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Utanför mataffären hörde målsägande någon ropa ”jävla invand-
rare, stick tillbaka till ditt land, jag hatar er!” Mannen var väldigt 
aggressiv och målsägande kände sig oerhört kränkt. 

Ovanstående citat är ett typiskt exempel på ett främlingsfientligt 
hatbrott hämtat ur Hatbrott 2011.  Rapporten kan betraktas 
som en årsbok över hatbrottsstatistiken. Den utgörs främst av 
polisanmälningar med identifierade hatbrottsmotiv, men även av 
uppgifter om självrapporterad utsatthet för hatbrott från Natio-
nella Trygghetsundersökningen (NTU). Ett hatbrott kan vara allt 
från kränkande klotter till mord – det är motivet till brottet som 
avgör om det är ett hatbrott eller inte.

Även om oenighet råder om vad som bör inkluderas i termen hat-
brott råder internationell enighet om att händelsen är ett resultat 
av bristande respekt för mänskliga rättigheter och människors 
lika värde. Statistik om hatbrott i Sverige har redovisats årligen 
sedan 1993. 

I Hatbrott 2011 redovisas uppgifter ur polisanmälningar med 
olika identifierade hatbrottsmotiv samt utsatthet för främlings-
fientliga och homofobiska hatbrott utifrån NTU. I rapporten 
ges även information om hur stor andel av anmälningarna från 
föregående år som klarats upp, huruvida de anmälda hatbrotten 
är vit makt-ideologiskt motiverade samt hatbrottens regionala 
fördelning.
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Teckenförklaringar
- Noll
0 Mindre än 0,5 av enheten
.. Ingen uppgift tillgänglig 
x Tal lägre än fyra eller att cellen inte går att redovisa med anledning av risk för identifiering på grund 

av låga tal 
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Förord
En pojke kallas ”neger” av sin skolkamrat, en beslö-
jad kvinna blir spottad på av sin granne och en annan 
kvinna blir kallad för ”äckliga flata” av en okänd per-
son på bussen. Det här är exempel på händelser från 
hatbrottsstatistiken under 2011. 

Hatbrottsstatistiken kan användas till att stude-
ra bland annat omfattning och utveckling av anmäl-
da hatbrott i Sverige. Statistiken ger också en bild av 
självrapporterad utsatthet för vissa hatbrott. Tillsam-
mans kan sådana uppgifter vara till hjälp i beslut om 
åtgärder för att utreda, bekämpa och förebygga denna 
typ av brottslighet.

Inför årets hatbrottsrapport har några förändringar 
genomförts för att effektivisera statistikproduktionen. 
Redovisning av målsägare och misstänkta har utgått, 
likaså regional analys av hatbrottsmarkeringen i po-
lisens anmälningssystem (RAR). En nyhet i årets rap-

port är jämförelser några år bakåt i tiden för att utför-
ligare belysa utvecklingen. Dessutom särredovisas för 
första gången det kristofobiska hatbrottsmotivet.

Rapportens författare är Fredrik Aspling och Carina 
Djärv, båda utredare på Brå. I arbetet har även utre-
darna Klara Klingspor och Anna Frenzel deltagit. Ett 
stort tack till kontaktpersoner och utredare vid samt-
liga polismyndigheter i länen som har varit till stor 
hjälp i arbetet.

Stockholm i juni 2012

Erik Wennerström  
Generaldirektör Erik Grevholm
 Enhetschef

  

hATBROTTssTATisTiken 2011 • föRORd
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Sammanfattning
Vad är hatbrott?
Ett hatbrott kan vara allt från mord till kränkande 
klotter på någons husvägg – det är motivet till brottet 
som avgör om det är ett hatbrott eller inte. Statistiken 
innefattar hatbrott utifrån gärningspersonens motiv 
avseende:

•	etnisk	bakgrund,	hudfärg	eller nationalitet – i statis-
tiken utländsk bakgrund eller svensk bakgrund 

•	 religiös	tro – i statistiken muslimsk, judisk, kristen 
eller övrig tro 

•	 sexuell	 läggning – i statistiken homosexualitet, bi-
sexualitet eller heterosexualitet 

•	könsöverskridande	identitet	eller	uttryck – i statis-
tiken vilket kön man upplever sig tillhöra samt hur 
någon väljer att uttrycka sitt biologiska kön, sociala 
kön och/eller det kön man identifierar sig som. 

Metod för hatbrottsstatistiken
Resultaten i denna rapport bygger främst på brotts-
anmälningar med identifierade hatbrottsmotiv i Sve-
rige år 2011. Rapporten innehåller även uppgifter om 
utsatthet för hatbrott från Nationella trygghetsunder-
sökningen (NTU). Dessutom redogörs för hur stor an-
del av hatbrottsanmälningarna som har klarats upp. 

Statistiken över polisanmälningar med identifiera-
de hatbrottsmotiv är resultatet av en selektionspro-
cess som ytterst beror på att ett brottsoffer anmäler 
till polisen att hon eller han har varit utsatt för ett hat-
brott. För att ett hatbrott ska kunna identifieras i sta-
tistiken krävs det också att polisen eller Brå uppfat-
tar och registrerar brottet som ett hatbrott. Det finns 
ingen särskild brottskod i polisens system för att re-

gistrera brott med hatbrottsmotiv.1 I stället utgör den 
fritext som finns i polisanmälningarna det huvudsak-
liga underlaget för kartläggningen av hatbrott. För att 
kunna fånga upp och granska brottsanmälningar med 
möjliga hatbrottsmotiv görs en automatiserad genom-
sökning av fritexterna i ett urval med knappt 390 000 
anmälningar.2 Fritexterna i dessa anmälningar match-
as mot ord som specificerats i en sökordslista. Samt-
liga anmälningar som innehåller ett eller flera ord från 
sökordlistan granskas manuellt. Utifrån särskilda be-
dömningskriterier tas då beslut om de granskade brot-
ten kan identifieras som hatbrott. Därutöver görs en 
manuell granskning av samtliga anmälningar röran-
de brottstyperna hets mot folkgrupp och olaga diskri-
minering som inkommit till Brå. Från och med 2008 
granskas även de anmälningar som polisen markerat 
som hatbrott i RAR. Totalt uppgår urvalet som gran-
skats manuellt år 2011 till cirka 40 000 anmälningar. 

När man tolkar statistiken är det viktigt att komma 
ihåg att alla hatbrott som anmäls till polisen av olika 
anledningar inte kommer att uppfattas eller registre-
ras som sådana. Det innebär att statistiken ska ses som 
en	minimiskattning	av de polisanmälda hatbrotten.

Antalet hatbrottsanmälningar har ökat något 
sedan 2010, men minskat något sedan 2008
År 2011 identifierades drygt 5 490 anmälningar med 
hatbrottsmotiv. Det är en ökning med drygt 350 an-
mälningar sedan 2010, men en minskning med drygt 

1 Rikspolisstyrelsen och Åklagarmyndigheten (2008). Från år 
2008 är det dock obligatoriskt för polismyndigheterna att genom 
ett nytt fält i RAR markera brott som misstänkta hatbrott eller ej. 
Rationell anmälansrutin (RAR) är polisens datoriserade system 
för att ta upp anmälningar.

2 För varje brottsanmälan väljs ett huvudbrott (det brott i anmälan 
som har den strängaste straffskalan och där motivet har be dömts 
vara relevant för denna kartläggning) som sedan redovisas. 
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400 anmälningar sedan 2008. Fördelningen av de oli-
ka hatbrottsmotiven är i stort sett densamma 2011 
som föregående år. Det främlingsfientliga/rasistiska 
motivet är dominerande i hatbrottsstatistiken. Näst 
vanligast är det homofobiska, bifobiska och hetero-
fobiska motivet, följt av det antireligiösa motivet. An-
delen anmälningar av hatbrott med främlingsfientliga/
rasistiska motiv har minskat med 2 procentenheter, 
medan andelen anmälningar med antireligiösa motiv 
samt andelen anmälningar med homofobiska, bifobis-
ka och heterofobiska motiv har ökat med 1 procent-
enhet vardera. Antalet transfobiska hatbrott har ökat 
med drygt 20 anmälningar sedan föregående år, men 
är fortfarande mycket få i förhållande till de övriga 
hatbrotten.

Främlingsfientliga/rasistiska hatbrott  
vanligast
Under 2011 uppgick det totala antalet anmälningar 
som identifierats som hatbrott till drygt 5 490. Av des-
sa bedömdes

• 72 procent (knappt 3 940) ha främlingsfientliga/ra-
sistiska motiv

• 16 procent (drygt 850) ha homofobiska, bifobiska 
eller heterofobiska motiv

• 12 procent (drygt 650) ha antireligiösa motiv (is-
lamfobiska, antisemitiska, kristofobiska och övrigt 
antireligiösa)

• 1 procent (drygt 50) ha transfobiska motiv.

Liknande motivfördelning för  
hatbrottsanmälningarna och NTU
Enligt den årligen återkommande Nationella trygg-
hetsundersökningen (NTU) var andelen personer som 
uppgav utsatthet för brott med främlingsfientliga mo-
tiv (1,1 procent) år 2010 knappt fyra gånger större än 
andelen personer som uppger att de utsatts för brott 
med homofobiska motiv (0,3 procent). Fördelningen 
stämmer överens med resultaten avseende polisanmäl-
da hatbrott, där främlingsfientliga hatbrott är vanliga-
re än homofobiska hatbrott. Dock är det viktigt att ha 
i åtanke att jämförelsen avser olika år och att övriga 
hatbrottsmotiv inte mäts i NTU. 

I NTU uppgavs drygt en fjärdedel (27 procent) av 
de främlingsfientliga hatbrotten år 2010 vara polis-
anmälda. För de homofobiska hatbrotten uppgavs 40 
procent vara polisanmälda. Dock var antalet personer 
som i undersökningen svarade på frågor om utsatthet 

för homofobiska brott mycket få, varför statistiken 
bör tolkas med försiktighet.

Olaga hot och ofredande  
de vanligaste hatbrotten
I media framställs ofta våldsbrott som typiska hat-
brott, medan man inom rättsväsendet i stället fram-
håller hets mot folkgrupp och olaga diskriminering. I 
hatbrottsstatistiken är bilden annorlunda. Den störs-
ta brottskategorin i statistiken är olaga hot och ofre-
dande, som är mer än dubbelt så stor som kategorin 
våldsbrott. Majoriteten utgörs således av andra brott-
skategorier än de som framställs som typiska hatbrott 
i media. Brottskategorierna för hatbrott år 2011 för-
delar sig enligt följande:3

• olaga	 hot	 och	 ofredande (43 procent, eller drygt 
2 320 anmälningar)

• våldsbrott (18 procent, eller 970 anmälningar) 
• ärekränkning (16 procent, eller drygt 850 anmäl-

ningar)
• hets	mot	folkgrupp (9 procent, eller 510 anmälningar)
• skadegörelse/klotter (9 procent, eller knappt 470 

anmälningar)
• olaga	diskriminering	 (3 procent, eller knappt 170 

anmälningar)
• övriga	 brott	 (3 procent, eller knappt 150 anmäl-

ningar).

