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1 Inledning 
 

1.1 Introduktion 

Ras är en term som får de flesta att rycka till och fatta misstroende mot den som använt den 

utan att ha syftat på ett djur. Åtminstone har författaren till denna uppsats haft den inställningen 

och det är antagligen så att det finns en bred skepsis mot ordet här i Sverige. Ras förekommer 

ändå i ett flertal svenska lagar, internationella konventioner och andra internationella 

instrument som Sverige är bundna av.1 Att ras förekommer i svenska författningar är i nästan 

samtliga fall för att uppfylla internationella konventioner och för att genomföra EU-direktiv.2 

 

Frågan om ett utmönstrande av termen ras från svenska författningar har utretts ett flertal gånger 

och regeringen har under 2014 beslutat om ytterligare en utredning med bl.a. detta uppdrag.3 

Det talar för att detta är en känslig fråga som inte är helt lätt att lösa. Det kan t.ex. vara så att 

ett utmönstrande av termen leder till ett sämre skydd för människor som diskrimineras för att 

de uppfattas tillhöra en viss ras. Ras används i lagstiftning för att skydda individer mot olika 

ageranden som grundas i en uppfattning att individen tillhör en viss ras. 4 Dessa återkommande 

utredningar om termens förekomst i lagstiftningen talar också för att det finns en tro på språkets 

betydelse för vår uppfattning om världen.  

 

När ras förekommer i brottsbalken är det i sådana bestämmelser som faller in under begreppet 

hatbrott. Hatbrott är sådana gärningar som riktas mot en person för att denne av förövaren 

uppfattas avvika på vissa sätt från det normala.5 Till brottsbalkens bestämmelser som omfattar 

denna typ av brottslighet hör hets mot folkgrupp (BrB 16:8), olaga diskriminering (BrB 16:9), 

förolämpning (BrB 5:5 st. 1 p. 3) och bestämmelsen med försvårande omständigheter vid 

bedömningen av straffvärdet (BrB 29:2). Den sistnämnda bestämmelsen innebär att i princip 

samtliga brottsliga handlingar som motiveras av hat på vissa grunder går att beteckna som 

hatbrott.  Om det är så att språket har en särskild betydelse för vår uppfattning om världen och 

termen ras är kontroversiell eller känslig att använda, är det intressant att undersöka på vilka 

sätt tillämpningen av termen i praxis påverkar offren för hatbrott och vår uppfattning om dem. 

                                                 
1 Se SOU 2006:22 s. 291-306 för en lista på svenska författningar och internationella konventioner och andra 

instrument som innehåller termen. Flera av de svenska författningarna har dock ändrats sedan 2006. 
2 SOU 2006:22 s. 306. 
3 Dir. 2014:115. 
4 SOU 2006:22 s. 307-309. 
5 Granström, 2010, s. 198. 
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Av de brott som kan betecknas som hatbrott är det den straffskärpande grunden i BrB 29:2 p. 7 

(hädanefter benämnd straffskärpningsregeln) som är mest intressant att undersöka, för det är i 

de fall där den tillämpas som brottsoffrets upplevelser och förövarens och rättens föreställningar 

kommer till uttryck på det tydligaste sättet.  

 

1.2 Syfte, frågeställningar och avgränsning 

Uppsatsen syfte är att analysera och problematisera förekomsten av föreställningar om ras i 

tillämpningen av straffskärpningsregeln i BrB 29:2 p.7 i rättspraxis. Avsikten är att identifiera 

och analysera diskurser i tillämpningen av regeln, i syfte att ta reda på hur ras och offer för 

hatbrott kopplade till föreställningar om ras, framställs och konstrueras socialt. De identifierade 

diskurserna kommer sedan att relateras till teoretiska referensramar och tidigare forskning. 

 

1.3 Terminologi 

Brottsoffer och målsägande. Termen brottsoffer används i uppsatsen för att beteckna den person 

som blivit utsatt för brott. Termen målsägande används i de delar av uppsatsen som grundar sig 

på rättskällor. Målsägande definieras i rättegångsbalken 20:8 st. 4 och åsyftar en av parterna i 

brottmål.  

 

Förövare, gärningsman och tilltalad. Dessa termer används i uppsatsen för att beteckna den 

person som begått eller står åtalad för ett brott. Gärningsman är, även om det inte finns någon 

legaldefinition, det straffrättsliga begrepp som används i rättskällorna och avser den som utfört 

ett brott och som uppfyller samtliga brottsrekvisit. Begreppet används i uppsatsen i denna 

betydelse i de delar som grundar sig på rättskällor. Tilltalad är den processrättsliga termen för 

den som är svarandepart i brottmål och används således här i de delar där domar refereras. Inom 

kriminologi och viktimologi används förövare, gärningsperson, brottsling och kanske ännu 

någon annan term för att beteckna den person som begått ett brott. I denna uppsats används för 

tydlighetens skull förövare när en juridisk betydelse inte åsyftas. 

 

1.4 Disposition 

Uppsatsen inleds med en tämligen lång genomgång av de teoretiska och metodologiska ansatser 

och perspektiv som krävs för att besvara syftet. Då uppsatsens metod, dvs. diskursanalys, är 

nära kopplad till olika teorier innehåller även avsnittet om metod hänvisningar till och 

redogörelser för olika teoretiska resonemang. I det andra kapitlet följer en förhållandevis kort 

framställning om straffskärpningsregeln och en allmän beskrivning av straffvärdebedömning. 
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Det tredje kapitlet innehåller en beskrivning av de tolv domar som utgör materialet för 

diskursanalysen. I det följande kapitel fyra analyseras de domar som beskrivits i det föregående 

kapitlet. Det sker i form av en framställning av två framträdande diskurser kopplade till 

tillämpningen av straffskärpningsregeln: diskursen om objektivitet och diskursen om otydliga 

identiteter. Uppsatsens sista kapitel sammanfattar den föregående analysen och innehåller även 

en diskussion om slutsatser och andra reflektioner. 

 

1.5 Teoretiska utgångspunkter 

Syftet med den här uppsatsen är att analysera diskurser, vilket som metod medför att en del 

teoretiska utgångspunkter behöver förklaras. Diskursanalys är en väldigt teoretisk metod med 

kopplingar till olika teorier, vilket medför att en helhetssyn vad gäller metod och teori kan 

krävas. Därför kommer både avsnitten om teori och metod att åtminstone delvis innehålla 

utläggningar om samma teorier. Men i detta första avsnitt berörs några generella teoretiska 

utgångspunkter kopplade till den världsbild eller verklighetsuppfattning (ontologi) och 

kunskapssyn eller kunskapsteori (epistemologi) som uppsatsen utgår från. Därefter följer ett 

avsnitt om de teoretiska grunderna för termen ras som utgår från en teoretisk inriktning som 

kallas Critical Race Theory (CRT). Slutligen följer ett avsnitt om hatbrott som företeelse, dess 

teoretiska aspekter och forskning och teorier om brottsoffer. 

 

Inom samhällsvetenskapen kan diskursanalys betraktas som en vetenskaps- och samhällsteori 

och inriktningen förknippas då med vissa övergripande uppfattningar om vad som utmärker 

sociala relationer och språket i vid mening. Den forskningsmässiga inriktningen ligger på frågor 

om makt och identitet samtidigt som betydelsen av samhälleliga aktörer tonas ned.6 Eftersom 

denna uppsats har en teoretiskt öppen ansats är det inte helt lätt att beskriva dess ontologiska 

och epistemologiska position. Ontologi är en beteckning för teoretiska frågor om vad som är 

verkligt, vad som kan antas existera och föreställningar om världen och andra företeelser. 

Epistemologi kan också benämnas kunskapsteori, och handlar om hur vi når kunskap och 

grunderna för vårt vetande.7 De för den här uppsatsen aktuella teorierna har ingen bestämd 

position i dessa avseenden. De kritiska teorierna om ras uppfattas därför här som idealistiska,8 

främst p.g.a. deras anti-essentiella syn på begreppet ras, dvs. att de inte anser att ras finns i 

materialistiskt hänseende. Antiessentialism är också framträdande inom poststrukturalismen, 

                                                 
6 Bergström & Boréus, 2000, s. 354. 
7 Se Bergström & Boréus, 2000, s. 26 f. och Sohlberg & Sohlberg, 2013, s. 46 ff. 
8 För en genomgång om den idealistiska traditionen inom vetenskapsfilosofi, se Sohlberg & Sohlberg, 2013, s. 

55 ff. 
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som influerat stora delar av det diskursanalytiska fältet. Konstruktionism och poststrukturalism 

är på samma som CRT sätt ofta idealistisk. Samtidigt innebär influenserna av kritisk 

diskursanalys i uppsatsens metod att en verklighet utanför diskurserna förutsätts. En skillnad 

mellan en social och fysisk värld förutsätts alltså. I epistemologisk mening anläggs en 

konstruktionistisk syn på språk och verklighet, med vilket avses att språket och verkligheten 

inte går att skiljas åt. En oberoende verklighet förnekas dock inte, men däremot betraktas 

språket som en konstruerande lins i den verklighet som handlar om människor och deras 

relationer.9 Om raser finns i biologisk mening och vilka betydelser det har är därför inte av 

intresse för uppsatsens syfte. Fokus är snarare på hur begreppet får betydelse i social mening 

utifrån språket. Begrepp som berörts ovan förklaras närmare nedan i följande avsnitt och de får 

förstås som en grund undersökningen. 

 

Det är även viktigt att påpeka att författarens förförståelse får betydelse för en text. Det går inte 

att bortse från läsaren i tolkningsprocessen. En texts betydelse är föränderlig beroende av hur 

olika subjekt ger den olika tolkningar i olika historiska situationer. Den som tolkar en text gör 

det utifrån sin samtida kunskap och erfarenheter. Det viktigaste att ta fasta på är medvetenheten 

om förförståelsen. Samtidigt krävs det i samhällsvetenskapliga studier i allmänhet att 

författaren så gott som möjligt relaterar texten till det som finns utanför den och utanför textens 

uttolkare själv och att alla tolkningar kräver en tydlig argumentation.10 

 

1.5.1 Teorier om ras, Critical Race Theory 

Critical Race Theory har sitt ursprung i den amerikanska civilrättsrörelsen och delar med 

postmodernismen kritiken mot modernistiska begrepp som rättvisa, sanning och förnuft. 

Samtidigt är CRT en reaktion mot vad som ses som dekonstruktiva excesser i mer 

samhällskritiska teoretiska inriktningar, främst Critical Legal Studies (CLT). Vissa CRT-

författares erkännande av rättigheters betydelse i kampen för jämlikhet och frihet utgör en 

signifikant avvikelse från postmodernismen, vilket gör att kritiken av det samtida samhället kan 

framstå som ofullständig. 11 

 

Inom CRT finns vissa centrala teman. Bland dem finns vissa som relaterar till den här 

uppsatsens syfte. Det bör påpekas att det inom CRT givetvis finns olika inriktningar och 

                                                 
9 Se Bergström & Boréus, 2000, s. 28.  
10 Bergström & Boréus, 2000, s. 31 f. 
11 Wacks, 2012, s. 310 f. 
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författare med skilda uppfattningar. Ett framträdande tema är emellertid kritiken mot 

liberalismen, inklusive idéer som kvotering och ”färgblind” tillämpning av rätten.12 Det finns 

t.ex. författare som menar att den amerikanska civilrättsrörelsen inte kan hantera nuvarande 

rasmässiga problem, och därför ifrågasätter de exempelvis effektiviteten av kvotering.13 Därför 

strävar man efter att revidera och återtolka rättighetslagstiftning.  Att ifrågasätta effektiviteten 

av diskrimineringslagstiftning är också vanligt. Vidare finns det författare som undersöker vad 

man kallar strukturell determinism inom juridiken eller kulturen. Man studerar då hur ”rättsliga 

koncept” och idéer påverkar juridikens och kulturens innehåll och om de bidrar till status quo. 

Genom att förstå dessa begränsningar inom rätten kan man arbeta för mer effektiva reformer.14 

 

Det finns inom CRT en spänning mellan modernism och postmodernism. Angela P Harris 

menar att förmågan att utnyttja denna spänning leder till kreativitet snarare än att verka 

paralyserande. Den postmoderna aspekten av teorin möjliggör kritik av modernismen och 

exponerar rasismen som en central del av den västerländska kulturen. Rasismen anses ligga 

djupt inbäddad i språket, föreställningar och kanske t.o.m. förnuftet. Trots detta, och 

svårigheterna att separera det juridiska förnuftet och de rättsliga institutionerna från dess 

rasistiska rötter, har CRT som mål att uppnå rättvisa. Ur denna aspekt är CRT modernistisk, 

och målet är följaktligen inte dekonstruktion av samhället, utan snarare försoning och befrielse 

från rasism. Att formulera en korrekt teori om ras och rasism anses kunna leda till upplysning, 

”empowerment”15  och så småningom till emancipation. Att leva inom spänningen mellan 

modernism och postmodernism möjliggör att ständigt kunna återbygga modernismen genom 

den postmoderna kritiken (vilket kan benämnas rekonstruktion).16  

 

Även Kimberlé Williams Crenshaw, menar att det finns problem med dekonstruktion och 

kritiska teorier som inte tar hänsyn till de speciella villkor svarta möter, i USA. Risken med att 

förstöra den liberala rättsliga ideologin är att svarta utlämnas till en värld där rasismen 

fortfarande är intakt. Därutöver bortses också från liberalismens transformativa potential, som 

har varit och är central för svartas kamp mot exkludering och förtryck.17 Crenshaw har också 

                                                 
12 Delagado & Stefanic, 1993, s. 461-463. 
13 Farber, 1994, s. 894. 
14 Delagado & Stefanic, 1993, s. 461-463. 
15 Då det är svårt att finna ett bra svenskt ord som motsvarar min tolkning (att ge kraft åt, befrielse) av det 

engelska ordet, och som går att böja på ett lämpligt sätt, används här det engelska, vars översättning är 

”bemyndiga”, ”befullmäktiga”. 
16 Harris, 1994, s. 741, 743 och 760. 
17 Crenshaw, 1995, s. 110. 
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skrivit om s.k. post-racialism och s.k. colorblindness 18  i USA. Colorblindness, framförd 

framförallt av s.k. neokonservativa, vann styrka under 1980-talet. Den framhöll 

nödvändigheten av en strikt färgblind och formell tillämpning av rätten och förordade därför 

avskaffandet av positiv särbehandling och annan rasrelaterad lagstiftning. Med andra ord, 

formellt lika möjligheter framhölls framför substantiellt lika möjligheter.19 Post-racialism är en 

populär idé som går ut på att USA numera är ett egalitärt samhälle i förhållande till ras, vilket 

bl.a. framgår av att Barack Obama faktiskt blev president. Post-racialism bortser från den 

historiska betydelse ras haft i USA och framhåller istället att samhället uppnått jämlikhet i det 

avseendet. Enligt Crenshaw finns det nyanserade skillnader mellan dessa två inställningar. 

