

ifrån att fråga offret ”varför gick du inte?” och ”vad hade du på dig?” till att fråga förövaren 

”Varför går du på kvinnor?” och ”Vilken roll har misogyni i detta våld?”. Ett sådant 

fokusskifte skulle ändra behandlingen av förövaren på ett sätt som redan görs inom den 

feministiska communityn, vilket är att få våldtäktsmän och misshandlare att inse att de har 

mer än ett problem med individuella kvinnor, att de har problem med hur de ser och 

behandlar kvinnor generellt.99 

 
 

5 Analys och avslutande reflektioner  
 
När det nu kommit fram till själva jämförelsen kan det först och främst konstaterats att det 

finns både likheter och skillnader mellan ländernas lagar, fördelaktiga såväl som mindre 

fördelaktiga aspekter av hatbrottslagstiftningen i såväl Sverige som USA. Här följer nu en 

analys över det resultat som framkommit i jämförelsen mellan länderna utifrån de 

huvudfrågor som utgör syftet för denna uppsats samt några avslutande reflektioner.  

 

5.1 Vilka problem gällande tolkning och tillämpning av 

hatbrottslagstiftningen finns i respektive land? 

 
Det kan först och främst konstateras att båda länderna har en sak gemensamt: hatbrott är ett 

brott som väcker mycket känslor. En anledning till att åklagarna i Texas inte gärna utredde 

brott som hatbrott var att brottet ansågs vara politiskt. I Sverige blir debatterna runt hatbrott 

oftast väldigt heta då de ofta ställs mot rättigheter som yttrandefrihet (se t.ex. Pastor 

                                                
98 McPhail & Dinitto 2005 s 1178. 
99 McPhail & Dinitto 2005 s 1179. 



35 
 

Greenfallet) och när det gäller kön så verkar debatten stå stilla. Hatbrott är helt klart en typ av 

brott som rör upp känslor. Det är heller ingen tvekan om att båda systemen har sina problem. 

Problematiken i Sverige verkar främst ligga på att överhuvudtaget få upp perspektivet att 

könsrelaterat våld kan ses som hatbrott på agendan. Kön är som nämnts tidigare inte 

inkluderat i hatbrottslagstiftningen. Debatten runt ämnet verkar dessutom vara väldigt liten, 

snudd på obefintlig och verkar ha varit det ända sedan Kvinnofrid gavs ut. Som Prop. 

1997/98:55 visar så har svenska regeringen haft stora svårigheter med att acceptera 

könsrelaterat våld som hatbrott. Det svenska samhällets bild av hatbrott är att det begås av 

individer känner hat och att offren alltid är okända för förövarna. Våld mot kvinnor passar 

inte in i denna mall och ses därmed inte som hatbrott. I USA är problematiken till stor del en 

annan. Här finns kön inkluderat och problemen finns istället i tillämpningsförfarandet då det 

finns frågetecken om hur reglerna ska tillämpas. Det märks att politik och juridik är mer 

åtskilda än vad de är i Sverige, då åklagarna inte vill tillämpa brottet eftersom de ser det som 

alltför politiskt. De vill inte jobba med strukturer utan vill hålla det till individnivå. Men även 

här är problematiken kring definitionen av hatbrott tydlig. Den största orsaken till 

rättsväsendet ovilja att tillämpa lagen är att det har svårt att se hur våld mot kvinnor skulle 

kunna utgöra hatbrott.  De bedömningar som görs av polis, åklagare och juryn är baserade på 

typiska hatbrott, klassiska hatbrott som de har erfarenhet av och allt som inte passar in i dessa 

idealbrott anses inte vara hatbrott. Men det är inte bara synen på vad som är ett hatbrott som 

spelar in. Även föreställningar om män och kvinnor spelar in, i och med att män och kvinnor 

tillskrivs olika karaktärsdrag blir det svårare att se könsrelaterat våld som hatbrott. Istället 

bortförklaras våldet med argument som att ”han älskar henne” eller ”hon måste vara psykiskt 

sjuk”, på grund av en den ovilja att erkänna det hat gentemot kön som verkar existera.  