Våldsbrott vanligare då motivet är  
homofobiskt
Överlag har de främlingsfientliga/rasistiska och ho-
mofobiska hatbrott som identifierats en liknande för-
delning avseende brottstyper. Huvuddelen utgörs av 
olaga hot och ofredande, våldsbrott och ärekränk-
ning. Våldsbrott är dock vanligare vid homofobiska 
hatbrott. Vid antireligiösa hatbrott är olaga hot och 
ofredande en stor brottskategori, men här är dessut-
om hets mot folkgrupp, skadegörelse och klotter van-
liga brottstyper. 

3 Endast ett urval av alla brottstyper ingår i statistiken över polis-
anmälningar med identifierade hatbrottsmotiv. För en komplett 
förteckning över vilka brottstyper som ingår i urvalet, se bilaga 2 i 
den tekniska rapporten (Brå, 2012:8).

hATBROTTssTATisTiken 2011 • sAmmAnfATTning
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Vit makt-ideologi ingår oftare i motivbilden 
för antisemitiska hatbrott än övriga hatbrott
Den näst vanligaste brottstypen vid antisemitiska hat-
brott efter olaga hot/ofredande är hets mot folkgrupp. 
Det är vanligt att denna brottstyp sammanfaller med 
uttryck för sympati med nationalsocialistisk ideologi 
eller högerextrema grupper, det vill säga att det i mo-
tivbilden ingår vit makt-ideologi. I drygt en fjärdedel 
(28 procent) av de antisemitiska hatbrotten ingår vit 
makt-ideologi i motivbilden, vilket är en hög andel i 
jämförelse med övriga motiv. 

Utsattheten störst på vardagsnära platser
Hatbrott begås på många olika platser där männis-
kor vistas i sin vardag. Den vanligast förekommande 
brottsplatsen för de identifierade hatbrotten år 2011 
var allmänna platser som gator, torg eller parker. I el-
ler nära anslutning till det egna hemmet, den utsat-
tes arbetsplats och övriga platser var andra vanliga 
brottsplatser. Kategorin övriga platser inkluderar allt 
från tvättstugor till platser där den utsatte handlar el-
ler fikar, vilket tydliggör spridningen av brottsplatser. 
Samtidigt är det mycket vanligare att ett hatbrott sker 
på ovan nämnda platser än i nöjeslivet. 

Gärningspersonen ofta obekant för offret 
Det är vanligast att gärningspersonen är obekant för 
den utsatte, vilket är fallet i 56 procent av de identifie-
rade hatbrottsanmälningarna. I majoriteten av dessa 
fall är gärningspersonen helt okänd för den utsatte. I 
drygt en tredjedel (34 procent) av samtliga hatbrotts-
anmälningar är gärningspersonen bekant eller närstå-
ende till den utsatte (till exempel en granne, kollega 
eller skolkamrat) eller en för den utsatte till namn eller 
utseende känd person eller grupp. 

Lägst personuppklaring vid antireligiösa 
hatbrott
Av samtliga identifierade hatbrott som anmäldes år 
2010 hade 7 procent personuppklarats beräknat fram 

till den 30 mars 2012. Med personuppklaring menas 
att en gärningsperson bundits till brottet genom beslut 
om åtal, strafföreläggande eller åtalsunderlåtelse. Vid 
antireligiösa hatbrott var personuppklaringen	 lägst; 
vid 5 procent av anmälningarna kunde en gärnings-
person knytas till hatbrottet. En del av skillnaderna 
i personuppklaring beror troligen på skillnader be-
träffande vilka brott som förekommer, eftersom vissa 
brott är mer svårutredda än andra. 63 procent av de 
identifierade hatbrotten som anmäldes 2010 var tek-
niskt	uppklarade, vilket bland annat kan innebära att 
den misstänkte personen är under 15 år eller att man 
inte kan styrka att ett brott begåtts. Andelen ouppkla-
rade ärenden var 30 procent för samtliga motiv sam-
mantaget, och var högst vid kristofobiska och antise-
mitiska hatbrott (50 respektive 48 procent). Att ett 
ärende är ouppklarat kan bland annat betyda att det 
fortfarande är under utredning.

Polisens hatbrottsmarkering
Specialstudien av polisens hatbrottsmarkering visar 
att i majoriteten av de av polisen markerade anmäl-
ningarna kunde Brå inte identifiera ett hatbrottsmotiv. 
Polismyndigheterna markerade totalt 6 910 anmäl-
ningar. Drygt 2 630 av dessa anmälningar hade även 
Brå identifierat som hatbrott. 

Motivfrågan viktig vid anmälningstillfället
Antalet hatbrott som anmäls och som synliggörs som 
hatbrott påverkas till stor del av rättsväsendets, i syn-
nerhet polisens, arbete med hatbrottsfrågor. För att 
identifiera fler hatbrott bör hatbrottsmotiv uppmärk-
sammas vid anmälningstillfället men även under för-
undersökningens olika skeden. Genom att öka eller 
omfördela polisens resurser samt vidareutbilda perso-
nal kan fler hatbrott upptäckas. Kunskapen om vad 
som är ett hatbrott varierar mellan polismyndigheter-
na, vilket framgår av specialstudien som genomförts. 
Det finns behov av en gemensam definition av hatbrott 
samt utbildning i hur hatbrottsmarkeringen ska an-
vändas.
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Inledning 
Under mitten av 1980-talet konstaterades en markant 
ökning av antalet brott med främlingsfientliga och ra-
sistiska inslag i Sverige.4 Det bidrog till att statsmak-
terna i mitten av 1990-talet deklarerade att rättsvä-
sendet skulle prioritera främlingsfientliga brott och är 
en bakgrund till att rättsväsendet nu ser särskilt allvar-
ligt på om

ett	motiv	för	brottet	varit	att	kränka	en	person,	
en	folkgrupp	eller	annan	sådan	grupp	av	per-
soner	på	grund	av	ras,	hudfärg,	nationellt	eller	
etniskt	ursprung,	trosbekännelse,	sexuell	lägg-
ning	eller	annan	liknande	omständighet.5

Regeringen och rättsväsendets myndigheter har se-
dan dess på olika sätt verkat för att främja arbetet 
mot hatbrott. Hatbrott har under de senaste åren upp-
märksammats alltmer, inte bara av regeringen och 
rättsväsendet. Polismyndigheter runt om i landet har 
genomfört insatser för att öka kunskapen om hat-
brott. 

I denna rapport presenteras resultaten av hatbrotts-
statistiken 2011. Ett av de främsta syftena med hat-
brottsstatistiken är att ge information om nivå, ut-
veckling och struktur för de polisanmälningar med 
olika hatbrottsmotiv som identifieras under ett år. Ett 
annat syfte är att bidra med kunskap till den forsk-
ning som bedrivs på området och att bistå rättsväsen-
det med underlag för beslut om åtgärder för att utre-
da, bekämpa och förebygga denna typ av brottslighet. 
Hatbrottsstatistiken är ett underlag som tillsammans 
med studier och forskning kan ge en bättre bild av hur

4 Säkerhetspolisen (1997, s. 1).
5 Straffskärpningsregeln BrB 29 kap. 2 § 7 p. Sexuell läggning 

var inte inskriven initialt i lagtexten, utan tillkom vid en ändring år 
2002. 

situationen avseende hatbrott ser ut i Sverige. Rappor-
ten riktar sig till alla som vill veta mer om hatbrott, så-
väl regering, riksdag och rättsväsende som allmänhet, 
intresseorganisationer, media och forskare. Rapporten 
är att betrakta som en årsbok för hatbrottsstatistiken.

Rapporten kan till exempel svara på frågor om an-
mälningar med identifierade hatbrott avseende:

• vilket motiv som är vanligast
• nivå och utveckling
• tillvägagångssätt vid brotten
• var brotten begås (brottsplats)
• relation mellan gärningsperson och utsatt person
• andelen uppklarade hatbrott.

Rapporten är framför allt en statistisk sammanställ-
ning över de brott som anmälts till polisen och som 
identifierats som hatbrott av Brå. I likhet med föregå-
ende år och för att ytterligare belysa hur hatbrott kan 
yttra sig inkluderas illustrerande exempel baserade på 
polisanmälningarnas fritexter.6 Syftet är att belysa va-
riationen av hatbrott. 

Vid bedömningen av om en anmälan innehåller ett 
hatbrott utgår kodaren från en rad kriterier. Bedöm-
ningen baseras på det som framkommer i polisanmä-
lans samtliga fält, och där utgör fritexten en viktig in-
formationskälla. Förutom det som framkommer om 
själva händelsen baseras bedömningen även på den ut-
sattes upplevelse av händelsen och kodarens kunskap 
om tidigare historik eller annan information som är 
relaterad till händelsen, exempelvis koppling till andra 
anmälningar. 

6 Samtliga exempel är typfall, varför namn och platser är fingerade.

hATBROTTssTATisTiken 2011 • inledning



14

BRÅ RAPPORT 2012:7

Bakgrund
Sedan början av 1990-talet har hatbrott med främ-
lingsfientliga, antisemitiska och homofobiska motiv 
kartlagts.7 Även statistik över brott med koppling till 
den högerextrema vit makt-miljön har publicerats. Se-
dan Brå tog över sammanställningen av hatbrottssta-
tistiken från Säpo år 2006 har större fokus lagts på att 
ge en mer detaljerad information om hatbrott.8 

Vad är ett hatbrott? 
Hatbrott är inget nytt fenomen, men ett relativt nytt 
begrepp.9 I Sverige var det kriminologen Eva Tiby som 
introducerade begreppet hatbrott genom sin forsk-
ning.10 Inom den samlade forskningen påpekas dock 
att det saknas en vedertagen definition av hatbrott, 
och variationen mellan olika länder är stor.11 En de-
finition av hatbrott kan till exempel innefatta brott 
som riktas mot människor på grund av deras etnicitet, 
funktionshinder, hemlöshet, kön, könsöverskridande 
identitet eller uttryck, religiösa tillhörighet, politiska 
tillhörighet, sexuella läggning eller ålder.12 

Vissa länder för ingen statistik över hatbrott, medan 
andra länder redovisar statistik över ett eller flera hat-
brottsmotiv.13 I Sverige redovisas hatbrott med främ-
lingsfientliga/rasistiska, antireligiösa (islamofobiska, 
antisemitiska, kristofobiska samt övriga antireligiö-
sa), homofobiska, bifobiska och heterofobiska samt 
transfobiska motiv. 