Colorblindness är en idealistisk ståndpunkt som framhåller värdet av meriter, vilka vem som 

helst med hårt arbete kan uppnå. Post-racialism utgår mer från majoritetens preferenser. Ras 

ses därför inte som ett hinder i samhället, så länge en person anpassar sig till dessa preferenser, 

som i USA är den vita majoritetens. Crenshaw menar att den inställningen snarare bidrar till, 

än leder bort från den sociala betydelsen av ras. Hon anser inte heller att man bör fastna i 

föreställningen att uppmärksammandet av ras blir reifierande, dvs. att ras går från att betraktas 

som något abstrakt till något materiellt. I stället bör andra narrativ om ras och dess konstruktion 

skapas.20 

 

Harris utvecklar också hur ras förhåller sig till poststrukturalistisk teori och diskursteori. Att 

något är socialt konstruerat betyder inte att det därför är overkligt, något som går att ”sudda ut” 

genom tillämpning av färgblinda policys och praktiker. Diskursteori bygger på en 

socialkonstruktionistisk förståelse av språk och makt. Kampen om vad saker ska kallas, ytterst 

om hur de ska förstås och hur de ska upplevas, är en kamp om social makt och språket formas 

av den socialt dominante. Men i poststrukturalistisk teori är inte makt endast negativ eller 

repressiv utan också produktiv och kreativ. Om makt helt enkelt förstås som de mänskliga 

relationer som stabiliserar betydelsen av det sociala och sociala praktiker, då inkluderar 

begreppet också möjligheten att göra något såväl som makten över någon. Språket 

implementeras genom maktrelationer som, i sin tur, formas av en förståelse av det sociala, 

skapat av språket. Utifrån ett poststrukturalistiskt perspektiv är följaktligen ras varken ett av 

naturen givet faktum eller en felaktig idé, som går att radera genom en viljeyttring. Ras är 

                                                 
18 Dessa begrepp översätts inte här i uppsatsen då det är svårt att finna svenska ord som på ett tydligt sätt skiljer 

dem åt och som passar väl in i den löpande texten. 
19 Crenshaw, 1995, s. 103. 
20 Crenshaw, 2011, s. 1313-1314, 1330-1332 och 1346-1352. 
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verkligt, genomgripande, och enligt vissa teoretiker styrs hela vår uppfattning om världen 

genom ett ”ras-filter”. Men eftersom ras inte är något enhetligt eller fixerat, kan det användas 

antingen för att förtrycka eller som ett medel för motstånd. Enligt Harris blir då syftet med 

diskursanalys av ras att beskriva denna process.21 

 

Ras ses alltså som en social konstruktion, men vissa författare anser att det inte bör ses som en 

kulturell egenskap.22 Det finns enligt den brittiske forskaren Paul Gilroy en tendens att betrakta 

kulturer och etniciteter som absoluta fenomen, som definierade av en kulturellt homogen 

gemenskap, i syfte att skapa nationer och nationell samhörighet. Gränserna för kultur och 

etnicitet kan då bli svårgenomträngliga. Att beskriva ras som ett kulturellt fenomen eller som 

etnicitet medför då en risk att de förklaringsramar och politiska definitioner som används av 

dem som vill hålla grupper av människor åtskilda, antas. 23  Den logik som legitimerade 

förtrycket av svarta med hänvisning till föreställningar om rasers överlägsenhet, återfinns 

numera med hänvisning till en förmodad kulturell underlägsenhet hos svarta, hävdar 

Crenshaw.24 Det råder dock inte någon enighet om kopplingen mellan ras och kultur. Det finns 

forskare som studerar ras ur ett kulturellt perspektiv för att komma bort från dikotomin att ras 

antingen är en illusion eller materiellt verkligt. Det finns också de som beskriver rasism som ett 

kulturellt fenomen, i syfte att komma ifrån det vanliga antagandet att rasism kan ”botas” genom 

utbildning, eller att det är en moralisk defekt hos onda människor.25 Rasism kan beskrivas som 

en process av historisk karaktär, istället för att ses som ett evigt eller naturligt fenomen. 

Grundad i historiska omständigheter kan rasism existera i flera och olika former och 

förändras.26 Exempelvis Teun A. van Dijk menar att dagens europeiska rasism inriktar sig på 

kultur och kulturella skillnader, vilket kan yttra sig i avvisandet av islam.27 Andra menar att ras 

inte heller kan förklara socialt beteende, men däremot användas för att förstå de maktrelationer 

som uppstått ur begreppets naturalisering i biologismens begreppskonstruktion. Syftet med att 

använda begrepp som ras, rasifiering och rasdiskriminering är inte att utröna vad dessa sociala 

konstruktioner kan förklara eller inte förklara. Det relevanta är istället att förstå hur, varför och 

                                                 
21 Harris, 1994, s. 772-774. 
22 SOU 2005:41, s. 104. 
23 Gilroy, 1987, s. 13, 16 och 59 f. 
24 Crenshaw, 1995, s. 115. 
25 Harris, 1994, s. 770 f. 
26 Gilroy, 1987, s. 27 och 43. 
27 SOU 2005:41, s. 120. 
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med vilka konsekvenser sociala meningar förknippas med rasmässiga särdrag, konstruerade 

inom vissa politiska och socioekonomiska sammanhang.28 

 

För förståelsen av ras hur ras fungerar socialt är begreppet rasifiering viktigt. I en statlig 

utredning från 2005 redogör Irene Molina för begreppet. Rasifiering kan ses som en process 

som rangordnar människor i sociala relationer och maktstrukturer utifrån kategoriseringar, 

tankemodeller och associationer. Processen bygger på en essentialistisk människosyn där 

rangordning av människor legitimeras utifrån föreställningar om kulturella och/eller 

utseendemässiga tillskrivningar. För att förstå och analysera denna process är 

socialkonstruktivism och CRT en lämplig förståelseram. Utifrån detta perspektiv ligger fokus 

på sociala praktiker, handlingar, normer och tillskrivningar som gör föreställningar om ras till 

effektiva särskiljande mekanismer. Rasifiering kan ses som ett teoretiskt perspektiv istället för 

en sammanhängande teori. Själva ordet indikerar en process, att något skapas, en social praktik 

utförd inom ramen för en samhällelig ordning. Detta får till följd, bland annat, att det är relevant 

att undersöka hur denna process går till, genom vilka aktörer och vad följderna för individer 

och samhället blir. Vilka idéer och maktstrukturer möjliggör handlingarna? Vidare indikerar 

detta perspektiv att det går att påverka processen, genom både politisk vilja och politiska 

handlingar.29 För att förstå rasifiering, som på många sätt hamnar i sfären av det naturliga, det 

osynliga eller det omätbara, blir analys av diskurser nödvändiga. Sådana diskursanalyser av 

svenska förhållanden har gjorts om hur föreställningar om ras har etablerats i skolböcker, om 

hur det s.k. folkhemmet systematiskt exkluderade människor som ansågs undermåliga och om 

relationen mellan befolknings- och steriliseringspolitik i 1930-talets Sverige. 30 

 

1.5.2 Om hatbrott och brottsoffer 

I Sverige finns inget särskilt brott som rubriceras som hatbrott. Tidigare benämningar för dessa 

typer av brott var ”brott med rasistiska inslag” eller ”brott med homofobiska inslag”. Numera 

används hatbrott som begrepp och då åsyftas ”brottslighet som utförs mot personer som av 

förövaren uppfattas på olika sätt, till exempel hudfärg, religion, etnicitet eller sexuell läggning, 

avviker från ’det normala’.”31 Hatbrott har varit en prioriterad fråga för rättsväsendet sedan 

mitten av 1990-talet och en målsättning har varit att öka lagföringen av dessa brott, samt att 

                                                 
28 SOU 2005:41, s. 104. 
29 A.bet. s. 95 f. 
30 A.bet. s. 98 f. 
31 Granström, 2010, s. 198. 
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bättre bemöta brottsoffer för hatbrott.32 Hets mot folkgrupp och olaga diskriminering är två 

brottsrubriceringar som specifikt omfattar olika former av hatbrott och därtill kan förolämpning 

vara tillämplig i vissa situationer. Därutöver finns den straffskärpningsregel som är föremål för 

undersökning i denna uppsats. Även om detta kan ses som en juridisk definition av hatbrott, 

finns det i andra sammanhang (t.ex. statistikföring) ingen enhetlig definition, särskilt inte i 

internationella sammanhang.33 T.ex. har Brottsförebyggande rådet, som har ansvar för årlig 

rapportering om hatbrott, fr.o.m. 2009 utvidgat definitionen till att även omfatta t.ex. hatbrott 

som sker mellan minoritetsgrupper och hatbrott som begås av minoritetsgrupper mot 

majoritetsgrupper.34 Det bör påpekas att straffskärpningsregeln i Sverige alltid omfattat dessa 

brott. Frågan om vilka grupper som ska skyddas av lagstiftningen är problematisk. Det råder 

t.ex. delade meningar om just de i lagtexten uppräknade grupperna är mer utsatta än andra och 

det finns också en risk att det uppstår konkurrens mellan olika grupper.35 

 

Det finns flera förklaringsförsök för vad hatbrott är. Det brukar definieras som ett brott vars 

motiv kan kopplas till fördomar eller förakt gentemot specifika grupper av människor. Därför 

blir förövarens föreställningar och värderingar centrala för förekomsten av hatbrott. Därutöver 

måste också offret uppfattas som avvikande i relation till det ”normala” samhället. För att förstå 

själva företeelsen måste man därför också förstå hur offret avviker.36 Eva Tiby anför att det är 

av vikt att ta fasta på vad det är teorin ska förklara samt om det finns något sätt att pröva teorin 

på empirin. Hatbrott är speciellt på det sättet att det kan vara fråga om vilket slags brott som 

helst, som utspelar sig var som helst och med mer eller mindre kausala kopplingar mellan 

handling och hat. Av den anledningen är det komplicerat att söka efter en enda teori som kan 

förklara allt detta, och hon menar att det kanske inte ens är önskvärt.37 Hon beskriver själv 

hatbrott som ett flöde, en definitionsprocess som är relationell och bestäms av angriparen, den 

utsatta, människor runt den utsatta, polismyndigheter, rättsväsendet och andra organisationer. 

Härutöver påpekar hon att det finns en risk att brottsoffer behandlas stereotypt, t.ex. att man 

utgår från att alla offer reagerar på liknande sätt, vilket kan leda till vissa förväntningar vid 

                                                 
32 Granström, 2010, s. 203-210. 
33 Tiby, 2010, s. 175. 
34 A.a. s. 191.  
35 Tiby 2010, s. 189 och 191, Potter & Jacobs, 2000, s. 73. Potter och Jacobs påpekar att frågan om vilka grupper 

som ska skyddas under hatbrottslagstiftning i USA utgjort en kamp mellan olika minoritetsgrupper. T.ex. 

fanns det en rädsla för att inkluderingen av kvinnor som en skyddad grupp, p.g.a. den gruppens stora 

omfattning, skulle leda till minskad uppmärksamhet för andra grupper. Samma argument har använts av 

regeringen i Sverige, se Granström, 2012, s. 303. 
36 Lindgren & Lundström, 2010, s. 67. 
37 Tiby 2010, s. 190 f. 
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mötet och behandlingen av dem. I den svenska brottsofferdiskursen är offret, enligt Tiby, en 

lidande kvinna, som har drabbats av en mans våld. Den som inte motsvarar denna förväntan 

riskerar att inte blir trodd, respekterad och hjälpt.38  

 

Den brittiske forskaren Paul Iganski visar att hatbrott ofta utspelar sig i vardagen. Det kan röra 

sig om grannar som skriker okvädingsord eller muslimer som blir utsatta för trakasserier och 

hot till följd av terrordåd. Det är inte alltid klart om hatbrottsmarkören funnit med från början i 

en situation och ofta är det oklart om hatbrottsmotivet är det enda, eller ens huvudmotivet. 

Sådana trakasserier och händelser blir en del av vardagen och en struktur som i sin tur stödjer 

vidare handlingar.39 Många studier visar att det är vanligt att det finns någon slags bekantskap 

mellan misstänkt och offer före själva händelsen.40  Barbara Perry menar att utövandet av 

hatbrott har sina rötter i historiska ideologiska strukturer av samhälleligt förtryck mot de som 

avvikit avseende ras, etnicitet, kön, sexualitet, handikapp och klass. Hon beskriver därför 

hatbrott som en process av att ”göra skillnad” (do difference). De som utövar hatbrott agerar 

därför i linje med samhällets normer, inte mot dem, och förstärker samtidigt gränserna för 

skillnaderna mellan grupper. Hon ser också dessa gärningsmäns agerande som en reaktion på 

förtryckta gruppers strävan att omdefiniera sin placering i hierarkin, ett sätt att bevaka gränserna 

och återskapa överhöghet. 41  Synen på hatbrott som ett sätt att göra skillnad möjliggör, enligt 

Perry, att motverka att skillnader (difference) ska vara grund för marginalisering och 

viktimisering. Tvärtom bör skillnader vara grunden för inkludering och rättvisa. 

Hatbrottslagstiftning kan därför vara verksam i symbolisk mening, som en signal att samhället 

inte tolererar att dessa skillnader ska vara grund för utsatthet.42 Och i den mån dessa skillnader 

är socialt konstruerade, kan de också rekonstrueras.43 I detta avseende finns det likheter med 

begreppet rasifiering. 

 

Nils Christie har skrivit om det idealiska offret och ställt upp ett antal egenskaper för att 

betraktas som ett sådant. Christie menar att ett idealiskt offer måste vara tillräckligt mäktig för 

att kunna göra sitt fall uppmärksammat och framgångsrikt kräva status som ett idealiskt offer, 

alternativt att offret inte möter opposition från motkrafter som är så starka att det inte hörs. I 

                                                 
38 Tiby, 2010, s. 185. 
39 Iganski, 2008, s. 3-6 och 12. 
40 Tiby, 2010, s. 180. 
41 Perry, 2001, s. 52-55. 
42 A.a. s. 227-229. 
43 A.a. s. 236. 
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detta villkor synliggörs vikten av ett minimum av styrka, som samtidigt inte får hota andra 

viktiga intressen. För mycket styrka försvagar grunden för den allmänna och offentliga sympati 

som förknippas med statusen av att vara ett offer. För de övriga egenskaperna spelar också 

förhållandet till förövaren in.44 Föreställningar om brottsoffer är förbundna vid hur brottens 

förövare beskrivs, analyseras och tolkas, vilket innebär att offerbegreppet är relationellt 

eftersom det är i relation till en förövare och dennes handlingar som någon blir till ett 

brottsoffer.45 De processer som definierar och skapar brottsoffers identitet är kraftfulla och får 

konsekvenser för de individer som är objektet för dem. Dessa processer får betydelse för vår 

attityd gentemot de som utsätts för brott och för våra idéer om hur de ska hanteras och bemötas, 

och därigenom är de också av vikt för t.ex. utfall i rätten.46 Ur ett konstruktionistiskt perspektiv 

kan man förstå att analyser och beskrivningar formar såväl som återspeglar kulturella 

föreställningar eller politiska intressen. Offerskap, som kan betraktas som en avvikelse, är inte 

någon inneboende kvalitet hos en social aktör, utan uppstår när ett givet beteende eller tillstånd 

definieras som sådant av det omgivande samhället.47 

 

Bo Nilsson menar att det finns en risk att vad han kallar lidandets paradigm tar överhand och i 

hög grad formar berättelser och representationer av brottsoffer.48 Nilsson resonerar också kring 

det ökade intresset för och synliggörandet av brottsoffer under den andra hälften av 1900-talet. 

Flera drivkrafter finns och han pekar bl.a. på tilltagande kriminalitet, en expanderande 

mediebransch, en kriminalpolitisk omsvängning, kvinnorörelsens framväxt, forskningen samt 

kommersiella intressen. Han diskuterar offerskapets tillkomsthistoria på ett övergripande plan 

i termer av sensibilitetens förskjutning, vilket åsyftar en känslostruktur, ett system av 

emotionella föreställningar som ”bestämmer” det lämpliga och passande. Offerretorik, olika tal 

om lidande människor, deras erfarenheter och livsförhållanden underbyggs av och späder på 

känslostrukturer, vilka därigenom utgör en viktig politisk och moralisk kraft. 