 

En annan intressant faktor är hur polisens attityd gentemot hatbrott spelar in. Att poliserna i 

studien inte ansåg att hatbrott skiljde sig från vanliga brott och därför inte krävde några extra 

resurser. Det är särskilt intressant om en jämför med studien av polisen i Sverige där särskilda 

resurser för hatbrott fanns eller skulle finnas men helt enkelt var otillräckliga. Det är en 

intressant problematik eftersom att den på ett sätt ger en fingervisning om vilka utmaningar 

Sverige skulle stå inför om kön skulle införas i vår hatbrottslagstiftning. Dock är det viktigt 

att ha i åtanke att det amerikanska rättssystemet skiljer sig markant från Sverige på det sätt att 

centralmakten är svagare. Delstaterna har stor frihet när det kommer till att stifta egna lagar. I 

Sverige, där centralmakten är betydligt starkare och kommunerna saknar egen 

lagstiftningsmakt, skulle en hatbrottslagstiftning få större genomslag nationellt och det skulle 
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bli ett smalare utrymme för egna tolkningar i och med att rättssystemet i viss mån är skyldigt 

att rätta sig efter den tolkning som lagstiftaren haft i åtanke. 

 

En intressant aspekt med den amerikanska hatbrottslagstiftningen är att det debatteras 

huruvida straffskärpning verkligen är ett lämpligt medel för att bekämpa hatbrott då det 

fungerar bättre på småbrott (misdemeanor) än allvarliga brott (felony). Det väcker frågan om 

det kanske är otillräckligt att i Sverige enbart adressera hatbrott i straffskärpningsregeln. Det 

har ju trots allt visat sig att det svenska rättssystemet också har problem med att tillämpa 

straffskärpningsregeln på hatbrott. Det finns frågetecken kring hur mycket hatbrottsregeln 

egentligen påverkar straffskärpningen. Detta väcker frågan om kanske en egen 

brottsrubricering skulle vara bättre ur praktisk och tolkningssynvinkel? Tolkningsproblem 

skulle visserligen finnas kvar, för att inte tala om att det skulle bli ett omständligt arbete med 

att skapa en sådan lag. Men en egen brottsrubricering för hatbrott skulle kunna göra 

tolkningsläget lite klarare och skulle framför allt kunna ha en normgivande effekt. Detta är 

visserligen spekulationer från min sida då praxis som tydligt visar skillnaden mellan en egen 

brottsrubricering och en straffskärpningsregel inte kunnat hittas. Men i vilket fall är det ett 

scenario som är värd fortsatt forskning och undersökning. 

 

Men en gemensam nämnare som båda länderna har är föreställningarna kring vad ett hatbrott 

egentligen är. Båda länderna är av uppfattningen att ett hatbrott begås av en okänd 

gärningsperson som tydligt uttrycker sitt hat mot gruppen som offret representerar. Ex att en 

nynazist slår ner någon på gatan. Den här bilden av hatbrott leder till att rättsväsendet har 

svårt att se att brott vars omständigheter inte passar in i denna ”mall” skulle utgöra hatbrott. 

Länderna delar uppfattningen om att könsrelaterat våld inte kan ses som hatbrott eller 

svårligen passar in i mallen. I Sverige har uppfattningen varit att kvinnor inte är en utsatt 

grupp och därför inte kan utsättas för hatbrott. I USA verkar uppfattningen vara att brotten 

mot kvinnor måste vara extraordinärt grymma för att de ska ses som hatbrott. Det är två olika 

grunder till samma idé. Är något av systemen bättre? Det är svårt att säga från en praktisk 

synvinkel vilket system som är bättre när det kommer till hatbrott och kön då jag inte kunnat 

hitta varken praxis eller statistik från USA när det gäller hur många som dömts för hatbrott 

pga. kön. Därför kan jag inte med säkerhet säga att det blir bättre av att inkludera kön i 

hatbrottslagstiftningen i form av fällande domar och bra statistik. En fördel som införandet av 

kön i lagstiftningen verkar ha haft i USA är debatten. Frågan debatteras och det skrivs 

forskningsartiklar baserade på frågan. I Sverige verkar diskussionen vara snudd på obefintlig. 
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Visst, det skrivs ibland debattartiklar i tidningarna där folk argumenterar för att kön ska ses 

som en hatbrottskyddad grund, men oftast stannar det där, det blir ingen vidare debatt. Så från 

det perspektivet är det amerikanska rättssystemet bättre. Enligt min mening är det bättre att 

föra en debatt, även om den är svår, än att inte föra någon alls. 

 

5.2  Vad kan svenska jurister lära sig från tillämpningen av den 

amerikanska hatbrottslagstiftningen där kön inkluderas som 

skyddsgrund? 