Även om oenighet råder om vad som bör inkluderas 
i termen hatbrott råder det internationell enighet om 

7 Säkerhetspolisen (2001, s. 1).
8 Brå för ingen redovisning över autonoma rörelser eller brott i vit 

makt-miljön som inte är hatbrott. För en utförligare förklaring, se 
Brå (2007b, s. 37).

9 Hall (2005, s. 4).
10 Se vidare i Tiby (1999). 
11 Petrosino (2003, s. 10).
12 Gerstenfeld (2003, s. 2).
13 För mer information, se exempelvis ODIHR (2011).

att händelsen är ett resultat av bristande respekt för 
mänskliga rättigheter och människors lika värde. Ett 
enskilt hatbrott kan kränka dubbelt genom att ska-
pa otrygghet och rädsla dels hos den utsatta personen, 
dels i den grupp som personen tillhör.14 För individen 
kan brottet innebära ett angrepp mot hennes eller hans 
identitet och värdighet.15

Teoretiska begrepp
Vissa motiv inom hatbrottsstatistiken är kopplade till 
begreppet ”anti” (till exempel antisemitism) medan 
andra motiv är kopplade till begreppet ”fobi” (till ex-
empel islamofobi). De begrepp som Brå använder är 
antingen vedertagna begrepp, eller har tagits fram i 
samråd med berörda intresseorganisationer. Brå läg-
ger ingen inbördes värdering i begreppen.

Definitionen av hatbrott förändrades år 2008
Vad som är ett typiskt hatbrott påverkas av hur hat-
brott som begrepp definieras och konstrueras. De-
finitionen utgår enbart från motivet till brottet, som 
hudfärg, nationalitet och etnisk bakgrund, religiös 
tro, sexuell läggning eller könsöverskridande identi-
tet eller uttryck, oavsett vilka grupper som kan utsät-
tas för brotten. År 2008 utökade Brå definitionen av 
vem som kan utsättas för och vara gärningsperson vid 
ett hatbrott. Sedan dess kan även personer som repre-
senterar olika grupper eller frågor som berör hatbrott 
utsättas, exempelvis journalister eller politiker. Detta 
överensstämmer med hur lagstiftningen på området, 
straffskärpningsregeln16 i brottsbalken, är utformad. 
Straffskärpningsregeln aktualiseras oftast vid brott 

14 Gerstenfeld (2003, s. 18).
15 Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell lägg-

ning, HomO (2008, s. 9).
16 Straffskärpningsregeln BrB 29 kap. 2 § 7 p.
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som riktas mot minoritetsgrupper, men den kan lika 
väl tillämpas exempelvis om personer angrips för att 
de är av svensk härkomst.

Att anmäla ett hatbrott eller inte
Varje dag begås hatbrott som aldrig kommer till rätts-
väsendets kännedom. Benägenheten att anmäla ett 
hatbrott kan påverkas av ett flertal faktorer, exempel-
vis: 

• att den utsatte själv inte definierar en händelse som 
ett	hatbrott	eller	som	brottslig

• att den utsatte känner skam och inte vill erkänna ut-
satthet

• rädsla	för	eventuella	repressalier från gärningsper-
soner

• rädsla	för	sekundär	viktimisering (efter själva brotts-
tillfället) inom rättsväsendet genom att exempelvis 
inte bli tagen på allvar eller bli trodd17 

• en känsla av att även om man anmäler ett brott så 
leder	det	inte	till	något resultat.

För homofobiska och bifobiska hatbrott kan det vi-
dare handla om att den utsatte inte är öppen med sin 
sexuella läggning och inte har berättat om detta för 
någon i sin omgivning. Vid främlingsfientliga/rasistis-
ka hatbrott kan det i sin tur finnas rädsla för att bli 
identifierad som en papperslös flykting och bli förpas-
sad ur landet.18 Dessutom kan ett problem vara att det 
inom rättsväsendet inte finns tillräckligt med kunskap 
och resurser för att hantera språkskillnader.19 

Brå publicerade år 2008 en rapport om diskrimi-
nering i rättsprocessen och missgynnande av perso-
ner med utländsk bakgrund.20 Resultaten visar att det 
inom rättsväsendets samtliga led finns generaliserande 
föreställningar om minoritetsgrupper. Det leder till att 
personer med utländsk bakgrund21 inte alltid får sam-
ma behandling som personer med svensk bakgrund i 
en liknande situation. Aktörer från rättsväsendet som 
deltog i Brå:s studie gav exempel på att vissa minori-
tetsgrupper kan missgynnas mer än andra. Särskilt ut-
satta för stereotypa föreställningar inom rättsväsendet 
är romer, östeuropéer, muslimska grupper och svarta 
personer. En person som väljer att inte anmäla kan så-

17 Berk, Boyd och Hamner (2003, s. 55) och Tiby (1999, s.19). 
18  Gerstenfeld (2003, s. 54).
19  Brå (2008, s. 74–81).
20  Brå (2008). 
21  Brå (2008, s. 7). Även personer med annan minoritetsbakgrund 

inkluderas, som inhemska etniska minoriteter (till exempel romer) 
eller religiösa minoriteter (till exempel muslimer). 

ledes ha blivit illa bemött av rättsväsendets aktörer vid 
tidigare tillfällen, antingen i Sverige eller i sitt tidiga-
re hemland.22 Dessa faktorer kan givetvis påverka hur 
stor andel av den faktiska hatbrottsligheten som an-
mäls till rättsväsendet.

Hatincidenter och hatbrott
Forskningen skiljer mellan hatincidenter och hat-
brott.23 Incidenter är händelser som rapporteras till 
polis, men som i ett senare led i rättskedjan läggs ner, 
exempelvis då brott inte kan styrkas. Hatbrott är kon-
staterade brottsliga händelser som begås mot personer 
på grund av att de tillhör en viss grupp.24 Hatbrotts-
statistiken redogör endast för den del av verkligheten 
som består av de incidenter eller brott som anmälts till 
polis och åklagare. Eftersom statistiken över hatbrott 
bygger på anmälningar ingår båda kategorierna, men 
kan ej särskiljas. Genomgående i rapporten används 
begreppet hatbrott (även om incidenter ingår). 

Inget lagrum som reglerar hatbrott
I Brottsbalken finns, förutom hets mot folkgrupp, ola-
ga diskriminering25 och straffskärpningsregeln, inga 
specifika lagrum som reglerar den typ av brott som 
betecknas som hatbrott.26 

Även om ett hatbrott anmäls till polisen finns det 
ett flertal hinder som behöver överbryggas för att det 
anmälda brottet ska kunna leda till att en person lag-
förs.27 

Ett brott kan anmälas, men för att det ska regist-
reras som ett hatbrott måste även motivet till brottet 

22  I en rapport från Ombudsmannen mot etnisk diskriminering, DO, 
(2007, s. 46) där 33 ungdomar och unga vuxna med afrikansk 
bakgrund intervjuas om bland annat anmälning av rasism och 
diskriminering, påpekas att det finns ett flertal upplevelser av 
att det är meningslöst att anmäla brott till polisen främst för att 
förtroende saknas för polisen och för att man är rädd för att inte 
bli trodd.

23  Hall (2005, s. 11–13).
24  Gerstenfeld (2003, s. 66) och Tiby (1999, s. 2).
25  Se BrB 16 kap. 8 § (hets mot folkgrupp) och BrB 16 kap. 9 § 

(olaga diskriminering).
26  Majoriteten av hatbrotten i föreliggande rapport består av brott-

skategorier som olaga hot/ofredande, misshandel, ärekränkning 
och skadegörelse/klotter.

27  Tiby (1999, s. 232). En ytterligare problematiserande aspekt är 
huruvida straffskärpningsregeln tillämpas, något som i dagslä-
get är svårt att följa upp. För att kunna göra det måste polisen 
uppmärksamma motivet och underrätta åklagaren om att straff-
skärpningsregeln ska användas, vilket åklagaren då måste ange 
i stämningsansökan. Domstolen behöver därefter i domslutet 
ange om straffskärpningsregeln tillämpats, något som den inte 
är skyldig att göra.

hATBROTTssTATisTiken 2011 • BAkgRund
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identifieras. En bedömning av huruvida en händelse 
är ett hatbrott bör ske genom hela rättskedjan, det vill 
säga hos polis, åklagare och i domstol (se figur 1 för 
beskrivning av flödet i rättskedjan). Bedömningspro-
cessen av vad som är ett hatbrott försvåras emellertid 
av att viktiga begrepp tolkas olika mellan anmälnings-
mottagande, åtalande och dömande myndigheter.28 
Brå:s tolkning underlättas således av om såväl polis 
som åklagare och domstol identifierar en händelse 
både som brottslig och som ett hatbrott. 

28  Tiby (2007, s. 7).

Den stora skillnaden mellan antal anmälda och antal 
lagförda brott med hatbrottsmotiv29 kan därför del-
vis förklaras av att polisen har en vid tolkning av hat-
brottsbegreppet, medan åklagare och domare har en 
striktare tolkningsram. Ytterligare en delförklaring är 
att aktörerna befinner sig i olika instanser i rättsked-
jan, med olika uppgifter i samband med fallen, från att 
ta emot en hatbrottsanmälan till att styrka att ett brott 
begåtts och visa på att det är ställt utom rimligt tvivel 
att gärningspersonen är skyldig.30

29 Vid en undersökning genomförd av Brå (2002, s. 6–7) följdes 
alla hatbrott som anmäldes år 2000, från anmälan till tingsrätts-
dom. Av knappt 4 300 anmälda hatbrott samt anmälningar med 
koppling till vit makt lades nästan nio av tio ned och av de åtta 
procent (360 hatbrott) som ledde till åtal åberopade åklagaren 
straffskärpningsregeln i 42 fall. I domstolarna skärptes straffet 
för 46 hatbrott. Det fanns dock ingen enhetlig praxis för hur 
domstolarna tillämpade straffskärpningsregeln.