Känslostrukturerna stöder moralen vilket medför att vissa föreställningar framstår som 

självklara och ofrånkomliga, och eftersom offerkategorin är förankrad i känslostrukturer kan 

den nyttjas för olika politiska syften. Ett enskilt offer är enligt Nilsson beroende av rådande 

                                                 
44 Christie, 2001, s. 47-51. 
45 Lindgren & Lundström, 2010, s. 9. 
46A.a. s. 7. 
47 Lindgren & Lundström, 2010, s. 20. 
48 Nilsson, 2003, s. 181.  
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känslostrukturer och de begrepp som finns till hands för att begripliggöra sina erfarenheter och 

förmedla dem.49 

 

Offerskap kan enligt Henrik Tham utgöra en grund för konsensusskapande processer, eftersom 

alla är för och ingen emot drabbade. Behov av samhörighet och kollektiva projekt kan stillas 

genom identifiering och empati med utsatta människor, vilket kan exploateras av politiker och 

intressegrupper.50 Han ser det ökade intresset för brottsoffer som en följd av att brottsligheten 

ökat och en civilisationsprocess med utveckling av mänskliga rättigheter. Diskussionen om 

hatbrott kan, enligt Tham, tolkas som att politiskt svaga och diskriminerade grupper trots allt 

fått en starkare ställning och kan föra fram sin utsatthet för brott som en politisk fråga.51 Tham 

menar också att det finns en motsatt tendens till utvidgningen av brottsofferbegreppet. Enligt 

honom innehåller ”brottsofferansatsen” en spänning mellan aktivt och passivt. Genom att 

politiskt svaga grupper formerar sig, lyfter fram sin utsatthet och ställer krav är de aktiva. Men 

offerstatusen kan också resultera i en fastlåsning i en passiv roll. Definitionen av sig själv som 

offer är motsatsen till definitionen av sig själv som aktör. Det kan därför finnas en ambivalens 

från den utsattes sida inför att vända sig till staten, för tilltron till att staten ska ta sig an skyddet 

av brottsoffret och svara för reparationen innebär en underordning och förstärkning av ett 

dominansförhållande.52 Amerikanerna Potter och Jacobs har en förklaring till uppkomsten av 

hatbrottslagstiftning i USA, som liknar Nilssons och Thams beskrivningar av det ökade 

intresset för brottsoffer. Enligt dem är hatbrottslagstiftningen resultatet av ”lobbying” från olika 

organisationer som agerar på olika minoritetsgruppers vägnar. De olika gruppernas framgångar 

i lagstiftningshänseende stärker deras moral och status. Politikerna i sin tur har inget att förlora 

på att gå med på gruppernas krav, förutom i vissa frågor som t.ex. utvidgade rättigheter för 

homosexuella, 53  eftersom den här typen av lagstiftning typiskt sett inte medför några 

kostnader.54 

 

1.6 Metod 

I den här uppsatsen används rättskällorna delvis på ett friare sätt än enligt den rättsdogmatiska 

metoden. Syftet är inte att fastställa gällande rätt, eller att undersöka hur ett rättsligt problem 

                                                 
49 Nilsson, 2003, s. 183-184. 
50 Tham, 2001, s. 34. 
51 A.a. s. 30-32. 
52 Tham, 2001, s. 39. 
53 I USA har det t.ex. funnits ett starkt motstånd mot att tillåta äktenskap för homosexuella. 
54 Potter & Jacobs, 2000, s. 66-67. 
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ska lösas utifrån rättskällorna, utan snarare att undersöka hur tillämpningen av en rättsregel 

påverkar en social konstruktion. Syftet medför att även underrättspraxis kan användas som 

källa. Domar, från alla tre instanser, används som ett empiriskt material för att nå förståelse om 

hur ras och brottsoffer konstrueras i rättstillämpningen. Den rättsdogmatiska metoden används 

dock för att beskriva den straffrättsliga innebörden av straffskärpningsregeln. I följande avsnitt 

beskrivs först den rättsdogmatiska metoden och sedan mer ingående diskursanalys och hur den 

metoden används i denna uppsats. 

 

1.6.1 Rättsdogmatisk metod55 

Den rättsdogmatiska metoden handlar konkret om att söka svaren på rättsliga problem i de 

allmänt accepterade rättskällorna: lagstiftning, rättspraxis, lagförarbeten och den 

rättsdogmatiskt orienterade litteraturen. Både praktiskt verksamma jurister och 

rättsvetenskapsmän använder sig av metoden för att fastställa gällande rätt, dock är kraven på 

fullständighet, transparens, förklaringsmodeller och kritiskt förhållningssätt utmärkande för 

den rättsvetenskapliga användningen av metoden. I centrum för metoden står den juridiska 

argumentationen, som kan vara bunden eller fri. Den bundna argumentationen utmärks av ett 

strikt iakttagande av rättskälleläran och dess förutsättningar, medan skälighetsinriktade 

rättviseargument är tillåtna med den friare argumentationen. Olika författare har givetvis olika 

syn på hur den rättsdogmatiska metoden ska användas, synen på rättskälleläran, tolkning och 

argumentation. Sandgren anser t.ex. att en mångfald av argument kan användas i tillägg till dem 

som följer av det positiva rättskällematerialet.56 Det går också att skilja på s.k. de-lege-lata-

argumentation och de-lege-ferenda-argumentation. Genom den förra beskriver man rättsläget 

som det är och genom den senare föreslår man lösningar på problem som framstår som olösta. 

I det avseendet är det viktigt för författaren att klargöra vilken karaktär den aktuella 

argumentationen har.  

 

Vid fastställandet av gällande rätt är rättskälleläran normalt auktoritär. T.ex. kan inte ett 

ändamålsargument ersätta en klar dom med tämligen lättolkade argument från Högsta 

domstolen och på samma sätt är inte frågan hur domstolarna dömer i ett visst rättsområde 

detsamma som gällande rätt. Den rättsdogmatiska metoden tillämpas alltså felaktigt om en 

författare styrker sin rättsliga bedömning på mängder av underrättsavgöranden, men samtidigt 

förbiser ett vägledande avgörande från Högsta domstolen. Det är emellertid fortfarande möjligt 

                                                 
55 Följande avsnitt bygger på Kleineman, 2013 (förutom den mening med en referens till en annan källa). 
56 Sandgren, 2006, s. 13 f. 
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att bedriva en kritisk rättsdogmatisk forskning genom att påvisa att rättsläget är 

otillfredsställande. Den rättsdogmatiska metoden används i den här uppsatsen i syfte att 

beskriva den straffrättsliga betydelsen av straffskärpningsregeln och andra relevanta 

bestämmelser, alltså med tillämpning av ett strikt iakttagande av rättskälleläran. Det ska också 

betonas att den rättspraxis som senare i uppsatsen används som underlag för diskursanalysen, 

inte tillämpas i rättsdogmatiskt hänseende. 

 

1.6.2 Diskursanalys 

Syftet med denna uppsats är att analysera och problematisera förekomsten av föreställningar 

om ras i tillämpningen av straffskärpningsregeln. För att kunna göra detta är det nödvändigt att 

använda sig av någon form av textanalys. Även vid tillämpning av den rättsdogmatiska metoden 

utför man en form av textanalys. Men för att bredda förståelsen av rätten, och för att bättre 

kunna svara på syftet (se om validitet och reliabilitet nedan) behövs en annan textanalytisk 

inriktning, nämligen diskursanalys. De diskursanalytiska teorier och metoder som används i 

den här uppsatsen är alla baserade på den socialkonstruktionistiska kunskapssynen, enligt 

vilken språket konstruerar verklighetens sociala betydelse. Genom att undersöka vilka diskurser 

som existerar vid tillämpningen av straffskärpningsregeln och analysera hur de används kan 

t.ex. bakomliggande värderingar, åsikter och konstruktioner exponeras. Diskurs används enligt 

en vanlig ”sunt förnuft-användning” för att beteckna olika mönster i kommunikation, t.ex. inom 

ett visst fackområde. Men det finns en mängd olika mer utvecklade teorier och metoder om 

diskursanalys. En grundläggande definition av vad en diskurs är, kan sägas vara ett visst sätt att 

prata om och förstå världen eller en aspekt av den. Många diskursanalytiska ansatser har som 

utgångspunkt att språket inte utgör en neutral representation av världen, identiteter och sociala 

relationer, utan istället aktivt bidrar till att skapa och ändra dessa. Gemensamt är också att 

språket anses vara strukturerat i olika mönster och diskurser. En förutsättning för att använda 

diskursanalys är att både teori och metod ses som en helhet.57 Samtidigt är det viktigt att i 

teoretiskt hänseende betona öppenhet och möjligheter till olika teoretiska anknytningar. 58 

Genom att anlägga flera perspektiv på en studie kan de olika perspektiven bidra med olika 

former av kunskap så att en bredare förståelse av ett fenomen uppnås. I det hänseendet är det 

viktigt att de olika ansatserna vägs mot varandra för att identifiera vilken kunskap varje ansats 

kan bidra med, och sedan modifiera dem i ljuset av dessa överväganden.59 I den här uppsatsen 

                                                 
57 Jørgensen & Phillips, 2002, s. 1-12. 
58 Bergström & Boréus, 2000, s. 403. 
59 Jørgensen & Phillips, 2002, s. 4. 
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är diskursanalysen inspirerad av olika diskursanalytiska inriktningar och kopplad till de ovan 

beskrivna teorierna, främst CRT och brottsofferansatsen. 

 

Forskare har olika syn på hur diskurser ska betraktas och hur diskursanalys ska bedrivas eller 

förstås. I detta avsnitt beskrivs delar av tre diskursanalytiska ansatser, vilka för tydlighetens 

skull benämns som olika inriktningar. De teoretiska och metodologiska aspekterna av 

diskursanalys är komplicerade och omfattande och därför fokuseras här endast på idéer och 

begrepp som är av mer direkt relevans för uppsatsen. Först beskrivs s.k. kritisk diskursanalys 

(Critical Discourse Analysis/CDA), vilket är en inriktning som inte enbart fokuserar på det 

skriftliga eller talade språket, utan också inbegriper analys av de processer och strukturer som 

är upphov till texten.60 Därefter anknyts till Michel Foucaults teorier om diskurser och makt 

och slutligen beskrivs några begrepp ur en mer renodlad poststrukturalistisk inriktning enligt 

vilken det inte görs någon avgränsning mellan diskursiva och icke-diskursiva aspekter av det 

sociala. 

 

CDA har ett klart kritiskt perspektiv i den meningen att fokus ligger på sociala problem och den 

roll diskurser har i produktionen och reproduktionen av makt och förtryck. Ofta görs detta med 

utgångpunkt i erfarenheter och åsikter från medlemmar i förtryckta grupper, och med en explicit 

tendentiös hållning.61 Inom CDA betraktas användandet av språk och skrift som en form av 

social praktik. Det övergripande syftet med metoden är att undersöka hur relationerna ser ut 

mellan diskurser och sociala praktiker.62 En diskurs är enligt CDA både konstituerande och 

konstituerad, dvs. externa omständigheter (den materiella nivån) påverkar diskursen samtidigt 

som dessa externa omständigheter eller omvärlden påverkas av diskursen. Den konstituerar 

situationer, objekt, kunskap och sociala identiteter mellan människor och grupper av 

människor. På detta sätt kan den upprätthålla dessa sociala konstruktioner men också bidra till 

att ändra dem.63  Huvudintresset inom CDA är att studera relationen mellan diskurser och 

samhällsstrukturer.64 Därav följer att även andra aspekter av samhället påverkar frågor om t.ex. 

makt, kunskap och förtryck, inte endast språket. Den aspekten av CDA är passande för den här 

uppsatsens syfte. Det material undersökningen utgår från, dvs. domar från domstolar, kan ses 

som ett material vars textmässiga utformning i stor utsträckning påverkas av externa faktorer, 

                                                 
60 Wodak, 2001, s. 2. 
61 van Dijk, 2001, s. 96. 
62 Fairclough, Critical discourse analysis as a method in social scientific research, 2001, s. 122. 
63 Bergström & Boréus, 2000, s. 356. 
64 van Dijk, Teun A, 2001, s. 117. 
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t.ex. hur och var själva brottet begås, hur väl förundersökningen bedrivits och hur förhör vid 

huvudförhandlingen sker. Det är därför nödvändigt att ta hänsyn till faktorer som inte framgår 

eller som endast indirekt framgår av texten. Det betyder dock inte att exempelvis en 

målsägandes utländska bakgrund tillskrivs en essentiell betydelse, utan bara ett öppet 

förhållningssätt till olika inriktningar av diskursanalys och teori, en medvetenhet om att inte allt 

kan förstås utifrån uppsatsens material. Analysen innehåller därför inte större och mer generella 

analyser av samhället och det sociala. Syftet är inte att förklara rasism eller hatbrotts orsaker. 

Av uppsatsens material går endast att utläsa hur brottsoffret konstrueras diskursivt. Närmast här 

nedan utvecklas närmare vissa aspekter av diskursanalys som behöver förklaras för förståelsen 

av uppsatsens analys. 

 

Sociala praktiker kan rent generellt beskrivas som det sätt interagerande människor gör saker 

på, vilket kan vara handlingsmönster, vanor och mer eller mindre regelstyrda konventioner.65 

Inom dessa praktiker produceras aspekter av det sociala livet, t.ex. produktionsmedel, sociala 

relationer, sociala identiteter och kulturella värderingar. Språkanvändning är en del av sociala 

praktiker, språket kan säga representera dem. En diskurs är därmed en representation av en viss 

del av det sociala livet. Därför kan man genom att studera förhållandet mellan språk och sociala 

praktiker förstå t.ex. förändringar i det sociala livet.66 Att framhålla att en diskurs ingår i en 

social praktik gör att analysen kan vidgas till vidare strukturer och relationer mellan olika 

diskurser. Detta förhållande mellan diskurser kan benämnas diskursordning. Det kan vara 

nödvändigt att relatera en text till andra diskurser och en diskursordning för att förstå en viss 

diskurs.67  Det är dock viktigt att framhålla att språket står i fokus för diskursanalys och 

föremålet för den här uppsatsens analys är domar, vilket gör att andra saker inte undersöks. 

 

Diskursanalyser handlar ofta om att kritiskt granska maktförhållanden. 68  Enligt Michel 

Foucault, som haft en central roll i utvecklingen av diskursanalys,69 finns makt i alla relationer, 

dvs. makt är inte endast något som utövas av ett subjekt mot ett annat. Foucault hävdar att makt 

inte finns annat än i och genom praktiker. Enligt detta synsätt blir analysens syfte att söka efter 

vilka maktrelationer som är i verksamhet, hur maktrelationerna möjliggör vissa diskurser och 

omvänt; hur diskurser kan vara stöd till vissa maktrelationer och hur dessa maktrelationer 

                                                 
65 Jørgensen & Phillips, 2002, s. 18 f. 
66 Fairclough, The Discourse of New Labour: Critical Discourse Analysis, 2001, s. 234 f. 
67 Bergström & Boréus, 2000, s. 377. 
68 Jørgensen & Phillips, 2002, s. 2. 
69 A.a. s. 12. 
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förbinder sig med varandra enligt en generell strategisk logik som i efterhand ter sig enhetlig.70 

Diskurser har vidare enligt detta synsätt den effekten att de kontrollerar människor genom s.k. 

utestängningsmekanismer. T.ex. är det en form av utestängningsmekanism när något definieras 

som sjukt eller inte.71 Makt är också en del av Ernesto Laclau och Chantal Mouffes, vilka verkar 

inom den poststrukturalistiska inriktningen, begrepp hegemoniska formationer, vilket beskriver 

ett tillstånd som uppstår då olika möjliga betydelser i en diskurs har stabiliserats och 

motsättningar mellan diskurser har upphävts. Makt utövas då genom t.ex. föreställningar och 

värderingar och ett övergripande syfte för diskursanalysen blir då att dechiffrera denna makt. 

Hegemonibegreppet används även inom CDA. Men enligt CDA kan en viss hegemoni 

förändras genom diskursiva praktiker, vilket syftar på hur texter produceras, distribueras och 

konsumeras. Diskursiv praktik handlar alltså om hur texter relaterar till varandra.72 Att använda 

detta begrepp som analysverktyg framhåller den omständigheten att domstolarna i sin 

produktion av domarna är styrda av rättskällorna och vidgar därför förståelsen av diskurserna. 

Domarna är med andra ord relaterade till andra texter och andra diskurser.  

 

Hegemoni är ett begrepp med stark ställning överlag inom kritisk teori. Crenshaw beskriver 

vilken betydelse begreppet har för Critical Legal Studies och dess syn på rätten, en syn som 

CRT åtminstone delvis delar. Den syn på rätten, eller den rättsliga ideologin, som finns inom 

CLS bygger, enligt henne, delvis på Antonio Gramscis koncept om hegemoni. Hegemoni är det 

sätt på vilket ett system av attityder och förställningar förstärker existerande sociala strukturer 

och övertygar dominerade klasser att den rådande ordningen är ofrånkomlig. Hegemoni har 

bl.a. den följden att människor antar tankar och föreställningar som begränsar förmågan att 

tänka sig att livet skulle kunna vara annorlunda. Rätten, även om en hegemoni inte är beroende 

av staten i sig, är enligt denna syn en essentiell del av den här illusionen om sakernas tillstånd, 

för den omfattar och förstärker ideologiska antaganden om mänskliga relationer, som 

människor accepterar som naturliga och oföränderliga. Människor lever sina liv, löser sina 

konflikter och t.o.m. uppfattar sig själva utifrån rätten. Genom att acceptera rättens 

begränsningar och genom att ordna sina liv enligt dess kategorier och förhållanden, tror 

människor att de anpassar sig till verkligheten. Att på det sättet bindas av rättens konceptuella 

                                                 
70 Foucault, 2002, s. 102-107. 
71 Bergström & Boréus, 2000, s. 361. 
72 A.a. s. 372, 376 och 378. 
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begränsningar tyglar konflikter och antagonism, vilket gör att hela systemet aldrig ifrågasätts. 