Sverige kan lära sig mycket av debatten. Debatten om huruvida könsrelaterat våld ska ses som 

ett hatbrott verkar som tidigare nämnts vara väldigt aktuell  i USA medan det har varit ganska 

tyst i Sverige gällande denna aspekt. Eftersom första steget till förändring är medvetenhet och 

debatt så anser jag att detta definitivt är något vi bör ta efter i Sverige, att ta upp debatten igen 

för att sedan kunna bestämma hur vi vill göra med en ev. inkludering av kön i 

hatbrottslagstiftningen.En annan sak vi kan lära oss av USA är att bara för att kön införs i 

hatbrottslagstiftningen så betyder inte det att alla problem magiskt kommer att lösa sig vilket 

jämförelsen med USA tydligt visar genom forskningen kring polis, åklagare och juryns 

inställning till kön som hatbrott. Om rättssystemet inte vet hur en regel ska tillämpas så får 

den ingen verkan i praktiken. Detta är kanske den  viktigaste lärdomen en kan dra av den 

amerikanska hatbrottslagstiftningen. Att en lagändring inte alltid är tillräcklig för att orsaka 

förändring. Om vi ska kunna lagföra våld mot kvinnor som hatbrott så måste rättssystemets 

och samhällets syn på vad hatbrott är förändras. Att det är mycket mer än en nynazist som slår 

ner icke-vita på stan. Vi måste sluta se hatbrott som ett uttryck för en individs hatkänslor och 

se dem i en större kontext, som diskriminerande handlingar ämnade att upprätthålla en social 

ordning där en grupp, i detta fall, kvinnor, är underordningande. Regeringen säger till och 

med själva i propositionen att ”Det är numera väl dokumenterat, både i forskning och annan 

litteratur, att det våld som män riktar mot kvinnor ofta har sitt ursprung i och finner näring ur 

fördomar och föreställningar om mäns överordning och kvinnors underordning”100 . Jag 

anser att detta synsätt är något som vi måste anamma mycket mer om vi ska kunna inkludera 

kön i straffskärpningslagen och kunna tillämpa den på ett tillfredsställande sätt. Med andra 

ord för att den ska kunna få praktisk effekt i form av lagföring men även i form av en 

normerande effekt, genom att signalera om allvaret och grymheten i könsrelaterat våld. 

                                                
100 Prop. 1997/98:55 s 21. 
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5.3 Bör Sverige införa kön som en skyddsgrund i  BrB 29:2 7p.? 

När jag började denna studie var jag av uppfattningen att Sverige borde införa kön som 

hatbrottsgrund, om så bara för att det skulle innebära att transpersoner skulle skyddas då de är 

en grupp som drabbas hårt av att kön inte inkluderas. Jag hade dock ingen större uppfattning 

om huruvida kvinnor som grupp kunde skyddas även om jag kunde ana likheter med andra 

utsatta grupper. När studien nu snart är färdig är min uppfattning i denna aspekt dock mycket 

klarare. Jag anser att Sverige ska inkludera kön som en skyddad grund i 

straffskärpningsregeln. Jag är också av uppfattningen att kön också ska inkluderas i övrig 

hatbrottslagstiftning, mitt fokus i denna uppsats har dock legat på straffskärpningsregeln i 

BrB 29:2 7p. Och därför kommer jag bara argumentera för införandet i denna regel. Utifrån 

den forskning som förts fram i denna uppsats anser jag att det inte kan råda några tvivel om 

att det våld som kvinnor utsätts för bär stora likhetstecken med det våld som förs mot icke-

vita personer och HBTQ-personer.  

 

Med detta sagt dock så tror jag inte att enbart en lagändring är tillräckligt för att komma åt 

problemet. Det finns för många föreställningar runt både hatbrott och våld mot kvinnor och 

kvinnor som grupp för att enbart en lagändring skulle vara tillräckligt. Jag tror därför att ett 

långsiktigt arbete med hatbrott är nödvändigt för att en lagändring ska få effekt. Vi behöver 

omdefiniera vår syn på vad hatbrott är, för som den är nu som kommer en lagändring inte 

spela någon roll. Så länge rättssystemet och samhället fortsätter att verka efter premissen att 

hatbrott är nynazister som slåss så kommer en inkludering av kön inte få någon effekt 

eftersom rättssystemet inte kommer att veta hur grunden ska tillämpas. Rättssystemet och 

samhället måste utbildas i att se hatbrott som ett strukturupphållande brott i stället för ett 

uttrycksbrott. D.v.s. se hatbrott som brott med motiv att upprätthålla en diskriminerande  

samhällsordning istället för att uttrycka individuella hatkänslor. Detta tillvägagångssätt 

kanske inte kommer förändra svårigheten i bevisningen, men det definierar bättre vad hatbrott 

handlar om och angriper problemet på ett mer direkt sätt.  