30 Tiby (2007, s. 7). Tiby beskriver hur polisen som är först i 
rättskedjan måste arbeta utifrån en vid definition av hatbrott för 
att erhålla medborgarnas legitimitet. I senare led i rättsväsendet, 
som i domstolen, måste dock godtagbara bevis framställas. 
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Figur 1. Förenklad beskrivning av flödet i rättskedjan.
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Metod
Hatbrott är inte ett brott som uttryckligen regleras i 
egna bestämmelser i brottsbalken. Det finns inte heller 
någon särskild brottskod för hatbrott i polisens sys-
tem. Sedan år 2008 kan dock polisen genom ett fält i 
RAR31 markera om ett anmält brott är ett misstänkt 
hatbrott eller inte.32 

Hatbrottsstatistiken består till huvuddelen av polisan-
mälningar med identifierade hatbrottsmotiv, men även 
av uppgifter om självrapporterad utsatthet för främ-
lingsfientliga och homofobiska hatbrott utifrån Natio-
nella Trygghetsundersökningen (NTU). Nedan beskrivs 
hur hatbrott definieras i den del av hatbrottsstatistiken 
som baseras på anmälningar och hur bedömningen av 
vad som är ett hatbrott där går till.33 En mer omfattan-
de och detaljerad redovisning av undersökningens me-
tod ges i en fristående teknisk rapport (Brå 2012:8). 

Bedömningskriterier  
och definitioner 
Statistiken över polisanmälningar med identifierade 
hatbrottsmotiv grundas främst på den utsattes upple-
velse av gärningspersonens motiv till sin handling. Så-
dan brottslighet innefattar brott utifrån gärningsper-
sonens motiv avseende 

• etnisk	bakgrund,	hudfärg	eller nationalitet – i statis-
tiken utländsk eller svensk bakgrund

• religiös	tro – i statistiken muslimsk, judisk, kristen 
eller övrig tro

31 Rationell anmälansrutin (RAR) är polisens datorsystem för att ta 
upp en anmälan. 

32 Markeringen som infördes nationellt på polismyndigheterna är 
obligatorisk och innebär att anmälningsupptagaren måste svara 
på frågan om det aktuella brottet är ett misstänkt hatbrott eller 
ej. 

33 För en redogörelse av de metodologiska aspekterna för NTU, se 
NTU:s tekniska rapport (Brå, 2012b).

• sexuell	 läggning – i statistiken homosexualitet, bi-
sexualitet eller heterosexualitet

• könsöverskridande	identitet	eller	uttryck	– i statis-
tiken vilket kön man upplever sig tillhöra samt hur 
någon väljer att uttrycka sitt biologiska kön, sociala 
kön och/eller det kön man identifierar sig som.

Faställande av om en anmälan innehåller  
ett hatbrottsmotiv
När en anmälan bedöms använder Brå flera olika kri-
terier för att fastställa hatbrottsmotivet. Bedömningen 
utgår från all	information som finns att tillgå i polis-
anmälans fritext. Att bedömningen utgår från polisan-
mälans fritext innebär att den till största delen utgår 
från den utsattes upplevelse av den aktuella händelsen. 
Förutom den	utsattes	berättelse kan bedömningen ba-
seras på information om gärningspersonens uttalan-
den (verbalt eller skriftligt), gärningspersonens signa-
lement, namn på den utsatte och på gärningspersonen, 
information som hittas via relaterade anmälningar 
samt eventuell medial uppmärksamhet i vissa fall. 

Vissa ärenden kan vara svårbedömda vid en första 
granskning om det saknas tillräcklig information för 
att fastställa motivet till brottet. I dessa fall kontak-
tas antingen ansvarig utredare eller den aktuella po-
lismyndighetens kontaktperson för hatbrott.34 Detta 
skedde i knappt 280 av de drygt 5 490 anmälningar 
från 2011 som slutligen bedömdes innehålla hatbrott.

Flera motiv – det mest framträdande väljs
I hatbrottsstatistiken ingår följande motiv: främlings-
fientliga/rasistiska (mot minoriteter, mellan minorite-
ter eller mot majoriteten), islamofobiska, antisemitis-

34 Polismyndigheterna har själva utsett kontaktpersoner gentemot 
Brå för hatbrottsfrågor. 
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ka, kristofobiska, övriga antireligiösa, homofobiska, 
bifobiska, heterofobiska samt transfobiska. Samtliga 
motiv till hatbrott utgår från gärningspersonens upp-
fattning om den utsatte personens härkomst, trosföre-
ställning, sexualitet eller könsidentitet, oavsett om de 
faktiskt är gällande eller ej. En mer uttömmande be-
skrivning av de olika motiven ges i den tekniska rap-
porten.35

Motivbilden är inte alltid enkel att bedöma efter-
som en brottsanmälan kan innehålla flera möjliga hat-
brottsmotiv. I dessa fall är riktlinjen att utgå från det 
mest framträdande motivet och därmed välja ett mo-
tiv. När flera motiv bedöms vara lika framträdande får 
slumpen avgöra vilket som väljs. Detta är ett mycket 
sällsynt förfarande. I vissa fall kan det finnas andra 
framträdande motiv bakom ett brott, till exempel eko-
nomisk vinning. En fråga som kan uppstå är huruvida 
ett rån är motiverat av gärningspersonens främlings-
fientlighet eller om det mer är motiverat av ekonomisk 
vinning.36 Framkommer det med tydlighet att det är 
ett annat motiv än ett hatbrottsmotiv som motiverat 
gärningen bedöms anmälan som ej hatbrott. För att 
fastställa om ett brott är ett hatbrott eller inte kan en 
testfråga ställas: Skulle brottet ha skett om offret hade 
samma etnicitet som gärningspersonen?37

Insamling och bearbetning
I statistiken över polisanmälningar med identifierade 
hatbrottsmotiv samlas data in vid anmälningsstadiet, 
vilket resulterar i en mer extensiv statistik jämfört med 
om statistiken skulle samlas in i ett senare led i rätts-
kedjan. Ytterst är det vid anmälningstillfället den en-
skilda personens subjektiva upplevelse som avgör hu-
ruvida handlingen betraktas som ett hatbrott.38 Som 
tidigare nämnts finns det ingen särskild brottskod i 
polisens system för att registrera brott med hatbrotts-
motiv. Metoden för att identifiera hatbrott bygger i 
stället på sökningar och granskningar av den fritext 
som finns i brottsanmälningarna samt av de anmäl-
ningar som polisen markerat som hatbrott i RAR. När 
man tolkar statistiken bör man ha följande i åtanke:

• Metoden innebär att identifieringen av hatbrottsan-
mälningar i huvudsak sker utifrån uppgifter i fritex-
ten. Det finns flera faktorer som kan påverka om ett 

35 Brå (2012c).
36 Green, McFalls och Smith (2003, s. 30).
37 Tiby (1999, s. 223).
38 Detta är samma utgångspunkt som vid den officiella statistiken 

över anmälda brott. 

hatbrott som har anmälts kan identifieras i statis-
tiken, exempelvis hur brottet beskrivs i fritexten. 
Framför allt för dödligt våld finns det stora problem 
med att använda denna metod.39 

• Metoden bygger i huvudsak på utsökning av ett ur-
val av anmälningar rörande sådana brottstyper som 
har bedömts vara relevanta för hatbrottsstatistiken. 
Effekten av denna avgränsning är svår att uttala sig 
om, men innebär att en del hatbrott exkluderas i sta-
tistiken.40

Tre datainsamlingssteg
Anmälningar med möjliga hatbrottsmotiv fångas upp 
genom tre datainsamlingssteg. Nedan ges en kortfat-
tad beskrivning av dessa. För en mer detaljerad be-
skrivning av insamlingsstegen och den sökordslista 
som används hänvisas till den tekniska rapporten.41 

• Det första insamlingssteget innebär att en utsök-
ning på ord görs i fritexten på samtliga anmälningar 
som omfattar brottstyperna våldsbrott, olaga hot, 
ofredande, ärekränkning, hets mot folkgrupp, ska-
degörelse, klotter, olaga diskriminering och diver-
se övriga brott.42 Urvalet av brottstyper baseras på 
de brottstyper som enligt Säpo kan förekomma vid 
hatbrott. För dessa brottstyper finns en sökordslis-
ta, bestående av drygt 380 ord. De anmälningar där 
ett eller flera ord i fritexten har markerats granskas 
sedan manuellt. Utifrån särskilda bedömningskrite-
rier tas då beslut om de granskade brotten kan iden-
tifieras som hatbrott. Knappt 388 500 anmälningar 
från 2011 genomsöktes. Efter sökning kvarstod cir-
ka 33 500 anmälningar som sedan granskades ma-
nuellt.

• Det andra insamlingssteget innebär att en totalun-
dersökning görs av samtliga anmälningar som in-
kommit till Brå avseende brottstyperna olaga diskri-
minering och hets mot folkgrupp som registrerats 

39 Det främsta skälet är att det inte finns någon utsatt som kan be-
rätta hur brottet gick till eller delge polisen det eventuella motivet 
till brottet.

40 En brottstyp som exempelvis inte ingår i urvalet för utsökning 
är personrån. Det kan dock förekomma att anmälningar som 
genomsöks hänvisar till andra anmälningar som kan vara aktuella 
som hatbrott, och på så sätt kan också en del andra brottstyper 
som inte inkluderats förekomma i redovisningen av hatbrott. 
Genom utvidgningen av urvalet med anmälningar som markerats 
som hatbrott i RAR kan brottstyper som tidigare exkluderats 
numera förekomma i statistiken.

41 Brå (2012c).
42 För en komplett förteckning över vilka brottstyper som genom-

söks vid det första tillvägagångssättet, se bilaga 2 i den tekniska 
rapporten (Brå, 2012c).
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under kalenderåret. Det innebär att även anmäl-
ningar omfattande dessa brottstyper som inte fång-
ats upp via den första genomsökningen granskas. År 
2011 granskades knappt 720 anmälningar avseende 
hets mot folkgrupp och totalt 240 anmälningar av-
seende olaga diskriminering.

• Det tredje insamlingssteget innebär att samtliga an-
mälningar som markeras som misstänkta hatbrott 
(oavsett brottstyp43) av polismyndigheterna under 
kalenderåret samlas in och granskas. År 2011 hade 
cirka 6 900 anmälningar hatbrottmarkerats. Efter 
en matchning mot de anmälningar som redan iden-
tifierats som hatbrott i något av de två första stegen 
kvarstod knappt 4 280 anmälningar som granska-
des manuellt.

Manuell granskning och kodning  
av hatbrottsanmälningarna 
De anmälningar som fångats upp genom något av de 
tre insamlingsstegen granskas manuellt. I ett första 
skede görs en bedömning av om informationen i an-
mälan och dess fritext gör att ett brott kan identifieras 
som hatbrott, ett misstänkt hatbrott eller ej hatbrott. 
I de fall där anmälningar bedömts som misstänkta 
hatbrott kontaktar Brå en utredare vid polisen för att 
samla in ytterligare information om motivbilden. När 
bedömningen av de identifierade hatbrottsanmälning-
arna slutförs görs en manuell kodning av ett antal va-
riabler. Drygt 5 490 anmälningar från 2011 identifie-
rades som hatbrott vid manuell granskning.