73 

 

Betydelsen av samhälleliga aktörer tonas inom diskursanalys ned. Individer och organisationer 

ses istället som begränsade och styrda av de handlingsmöjligheter som skapas inom ramen för 

en diskurs. Subjektet är inte föremålet för analysen och på detta sätt ges inte heller den 

materiella nivån en dominerande ställning. Ofta används istället begreppet subjektsposition 

inom diskursanalys. Med begreppet avses att subjektet hänförs till vissa positioner med 

begränsat handlingsutrymme. Diskursen har regler för hur man inom en position förhåller sig i 

olika sociala sammanhang. Ur ett Foucauldianskt perspektiv kan en individ normalt sett tänka 

eller agera utifrån olika positioner samtidigt. 74 

 

Inom den mer poststrukturalistiska diskursanalytiska inriktningen behandlas alla sociala 

fenomen diskursivt, vilket betyder att externdiskursiva faktorer inte anses kunna bestämma 

diskurser.75 Det finns inte utrymme att behandla alla begrepp inom denna inriktning här, men 

några av dem som får betydelse för uppsatsens syfte förtjänar att redogöras för. Antagonism är 

ett sådant begrepp, vilket syftar på att diskurser inkluderar konflikter som handlar om 

meningsskapande på språklig nivå. Begreppen element och flytande signifikant får härvidlag 

betydelse. Grundläggande för denna språkfilosofiska influens är synen på språket som ett 

teckensystem. Ett tecken utgör enligt detta system en sammanvägning av ett uttryck (t.ex. det 

skrivna eller uttalade ordet ”hund”) och ett tankeinnehåll kopplat till detta uttryck (begreppet 

”hund”). Element är tecken som är utsatta för ständig kamp och därför mångtydiga. Flytande 

signifikanter är särskilt öppna för olika betydelser. Antagonism mellan olika diskurser är 

kampen om betydelsen av dessa element och flytande signifikanter. Nära förknippat är termen 

rubbning. Med hjälp av termen kan man beskriva en diskurs upplösning och instabilitet. En 

rubbning orsakas av en händelse som inte omedelbart kan inkorporeras i diskursen och medför 

en djupgående förändring av dess villkor. Antagonism och rubbning får betydelse för synen på 

identitet som något konstruerat och instabilt. Emellertid sker i en diskurs också en fixering eller 

låsning av olika betydelser, vilket begreppet moment åsyftar. Det möjliggörs genom en 

                                                 
73 Crenshaw, 1995, s. 108. 
74 Bergström & Boréus, 2000, s. 359, 361 och 371. 
75 För en ingående redogörelse av en ansats av denna diskursanalytiska inriktning, se Laclau, Ernesto & Mouffe, 

Chantal, Hegemony & Socialist Strategy – Towards a Radical Democratic Politics, London, Verso, 1985, 

särskilt kapitel 3. 
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sammanvägning av uttryck och innehåll som ger en uppsättning positioner och distinktioner 

mellan olika uttryck.76 

 

CDA utmärks av att i större utsträckning använda sig av klart lingvistiska analysredskap på 

textnivå. Det handlar då om att t.ex. analysera en texts meningsbyggnad utifrån olika aspekter.77 

Denna aspekt av CDA förefaller inte vara lika relevant för uppsatsen som de ovan beskrivna 

begreppen från de olika diskursinriktningarna. Uppsatsens studieobjekt, domstolsavgöranden, 

är i sin normala textmässiga utformning i min mening inte lika lämpliga för dessa verktyg som 

exempelvis texter från politiska sammanhang.  Därutöver måste hänsyn tas till uppsatsens 

omfattning, analysen begränsas därför till de mest relevanta verktygen. 

 

Det finns flera risker sammanbundna med användandet av diskursanalys. En studie av detta 

slag kan lätt drabbas av en brist på konkretion och transparens som gör att läsaren inte alltid 

kan förstå eller rekonstruera de resonemang som leder fram till författarens slutsats och hur de 

är kopplade till empirin.78 Det finns en risk att en läsare som företar sig att göra samma studie 

inte kommer fram till samma slutsats, med andra ord: intersubjektiviteten kan vara dålig. Det 

är därför viktigt att beskriva hur metoden tillämpas.  Att i detalj beskriva hur analysen 

genomförts är dock inte helt enkelt, och det riskerar att bli en uppräkning av självklarheter. Vad 

som i detta avsnitt sagts om diskursanalys ska därför förstås som en grundläggande 

utgångspunkt för uppsatsens analys. Här ska dock återigen betonas att uppsatsen utgår från flera 

teoretiska och metodologiska perspektiv. Analysen grundas därför på en sammanvägning av 

dessa. 

 

1.6.3 Validitet och reliabilitet 

Frågan om validitet handlar om en metod mäter vad den är avsedd att mäta. Frågan kan 

formuleras enligt följande: går det genom att använda diskursanalys erhålla kunskap om 

föreställningar om ras i tillämpningen av straffskärpningsregeln och hur de konstruerar 

brottsoffer socialt? Validitet har störst betydelse vid empiriska undersökningar men 

bedömningen är i princip densamma i andra undersökningar. Ur ett konstruktivistiskt 

perspektiv får validiteten betydelse i den meningen att forskaren aldrig kan betrakta ett 

samhällsvetenskapligt fenomen utan att samtidigt konstruera studieobjektet genom sin egen 

                                                 
76 Bergström & Boréus, 2000, s. 365-373. 
77 A.a. s. 376. 
78 A.a. s. 403. 
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förförståelse. För att öka studiens validitet bör forskaren därför öka sin förståelse av sin 

förförståelse, vilket kan ske genom att t.ex. lära sig mer om sin egen vetenskapskultur och den 

sociala kontext i vilken undersökningen äger rum.79 

 

Reliabilitet handlar om mätningens precision. För den här uppsatsen blir frågan: Hur exakt är 

mätningen av föreställningar om ras i tillämpningen av straffskärpningsregeln? Om någon 

annan gör samma undersökning, kommer vederbörande fram till samma slutsatser? I en 

kvalitativ samhällsvetenskaplig studie som bygger på tolkande är det givetvis svårt att uppnå 

intersubjektivitet, dvs. att en läsare ska kunna uppnå samma resultat genom att använda samma 

analysverktyg och metod som i denna uppsats. Icke desto mindre är det viktigt att argumentera 

för sina slutsatser så tydligt som möjligt och underbygga dem med källor och citat. 80 Detta 

gäller för denna uppsats särskilt i själva diskursanalysen. Genom att beskriva teori, metod, 

materialval, ontologiska och epistemologiska utgångspunkter bör resonemang och slutsatser 

vara möjliga att rekonstruera. Det går inte att komma ifrån att uppsatsen, i allt från val av ämne 

till hur analysen sker och vilka slutsatser som dras, präglas av författarens förförståelse. 

Förhoppningen är dock att alla resonemang och slutsatser är så tydliga att denna förförståelse 

ska framgå, och det är också av denna anledning som teori- och metodavsnitten är så, relativt, 

omfattande.  

 

 

1.7 Material 

För den teoretiska bakgrunden och den vetenskapliga metoden används litteratur som berör de 

filosofiska och vetenskapliga frågorna hänförliga till postmodernism, socialkonstruktionism, 

CRT, diskursanalys och viktimilogi (forskning om brottsoffer). CRT har sitt ursprung i USA 

och därför är också den mesta litteraturen och rättsliga studier där denna teoretiska inriktning 

tillämpats relaterad till förhållanden i den amerikanska historien och samhället. Dessa 

förhållanden är inte alltid tillämpliga i en svensk kontext och därför har litteratur som är mer 

specifikt kopplad till rättsliga frågor som endast har amerikansk anknytning inte använts. Fokus 

har istället varit på de mer övergripande idéerna om ras och sociala strukturer.  

 

För avsnittet om den straffrättsliga betydelsen av straffskärpningsregeln används de vanliga 

rättskällorna för att utreda vad som är gällande rätt. Som nämnts i avsnittet om den 

                                                 
79 Bergström & Boréus, 2000, s. 42. 
80 A.a. s. 42. 
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rättsdogmatiska metoden, utgör materialet för diskursanalysen domar från alla instanser. Dessa 

används som ett empiriskt material, istället för som ett normativt rättskällematerial. 

 

Två problem uppstår till följd av att avgöranden från alla instanser används. Det första är att 

göra avgränsningen av de domar som ska analyseras. Det andra att faktiskt hitta och samla 

domar från domstolarna. Från Högsta domstolen finns inte många avgöranden där 

bestämmelsen i BrB 29:2 p. 7 tillämpats i relation till ras, hudfärg, nationellt eller etniskt 

ursprung och trosbekännelse. Dessa domar är naturligtvis enklast att finna då de publiceras i 

NJA och de har oftast längre och bättre domskäl än andra domar. I databaserna Karnov och 

Zeteo finns det domar från hovrätterna och tingsrätterna för de senaste fyra åren.  Ur dessa 

databaser har därför de domar som bedömts vara relevanta för uppsatsens syfte valts ut. Domar 

i vilka straffskärpningsregeln inte åberopats har valts bort. Följande sökord har använts: 

hatbrott, ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, trosbekännelse. Däremot är det svårare 

att finna äldre hovrätts- och tingsrättsavgöranden. Åklagarmyndighetens utvecklingscentrum i 

Malmö har till uppdrag att sammanställa alla domar där straffskärpningsregeln avseende 

hatbrott använts. Den senaste uppdaterade sammanställningen är från 2011 och innehåller 

domar från 1990-talet och framåt.81 Utifrån denna lista har vissa domar som anknyter till ras 

valts ut. Det bör dock påpekas att urvalet inte skett systematiskt och att det inte heller rent 

praktiskt funnits möjlighet att beställa någon större mängd domar. Eftersom uppsatsens syfte är 

att göra en kvalitativ undersökning är det inte nödvändigt att använda ett stort antal domar, men 

tillräckligt många måste ändå användas för att kunna identifiera förekomsten av diskurser. Med 

hänsyn till antalet tillgängliga och publicerade domar, som bedömts vara relevanta, samt 

uppsatsens längd, har bedömningen gjorts att tolv stycken domar är tillräckligt för att uppnå 

uppsatsens syfte. 

 

  

                                                 
81 RättsPM 2007:3. 
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2 Straffskärpningsregeln i BrB 29:2 p. 7 
 

I detta kapitel beskrivs hur straffskärpningsregeln är avsedd att tillämpas. För att förstå hur 

straffskärpningsregeln tillämpas i de domar som analyseras i uppsatsen och i vilket 

straffrättsligt sammanhang den finns i, ges här också en kort beskrivning av begreppet 

straffvärde. 

 

Straffskärpningsregeln infördes 1994 och är avsedd att tillämpas i sådana fall där ”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 någon 

annan liknande omständighet”.82 Vid införandet av bestämmelsen uttalade regeringen att det är 

angeläget att med kraft bekämpa varje faktisk yttring av rasism, som en reaktion på en enskilda 

händelser och för att visa att sådana tendenser över huvud taget inte är acceptabla i ett 

demokratiskt samhälle. Regeringen konstaterade också att rasistiska gärningar ”utgör ett 

allvarligt hot mot den rättstrygghet som alla i vårt samhälle har rätt till, oavsett bakgrund eller 

ursprung.” Straffskärpningsregeln infördes för att motverka sådana brott och för att tydligare 

markera att motiv av rasistisk eller liknande karaktär ska uppmärksammas under utredningen 

eller i domstolen.83 

 

Om straffskärpningsregeln tillämpas för att skärpa ett straff sker det genom att brottets 

straffvärde höjs. En straffvärdesbedömning genomförs för att en påföljd för brottet ska kunna 

bestämmas. Vid påföljdsbestämningen är en grundläggande utgångspunkt brottets allvar. 

Meningen är att straffet ska återspegla hur allvarligt och klandervärt brottet den tilltalade döms 

för är, vilket kommer till uttryck i straffmätningen.84 Straffmätning är den bedömning som 

resulterar i en konkret påföljd och den innehåller flera led, bl.a. fastställande av straffvärdet.85 

Straffvärdet kan sägas motsvara gärningens skadlighet eller farlighet och den brottsliges skuld, 

vilket framgår av BrB 29:1 st. 2. Av brottstypens straffskala framgår det abstrakta straffvärdet 

medan det konkreta straffvärdet ”är ett mått på (främst) svårheten av en viss begången brottslig 

gärning.” 86  Här i uppsatsen avses med straffvärde det konkreta straffvärdet. Den centrala 

bestämmelsen om straffmätning finns i BrB 29:1 och av den framgår att straff, med beaktande 

                                                 
82 Brb 29:2 p. 7. 
83 Prop. 1993/94:101 s. 20 ff. 
84 Prop. 2009/10:147 s. 9. 
85 Jareborg & Zila, 2010, s. 121. 
86 A.a. s. 103 f. 
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av intresset av en enhetlig rättstillämpning, ska ”bestämmas inom ramen för den tillämpliga 

straffskalan efter brottets eller den samlade brottslighetens straffvärde.” Straffvärdet fastställs 

utifrån bestämmelserna i BrB 29:1-3 och utgör grunden för den följande straffmätningen och 

påföljdsvalet.87 Straffvärdebedömningen enligt 29:1-3 innebär att olika gärningar inom en och 

samma brottstyp ska bedömas olika strängt när det i det enskilda fallet funnits försvårande eller 

förmildrande omständigheter. Dessa omständigheter exemplifieras i bestämmelserna men är 

någorlunda uttömmande.88 I samband med den ändring av bestämmelserna som gjordes 2010, 

vidgades utrymmet att beakta försvårande och förmildrande omständigheter i syfte att öka 

spännvidden vid straffvärdebedömningen genom att de s.k. kvalificerande rekvisiten togs bort 

eller ändrades.89 Det är värt att påpeka att omständigheter knutna till gärningsmannens person, 

hans tidigare vandel eller sådant som inträffat efter brottet i princip saknar betydelse för 

straffvärdet. Täckningsprincipen gäller också vid straffvärdebedömningen, dvs. 

omständigheterna ska täckas av gärningsmannens uppsåt eller oaktsamhet. 90  Syftet med 

införandet av reglerna om straffskärpning 1989 var att öka förutsebarheten och enhetligheten 

vid påföljdsval och straffmätning. En förhoppning var att domstolarna genom regleringen bättre 

skulle redovisa sina överväganden vid straffmätningen.91 I övrigt ska tilläggas att rätten ex 

officio kan beakta försvårande eller förmildrande omständigheter som inte ingår i 

gärningsbeskrivningen. Det är dock av värde för den tilltalade och hans försvar om åklagaren 

redan i stämningsansökan anger en omständighet som anses som särskilt försvårande. Vidare 

är det åklagaren som har bevisbördan för om en försvårande omständighet föreligger.92  

 

Den personkrets som skyddas av straffskärpningsregeln i BrB 29:2 p. 7 motsvarar den krets 

som också skyddas av bestämmelsen om hets mot folkgrupp i BrB 16:8, med den skillnaden att 

straffskärpningsregeln också omfattar kränkningar på grund av, med de övriga 

omständigheterna, liknande omständigheter. I samband med att sexuell läggning infördes i 

bestämmelsen 2002 uttalade regeringen att omständigheter av alltför specifik karaktär inte 

borde tillföras. Andra omständigheter än de uppräknade kan, enligt vad regeringen anförde i 

propositionen, redan beaktas eftersom de uppräknade omständigheterna endast är 

exemplifierande och därutöver med den mer övergripande straffvärdebestämmelsen i BrB 29:1 

                                                 
87 Jareborg & Zila, 2010, s. 104. 
88 Prop. 1987/88:120 s. 82 och 84. 
89 Prop. 2009/10:147 s. 26. 
90 Prop. 1987/88:120 s. 80 f. 
91 A.prop. s. 39 ff. 
92 A.prop. s. 84. 
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st. 2. Därför kan kränkningar p.g.a. exempelvis transvestism eller transsexualism omfattas.93 

Straffskärpningsregeln är inte bara tillämplig då brottslighet riktar sig mot minoritetsgrupper, 

utan är också tillämplig exempelvis då personer med utländsk bakgrund angriper någon för att 

denne är svensk, eller då både gärningsman och brottsoffer är invandrare.94 

 

För att straffskärpningsregeln ska vara tillämplig behöver inte motivet ha varit det enda eller 

ens det huvudsakliga motivet för brottet. Den som kränkningen riktas mot behöver inte heller 

ha ställning som målsägande, vilket innebär att tillämpning av bestämmelsen kan ske ”oavsett 

om brottet riktats direkt mot den eller dem som gärningsmannen velat kränka eller om han 

åstadkommit kränkningen genom att begå brottet mot någon annan.” 95  Den utsattes 

grupptillhörighet är alltså inte avgörande, bestämmelsen kan tillämpas även när 

gärningsmannen tror att den angripne tillhör en skyddad grupp.96  En förutsättning för att 

straffskärpningsregeln ska vara tillämplig är dock ”att ett motiv för just det brott som blivit 

begånget varit att åstadkomma en kränkning av det slag som bestämmelsen avser.”97 

 

Avslutningsvis ska påpekas att det för närvarande pågår en utredning som bl.a. ska överväga 

om termerna ras och rasmässig ska utmönstras ur lagstiftningen.98  I utredningens direktiv 

refereras till ett uttalande från riksdagen 1998 i vilket det fastslogs ”att det inte fanns någon 

vetenskaplig grund för att dela in människor i skilda raser och ur biologisk synpunkt följaktligen 

heller ingen grund för att använda ordet ras om människor.” Användningen av termen riskerade 

enligt riksdagen att underblåsa fördomar. Av samma skäl ska den nu pågående utredningen 

överväga om det är möjligt att ta bort termen ras och att eventuellt ersätta termen med något 

annat uttryck, utan att det medför ett svagare skydd för någon skyddad grupp.99 

  

                                                 
93 Prop. 2001/02:59 s. 57. 
94 Prop. 1993/94:101 s. 22. 
95 A.prop. s. 23. 
96 Tiby 2010, s. 183. 
97 Prop. 1993/94:101 s. 23. 
98 Se Dir. 2014:115 Stärkt skydd för transpersoner och översyn av vissa termer. 
99 Dir. 2014:115 s. 5 f. 
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3 Straffskärpningsregeln i praxis 
 

3.1 De analyserade domarna 

I följande kapitel beskrivs kortfattat innehållet i de domar som utgör underlag för 

diskursanalysen i kapitel 4. Fokus i denna deskriptiva del ligger på rättens tillämpning av 

straffskärpningsregeln och hur den bedömt gärningarnas motiv, men för att kunna förstå denna 

bedömning beskrivs också den brottsliga gärningen samt andra relevanta delar. I den mån 

parternas namn förekommer är de fingerade. Målen är grupperade efter om rätten funnit det 

styrkt att hatbrottsmotiv förelegat eller inte. 