 

Vi måste också ändra vår syn på vad könsrelaterat våld är. Först och främst är könsrelaterat 

våld väldigt osynliggjort. Det är så pass normaliserat att vi inte reagerar på det. Om en kvinna 

blir kallad ”fitta” eller ”hora” så skapar det kanske lite irritation, men konsekvenserna för 

personen som sagt det blir inte alls desamma som de hade blivit om personen ifråga istället 
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använt n-ordet mot en svart person. Våld i nära relationer har länge setts som något som 

händer i det privata och som staten inte ska lägga sig i. Problematiken runt sexualbrott och 

samtycke är något som på senare tid har börjat väldigt filtigt, kampanjer som Fatta! Och 

#Metoo visar tydligt hur stor normaliseringen runt sexualbrott och könsrelaterat våld är, så 

pass normaliserade att vi nästan inte märker dem utan ser dem som just normala. Men våld 

mot kvinnor är inte bara osynliggjort av samhället, när våldet väl lyfts så ligger fokus på de 

enskilda handlingarna och det pratas inget om de strukturer som omger köns-relaterat våld. 

Våld mot kvinnor ses mer som uttryck för enskilda individers känslor istället som uttryck för 

en diskriminerande struktur som förtrycker kvinnor. När en man misshandlar sin fru så gör 

han det för att han ”älskar” henne och inte vill att hon ska lämna honom, de 

könsmaktstrukturer som leder fram till beteendet diskuteras inte. Om inte rättssystemet 

uppmärksammas på dessa strukturer och åtgärder tas för att förändra och omdefiniera dem så 

kommer en lagändring inte göra någon nytta. I USA var rättssystemet ovilligt att tillämpa kön 

som skyddsgrund för att de inte kunde se hur könsrelaterat våld kunde utgöra hatbrott. Om en 

svensk lagändring ska lyckas bättre måste vi jobba med den aspekten, vi måste jobba med vår 

syn på vad hatbrott är, vad könsrelaterat våld är och jobba med de strukturer som möjliggör 

det. Först då kan en lagändring få effekt. Då kan rättsväsendet fälla personer som yttrar 

kommentarer likt mannen i hovrättsdomen och hatbrottslagstiftningen kan bli ett vapen för att 

bekämpa sexismen i samhället. 

 

5.4 Avslutande reflektioner 

Sammanfattningsvis, utifrån den jämförelse som gjorts med USA, bör Sverige införa kön som 

skyddsgrund för hatbrott då könsrelaterat våld bär så pass stora likheter med hatbrott att en 

sådan skyddsgrund behövs, om bara för att det skulle ge en normerande effekt och en signal 

till samhället om allvaret och grymheten i sådant våld. Dock är inte enbart en lagändring 

tillräcklig för att åstadkomma förändring utan det krävs att hela samhället omdefinierar synen 

på vad som utgör ett hatbrott. Rättsystemet och samhället behöver utbildas i teorier om både 

hatbrott och könsrelaterat våld för att denna omdefiniering ska kunna ske. Första steget är att 

ta upp debatten vilken för närvarande är tyst i Sverige. Först när dessa frågor börjar 

argumenteras och debatteras kan processen för att införa kön som skyddsgrund i BrB 29:2 7p. 

ta sin början och en lagstiftning mot beteende som det i hovrättsdomen kan slutligen instiftas.  
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Bilaga 1 

(720 ILCS 5/12-7.1) (from Ch. 38, par. 12-7.1)  
Sec. 12-7.1. Hate crime.  
(a) A person commits hate crime when, by reason of the actual or perceived race, 
color, creed, religion, ancestry, gender, sexual orientation, physical or mental 
disability, or national origin of another individual or group of individuals, regardless of 
the existence of any other motivating factor or factors, he commits assault, battery, 
aggravated assault, misdemeanor theft, criminal trespass to residence, misdemeanor 
criminal damage to property, criminal trespass to vehicle, criminal trespass to real 
property, mob action, disorderly conduct, harassment by telephone, or harassment 
through electronic communications as these crimes are defined in Sections 12-1, 12-
2, 12-3(a), 16-1, 19-4, 21-1, 21-2, 21-3, 25-1, 26-1, 26.5-2, and paragraphs (a)(2) 
and (a)(5) of Section 26.5-3 of this Code, respectively.  
(b) Except as provided in subsection (b-5), hate crime is a Class 4 felony for a first 
offense and a Class 2 felony for a second or subsequent offense.  
(b-5) Hate crime is a Class 3 felony for a first offense and a Class 2 felony for a 
second or subsequent offense if committed:  
(1) in a church, synagogue, mosque, or other  

building, structure, or place used for religious worship or other religious purpose; 

(2) in a cemetery, mortuary, or other facility used  

for the purpose of burial or memorializing the dead; 

(3) in a school or other educational facility,  

including an administrative facility or public or private dormitory facility of or 
associated with the school or other educational facility; 

(4) in a public park or an ethnic or religious  

community center; 

(5) on the real property comprising any location  

specified in clauses (1) through (4) of this subsection (b-5); or 

(6) on a public way within 1,000 feet of the real  

property comprising any location specified in clauses (1) through (4) of this 
subsection (b-5). 