Resultatredovisning
Redovisningsenheter och variabler 
I rapportens resultatavsnitt presenteras respektive 
hatbrottsmotiv i separata avsnitt. Statistiken över po-
lisanmälningar med identifierade hatbrottsmotiv sam-
manställs utifrån brottsanmälningar. De redovisnings-
enheter som kommer att presenteras är inkommen 
respektive uppklarad anmälan, samt personer utsatta 
för hatbrott (uppgifter från NTU). 

Information om de redovisade grupperna presente-
ras utifrån ett antal variabler som beskriver det i an-
mälan upptagna brottet. De variabler som presenteras 
är huvudbrott, motiv, eventuellt submotiv, om brottet 

43 Metoden innebär att Brå granskar anmälningar innehållande 
brottstyper som inte ingår i Brå:s urval. Därmed förekommer det 
således att brottstyper som inte ingår i urvalet ingår i resultatre-
dovisningen (exempelvis ingår brottstyperna rån och fridskränk-
ning i resultatredovisningen över huvudbrott).

är motiverat av vit makt-ideologi eller har en koppling 
till någon organisation, tillvägagångssätt, brottsplats, 
relation mellan gärningsperson och utsatt samt regio-
nal indelning. Samtliga variabler finns beskrivna i den 
tekniska rapporten.44

När man läser rapporten är det viktigt att ha i åtan-
ke att många av redovisningarna innehåller små tal. 
Följden blir att de procentuella förändringarna kan bli 
mycket stora från år till år (det är inte ovanligt med 
skillnader på 30 procent eller mer). I redovisningen är 
det av sekretesskäl inte alltid möjligt att redovisa alla 
enheter eller variabler separat.45 Om så är fallet mås-
te antingen kategorier med låga tal (tal lägre än fyra) 
sammanfogas eller döljas med ett kryss. Vissa låga tal 
kan dock redovisas om bedömningen är att ingen en-
skild individ kan identifieras.

Inkomna brottsanmälningar
Antalet inkomna anmälningar är de som framför allt 
polisen, men även andra hatbrottsutredande myndig-
heter, registrerat i sina ärendesystem under kalender-
året 2011. Brotten kan dock ha begåtts under tidigare 
år. I denna rapport redovisas större delen av statisti-
ken i enheten anmälan,	och redovisningen sker efter 
huvudbrott. Enbart anmälningar med brott som be-
gåtts i Sverige redovisas i statistiken.

Uppklarade brottsanmälningar
Antalet uppklarade anmälningar är ett mått på poli-
sens, åklagarnas och övriga brottsutredande myndig-
heters hantering av anmälningar. Begreppet uppklarat 
är polisiärt och innebär att anmälan om brott klarats 
upp, antingen genom att en person bundits till brot-
tet eller genom en annan form av beslut. Uppklarade 
anmälningar innebär alltså inte att någon behöver ha 
dömts för brotten i anmälningarna. Redovisningen ut-
går från de beslut som fattats avseende huvudbrottet 
i anmälan och som bedömts vara hatbrott. Denna re-
dovisning utgår från hur de anmälningar som regist-
rerats år 2010 klarats upp utifrån slutredovisnings-
uppgifter från polis och åklagare fram till och med 30 
mars 2012.46

44 Brå (2012c).
45 Enligt personuppgiftslagen (1998:204) och offentlighets- och 

sekretesslagen (2009:400) 24 kap. 8 § får det inte finnas någon 
risk för att enskilda individer skulle kunna identifieras i statistiken.

46 Eftersom anmälda hatbrott inte alltid klaras upp samma år som 
de anmäls, har de hatbrottsanmälningar som registrerats under 
2010 följts upp för denna redovisning. Endast 3 procent av 
samtliga anmälda hatbrott år 2010 var fortfarande under utred-
ning den 30 mars 2012.

hATBROTTssTATisTiken 2011 • meTOd
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Uppklarade brott redovisas i två kategorier: person-
uppklarade	hatbrott, som innebär att en person har 
bundits till brottet, samt tekniskt	uppklarade	hatbrott. 
Ett tekniskt uppklarat brott innebär att det inte kan 
styrkas att ett brott begåtts, att den anmälda gärning-
en inte bedöms vara brott, att den misstänkta perso-
nen är minderårig (under 15 år) och därmed ej straff-
bar, eller övrigt tekniskt uppklarat (till exempel när 
en angivelse saknas/återkallats). I avsnittet redovisas 
även hur stor andel av anmälningarna som är oupp-
klarade vid det aktuella tillfället för urvalsdragningen. 
Ett brott är ouppklarat när det är under utredning el-
ler klassificeras som övrigt ouppklarat.47

Tolkningsutrymme
En första förutsättning för att ett brott ska komma 
med i statistiken över anmälningar med identifierade 
hatbrottsmotiv är att händelsen kommit till polisens 
kännedom. Benägenheten att anmäla ett brott varie-
rar från brottstyp till brottstyp och över tid. Utifrån 
tidigare studier kan konstateras att skillnaden mellan 
faktisk och anmäld brottslighet, det så kallade mör-
kertalet, är stor vid hatbrott.48 Anmälningsbenägenhe-
ten kan också variera mellan de olika grupperna som 
blir utsatta för hatbrott, exempelvis kan förtroendet 
för rättsväsendet variera och påverka om de utsatta 
anmäler brott till polisen.49 Mörkertalet har betydelse 
för möjligheten till bedömningar av utvecklingen av 
de anmälda hatbrotten, men även för beskrivningar av 
hatbrottens struktur.

När det gäller hatbrottsstatistiken kan man tala om 
två typer av mörkertal. En typ av mörkertal är av ovan 
nämnt slag. Det handlar här om hatbrott som sker 
men som aldrig anmäls till polisen. Den andra typen 
av mörkertal består av de hatbrott som anmäls till po-
lisen, men där polisen inte uppfattar hatbrottsmotivet 
och därför varken noterar detta i fritexten i anmälan 
eller markerar händelsen som ett misstänkt hatbrott i 
RAR. De anmälda hatbrottens nivå och karaktär på-
verkas således även av i vilken grad de hatbrott som 
trots allt anmäls till polisen uppfattas och registre-
ras som sådana. Vid identifiering av hatbrott kan det 
många gånger vara frågan om känslig information 
som det inte är säkert att den utsatte vill delge polisen. 
För att ett brott ska kunna identifieras och bedömas 

47 Övrigt ouppklarat innebär att det exempelvis inte finns någon 
misstänkt person till det begångna brottet.

48 Se exempelvis Forum för levande historia (2006a). För en utförli-
gare beskrivning av dessa begrepp, se Brå 2006 s. 66–67.

49 Brå (2007a, s. 24).

som ett hatbrott i statistiken krävs således att

• brottet rubriceras i enlighet med Brå:s brottskodsur-
val alternativt att händelsen markeras som ett miss-
tänkt hatbrott i RAR

• polisen registrerar relevant information i anmälans 
fritext

• fritexten inrymmer ord som återfinns i listan över 
sökord alternativt att händelsen markeras som ett 
misstänkt hatbrott i RAR

• kodaren vid Brå tolkar och bedömer händelsen som 
ett hatbrott.

De redovisade anmälningarna i statistiken är såle-
des ett resultat av en selektionsprocess där flera olika 
kriterier måste vara uppfyllda för att en anmälan ska 
kunna identifieras som hatbrott. Det är i dag okänt 
hur stor betydelse respektive steg i processen har. När 
man använder hatbrottsstatistiken bör man ha i åtan-
ke att statistiken till följd av denna process endast re-
dovisar anmälningar som varit möjliga att identifiera 
som hatbrott. Statistiken kan antas ge en minimiupp-
skattning av de anmälda hatbrotten. Däremot ger sta-
tistiken inte någon information om hur många hat-
brott som faktiskt har begåtts.

Jämförbarhet 
I följande avsnitt redovisas jämförbarheten över tid 
samt med annan relevant statistik. När man studerar 
utvecklingen av hatbrott över tid eller jämför med an-
nan statistik är det viktigt att ta hänsyn till nedanstå-
ende information för att på så sätt veta vilka slutsatser 
som kan dras om exempelvis förändringar i hatbrotts-
statistiken.

Utveckling över tid
När man vill dra slutsatser om hur den anmälda hat-
brottsligheten har utvecklats är det nödvändigt att 
vara medveten om det skett förändringar i hatbrotts-
statistikens innehåll och uppbyggnad, som medför att 
det kan vara svårt att göra vissa jämförelser över tid. 

Ett exempel på en sådan förändring är att Brå under 
2008 genomförde en större definitionsförändring av 
vad som är ett hatbrott i hatbrottsstatistiken. Defini-
tionen förändrades till att numera även omfatta främ-
lingsfientliga hatbrott mellan minoriteter och mot 
majoriteten, kristofobiska och övriga antireligiösa 
hatbrott, bifobiska hatbrott, heterofobiska hatbrott 
samt transfobiska hatbrott. Brå bedömer att det på 
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grund av definitionsförändringen inte utan vidare går 
att jämföra nivåerna för samtliga hatbrott och främ-
lingsfientliga/rasistiska hatbrott efter år 2008 med ti-
digare år. När det gäller vit makt-ideologiska hatbrott 
har definitionsförändringen haft en mindre betydelse, 
och jämförelser med tidigare år är därför mer möjli-
ga. För islamofobiska, antisemitiska och homofobiska 
hatbrott har definitionsförändringen ingen betydelse 
och jämförelser med tidigare år är därför möjliga.

Utöver definitionsförändringen förändrades år 2008 
även metoden för att fånga upp hatbrottsanmälning-
ar. Den funktion i RAR som används av polisen för 
att markera anmälningar som misstänkta hatbrott har 
börjat användas som en insamlingsmetod i statistiken. 
Det utökade urvalet har dock haft en mindre effekt på 
antalet identifierade hatbrott och har därför en mindre 
betydelse för möjligheter till jämförelse mellan åren.

Varje år uppdateras sökordslistan genom att nya ord 
läggs till och gamla ord tas bort. Listan med sökord ut-
arbetades ursprungligen av Säpo. Sedan Brå tog över 
hatbrottsstatistiken har arbetet med att utveckla listan 
med sökord fortsatt. En årlig förändring av sökords-
listan medför att urvalet inte är exakt detsamma varje 
år. Brå:s bedömning är att detta inte har någon stör-
re betydelse för jämförbarheten eftersom språkbruket 
rent generellt förändras. Enbart sökord som inte ger 
relevanta träffar exkluderas från sökordslistan.