 

3.2 Mål där domstolen funnit hatmotiv styrkt 

Av dessa avgöranden uttrycks det klart av domstolen att den tillämpat straffskärpningsregeln 

och skärpt straffet för den tilltalade, förutom i ”Båstad-målet” i avsnitt 3.2.3 här nedan. I det 

målet skärpte tingsrätten straffet med hänvisning till motivet men hovrätten hänvisade istället 

till straffvärdereglerna i allmänhet. Tingsrätten tog dock hänsyn till motivet och skärpte straffet. 

Vid läsning av domar är det värt att hålla i minnet att inte allt som förekommer vid en 

huvudförhandling upptas i dem. Det gäller kanske särskilt domar från tingsrätterna när det gäller 

mindre allvarliga brott, vilket vissa av de nedan beskrivna brotten är. Det kan därför ibland vara 

svårt att förstå vilka överväganden och resonemang domstolen gör, då den också kan grunda 

dem på sådant som inte så lätt kommer till uttryck i skrift. I de nedan beskrivna domarna där 

straffet skärpts med hänvisning till motivet har dock domstolarnas skäl rent generellt varit 

ganska utförliga. 

 

3.2.1 NJA 1996 s. 509, ”Klippan-målet” 

Två män, som efter ett krogbesök befann sig på torget i centrum av Klippan, angrep och 

knivhögg en afrikan, Oumar, som passerade torget. Båda männen var beväpnade med knivar, 

men det var endast den ene, Per, som knivhögg den afrikanske mannen. Angreppet skedde helt 

utan provokation och tingsrätten dömde Per för mord och fastslog att motivet för övergreppet 

varit att kränka Oumar på grund av dennes hudfärg. Tingsrätten tog bl.a. fasta på att Per enligt 

såväl sin egen som andras uppgifter varit negativt inställd till mörkhyade invandrare.  

 

Hovrätten fann i motsats till tingsrätten att det inte gick att dra någon säker slutsats om vilket 

uppsåt Per haft när han riktade knivsticket eller knivhugget mot Oumar. Men eftersom han 

måste ha insett att handlandet varit livsfarligt dömde den honom för grov misshandel och 
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vållande till annans död, grovt brott. Hovrätten resonerade kring Pers allmänna rasistiska 

inställning och konstaterade att den inte kan tilläggas någon avgörande betydelse i fråga om 

hans uppsåt också omfattat att beröva Oumar livet. I fråga om påföljden tog däremot hovrätten 

fasta på att brottet haft ett rasistiskt motiv, och domstolen konstaterade att gärningen därför 

framstod som starkt hänsynslös och brutal. Högsta domstolen bedömde skadans art och det sätt 

på vilken den tillfogats Oumar, vilket enligt domstolen visade att Per i vart fall måste ha varit 

helt likgiltig för om Oumar skulle dö eller inte. Därför dömdes han av Högsta domstolen för 

mord och domstolen höll det för visst att ett motiv för gärningen varit att kränka offret på grund 

av hans hudfärg eller ursprung och domstolen hänvisade uttryckligen till att BrB 29:2 p. 7 ska 

beaktas vid bestämningen av straffvärdet. 

 

3.2.2 Karlstads tingsrätt B 1085-97 

En man, Lamar, väntade på sin tur i receptionen på Socialförvaltningen när han blev angripen 

av en annan man, Andersson, som kom in i lokalen. Andersson uppmanade Lamar att lämna 

lokalen och sade att han inte skulle få utnyttja socialbidrag. Därefter blev han mer aggressiv 

och tryckte Lamar mot väggen för att sedan spotta på honom och slå honom med två 

knytnävsslag. Under angreppet kallade Andersson målsäganden ”jävla svartskalle” och sa att 

han måste ut och inte fick stanna här. Tingsrätten fann att Andersson på det sätt som åklagaren 

gjort gällande misshandlat Lamar och dömde honom för misshandel. Åklagaren åberopade att 

motivet för brottet varit att kränka målsäganden på grund av dennes ras, hudfärg, nationella 

eller etniska ursprung, trosbekännelse eller liknande omständighet. 

 

3.2.3 Hovrätten över Skåne och Blekinge B 859-99, ”Båstad-målet” 

En artonårig kvinna knivhögg en ett år äldre man utanför ett diskotek i Båstad. Mannen 

överlevde dock. Kvinnan åtalades för försök till dråp alternativ grov misshandel men dömdes 

av såväl tingsrätten som hovrätten för grov misshandel. Bakgrunden till misshandeln var en 

flera år lång konflikt mellan kvinnan och mannen men också mellan olika grupperingar av 

ungdomar från Klippan. Tingsrätten konstaterar i domen att det sedan länge i Klippan rått djupa 

etniskt betingade motsättningar mellan vissa grupper av infödda svenska ungdomar och vissa 

grupper av invandrarungdomar. Den tilltalade kvinnans äldre bror mördade 1995 en man med 

afrikanskt ursprung i Klippan (se NJA 1995 s. 509 ovan). Flera personer ur de båda 

grupperingarna var på platsen och deltog i det bråk i vilket kvinnan sedermera knivhögg 

målsäganden. Den tilltalade kvinnan hävdade nödvärn med hänvisning till att hennes bror skulle 

ha varit i färd med att bli angripen med en glasflaska av målsäganden. Tingsrätten fann dock 
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inget stöd för det påståendet och eftersom både hon och hennes bror varit aktiva och inblandade 

i bråket ansåg den inte nödvärn föreligga.  Knivhugget träffade mannen i bröstet. Tingsrätten 

valde dock att fästa vikt vid den tilltalade kvinnans uppgift att hon haft för avsikt att träffa 

honom i armen och att mannen vid tillfället varit i rörelse. Därför dömde tingsrätten henne för 

grov misshandel.  

 

Hovrätten fann däremot att inget i utredningen vederlade den tilltalade kvinnans påstående om 

att målsäganden varit i färd med att slå hennes bror med en flaska. Enligt hovrätten hade hon 

därför nödvärnsrätt. Däremot var gärningen uppenbart oförsvarlig. Vad gäller påföljdsfrågan 

betonade tingsrätten att den tilltalade kvinnans motiv delvis varit att kränka målsäganden på 

grund av dennes härstamning, vilket bedömdes som försvårande vid straffmätningen. I 

hovrättens dom förs ett längre resonemang där det uttryckligen hänvisas till BrB 29:2 p. 7 och 

bestämmelsens förarbeten. Med hänvisning till förarbetena från bestämmelsens införande 

förklarade hovrätten att en förutsättning för att bestämmelsen ska tillämpas är att ett motiv för 

just det brott som blivit begånget varit att åstadkomma en kränkning av det slag som 

bestämmelsen avser. Därför blir inte heller straffskärpningsregeln tillämplig så snart ett brott 

har rasistiska inslag. Men, framhöll hovrätten, sådana inslag kan med tillämpning av de 

allmänna straffvärdereglerna i brottsbalken påverka straffvärdet. Av domen är det svårt att 

utläsa om hovrätten faktiskt tillämpar straffskärpningsregeln. Hovrätten anförde dock att den 

tilltalade kvinnans främlingsfientliga inställning varit en del av hennes ovänskap till 

målsäganden och att hennes uppfattning om honom varit en av bevekelsegrunderna för brottet. 

Av den anledningen skärpte hovrätten brottets straffvärde.  

 

3.2.4 Svea hovrätt B 4868-00 

Under nyårsskiftet 1999 och 2000 hamnade två grupperingar från Skogås i bråk med varandra. 

Den ena gruppen var på väg till ett nyårsfirande inne i Stockholm när personer ur gruppen 

hamnade i bråk med en man som tillsammans med sin fru och barn i barnvagn var på väg hem 

till sin bostad i närheten. Mannen ringde då till sin bror vilket resulterade i att hans fader, bröder 

och ett antal andra män kom till platsen. Därefter uppstod ett stort tumult under vilket den i 

målet tilltalade Anton, enligt åklagaren, dels knivskar en av bröderna till döds, dels tillfogade 

fadern, Özil, en knivskada i ansiktet. Tingsrätten dömde Anton för dråp men friade honom för 

grov misshandel av fadern med hänsyn till osäkra uppgifter i förhören och den tekniska 

bevisningen. I tingsrätten gjorde de efterlevande till det knivdödade offret gällande att brottet 

varit rasistiskt motiverat. Tingsrätten ansåg dock inte att det var tillförlitligt utrett att så varit 
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fallet och påpekade att de två grupperna träffade på varandra av rent slumpmässiga orsaker. 

Vad som sedan kom att utveckla sig efter sammanträffandet, kunde enligt tingsrätten ha inträffat 

mellan personer med helt andra sammansättningar och andra ursprung. I ett sådant fall skulle 

invektiv och tillmälen anpassats till motståndaren.  

 

Även hovrätten fann Anton skyldig till dråp men ändrade tingsrättens dom avseende grov 

misshandel. Hovrätten ansåg inte att det efter en sammantagen bedömning av i målet 

föreliggande omständigheter framkommit någon bärande omständighet eller något 

osäkerhetsmoment som gjorde att man inte skulle godta utpekandet av Anton som gärningsman 

för misshandeln, och dömde honom därför för grov misshandel. Gällande motivet till brottet 

instämde visserligen hovrätten i tingsrättens bedömning att de två grupperna träffade på 

varandra av rent slumpmässiga orsaker. Men med hänvisning till de yttranden som fällts under 

misshandelsbrottet ansåg domstolen inte att det var uteslutet att det brottet kunde betraktas som 

en form av rasistisk brottslighet. Även Antons innehav av vit makt musik och andra attribut i 

fråga om klädsel m.m. som brukar förknippas med en rasistisk och invandrafientlig hållning, 

visade enligt hovrätten, att han inte tog avstånd från sådana värderingar. Även om varken det 

ursprungliga eller huvudsakliga motivet för våldet varit rasistiskt, ansåg hovrätten att 

misshandeln av fadern haft sådana rasistiska förtecken och inslag att BrB 29:2 p. 7 tillämpades 

vid straffmätningen. 

 

3.2.5 Svea hovrätt B 316-08 

Under en fest i en villa där ett flertal ungdomar deltog blev två män misshandlade, varav den 

ene blev knivhuggen ett flertal gånger. De två gärningsmännen, Rasmus och Nils, åtalades för 

att ha försökt beröva Laer livet med ett baseballträ och med en kniv. Därutöver ska Rasmus ha 

misshandlat en annan ung man med samma baseballträ. Åklagaren hävdade också att männens 

motiv varit att kränka Laer på grund av hans ras eller hudfärg. På festen visade Rasmus en man 

med thailändskt ursprung en tatuering föreställande ett hakkors. Efter detta riktade Nils stor 

aggressivitet mot den thailändske mannen. Nils uttalade sig också negativt om att det på festen 

fanns invandrare. De båda männen gav intryck av att företräda nazistiska åsikter vilket möttes 

av reaktioner av andra på festen. De lämnade därefter festen men återkom efter en stund 

beväpnade med föremål. Laer hade då nyss anlänt till platsen och stod på husets trapp. Rasmus 

och Nils angrep honom med baseballträ och kniv. En av de boende i huset fick också ett slag i 

huvudet när han försökte ingripa till Laers fördel. På grund av det farliga våldet och att männen 

handlat gemensamt och i samförstånd dömde tingsrätten dem båda för försök till mord. 
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Gällande påföljden konstaterade tingsrätten att det mot bakgrund av Nils uttalanden under 

festen sammantaget med den ideologi de båda uppgett att de sympatiserar med, samt att det inte 

framkommit något annat motiv att angripa Laer, fick hållas för visst att ett motiv för brottet 

varit att kränka honom på grund av hans ras eller hudfärg. Hovrätten fastställde tingsrättens 

dom. 

 

3.2.6 Svea hovrätt B 4806-12 

En somalisk kvinna i Hovsjö blev på väg hem från en affär utsatt för misshandel, olaga tvång 

och olaga hot av ett, med åklagarens ord, gäng med syrianska pojkar. Tingsrätten valde att i sin 

bedömning av vad som hänt utgå från den unga kvinnans uppgifter. Hon berättade under 

huvudförhandlingen att pojkarna sparkat en fotboll hårt mot hennes rygg och att de därefter 

slagit och spottat på henne. Därutöver ska de ha kallat henne ”svart muslimsk hora” och hotat 

att ta livet av henne. Till stöd för kvinnans berättelse tog tingsrätten till viss del fasta på att det 

framkommit att en annan somalisk kvinna samma dag blivit utsatt för ett liknande angrepp och 

att somalier och muslimer tidigare utsatts för trakasserier i Hovsjö. Tingsrätten dömde pojkarna 

för brotten och konstaterade, p.g.a. inslagen av hatbrott och rasism, att ett motiv för gärningarna 

varit att kränka målsäganden. Hovrätten gjorde samma bedömning som tingsrätten och ändrade 

därför inte dess dom.  

 

3.2.7 Stockholms tingsrätt B 10546- 13 

En kvinna blev omhändertagen för alkoholberusning efter att hon bl.a. bitit en ordningsvakt och 

hotat en polisman. På polisstationen förolämpade hon sedan två arrestvakter och sparkade den 

ene av dem. Enligt åklagaren ska kvinnan ha uttalat kränkande tillmälen med anspelning på 

deras ras, hudfärg, nationella eller etniska ursprung. Kvinnan använde ordet ”svartskalle” på 

olika sätt för att kränka dem. Tingsrätten valde att utgå från de båda arrestvakternas berättelser 

och fann det därför utrett att hon uttalat de kränkande tillmälen som åklagaren påstått. Vid valet 

av påföljd hänvisade rätten uttryckligen till att ”ett motiv för förolämpningarna uppenbarligen 

varit att kränka personer på grund av nationellt eller etniskt ursprung.” 

 

3.2.8 Svea hovrätt B 6089-13 

Två män fälldes i Solna tingsrätt för en misshandel av en man med ursprung i ett annat land 

som skett på Sundbybergs järnvägsstation. Misshandeln föregicks enligt målsäganden av 

rasistiska uttalanden. Ett vittne till händelsen hörde att någon under misshandeln sade ordet 

”neger”. Den ene av männen ska också under den senare transporten till polisstationen ha fällt 
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rasistiska uttalanden. Tingsrätten fann dock inte att åklagaren visat att det funnits ett ”hatmotiv” 

till brottet. Ordväxlingen, som enligt tingsrätten anspelat på nationalitet och etniskt ursprung, 

och de uttalanden den ene av männen fällt under transporten till polisstationen visade inte, enligt 

tingsrätten, att avsikten varit att kränka genom själva den åtalade gärningen. Hovrätten tog fasta 

på samma omständigheter men bedömde att, eftersom någon av de tilltalade i samband med 

händelserna just innan misshandeln uttalat ordet ”neger” och att deras uppgifter om vad som 

föranledde våldet blivit motbevisade, det var utrett att motivet för gärningen varit att kränka 

målsäganden på grund av hans ras, hudfärg, nationella eller etniska ursprung. 