(b-10) Upon imposition of any sentence, the trial court shall also either order 
restitution paid to the victim or impose a fine up to $1,000. In addition, any order of 
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probation or conditional discharge entered following a conviction or an adjudication of 
delinquency shall include a condition that the offender perform public or community 
service of no less than 200 hours if that service is established in the county where 
the offender was convicted of hate crime. In addition, any order of probation or 
conditional discharge entered following a conviction or an adjudication of delinquency 
shall include a condition that the offender enroll in an educational program 
discouraging hate crimes if the offender caused criminal damage to property 
consisting of religious fixtures, objects, or decorations. The educational program may 
be administered, as determined by the court, by a university, college, community 
college, non-profit organization, or the Holocaust and Genocide Commission. 
Nothing in this subsection (b-10) prohibits courses discouraging hate crimes from 
being made available online. The court may also impose any other condition of 
probation or conditional discharge under this Section.  
(c) Independent of any criminal prosecution or the result thereof, any person suffering 
injury to his person or damage to his property as a result of hate crime may bring a 
civil action for damages, injunction or other appropriate relief. The court may award 
actual damages, including damages for emotional distress, or punitive damages. A 
judgment may include attorney's fees and costs. The parents or legal guardians, 
other than guardians appointed pursuant to the Juvenile Court Act or the Juvenile 
Court Act of 1987, of an unemancipated minor shall be liable for the amount of any 
judgment for actual damages rendered against such minor under this subsection (c) 
in any amount not exceeding the amount provided under Section 5 of the Parental 
Responsibility Law.  
(d) "Sexual orientation" has the meaning ascribed to it in paragraph (O-1) of Section 
1-103 of the Illinois Human Rights Act.  
(Source: P.A. 99-77, eff. 1-1-16.)  
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Bilaga 2 

2016 California Code 
Penal Code - PEN 
PART 1 - OF CRIMES AND PUNISHMENTS 
TITLE 11.6 - CIVIL RIGHTS 
CHAPTER 2 - Crimes and Penalties 
Section 422.6. 

Universal Citation: CA Penal Code § 422.6 (2016)  

422.6. (a) No person, whether or not acting under color of law, shall by force or threat 
of force, willfully injure, intimidate, interfere with, oppress, or threaten any other 
person in the free exercise or enjoyment of any right or privilege secured to him or 
her by the Constitution or laws of this state or by the Constitution or laws of the 
United States in whole or in part because of one or more of the actual or perceived 
characteristics of the victim listed in subdivision (a) of Section 422.55. 

(b) No person, whether or not acting under color of law, shall knowingly deface, 
damage, or destroy the real or personal property of any other person for the purpose 
of intimidating or interfering with the free exercise or enjoyment of any right or 
privilege secured to the other person by the Constitution or laws of this state or by 
the Constitution or laws of the United States, in whole or in part because of one or 
more of the actual or perceived characteristics of the victim listed in subdivision (a) of 
Section 422.55. 

(c) Any person convicted of violating subdivision (a) or (b) shall be punished by 
imprisonment in a county jail not to exceed one year, or by a fine not to exceed five 
thousand dollars ($5,000), or by both the above imprisonment and fine, and the court 
shall order the defendant to perform a minimum of community service, not to exceed 
400 hours, to be performed over a period not to exceed 350 days, during a time other 
than his or her hours of employment or school attendance. However, no person may 
be convicted of violating subdivision (a) based upon speech alone, except upon a 
showing that the speech itself threatened violence against a specific person or group 
of persons and that the defendant had the apparent ability to carry out the threat. 

(d) Conduct that violates this and any other provision of law, including, but not limited 
to, an offense described in Article 4.5 (commencing with Section 11410) of Chapter 3 
of Title 1 of Part 4, may be charged under all applicable provisions. However, an act 
or omission punishable in different ways by this section and other provisions of law 
shall not be punished under more than one provision, and the penalty to be imposed 
shall be determined as set forth in Section 654. 

(Amended by Stats. 2004, Ch. 700, Sec. 8. Effective January 1, 2005.) 

 