Jämförelser med Nationella trygghets-
undersökningen (NTU) 
Generellt är antalet hatbrottsmotiverade händelser 
som i NTU uppges vara polisanmälda fler än vad som 
framgår av hatbrottsstatistiken. Det torde framförallt 
bero på att NTU har förmåga att fånga upp en betyd-
ligt större andel av alla hatbrott som sker och anmäls. 
Men även uppgifterna från NTU är behäftade med 
metodproblem. Ett sådant är att utsatta respondenter 
i NTU kan uppfatta det som att brottet är polisanmält 
(om de varit i kontakt med polisen) fast det inte är det. 
Risken finns för såväl över- som underrapportering av 
antalet brottsliga händelser.50 Händelser kan placeras 
fel i tiden eller förträngas, vilket betyder att den till-
frågade oavsiktligt också kan svara fel på grund av att 
hon eller han inte minns. När det ställs frågor om hat-
brott kan det finnas en risk att drabbade inte vill berät-
ta om händelserna. Det kan även förekomma att den 
tillfrågade uppfattar det som socialt önskvärt att upp-
ge att ett hatbrott är polisanmält. Dessutom kan det 
vara så att den utsatte upplever gärningen som ett hat-

50 Brå (2012a, s. 20).

brott, men att den inte definieras så enligt hatbrotts-
statistiken.51

Jämförelser med annan kriminalstatistik
Statistiken över polisanmälningar med identifierade 
hatbrottsmotiv är inte jämförbar med övrig officiell 
kriminalstatistik avseende anmälda brott. Statistiken 
över anmälda brott upptar samtliga anmälningar som 
registrerats, medan hatbrottsstatistiken upptar de an-
mälda brott som genom en särskild process kunnat 
identifieras som hatbrott. Som tidigare har beskrivits 
är den redovisade enheten för hatbrotten brottsanmä-
lan och inte anmälda brott. En anmälan kan innehålla 
ett eller flera brott och för hatbrott väljs huvudbrottet. 
Den officiella kriminalstatistiken för anmälda brott 
redovisar alla brott i anmälan.

Sedan 2007 redovisas även uppgifter om uppklara-
de hatbrottsanmälningar. Dessa uppgifter är inte hel-
ler jämförbara med den officiella statistiken över upp-
klarade brott. I den officiella statistiken redovisas alla 
uppklaringsbeslut som gjorts under exempelvis 2010, 
oavsett om brottet är anmält samma år eller under ti-
digare år. I denna genomgång av hatbrottsstatistiken 
redovisas endast beslut för de hatbrott som anmälts 
under år 2010.

En övergripande anledning till att hatbrottsstatisti-
kens olika enheter inte definieras eller räknas på sam-
ma sätt som den officiella statistikens, exempelvis vid 
anmälda brott, är för att kunna behålla tidsserier för 
hatbrottsanmälningar. 

Specialstudie av hatbrotts-
markerade anmälningar
Syftet med specialstudien av de anmälningar som poli-
sen markerat som hatbrott i RAR är att bedöma över-
ensstämmelsen gentemot Brå:s grundläggande metod 
för att identifiera hatbrott. Det är dock viktigt att ha 
i åtanke att det i dag saknas en gemensam definition 
av hatbrott inom polismyndigheterna och att det hel-
ler inte har gjorts någon nationell utbildningsinsats i 
hur hatbrott kan identifieras. Det innebär att kunska-
pen om hatbrott varierar dels mellan olika polismyn-
digheter, dels mellan enskilda poliser. Större resurser 
för arbete mot och bättre kunskap om hatbrott ökar 
möjligheterna att identifiera och i anmälan beskriva 
en eventuell koppling till hatbrott. Det är rimligt att 

51 Ibid. Ett exempel är om en person utsätts för ett hatbrott på 
grund av funktionshinder. 
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anta att detta kan påverka antalet hatbrott som regist-
reras och redovisas i statistiken.

Resultat för specialstudien
Studien visar att det inom polismyndigheterna totalt 
sett markerats 6 910 anmälningar som misstänkta hat-
brott år 2011. Jämfört med 2010 är det en minskning 
med 2 procent. Av anmälningarna markerade av poli-
sen hade 2 633 även identifierats av Brå som hatbrott.

Vid en manuell genomgång av fritexterna för de 
4 277 anmälningar som polisen hatbrottsmarkerat, 
men som Brå inte identifierat som hatbrott framkom 
att 

• 3 561 anmälningar (83 procent) ej kan identifieras 
som hatbrott enligt Brå:s definition

• 267 anmälningar (6 procent) kan identifieras som 
hatbrott

• 449 anmälningar (10 procent) saknas hos Brå52. 

RAR-markeringen fångar upp anmälningar 
som hatbrottsstatistikens urval missar
Något som framkom i granskningen är att polismyn-
digheterna markerar anmälningar som gränsar till 
hatbrottslighet, men som enligt Brå:s definition av hat-
brott inte faller inom området. Exempelvis gäller det 
politiskt motiverad eller hedersrelaterad brottslighet. 
I ett flertal fall har anmälningar även markerats för 
att en person hyser ”hat” mot en annan person, utan 
att ett hatbrottsmotiv kunnat identifieras. Trots att det 
finns brister i hur polisen använder markeringen och 
trots att polisens definition skiljer sig något från Brå:s 
definition, kunde det i 6 procent av anmälningarna 
identifieras ett hatbrottsmotiv som inte fångats upp av 
Brå. Detta betyder att Brå:s metod inte fångar upp alla 
hatbrott med den nuvarande urvalsmetoden. En för-
klaring är att RAR-markeringen används på samtliga 
anmälda brott, medan hatbrottsstatistiken bygger på 
ett urval av brottstyper.53 Exempel på två brottskate-
gorier som inte ingår i statistikens grundurval är rån 
och stöldbrott.

52 Anmälningar som Brå inte har mottagit och därför inte kunnat 
studera. 

53 En förklaringsfaktor till att majoriteten av granskade anmälningar 
inte kan identifieras som hatbrott vid en läsning av fritexten i 
RAR är att enskilda polisers kunskap om hatbrott spelar roll för 
hur fritexten skrivs. 

En markerad anmälan i RAR kan ge  
kompletterande information till fritexten
Det har vid Brå:s granskning av anmälningarna fram-
kommit att själva RAR-markeringen ofta ger kom-
pletterande information som är viktig vid bedömning-
en av om en anmälan är ett misstänkt hatbrott eller 
inte. Framför allt handlar det om anmälningar där ord 
i fritexten är för generella eller inte ger en träff via sök-
ordslistan. Utöver detta kan en hatbrottsmärkt anmä-
lan hänvisa till relaterade anmälningar som exempel-
vis innehåller relevant information om bakgrunden till 
en upprepad kränkning, eller som även de innehåller 
ett hatbrottsmotiv men där anmälan inte har fångats 
upp tidigare med Brå:s metod.

Gemensam definition av hatbrott inom  
polisen som kvalitetshöjande åtgärd
Som en sammanfattning av studien över hatbrotts-
markerade anmälningar i RAR kan det konstateras att 
Brå:s metod för att söka hatbrottsanmälningar fångar 
upp en stor andel anmälningar som polisen inte iden-
tifierar. Samtidigt markerar polismyndigheten många 
anmälningar som hatbrott som inte kommer med i 
statistiken.  Det kan finnas flera förklaringar till detta, 
bland annat att Brå inte lyckas identifiera alla hatbrot-
tanmälningar med de datainsamlingsmetoder som an-
vänds. Det framgår att RAR-markeringen omfattar en 
mindre andel anmälningar som Brå vid granskning be-
dömer som hatbrott. Det är därför viktigt att bland 
annat arbeta med att löpande uppdatera sökordslis-
tan så att nya ord inkluderas. Dock är många av or-
den eller uttrycken alltför generella för att kunna ingå 
i sökordslistan, då allt för många icke relevanta an-
mälningar skulle komma att ingå i det första datain-
samlingssteget. Exempel på detta är uttryck som ”du 
är inte svensk” eller ord som vit, svart eller mörk. 

Denna studie visar dock att en framträdande orsak 
torde vara att många av polisens anmälningar är fel-
markerade. Det framgår inte minst då allt från stöld 
till narkotikabrott har hatbrottsmarkerats av polis-
myndigheterna. Polisen anger även själva i den enkät 
Brå skickat ut54 att det förekommer många felaktighe-
ter i vad som registreras som hatbrott. En annan as-
pekt av detta är att det även är relativt vanligt att an-
mälningar som gränsar till hatbrottslighet (exempelvis 
djurrättsaktivism och hedersrelaterad brottslighet) 

54 Se bilaga 3 i den tekniska rapporten (Brå, 2012c) för frågefor-
muläret i sin helhet. 



23

markeras som hatbrott, det vill säga brott som inte 
ingår i Brå:s urval. Vad som definieras som hatbrott 
skiljer sig dessutom åt mellan de olika polismyndighe-
terna och det vore därför önskvärt om man arbetade 
fram en gemensam definition av hatbrott inom poli-
sen. Det skulle på sikt medföra en bättre kvalitet på 
de anmälningar som är hatbrottsmarkerade och där-
med innebära att markeringen kan användas för att 
samla statistik över hatbrott som är jämförbar mellan 
de olika polismyndigheterna, något som i dag inte är 
möjligt då respektive polismyndighet har sitt eget sätt 
att definiera och räkna hatbrott.

hATBROTTssTATisTiken 2011 • meTOd
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I detta avsnitt redogörs för samtliga anmälningar från 
2011 som bedömts innehålla ett hatbrottsmotiv. Re-
dovisningen sker efter huvudbrott i anmälningarna. 
Med huvudbrott menas att då flera brott tas upp i 
samma anmälan så redovisas den brottstyp som har 
strängast straffskala. För mer detaljerade beskrivning-
ar av de olika hatbrottsmotiven hänvisas till respek-
tive motivavsnitt. 

Främlingsfientlighet/rasism vanligaste  
motivet i anmälningarna 
När det gäller typ av hatbrottsmotiv stod främlings-
fientliga/rasistiska hatbrott för 72 procent av samtliga 
hatbrott 2011 och är i likhet med tidigare år den i sär-
klass största kategorin. I 16 procent av anmälningarna 
identifierades ett homofobiskt, bifobiskt eller hetero-
fobiskt motiv. Antireligiösa hatbrott (islamofobiska, 
antisemitiska, kristofobiska och övriga antireligiösa 
hatbrott) stod för 12 procent av anmälningarna med-
an transfobi var ett mer ovanligt motiv med 1 procent. 
Beskrivningen av hatbrott påverkas av att vissa motiv 
är mer framträdande än andra, vilket bör hållas i åtan-
ke vid tolkning av detta avsnitt. 

Nivå och utveckling
Under 2011 bedömdes drygt 5 490 anmälningar inne-
hålla ett hatbrottsmotiv. Antalet hatbrottsanmälning-
ar var 7 procent fler 2011 jämfört med 2010, men 7 
procent färre jämfört med 2008.