 

3.2.9 Hovrätten över Skåne och Blekinge B 1243-14 

En man i 50-års ålder, Rune, dömdes i både tingsrätt och hovrätt för misshandel av två kvinnor 

som skett på akutmottagningen på Skånes universitetssjukhus i Malmö. Mannen besökte 

akutmottagningen efter att han ådragit sig skador under en cykelfärd tidigare under kvällen. 

Åklagaren anförde att motivet till angreppet, eftersom de båda kvinnorna burit slöja, ”varit att 

kränka dem på grund av ras, hudfärg, nationella eller etniska [sic] ursprung eller 

trosbekännelse.” Tingsrätten kom dock fram till att det inte blivit visat att den tilltalades motiv 

varit att kränka dem på dessa grunder. Som skäl anförde tingsrätten att det inte blivit visat att 

mannen i samband med angreppet ropat något till kvinnorna, som syftat på deras etniska 

ursprung eller trosbekännelse. Därutöver tog domstolen fasta på att han redan innan han träffat 

kvinnorna förefaller ha varit våldsamt upprörd och obalanserad och att det vid platsen för 

misshandeln inte funnits andra personer, vilket uteslöt att han särskilt valt ut de två beslöjade 

kvinnorna. Inte heller den omständigheten att han, när polisen kommit till platsen, gjort 

nedsättande uttalanden om muslimer till den muslimske polismannen talade enligt tingsrätten 

för att det föregående angreppet mot kvinnorna haft ett hatmotiv.   

 

Hovrätten frångick tingsrättens bedömning gällande motivet till brottet. Enligt hovrätten var 

det klarlagt att Rune aktivt sökt upp de båda kvinnorna då de kommit ut från akutmottagningen. 

Hovrätten tog också polismännens uppgifter om hur mannen uttalat sig nedsättande om 

muslimer, hur han skyllt sina skador på muslimer och enligt ett annat vittne under misshandeln 

uttalat att det var muslimernas fel till, stöd för sin bedömning. Då inget annat tänkbart motiv 

framkommit kom hovrätten fram till slutsatsen att Rune angripit de båda kvinnorna på grund 

av att de burit slöja, en tydlig symbol för deras religion.  
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3.3 Mål där hatmotiv inte ansetts styrkt 

I följande domar har domstolarna inte skärpt straffet med tillämpning av straffskärpningsregeln. 

Som berörts ovan i avsnitt 3.2 kan det vara svårt att i skrift redovisa hur en bedömning av 

exempelvis en tilltalads motiv sker. Kanske är det också så, att domstolarna finner det 

nödvändigt att vara mer utförliga då de väljer att skärpa straffet för en tilltalad. I de tre nedan 

beskrivna målen har domstolarna hur som helst inte varit särskilt utförliga i sina bedömningar 

av gärningens motiv. 

   

3.3.1 Jönköpings tingsrätt B 2017-13 

Två unga män dömdes i Jönköpings tingsrätt för misshandel av en tredje man, Abdulla. 

Åklagaren hävdade i gärningsbeskrivningen att den ene mannens motiv för brottet varit att 

kränka målsäganden för hans ras, hudfärg, nationella eller etniska ursprung då han ska ha kallat 

målsäganden för neger på ett nedlåtande sätt samt sagt ”Gå härifrån din svarta djävel” eller 

något liknande med samma innebörd. Tingsrätten fann det utrett att de tilltalade tillsammans 

med en tredje man stått och pratat i närheten av en fotbollsplan då Abdulla passerat dem. 

Abdulla hörde då att den ene av männen uttalade sig nedsättande med anledning av hans 

hudfärg. Därefter uppstod ett bråk där målsäganden fick motta en spark i huvudet och ett slag i 

ansiktet. Anders, mannen som påstods ha uttalat sig nedsättande om målsäganden, 

tillbakavisade påståendet om att han uttalat sig på det sättet, men vidgick att om han använt 

ordet ”neger” så ska det inte ha varit riktat mot målsäganden. Den andre tilltalade påstod att 

Anders dragit några skämt om bl.a. ”negrer”, men att de inte varit riktade mot målsäganden. 

Enligt tingsrätten gav parternas uppgifter stöd för att ordet ”neger” hade uttalats, men de gav 

inte tillräckligt stöd för att det ska ha varit ett sådant uttalande som åklagaren påstått eller att 

det ska ha varit riktat mot Abdulla. Tingsrätten skärpte därför inte straffet med tillämpning av 

straffskärpningsregeln. 

 

3.3.2 Värmlands tingsrätt B 1923- 13 

En man vid namn Petter dömdes vid Värmlands tingsrätt för olaga hot riktat mot en annan man. 

Händelsen utspelade sig på en gata i Charlottenberg där målsäganden råkat ut för ett 

motorstopp. Han lyckades dock få upp bilen på trottoaren för att inte hindra annan trafik. Enligt 

målsäganden började den tilltalade mannen då att skrika på honom och han yttrade bl.a. ”jävla 

invandrare” och att ”[målsäganden] skulle ut ur det här landet”. Han ska också ha format handen 

till en pistol och riktat den mot målsägandens huvud. Målsägandens fru berättade att hon hört 

den tilltalade skrika liknande tillmälen. Tingsrätten fann det genom vad målsäganden och hans 
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maka berättat styrkt att den Petter format handen till en pistol riktad mot målsägandens huvud 

samtidigt som Petter skrikit mot honom, vilket var att bedöma som olaga hot. Däremot ansåg 

den inte att det fanns ett hatbrottsmotiv då det verkade som om Petter i första hand varit arg på 

målsäganden i egenskap av bilist och därför framstod det inte som att brottet varit kopplat till 

någon form av kränkning av målsäganden för att denne inte var av svenskt ursprung. 

 

3.3.3 Göteborgs tingsrätt B 2696- 14 

En man och en kvinna kom i kön på en hamburger-restaurang i konflikt med varandra. Kvinnan 

slog mannen i ansiktet flera gånger och blev därför dömd till en månads fängelse för 

misshandel. Orsaken till bråket var enligt kvinnan att hon av mannen blivit kallad ”white trash”. 

Mannen hävdade däremot att kvinnan trakasserat honom genom att säga rasistiska saker och 

därefter börjat slå honom, vilket fick stöd av två vittnen. 

 

Tingsrätten ansåg att det var klarlagt att kvinnan uttalat sig på ett rasistiskt och grovt kränkande 

sätt. Den valde dock att inte att höja straffvärdet med tillämpning av BrB 29:2 p. 7, eftersom 

den inte ansåg att utredningen, främst med beaktande av den tilltalades egna uppgifter, entydigt 

visat att angreppet haft ett rasistiskt motiv. 
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4 Diskurser om ras i domstolarnas praxis 
 

4.1 Inledning 

Mot bakgrund av materialet i föregående avsnitt har två huvuddiskurser identifierats. De 

benämns i det följande som diskursen om objektivitet och diskursen om otydliga identiteter. 

Objektivitetsdiskursen handlar om rättens krav att lösa problem på ett sakligt och opartiskt vis 

och tar sig uttryck i objektiva och strikt logiska resonemang. Diskursen om otydliga identiteter 

handlar om hur straffskärpningsregeln bygger på identitetskategorier som i tillämpningen 

överlappar varandra och som ibland åberopas utan urskiljning. Här nedan analyseras domarna 

utifrån uppsatsens teoretiska och metodologiska perspektiv genom en redogörelse för 

diskurserna och vad de grundar sig på. 

 

4.2 Diskursen om objektivitet 

Inledningsvis ska här först ges en beskrivning av den övergripande rättsliga bakgrund som utgör 

den större diskursordning mot vilken diskursen om objektivitet i tillämpningen av 

straffskärpningsregeln måste förstås. I regeringsformen 1:9 stadgas: ”Domstolar samt 

förvaltningsmyndigheter och andra som fullgör offentliga förvaltningsuppgifter ska i sin 

verksamhet beakta allas likhet inför lagen samt iaktta saklighet och opartiskhet.” Bestämmelsen 

anses ge uttryck för en allmängiltig offentligrättslig objektivitetsprincip.100 Med saklighet avses 

att myndigheter ”inte får vägledas av andra intressen än dem de är satta att tillgodose och inte 

heller grunda sina avgöranden på hänsyn till andra omständigheter än sådana som enligt 

gällande författningar får beaktas vid prövningen av ett ärende.”101 Kravet på likabehandling 

överlappar i hög grad saklighetskravet.102 Denna grundlagsreglering har preciserats i bl.a. RB. 

Kravet på opartiskhet kommer till uttryck i RB 4:12-14 och kravet på saklighet regleras främst 

i RB 17:2-3 och 30:2-3. Enligt bestämmelserna ska rätten grunda sin dom på vad som 

framkommit under muntlig förhandling och handlingarna i målet, utan att ta hänsyn till något 

annat. 103  Rättssäkerhet kommer till uttryck i många principer och bestämmelser inom 

processrätten och straffrätten. Rent allmänt ska straffsystemet vara uppbyggt så, ”att det 

motverkar missbruk av statens tvångsmakt gentemot den enskilde.”104 I detta ligger bl.a. krav 

på förutsebarhet och konsekvens i rättstillämpningen. En annan aspekt av rättssäkerheten i 

                                                 
100 Bull, 2005, s. 71. 
101 Strömberg & Lundell, 2011, s. 70. 
102 Bull, 2005, s. 76-78. 
103 A.a. s. 81. 
104 Leijonhufvud & Wennberg, 2009, s. 29. 
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brottmål är att bevisbördan helt åvilar åklagaren.105 Härom finns ingen uttrycklig bestämmelse 

i RB, men principen kan uttryckas med den latinska sentensen ”in dubio pro reo”: i tveksamma 

fall till förmån för den tilltalade. Principen finns uttryckt i Europakonventionens 

oskyldighetspresumtion,106 vars innebörd också är att domaren inte får ha någon förutfattad 

mening om den tilltalades skuld.107 

 

Dessa ovan beskrivna principer och bestämmelser utgör en del av den rättsliga bakgrunden till 

de domar jag undersökt, de kan sägas ingå i den diskursiva praktiken och en större 

diskursordning som de analyserade domarna ingår i. Utöver dessa är det också värt att nämna 

principen om fri bevisvärdering, vars innebörd är att rätten inte är bunden av några legala regler 

vid sin värdering av bevisningen. Det kan vara svårt att veta hur bevisvärdering i ett mål gått 

till av bara domskälen, eftersom de ofta innehåller närmast standardiserade formuleringar. 

Dessa standardfraser kan bero på att det är svårt att språkligt formulera de kriterier eller 

erfarenhetssatser som ligger till grund för värderingen av t.ex. en utsagas tillförlitlighet.108 

 

I de mål där domstolen ska bedöma om den tilltalades motiv varit att kränka målsäganden på 

det sätt som anges i BrB 29:2 p. 7, blir det oftast en bedömning av vad parterna själva och 

vittnen har berättat i förhör. Eftersom åklagaren har åberopat att gärningen haft ett 

hatbrottsmotiv är det naturligt att domarna därför innehåller utsagor som kan tänkas styrka detta 

motiv. Men även andra uppgifter kan förekomma. Bedömningen liknar den bedömning 

domstolen måste göra när den ska avgöra om den tilltalade haft uppsåt till den gärning han står 

åtalad för. Eftersom det inte går att avgöra vad den tilltalade tänkt, får uppsåtet ofta bedömas 

av dennes handlingar och av vad han eventuellt har sagt. Av de domar som ingår i den här 

uppsatsens material finns vissa återkommande formuleringar och fraser. Visserligen är de inte 

alltid formulerade på exakt samma sätt, men de ger alla uttryck för de krav på saklighet och 

opartiskhet som de ovan beskrivna principerna och bestämmelserna ställer. Dessa 

formuleringar och fraser kan sägas ingå i en diskursiv praktik, dvs. de produceras, distribueras 

och används genom praxis. Genom att hänvisa till målets utredning och vad som förekommit 

under huvudförhandlingen visar rätten tydligt att den sakligt bedömt frågan och inte grundar 

sin bedömning på förutfattade meningar. Sammantaget ger texterna uttryck för en diskurs 

                                                 
105 Leijonhufvud & Wennberg, 2009, s. 29. 
106 Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna art. 6. 
107 Ekelöf, Edelstam & Heuman, 2009, s. 150. 
108 A.a. s. 173 f. 
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präglad av juridiska begrepp och termer, som här kallas diskursen om objektivitet. I flera domar 

är det främst uttalanden som gjorts i samband med brottet som domstolen lägger till grund för 

sin bedömning: 

 

”Det må så vara, så som tingsrätten tagit upp och närmare utvecklat i sin dom […], att de två grupperna träffade 

på varandra av rent slumpmässiga orsaker. Detta medför dock inte att man i fråga om [Antons] efterföljande 

agerande mot [Özil] inte skall kunna bedöma detta misshandelsbrott – med hänsyn till vad som är utrett i fråga om 

fällda yttranden i direkt anslutning till detta våldsutövande – som en form av rasistisk brottslighet. – Det är utrett 

att personer i [Antons] sällskap och, enligt vad som framkommit i hovrätten, inte minst han själv uttalat eller skrikit 

tillmälen så som jävla turkar, svartskallar och att bl.a. alla turkar skall kastas ut ur Sverige.”109 

 

I två av domarna utgick domstolen från offrets egna uppgifter. Offret har då berättat om vad 

förövarna sagt och gjort: 

 

”[Målsägandens] berättelse om vad hon utsatts för har gett ett trovärdigt och som tingsrätten bedömer det 

tillförlitligt intryck. I den mån stödbevisning finns, främst vittnesmålen av [Yahu], [Mohammad] och modern samt 

polismännen, styrks hennes berättelse även om det är fråga om ett indirekt stöd. Visst stöd får hennes berättelse 

också av situationen i övrigt, där tydligen en annan äldre somalisk kvinna råkat för [sic] ett liknande angrepp och 

vad som i övrigt framkommit om stämningen på platsen liksom att somalier och muslimer utsatts för trakasserier 

tidigare i Hovsjö. […] Sammantaget finner tingsrätten att utredningen är sådan att [målsägandens] uppgifter om 

vad hon faktiskt utsatts för ska läggas till grund för bedömningen.”110 

 

”[Imran] och [Alen] har lämnat detaljerade och samstämmiga uppgifter om det inträffade. Tingsrätten bedömer 

deras uppgifter som både trovärdiga och tillförlitliga. Det är genom deras berättelser utrett att [Emelie] har uttalat 

de kränkande tillmälen som anges i gärningsbeskrivningen.”111 

 

Oavsett vems uppgifter domstolen lägger till grund för sin bedömning ligger det i själva 

konstruktionen av hatbrott som sådan att det är förövarens föreställning om offret som är 

styrande för inte bara den brottsliga handlingen, utan också den efterföljande rättsprocessen. 

 

I vissa domar är det den tilltalades åsikter, eller s.k. rasistiska inställning som får ligga till grund 

för domstolens bedömning. Domstolen utgår då från vad den tilltalade själv berättat om sina 

åsikter, vad som kan framgå från andra omständigheter, såsom klädsel, eller vad andra personer 

                                                 
109 Svea Hovrätt B 4868-00, s. 12. Se s. 27 ovan. 
110 Södertälje tingsrätt B 2949-11, s. 18. Refereras i avsnitt 3.2.6. 
111 Stockholms tingsrätt B 10546-13, s. 4. 
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berättat om den tilltalades åsikter och liknande. Då är det inte lika tydligt vad rätten grundar sin 

bedömning på, utan här finns antagligen kriterier och erfarenhetssatser som är svårare att 

formulera i skrift. 