Figur 2 belyser utvecklingen av antalet anmälning-
ar med identifierade hatbrottsmotiv under de senaste 
tio åren. Anmälningarna ökade från knappt 2 050 år 
2002 till knappt 5 900 år 2008. År 2009 bröts den 
uppåtgående trenden, då knappt 5 800 anmälningar 
identifierades. Från 2009 till 2011 fortsatte minsk-
ningen till drygt 5 490 anmälningar. Det är dock inte 
helt enkelt att jämföra antalet hatbrottsanmälning-
ar över tid. Flera förändringar har genomförts sedan 
2000, bland annat en definitionsförändring 2008, vil-
ket påverkar statistikens jämförbarhet.55 

55 För en utförligare beskrivning av de metodförändringar som 
skett, se den tekniska rapporten (Brå, 2012c, s. 30–32).

Resultat i korthet

• År 2011 identifierades drygt 5 490 hatbrotts-
anmälningar, vilket är en ökning med 7 pro-
cent (drygt 350 anmälningar) jämfört med 
2010. Sedan 2008 har de anmälda hatbrotten 
minskat med 7 procent (drygt 400 anmälning-
ar). 

• Liksom tidigare år dominerade de främlings-
fientliga/rasistiska motiven. Olaga hot/ofredan-
de, våldsbrott och ärekränkning var i nämnd 
ordning de vanligaste brotten.

• Hatbrott begås på flera typer av platser. All-
män plats, hem, övriga platser inomhus (t.ex. 
köpcenter) och arbetsplatser var de vanligaste 
platserna för anmälda hatbrott 2011.

• I en knapp majoritet av anmälningarna, (56 
procent) var gärningspersonen obekant för 
målsägaren.

• 7 procent av alla hatbrottsanmälningar från 
2010 hade personuppklarats i mars 2012. 

Hatbrott – samtliga motiv
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Motiv 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Förändring 
jämfört med 

2010, i %

Förändring 
jämfört med 

2008, i %Antal % Antal % Antal % Antal % Antal % Antal %

Främlingsfientliga/ 
rasistiska 2 189 67 2 489 70 4 224 72 4 116 71 3 786 74 3 936 72 4 -7

    Afrofobiska* .. .. .. .. 761 13 780 13 818 16 803 15 -2 6

    Antiromska** .. .. .. .. 178 3 163 3 145 3 184 3 27 3

    Mellan minoriteter .. .. .. .. 692 12 808 14 476 9 551 10 16 -20

    Mot majoritetsgrupp .. .. .. .. 142 2 144 2 130 3 128 2 -2 -10

Antireligiösa 386 12 324 9 602 10 591 10 552 11 651 12 18 8

    Islamofobiska 252 4 206 6 272 5 194 3 272 5 278 5 2 2

    Antisemitiska 134 4 118 3 159 3 250 4 161 3 194 4 20 22

    Kristofobiska .. .. .. .. 161 3 134 2 97 2 162 3 67 1

    Övriga religioner .. .. .. .. 10 0 13 0 22 0 17 0 -23 70

Homofobiska, bifobis-
ka och heterofobiska 684 21 723 20 1 055 18 1 060 18 770 15 854 16 11 -19

    Homofobiska 684 21 723 20 1 046 18 1 039 18 749 15 839 15 12 -20

Transfobiska .. .. .. .. 14 0 30 1 31 1 52 1 68 271

Summa 3 259 100 3 536 100 5 895 100 5 797 100 5 139 100 5 493 100 7 -7

 .. = Uppgift ej tillgänglig.  
* Inkluderar både majoritet mot afrosvensk och minoritet mot afrosvensk. 
* *Inkluderar både majoritet mot romer och minoritet mot romer

Tabell 1. Antal och andel anmälningar med identifierade hatbrottsmotiv, åren 2006–2011. 

Brottsstruktur
Olaga hot/ofredande vanligast förekom-
mande brottstypen 
Den enskilt vanligast förekommande typen av huvud-
brott i hatbrottsanmälningarna 2011 var olaga hot 
och ofredande (drygt 2 320 anmälningar). Därefter 
följer våldsbrott (970 anmälningar) och ärekränk-
ning (drygt 850 anmälningar). Hets mot folkgrupp 
och olaga diskriminering låg bakom 510 respekti-
ve strax under 170 anmälningar. Generellt sett utgör 
brottstyperna i hatbrottsstatistiken en mycket liten 
andel av samtliga anmälda brott i den officiella kri-
minalstatistiken. Hets mot folkgrupp och olaga dis-
kriminering skiljer sig emellertid från övriga brottsty-
per genom att de grundar sig på specifika lagrum som 
reglerar kränkningar på grund av ras, hudfärg, natio-

Figur 2. Antal anmälningar med identifierade hatbrottsmotiv*, 
åren 2002–2011.

* Tidsserien är bruten för att markera de metodförändingar som har 
genomförts.
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nellt eller etniskt ursprung, trosbekännelse eller sexu-
ell läggning.56 År 2011 kunde därför majoriteten (70 
procent) av dessa anmälda brott även identifieras som 
hatbrott.57 Att hatbrottsstatistiken och den officiella 
kriminalstatistiken inte helt överensstämmer beror på 
att alla brott inte har begåtts utifrån ett enligt Brå:s de-
finition relevant hatbrottsmotiv. Exempelvis ingår dis-
kriminering av funktionshindrade i den officiella kri-
minalstatistiken.

Fördelningen av brottstyper ser ungefär likadan 
ut för de främlingsfientliga/rasistiska samt homo-, 
bi- och heterofobiska hatbrottsmotiven. Olaga hot/
ofredande samt våldsbrott är i båda fall de vanligaste 
brottstyperna, tätt följt av ärekränkning. Fördelning-
en av brottstyper för antireligiösa hatbrott skiljer sig 
dock från övriga motiv. Olaga hot/ofredande är även 
där den främst förekommande brottstypen, men följs 
därefter av hets mot folkgrupp tätt följt av skadegö-
relse och våldsbrott. 

56 Se BrB 16 kap. 8 § (hets mot folkgrupp) och BrB 16 kap. 9 § 
(olaga diskriminering). För mer information, se Brå (2001).

57 Den officiella statistiken räknar enheten antal brott, medan hat-
brottsstatistiken räknar enheten huvudbrott i brottsanmälningar. 
För att få en korrekt jämförelse mellan statistikprodukterna vägs 
även bedömda bibrott in i hatbrotten.

Tabell 2. Antal och andel anmälningar efter identifierat hatbrottsmotiv och huvudbrottskategori, år 2011.

Huvudbrotts kategori Motiv

Främlingsfientliga/ 
rasistiska Antireligiösa

Homo-, bi- och  
heterofobiska Totalt

Antal % Antal % Antal % Antal %

Våldsbrott* 703 18 78 12 189 22 970 18

Olaga hot och ofredande 1 650 42 267 41 405 47 2 322 43

Ärekränkning 643 16 63 10 146 17 852 16

Skadegörelse 169 4 76 12 37 4 282 5

Klotter 127 3 36 6 29 3 192 4

Hets mot folkgrupp 396 10 101 16 13 2 510 9

Olaga diskriminering 146 4 6 1 13 2 165 3

Övriga brott 102 3 24 4 22 3 148 3

Summa 3 936 100 651 100 854 100 5 441 100

I redovisningen har hatbrott med transfobiska motiv exkluderats med hänvisning till statistiksekretess. 
* I kategorin våldsbrott ingår dödligt våld, misshandel, våld mot tjänsteman, rån, fridsbrott, kvinnofridsbrott och våldtäkt.     
   

Olaga hot/
ofredande 43 %

Våldsbrott 
18 %

Ärekränkning
16 %

Hets mot 
folkgrupp 9 % 

Skadegörelse
5 %

Klotter 3 %

Olaga diskriminering 
3 % 

Övriga brott 3 % 

Figur 3. Andel anmälningar med identifierade hatbrottsmotiv 
efter huvudbrottskategori, år 2011 (5 493 anmälningar).

* I kategorin våldsbrott ingår dödligt våld, misshandel, våld mot 
tjänsteman, rån, fridsbrott, kvinnofridsbrott samt våldtäkt. 
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Tillvägagångssätt vid brotten
Hatbrott riktas ofta direkt mot den utsatte, 
men utan fysisk kontakt
Det vanligaste tillvägagångssättet för samtliga hat-
brott 2011 var att gärningspersonen hotade, trakas-
serade eller på annat sätt ofredade den utsatta perso-
nen, men utan att fysisk kontakt uppstod (50 procent 
av anmälningarna). Ungefär vart femte hatbrott var 
ett våldsbrott där gärningspersonen gått till fysiskt an-
grepp mot den utsatta personen. I nästan 30 procent av 
fallen agerade gärningspersonen på distans, exempel-
vis via internet eller telefon. Vid en jämförelse mellan 
motiven framkommer att nästan hälften av de antireli-
giösa hatbrotten begicks på distans, vilket är en högre 
andel än vid de övriga motiven (25–35 procent). 

Tabell 3. Antal och andel anmälningar med identifierade hat-
brottsmotiv efter tillvägagångssätt, år 2011.

Tillvägagångssätt Antal %

Direkt mot person, fysisk kontakt 1 141 21

Direkt mot person, ej fysisk kontakt 2 751 50

Distans 1 601 29

     Allmänt klotter 231 4

     Internet 437 8

     Medier 24 0

     Postbrev 133 2

     SMS 195 4

     Telefon/fax 311 6

     Övrigt 270 5

Summa 5 493 100

Plats
Hatbrott begås på vardagsnära platser
Hatbrott sker på olika platser där människor vistas i 
sin vardag. Den vanligaste brottsplatsen 2011 var en 
allmän plats utomhus, såsom gata, torg eller park (22 
procent). Även hem och arbetsplatser var vanligt fö-
rekommande (14 respektive 12 procent). Att hatbrott 

kan ske på flera olika platser tydliggörs genom att ka-
tegorin övriga platser identifierades vid 13 procent av 
anmälda hatbrott. Det kan då röra sig om platser där 
den utsatta personen exempelvis handlar eller tar en 
fika. Fördelningen av platser ser ungefär likadan ut 
mellan 2010 och 2011. Andelen allmänna platser har 
dock ökat något (från 19 till 22 procent), medan ande-
len hatbrott som skett i eller i nära anslutning till det 
egna hemmet har minskat (från 18 till 14 procent). 