 

”[Maja] har en rasistisk inställning. Det är tingsrättens bestämda uppfattning att angreppet delvis dikterats av att 

kränka [Asmir] på grund av dennes härstamning.”112 

 

”Redan av [Pers] egna uppgifter framgår att han i vart fall kort innan han hann ifatt [Oumar] såg att [Oumar] var 

svart. Mot bakgrund av den rasistiska inställningen som [Per] åtminstone vid den tiden hade får det hållas för visst 

att ett motiv för gärningen varit att kränka [Oumar] på grund av hans hudfärg eller ursprung. Detta förhållande 

utgör i och för sig en sådan försvårande omständighet som enligt 29 kap 2 § 7 BrB skall beaktas vid bestämningen 

av straffvärdet.”113 

 

Som citaten visar avgörs frågan om brottets motiv utifrån straffprocessrättens bevisregler och 

vad utredningen i det enskilda målet visat. I vissa mål kan utredningen visserligen visa att en 

förövare gjort rasistiska uttalanden, men det anses ändå inte vara tillräckligt för att visa att hat 

varit motivet för brottet. I de fallen förefaller domstolen utgå från att det måste finnas ett 

orsakssamband, kausalitet, mellan motivet och handlingen. 

 

”[Petters] agerande är att bedöma som ett olaga hot. Det förefaller som om [Petter] i första hand varit arg på den 

bilist som ställt bilen i vägen för honom oavsett vem den personen var. Det kan därför inte anses att brottet är 

kopplat till någon form av kränkning av målsäganden för att denne inte var av svenskt ursprung (s.k. hatbrott).”114 

 

”Tingsrätten finner att [Michaels] uppgifter får sådant stöd av vad [Jennifer] och [Anna] har berättat, att hans 

uppgifter ska läggas till grund för bedömningen i målet. […] Tingsrätten anser visserligen klarlagt att [Ludmilla] 

har uttalat sig på ett rasistiskt och grovt kränkande sätt, men anser att utredningen, främst med beaktande av 

[Ludmillas] egna uppgifter, inte entydigt visar att det var ett rasistiskt motiv som låg till grund för hennes angrepp 

mot [Michael]”115 

 

”Vad [Abdulla] uppgett om att ordet neger har uttalats vinner stöd av vad [Anders] och [Hampus] har berättat. 

Uppgifterna ger inte tillräckligt stöd för åklagarens påstående om att det har varit fråga om ett sådant uttalande 

                                                 
112 Ängelholms tingsrätt B 649-99, s. 67. Refereras i avsnitt 3.2.3. 
113 NJA 1996 s. 509. 
114 Värmlands tingsrätt B 1923-13, s. 5. 
115 Göteborgs tingsrätt B 2696-14, s. 6. 
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som åklagaren har påstått eller att det varit riktat till [Abdulla]. Tingsrätten utgår därför i sin fortsatta bedömning 

från att [Anders] inte har riktat något uttalande mot [Abdulla] så som åklagaren har påstått.”116 

 

Genom detta sätt att motivera domsluten och skriva domarna upprätthålls rättens krav på 

objektivitet men också andra principer som förutsebarhet tillfredsställs. Men samtidigt finns det 

en risk att denna konstruktion av domskälen och detta sätt att resonera leder till uppfattningen 

att rasistiska motiv går att utreda utifrån tämligen enkla omständigheter, vilka dessutom alltid 

måste manifesteras uttryckligen. Därmed bortses från underliggande strukturer av förtryck, som 

offret upplever, men som inte går att uttrycka i sådana termer som är användbara i rätten. Det 

är en grundläggande tanke inom CRT att rätten har en begränsad förmåga att förstå subjekt i 

form av ras.117 I fokus för domstolarnas intresse står i stället den tilltalade förövaren och andra 

personer i egenskap av vittnen. Den straffrättsliga argumentationen leder till att det är andra 

personer än offret självt som får konstruera brottsoffret diskursivt. Även i det hänseendet går 

det att finna ett anspråk på objektivitet i diskursen, för parternas identitet berörs inte direkt, utan 

adresseras av domstolen i de juridiska termer som fastställs i BrB 29:2 p.7. Domstolens 

subjektsposition kan sägas begränsas av diskursens krav på konformitet med straff- och 

processrätten. Domstolarna fastställer heller aldrig att parterna motsvarar de rekvisit som finns 

i bestämmelsen och tar synbarligen inte hänsyn till offrets egen identifikation. En konsekvens 

av det kan bli att förövarens föreställning om offret också styr rättens föreställning om offret, 

när den ska bedöma om ett hatbrottsmotiv förelegat. Åtminstone måste domstolen uppfatta att 

offrets identitet i något avseende avviker från andra personer, annars skulle den inte över huvud 

taget beakta åberopandet av hatmotivet. I detta fält lämnas utrymme för föreställningar och 

fördomar.  

 

Även som läsare av texterna (dvs. domarna) kan man inte utan sin egen förförståelse förstå på 

vilket sätt brottet är ett hatbrott, eller hur parterna avviker från varandra. I det avseendet blir 

följden att de strukturer som rasifierar människor, vilka styr motivet för det aktuella brottet, 

också är de strukturer som i den straffrättsliga diskursen konstruerar brottsoffret. Därför går det 

att hävda att diskursen reproducerar de skillnader mellan grupper hatbrottsförövarna syftar att 

åstadkomma.  Eftersom ras aldrig berörs på ett annat sätt, finns heller inte en transformativ och 

emanciperande kapacitet i diskursen. Om ras inte finns i diskursen, går det inte att använda ras 

                                                 
116 Jönköpings tingsrätt B 2017-13, s. 6 f. 
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som ett medel för motstånd eller att förstå den brottslighet som motiveras av föreställningar om 

ras. Den objektiva diskursen bevarar istället i grunden rasistiska föreställningar om ras.  

 

Diskursen visar också att förövarens subjektsposition i någon mån är begränsande för dennes 

sätt att tänka och agera. En huvudförhandling och domar hålls och skrivs ju efter att själva 

brottet begåtts, alltså är den tilltalade när han gör sina rasistiska uttalanden inte begränsad av 

diskursen. Men när förövaren blivit ett föremål för rättslig prövning, dvs. han ingår i en rättslig 

social praktik och diskurs, ger han av naturliga skäl inte uttryck för rasism eller fördomar. I 

domarna finns flera exempel på förövare som förnekar sina uttalanden och som bestrider att de 

är rasister. 

 

”Han har inte menat något illa med vad han kan ha sagt. Han minns ingenting om att han skulle ha sagt något 

negativt om invandrare.”118 

 

”Hon har aldrig varit rasist och ber om ursäkt för vad hon sade till [Michael]. Hon var arg och kränkt för att 

[Michael] hade kallat henne white trash, men polisens promemoria om att hon var höggradigt berusad och 

aggressiv stämmer inte.”119 

 

”Han har inte några negativa åsikter om mörkhyade. Han lever sedan åtta år tillsammans med en kvinna som är 

halvlibyer och han har utländska vänner. Han var dock rejält förbannad vid förhöret och han kan då ha varit grov 

i munnen.120 

 

”[Andersson] har medgett att han tagit tag i [Lamars] kläder och tryckt upp honom mot väggen och spottat på 

honom. Han har dock förnekat att han slagit honom och uppgett sig inte ha något emot ’utlänningar’ och sagt att 

anledningen till att han angrepp [Lamar] var att denne ’flinade’ åt [Andersson] och först spottade på 

[Andersson].”121 

 

Citaten visar att diskursen, och den sociala praktik den ingår i, har en disciplinerande verkan 

även för förövaren. 

 

                                                 
118 Värmlands tingsrätt B 1923-13, s 4. 
119 Göteborgs tingsrätt B 2696-14, s. 4. 
120 Solna tingsrätt B 3635-12, s 15. Refereras i avsnitt 3.2.8. 
121 Karlstads tingsrätt B 1085-97, s. 4. 
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Det ovan sagda betyder inte nödvändigtvis att denna diskurs endast är förtryckande. Ulf Olsson 

menar att det inte finns något entydigt svar på frågan om ett maktutövande i första hand ska ses 

som förtryckande eller inte. Han påpekar att ur ett Foucauldianskt perspektiv, blir det möjligt 

att påstå att det mesta, men nödvändigtvis inte allt, handlar om såväl s.k. disciplinerings- som 

frigörelseprocesser (disciplinering motsvarar ett maktutövande som kan vara förtryckande). 122 

Ulf Mörkenstam har en liknande uppfattning och menar att den identitet som skapas genom 

diskursen och den maktordning den ingår i och reproducerar, kan vara både möjliggörande och 

begränsande för politisk handling och för gruppen i fråga vara både frigörande och 

förtryckande, då den definierar gruppens legitima handlingsutrymme. 123  Diskursen om 

objektivitet måste därför, i fråga om konstruktionen av brottsoffret, värderas utifrån flera 

perspektiv.  

 

Den kan ses som förtryckande för att den reproducerar förövarens rasistiska föreställning om 

brottsoffret. Därutöver kan diskursen verka begränsande för rasifierades möjligheter att 

beskriva sin verklighet, eftersom deras upplevelser av den strukturella rasismen inte går att 

uttrycka i juridiskt användbara termer. Som jämförelse kan nämnas de reformer inom den 

amerikanska rätten som civilrättsrörelsen var drivande bakom. Crenshaw menar att de 

begränsade framgångar som uppnåddes för svarta amerikaner måste relateras till hur de 

samtidigt skapade en föreställning om att formellt lika förutsättningar mellan grupper är en 

tillräcklig förändring. Effekten av reformerna måste därför, enligt henne, mätas utifrån hur de 

begränsar svarta amerikaners möjligheter att beskriva sin verklighet och engagera sig i kollektiv 

kamp i framtiden.124 På samma sätt kan straffskärpningsregelns existens användas för att hävda 

att rasism och rasifierade personers utsatthet tas på allvar och bemöts, samtidigt som diskursen 

om objektivitet inte utmanar eller förändrar de föreställningar om ras som finns. Ur ett annat 

perspektiv möjliggörs också rekonstruktion av dessa föreställningar. Den diskurs om 

mångtydiga identiteter som jag beskriver i nästa avsnitt ger upphov till en öppenhet och 

mångtydighet i förhållande till konstruktionen av brottsoffrets identitet. Den diskursen är i viss 

mening motstående i relation till objektivitetsdiskursen, i vilken förövarens föreställning har en 

framträdande roll. Men det är på grund av strävandet efter objektivitet som det lämnas utrymme 

för fördomar, rasistiska föreställningar och mångtydighet diskurserna, vilket betyder att det i 
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detta utrymme även borde vara möjligt att införa en annan tillhörande social mening för termen 

ras. 

 

Även om objektivitetsdiskursen medför problem när det gäller bemötandet av rasifierade 

brottsoffer betyder det inte nödvändigtvis att den enda lösningen är dekonstruktion och 

förstörelse125 av rätten och den liberala demokratin. I det hänseendet ska här anknytas till den 

ståndpunkt man intar inom CRT, nämligen att inte avfärda de rättigheter och möjligheter rätten 

ger, utan istället använda dem som medel i svarta amerikaners kamp för rättvisa. Även om 

rätten ses som en del av ett förtyck, finns i den en potential för förändring som kan uppnås 

genom att visa hur dess ideal förfelas, som svarta amerikaner gjorde när de istället för att avfärda 

amerikanskt medborgarskap som illegitimt krävde att de också skulle betraktas som fullvärdiga 

medborgare. Genom den strategin är det samtidigt ofrånkomligt att i viss mån anta den 

dominerande diskursen.126 Det innebär, enligt min mening, att man samtidigt i någon mån 

måste acceptera de begränsningar rätten har. Om de inses, går det också att på ett konstruktivt 

sätt hantera dem, möjligtvis på andra sätt än genom att använda just rätten. Inom CRT används 

kritisk teori och postmodernism i allmänhet för att kritisera rätten och visa på den roll ras 

faktiskt har. På det sättet kan underordnade grupper visa att den institutionaliserade ideologin 

är illegitim och därmed kan man försöka ändra den i syfte att även inkludera dem.127 Denna 

splittrade bild av rätten som CRT omfattar, kan också anläggas i förhållande till diskursen om 

objektivitet, och det vore därför bra om de rådande föreställningar om ras och den färgblinda 

inställning som också finns, utmanades till fördel för en konstruktion av ras utan fördomar och 

som bättre inkluderar rasifierade personer i samhället och i dess rådande ideologier. Då minskar 

också risken för att rasistiska föreställningar reproduceras i inte bara tillämpningen av 

straffskärpningsregeln utan också i den rättsliga diskursen överlag.  

 

Även synen på brottsoffret kan betraktas som tudelad utifrån denna objektivitetsdiskurs. 

Diskursen kan ses som ett uttryck för ett sådant viktigt intresse som ett idealt brottsoffer, enligt 

Christie, inte får utmana. Samtidigt möjliggör den för brottsoffret att faktiskt lyfta fram sin 

utsatthet i en rättsprocess. Den spänning mellan aktivt och passivt som Tham menar att 

brottsofferansatsen innehåller, kan skönjas. Brottsoffret kan aktivt verka för att motivet beaktas 

av åklagaren eller domstolen, vilket var fallet i ett av målen i den här uppsatsens 

                                                 
125 På engelska används ofta ordet ”trashing”. 
126 Crenshaw, 1995, s. 111 f. 
127 A.a. s. 118 f. 
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undersökning.128 Å andra sidan, blir offret underordnad den objektiva diskursen, som inte 

beaktar dennes upplevelser av utsatthet, och blir i stället beroende av andras upplevelser av 

brottet. Diskursen kan också värderas utifrån Nilssons resonemang kring känslostrukturer och 

sensibilitetens förskjutning. Samtidigt som existensen av straffskärpningsregeln och begreppet 

hatbrott indikerar att det finns en moralisk uppfattning och känslostrukturer till stöd för 

rasifierade brottsoffer, utgör objektivitetsdiskursen ett hinder för det enskilda offret att fullt ut 

begripliggöra och förmedla sina erfarenheter eftersom den rådande känslostrukturen och 

objektivitetsdiskursen endast förmedlar formellt juridisk kunskap och rasistiska föreställningar 

om ras, inte någon mer transformativ kunskap om ras. 

 

4.3 Diskursen om otydliga identiteter 

Den personkrets som skyddas av bestämmelsen i BrB 29:2 p. 7 är sådana som av förövaren 

kränkts på grund av ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, trosbekännelse, sexuell 

läggning eller annan liknande omständighet. Av de domar som utgör underlag för 

diskursanalysen går det att konstatera att dessa grunder för kränkning i tillämpningen används 

på ett inkonsekvent sätt. Här nedan följer några citat för att exemplifiera. 

 

”Som en försvårande omständighet skall enligt 29 kap. 2 § punkten 7 brottsbalken bl.a. beaktas om ett motiv har 

varit att kränka en person eller en folkgrupp på grund av nationellt eller etniskt ursprung.”129 

 

Av domen går det inte att utläsa till vilken personkrets målsäganden faktiskt tillhörde. Nästa 

citat kommer från målet där en man angripit två muslimer på en akutmottagning: 

 

”Det har gjorts gällande att ett motiv till [Runes] handlande har varit att kränka målsägandena på grund av ras, 

hudfärg, nationella eller etniska ursprung [sic] eller trosbekännelse.”130 

 

Tingsrätten utformar därefter sina skäl på ett sätt som gör att det framgår att det påstådda 

motivet kan hänföras till grunderna etniskt ursprung eller trosbekännelse. Hovrätten hänvisar 

dock enbart till trosbekännelse.131 Sammantaget rör det sig alltså om flera identitetskategorier i 

domen, men i sak finns en betoning på trosbekännelse. Från tingsrättens dom: 

 

                                                 
128 Svea hovrätt B 4868-00. 
129 Svea hovrätt B 4868-00, s. 12. 
130 Malmö tingsrätt B 7642-12, s. 5. Refereras i avsnitt 3.2.9. 
131 Hovrätten över Skåne och Blekinge B 1243-14, s. 14. 
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”[Afnan] och [Samiha] bär slöja och gjorde det även vid det aktuella tillfället. Om någon bär slöja är det naturligt 

att andra uppfattar det som att denna person är muslim. […] Enligt tingsrätten ska dock [Runes] motiv helt och 

hållet bedömas utifrån vad som framkommit om själva händelsen. Det är i det sammanhanget inte visat att [Rune] 

ropat något till målsäganden, i samband med att han angrep dem, som syftade på deras etniska ursprung eller 

trosbekännelse. […] Det har i målet inte framkommit att [Rune] särskilt angripit målsägandenas slöjor, den tydliga 

yttre symbolen för deras trosbekännelse. […] Sammantaget är det inte visat att ett motiv för [Runes] handlande 

var att angripa målsägandena på grund av deras ras, hudfärg, nationella eller etniska ursprung eller 

trosbekännelse.”132 

 

I följande överklagade mål hade de tilltalade kallat målsäganden ”djävla neger” och sagt åt 

honom att åka hem till sitt Afrika. 

 

”Åklagaren har som försvårande omständighet vid bedömningen av straffvärdet gjort gällande att det hos de 

tilltalade funnits ett hatmotiv till brottet. Väl har det enligt såväl [Georges] som de tilltalades uppgifter förekommit 

en ordväxling som anspelat på nationalitet och etniskt ursprung och har vidare [Jens] under transporten in till 

polisstation fällt uttalanden av samma slag. För att tillämpa nyss nämnda innehåll i lagrummet 29 kap. 2 § 7 p 

brottsbalken krävs dock att avsikten varit att kränka genom själva den åtalade gärningen. Tingsrätten finner inte 

genom den åberopade bevisningen visat att så varit fallet.”133 

 

Tingsrätten preciserar alltså kränkningens motiv till åtminstone nationalitet och etniskt 

ursprung, men väljer att bortse från ras och hudfärg vilka enligt min mening enligt en normal 

språklig användning skulle ha varit lika tillämpliga. Hovrätten använder endast nationalitet om 

den aktuella ordväxlingen: 

 

”Åklagaren har gjort gällande att det har funnits ett hatmotiv till brottet (se 29 kap. 2 § 7 brottsbalken). I detta 

avseende är det klarlagt att det vid första kontakten mellan parterna förekom ordväxling som anspelade på 

nationalitet, att [Jens] och [Kenneth] därefter följde efter [George] och att någon av dem i samband med detta 

uttalade ord som ”neger”. [Jens] har också till polisen gett klart uttryck för rasistiska åsikter. Som tidigare framgått 

är [Jens] och [Kenneths] uppgifter om vad som föranledde våldet motbevisade. Mot bakgrund av det sagda är det 

utrett att ett motiv för gärningen varit att kränka [George] på grund av hans ras, hudfärg, nationella eller etniska 

ursprung.”134 

 

                                                 
132 Malmö tingsrätt B 7642-12, s. 5 f. 
133 Solna tingsrätt B 3635-12, s. 20. Refereras i avsnitt 3.2.8. 
134 Svea hovrätt B 6089-13, s. 6 f. 
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Det finns ett sätt för en domstol att undvika den svåra frågan att precisera exakt på vilken grund 

förövaren kränkt brottsoffret: genom att enbart hänvisa till åklagarens gärningsbeskrivning. I 

en dom skriver domstolen på följande vis: 

 

”[Lamar] har gjort ett mycket trovärdigt intryck och tingsrätten finner därför genom vad [Lamar] berättat, vilket 

till viss del styrks av vad [Marianne] iakttagit, att det är styrkt att [Andersson] utan föregående provokation 

misshandlat [Lamar] på sätt som åklagaren gjort gällande. Gärningen är av skäl som åklagaren anfört av allvarlig 

art och har ett högt straffvärde.”135 

 

Domstolarnas formuleringar ger uttryck för osäkerhet och relativitet när de inte preciserar 

vilken av grunderna i straffskärpningsregeln som tillämpas. Om man, likt Foucault och CDA, 

utgår från att diskurser är tvingande, normerande och likriktande praktiker kan man fundera på 

vilket sätt diskursen om mångtydiga identiteter påverkar människors sätt att uttrycka sin 

identitet. Diskursen kan, med sin många och alternativa grunder sägas skapa en öppenhet och 

mångtydighet i konstruktionen av brottsoffrets identitet. Ras, etnicitet, hudfärg, nationellt 

ursprung, och trosbekännelse blir element eller flytande signifikanter, dvs. tecken som är 

mångtydiga och vars betydelse är utsatta för kamp. Tankeinnehållet kopplade till dessa tecken 

är i min mening väldigt oklart. Diskursen är inte heller normerande, snarare upplösande och ett 

upphov till instabilitet, vilket gör att man kan tala om en rubbning. Samtidigt är identiteter alltid 

föränderliga, och det kanske är ur det perspektivet diskursen bör betraktas: som ett uttryck för 

en särskilt intensiv fas i den ständiga processen av identitetskonstruktion och rasifiering. Det 

gäller visserligen alla sociala fenomen, eftersom de aldrig är färdiga eller totala, utan snarare 

utsatta för en konstant kamp om definitioner för samhälle och identiteter. 136  Här är dock 

definitionen och meningen väldigt otydlig.  

 

Vad som är den externdiskursiva orsaken till rubbningen, och i vilka diskursordningar och 

sociala praktiker diskursen ingår är en mer omfattande fråga än den om hur brottsoffret 

konstrueras. Därför måste betonas att materialet i denna uppsats endast ger vissa förutsättningar 

för förståelsen av konstruktionen av brottsoffrens identitet. I sin avhandling om föreställningar 

om samiskhet beskriver Ulf Mörkenstam vilken betydelse särskiljning mellan kategorier, 

genom inklusion och exklusion, har för formerandet av identiteter. En identitet blir möjlig 

genom att ställas i opposition till något annat. Därigenom skapas också kategorin främlingar, 

                                                 
135 Karlstads tingsrätt B 1085-97, s. 5. 
136 Jørgensen & Phillips, 2002, s. 24. 
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som är betydelsefull genom att den undflyr kategorisering, eller är självdefinierande.137 Av de 

domar som ingår i uppsatsen och de diskurser som finns i dem är det inte möjligt att finna denna 

tydliga kategorisering, förutom när det gäller hur förövarna genom sina brott försöker 

åstadkomma exklusion och en kategorisering av brottsoffret. Men domstolens språk och 

diskursen om mångtydiga identiteter bidrar desto mer till att skapa kategorin främlingar av 

brottsoffren. Språket har enligt Mörkenstam också betydelse i den meningen att det explicit 

uttrycker vad individer tidigare endast haft en implicit känsla av. Genom att formuleras blir 

företeelser tydligare i medvetandet. Som exempel, skriver han, vet vi ”vad en civiliserad kultur, 

eller viss folkgrupp är, när vi artikulerar tidigare vaga och outtalade antaganden.” 138  Ett 

problem till följd av diskursen om mångtydiga identiteter och objektivitetsdiskursen är då, att 

det enda sätt vi kan veta vilka dessa människor som blir utsatta för rasistiska hatbrott är, blir 

genom de rasistiska förövarnas föreställningar. Det är dessa föreställningar som blir 

artikulerade och uttalade. Samtidigt upprätthålls genom objektivitetsdiskursen ett främlingskap 

till vilket brottsoffren hänförs, då känslor och icke-rasistiska föreställningar inte kan uttalas.  

 

Då domstolarna i hög grad är styrda av lagen är det förståeligt att grunderna i 

straffskärpningsregeln tillämpas på detta inkonsekventa sätt, eftersom lagen inte ger någon 

anvisning till hur de ska förstås. Samtidigt sker, som visat, en viss urskiljning. Vad den beror 

på eller ska förstås är en omfattande fråga och går som nämnt inte att besvara helt inom ramen 

för uppsatsens syfte och material. Men ur ett teoretiskt perspektiv kan påpekas att hänsyn måste 

tas till den vidare diskursordning och sociala praktik i vilka diskursen ingår. Även rådande 

kulturell hegemoni måste tas med i beräkningen. Hur något representeras eller konstrueras är 

inte ett fritt val som någon aktör, t.ex. en domstol, kan göra. CRT kan därför bidra till förståelsen 

av diskursen som en del i en större ordning, en hegemoni eller diskursordning. Ur ett CRT-

perspektiv är det föreställningar om ras som är styrande. Rasism är en del av kulturen, alltså en 

del av hegemonin och diskursen. Den är alltså inte något som enbart finns hos 

hatbrottsförövarna. Men, som bl.a. Crenshaw beskriver, har den tidigare explicita vita 

hegemonin, som tog sig uttryck i formell rasåtskillnad, gett vika för en färgblind inställning 

(colorblindness och post-racialism). Även om hennes arbeten uppehåller sig vid amerikanska 

förhållanden, finns det skäl att anta att liknande färgblinda föreställningar förekommer och 

kanske t.o.m. ingår i en mer specifik svensk diskursordning. Diskursen om mångtydiga 

identiteter antyder åtminstone att så är fallet. Det är således inte märkligt att det i domarna 

                                                 
137 Mörkenstam, 1999, s. 47 f. 
138 A.a. s. 44. 
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förekommer en sådan begreppsförvirring, där referenser till ras förmodligen sker av formella 

skäl.  
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5 Sammanfattning och avslutande reflektioner 
 

Den undersökning som genomförts i den här uppsatsen har identifierat två huvudsakliga 

diskurser vid tillämpningen av straffskärpningsregeln. Den första har här kallats diskursen om 

objektivitet eftersom den präglas av olika aspekter av rättssäkerhet. Krav på förutsebarhet, 

saklighet, opartiskhet, bevisbörda och bevisning medför att underliggande och mer subtila 

former av rasism inte kan adresseras vid tillämpningen av straffskärpningsregeln. I diskursen 

är också förövarens föreställning om offret dominerande. Det medför att offrets identitet inte 

konstrueras på något annat sätt än som en avvikelse och i enlighet med fördomar. Diskursen 

kan därför sägas medföra att skillnader mellan människor reproduceras. Det finns inte heller i 

diskursen någon kunskap om ras som kan bidra till en förändrad föreställning om dessa 

brottsoffer och en rörelse mot befrielse från rasism. Diskursen kan värderas från flera 

perspektiv. Den kan betraktas som förtryckande för att den utgör ett hinder mot prövning av 

mer strukturell och subtil rasism i rätten, och för att den reproducerar fördomsfulla 

föreställningar om brottsoffret och rasifierade personer. Samtidigt finns det i alla maktrelationer 

ett motstånd och en potential för förändring, som i detta fall kan leda till en rekonstruktion av 

termen ras. 

 

Den andra diskursen identifieras genom domstolarnas inkonsekventa tillämpning av de olika 

grunderna i straffskärpningsregeln. Diskursen ger en mångtydighet och öppenhet i 

konstruktionen av brottsoffrens identitet. De olika grundernas innehåll och sociala mening är 

oklar och instabil. Diskursen konstruerar offren som främlingar och gör att, eller är en 

konsekvens av, att vi inte kan formulera och uttrycka de föreställningar eller känslor vi har om 

brottsoffren, förutom på det sätt förövarna gör och som de därför ska straffas hårdare för. Här 

kan för övrigt tilläggas att det även inom mediers rapportering om rasistiska hatbrott finns en 

liknande frånvaro brottsoffrens identiteter.139 

 

De båda diskurserna talar sammantaget för att det finns skäl att anta att det inom den svenska 

rätten, åtminstone vid tillämpningen av straffskärpningsregeln, finns en motsvarighet till vad 

som i USA kallas post-racialism och colorblindness. Förslagen att avskaffa termen ras ur 

lagstiftningen talar också för den uppfattningen. Post-racialism och colorblindness kan vid en 

första anblick verka som ganska bra modeller för ett samhälle som utgår från alla människors 

                                                 
139 Lindgren & Lundström, 2010, s. 74-76. 
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lika värde och som aspirerar på att ge lika möjligheter för alla sina medborgare. Men den 

förståelse om ras och rasism som CRT bidragit med ställer de modellerna i en annan dager. 

Post-racialism och colorblindness kan ur det perspektivet inte på ett genomgripande sätt ge 

rasifierade personer lika möjligheter och rättvisa på ett substantiellt plan och därmed kan inte 

heller befrielse från rasism uppnås. När det gäller post-racialism kan tilläggas att även om en 

rasifierad person på alla sätt anpassar sig till en (vit) majoritetskultur, finns risken att utsättas 

för ett hatbrott motiverat av ras. 

 

Ras förefaller endast förekomma i tillämpningen av straffskärpningsregeln av formella skäl. 

När domstolarna i domskälen närmare formulerar vad de åsyftar väljs termen bort. Istället 

används termerna hudfärg, nationalitet, etnicitet och ibland trosbekännelse.  Det är förstås så 

att det i många fall kan vara just på dessa grunder en förövare angriper någon. Men att en 

förövare aldrig skulle motiveras av en föreställning om brottsoffrets ras är inte troligt. De andra 

termerna bör användas när de är mest relevanta, men det vore bra om det fanns en bättre 

kunskap om ras och vilken social betydelse termen har. Då skulle den termen användas när den 

i ett mål är den mest relevanta. Det är givetvis inget självändamål att korrekt benämna saker för 

vad de är, bara för sakens skull. Men ett bättre användande av termen skulle kunna bidra till att 

på ett tydligare sätt exponera rasistiska strukturer, vilket på sikt kan leda till dessas avskaffande. 

Att använda termer som nationalitet eller etnicitet när ett brott i själva verket motiverats av 

brottsoffrets ras, riskerar att leda bort från en förståelse av de sociala strukturer som förknippas 

med ras. I ett vidare sammanhang kan användningen av de andra termerna leda till att vissa 

problem, exempelvis hatbrott, förstås eller förklaras genom hänvisning till kultur, religion eller 

liknande omständigheter. De har förstås också en betydelse för förståelsen av exempelvis 

hatbrott. Poängen här är att det har ras också. Därutöver kan det vara så, att inte alla personer 

kan hänföras till vissa kulturer eller etniciteter. Vissa personer kan i allt väsentligt vara 

assimilerade i en majoritetskultur men ändå avvika utifrån vissa utseendemässiga 

tillskrivningar. Att då med hänvisning till alla i straffskärpningsregeln uppräknade grunder 

döma en förövare som angripit en sådan person kan sägas vara att sopa problemet under mattan.  

 

Kanske beror dessa diskurser och problem som beskrivits här på en brist i själva konstruktionen 

av hatbrott som sådan. Förövarens föreställningar och värderingar är grundläggande för hatbrott 

som företeelse. Lagstiftaren har velat åstadkomma ett så brett skydd som möjligt och de brott 

som vi benämner som hatbrott är av en sådan spridd karaktär att en viss otydlighet och 

inkonsekvens måste accepteras. Hatbrott är kanske så svårt att fånga in språkligt att det inte går 
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att utreda en enskild händelse utan att hemfalla till standardformuleringar och strikta juridiska 

resonemang. Och eftersom företeelsen är förknippad med brottslighet måste den hanteras inom 

rätten med dess krav på rättssäkerhet. Även om dessa svårigheter finns, behöver de inte vara så 

stora att bättre kunskap och teorier om ras kan förmodas leda till en bättre förståelse av hatbrott 

och varför vissa brottsoffer blir utsatta för dem. Om den sortens kunskap om ras blir mer 

etablerad kommer den att ingå i de erfarenhetssatser som utgör grunden för bedömningen om 

straffet ska skärpas i enlighet med BrB 29:2 p.7 eller inte. 
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Källförteckning 
 
Offentligt tryck 

Regeringens propositioner (Prop.) 

Prop. 1987/88:120 om ändring i brottsbalken (straffmätning och påföljdsval). 

 

Prop. 1993/94:101 Åtgärder mot rasistisk brottslighet och etnisk diskriminering i arbetslivet. 

 

Prop. 2001/02:59 Hets mot folkgrupp, m.m. 

 

Prop. 2009/10:147 Skärpta straff för allvarliga våldsbrott m.m. 

 

Statens offentliga utredningar (SOU) 

SOU 2005:41. Bortom Vi och Dom – Teoretiska reflektioner om makt, integration och 

strukturell diskriminering, Rapport av Utredningen om makt, integration och strukturell 

diskriminering. 

 

SOU 2006:22. En sammanhållen diskrimineringslagstiftning – Del 1.  

 

Övrigt offentligt tryck 

RättsPM 2007:3. Utvecklingscentrum, uppdaterad april 2011, Åklagarmyndigheten, Hatbrott – 

sammanställning av domar. 

 

Dir. 2014:115. Stärkt skydd för transpersoner och översyn av vissa termer. 

 

Rättspraxis 

Avgöranden från Högsta domstolen 

NJA 1996 s. 509. 

 

Hovrättsavgöranden 

Hovrätten över Skåne och Blekinge B 859-99. 

 

Svea hovrätt B 4868-00. 
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Svea hovrätt B 316-08. 
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Svea hovrätt B 6089-13. 

 

Hovrätten över Skåne och Blekinge B 1243-14. 

 

Tingsrättsavgöranden 

Karlstads tingsrätt B 1085-97 

 

Stockholms tingsrätt B 10546-13. 

 

Jönköpings tingsrätt B 2017-13. 
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