Figur 4. Andel anmälningar med identifierade hatbrottsmotiv 
efter plats, år 2011.
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Relation
Obekant gärningsperson vanligast
I mer än hälften av samtliga hatbrottsanmälningar år 
2011 var gärningspersonen obekant	 för den utsatte. 
I en dryg fjärdedel av fallen var gärningspersonen en 
ytligt	bekant, vilket innefattar en granne, skolkamrat, 
kollega eller en för den utsatta personen till namn el-
ler utseende känd person eller grupp. I 6 procent av 
anmälningarna år 2011 var gärningspersonen en när-
stående, exempelvis en släkting, vän eller före detta 
partner. Vid en jämförelse mellan motiven framkom-
mer att det var vanligare att utsättas för hatbrott av en 
närstående (11 procent) vid det homo-, bi- och hetero-
fobiska motivet än vid de övriga hatbrottsmotiven. 

Tabell 4. Antal och andel anmälningar med identifierade hat-
brottsmotiv efter gärningspersonens relation till den utsatte, år 
2011.

Relation Antal %

Närstående 341 6

     Gift/partner/sambo 17 0

     Före detta partner 115 2

     Släkt 77 1

     Vänner/bekanta 132 2

Ytligt bekant 1 521 28

     Granne 610 11

     Kollega 82 1

     Känd person/grupp 567 10

     Skolkamrat 262 5

Obekant 3 090 56

     Kund/klient 472 9

     Servicepersonal 514 9

     Okänd person 2 104 38

Uppgift saknas 541 10

Summa 5 493 100

Uppklarade hatbrott
Hatbrottsstatistikens redovisning av uppklarade brott 
utgår från de anmälningar som registrerades år 2010. 
Slutredovisningsuppgifter för dessa har sedan inhäm-
tats från polis och åklagare efter den 30 mars 2012. 
Eftersom brott inte alltid klaras upp samma år som de 
anmäls, har de hatbrottsanmälningar som inkom un-
der 2010 följts upp för denna redovisning. Begreppet 
uppklarat är polisiärt och betyder att ärendet har fått 
ett avslut. Antingen genom att en person har bundits 
till brottet genom åtalsbeslut, strafföreläggande eller 
åtalsunderlåtelse eller genom att brottet har klarats 
upp tekniskt sett, exempelvis genom att utredningen 
har lagts ner i brist på bevis, den misstänkte är yng-
re än 15 år eller för att den anmälda incidenten inte 
ansetts utgöra en kriminell handling. Ett brott räknas 
som uppklarat även om exempelvis den åtalade i ett 
senare skede frikänns vid en rättegång. Redovisningen 
utgår från de beslut som fattats avseende huvudbrot-
tet i anmälan och vilket har bedömts vara hatbrott.

Tabell 5. Antal och andel uppklarade hatbrottsanmälningar 
efter huvudbrott,  som  anmäldes 2010 och som klarats upp 
under perioden januari 2010–mars 2012.  

Typ av beslut Antal %

Personuppklarade 347 7

     Åtalsbeslut 326 6

     Strafföreläggande 14 0

     Åtalsunderlåtelse 7 0

Tekniskt uppklarade 3 234 63

     Misstänkta under 15 år 167 3

     Brott kan ej styrkas 827 16

     Gärningen ej brott 1 222 24

     Övriga tekniskt uppklarade 1 018 20

Ouppklarade 1 558 30

     Under utredning 171 3

     Övriga ouppklarade 1 387 27

Summa 5 139 100
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Majoriteten av hatbrotten klaras upp, men 
få personuppklaras
I slutet av mars 2012 hade 70 procent av alla anmäl-
ningar (huvudbrottet) från år 2010 med hatbrottsmo-
tiv klarats upp. Av dessa personuppklarades 7 procent 
av anmälningarna, varav huvuddelen genom åtalsbe-
slut. Jämfört med 2010 ser fördelningen liknande ut 
mellan kategorierna. Vid en jämförelse mellan hat-
brottsmotiv framkommer att personuppklaringen är 
lägst vid kristofobiska och islamofobiska hatbrott (3 
respektive 5 procent), samt något högre än genom-
snittet vid homo-, bi- och heterofobiska samt afrofo-
biska hatbrott (8 procent). Uppklaringen för samtliga 
hatbrott påverkas av att hatbrott utgörs av flera olika 
brottstyper, där exempelvis misshandel har högre upp-
klaring än ärekränkning. 63 procent av samtliga hat-
brottsanmälningar klarades upp tekniskt, vilket ex-
empelvis innebär att brott ej kunnat styrkas eller att 
gärningen inte bedömts utgöra ett brott. 

Andelen uppklarade hatbrott ligger på samma nivå 
som förra året. Största skillnaden 2011 jämfört med 
2010 var att kategorin övriga	 tekniskt	 uppklarade	
brott halverades, samtidigt som kategorin gärningen	
ej	brott	ökade med motsvarande mängd. Omfördel-
ningen gäller för samtliga brottstyper. Det är rimligt 
att anta att ändrade rapporteringsrutiner hos polis 
och åklagare ligger bakom förändringen, vilken inte 
påverkade det totala resultatet för tekniskt	uppklara-
de hatbrott utan endast fördelningen inom kategorin.

Vid utgången av mars 2012 var 30 procent av brot-
ten ouppklarade. En del var fortfarande under ut-
redning, men majoriteten tillhörde kategorin övriga	
ouppklarade brott (27 procent), vilket exempelvis kan 
innebära att spaningsuppslag saknas. Vid en jämförel-
se mellan hatbrottsmotiven framkommer att andelen 
ouppklarade anmälningar är högre vid antisemitiska 
och kristofobiska motiv (48 respektive 50 procent) än 
vid de övriga hatbrottsmotiven. Den lägsta andelen 
ouppklarade anmälningar finns för afrofobiska hat-
brott (27 procent). 

Hatbrottsmarkerade  
anmälningar i RAR
År 2011 hade 6 910 anmälningar hatbrottsmarkerats 
av polismyndigheterna. Av dessa hade drygt 2 630 
även identifierats av Brå som misstänkta hatbrott. Det 
är dock viktigt att ha i åtanke att markeringen, som 
infördes år 2008, inte infördes i syfte att föra statis-
tik över antalet anmälda hatbrott. Det nationella infö-

randet åtföljdes dessutom inte av någon information 
om hur markeringen ska användas och det finns ingen 
nationell definition av hatbrott som gäller för samt-
liga polismyndigheter. Det har heller inte gjorts någon 
nationell utbildningsinsats i vad hatbrott är (bortsett 
från i den grundläggande polisutbildningen58), vilket 
innebär att kunskapen om hatbrott varierar dels mel-
lan olika polismyndigheter, dels mellan enskilda poli-
ser. Vidare är det viktigt att ha i åtanke att markering-
en endast indikerar att händelsen misstänks vara ett 
hatbrott vid anmälningstillfället. Oavsett om en an-
mälan har hatbrottsmarkerats eller inte kan fler om-
ständigheter framkomma under utredningens gång. 
Vissa ärenden kan därför komma att betraktas som 
misstänkta hatbrott längre fram i utredningsstadiet, 
medan vissa markerade anmälningar omvärderas till 
att inte anses innehålla ett hatbrottsmotiv. 

Rättsväsendets arbete mot hatbrott
Regionala skillnader i kunskap och hatbrottsarbete 
ger sannolikt återverkningar i statistikföringen genom 
att en del anmälda hatbrott inte kommer till Brå:s 
kännedom. Större resurser och bättre kunskap ökar 
också möjligheterna att identifiera och i anmälan be-
skriva en eventuell koppling till hatbrott. Det är rim-
ligt att anta att det också gradvis påverkar hur många 
hatbrott som blir registrerade och redovisas i statis-
tiken. Därför finns det ett värde i att undersöka hur 
rättsväsendet arbetar mot hatbrott. För att kartlägga 
hur arbetet sett ut under 2011 sändes en enkät59 ut 
till bland annat Brå:s 21 kontaktpersoner för hatbrott 
hos polismyndigheterna, till Rikspolisstyrelsen, Åkla-
garmyndigheten och Domstolsverket. Svar inkom från 
18 polismyndigheter, Rikspolisstyrelsen och Åklagar-
myndigheten och bearbetades för rapporten.

Hur används RAR-markeringen  
på polismyndigheterna? 
Syftet med införandet av hatbrottsmarkeringen var 
inte att föra statistik över antalet anmälda hatbrott 
utan snarare att öka medvetandet kring hatbrott. Åtta 
av de svarande polismyndigheterna uppgav att infor-
mationen om hatbrott i RAR används för att göra 
kartläggningar, statistik, analysera brottstrender och 
så vidare. Den kan till exempel användas för att få en 
överblick och uppskattning över misstänkta hatbrott 

58 Brå (2011b)
59 Se frågeformuläret i bilaga 3 i årsbokens tekniska rapport (Brå, 

2012c).
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och/eller om det finns högerextrema grupperingar el-
ler organisationer som är verksamma inom länet.

Flera polismyndigheter uppger dock att det vid 
granskning av markerade anmälningar framgår att 
många ärenden är felmarkerade. Några uppger att 
kvaliteten på informationen skiftar så pass mycket 
att de anser att statistik baserad på markeringarna är 
otillförlitlig och därför inte kan användas i praktiken. 
Enstaka polismyndigheter uppger att de genomför ett 
kontrollarbete med upparbetade rutiner där samtliga 
hatbrottsmarkerade anmälningar kontrolleras och de 
som felaktigt markerats som hatbrott i RAR skickas 
tillbaka till anmälningsupptagaren.

Få skriftliga instruktioner  
för att identifiera hatbrottsmotiv
Hälften av de polismyndigheter som svarade på enkä-
ten har skriftliga instruktioner om hur hatbrott kan 

identifieras och bör hanteras. Det handlar om beskriv-
ningar av vad hatbrott är, instruktioner på intranät 
och i tjänsteföreskrifter samt myndighetsövergripande 
strategier. Flera polismyndigheter efterfrågar dock en-
hetliga och tydliga instruktioner om hatbrott.

Utbildning av rättsväsendets personal
En femtedel av de svarande polismyndigheterna har 
under 2011 utbildat sin personal om hatbrott. En 
tredjedel av polismyndigheterna planerar utbildning 
om hatbrott under 2012. Informationsutbyten sker 
dels mellan polismyndigheter, dels mellan polismyn-
digheter och intresseorganisationer. I flertalet av de 
myndigheter som svarade på enkäten saknas personer 
som arbetar med hatbrottsrelaterade frågor. Vid fem 
av dem finns däremot personer som antingen arbetar 
heltid med hatbrottsfrågor eller där frågorna ingår i 
specifika personers arbetsuppgifter.
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Främlingsfientliga/rasistiska hatbrott60 kan ta sig 
många olika uttryck. Det kan vara fråga om vandali-
sering av flyktingförläggningar, skadegörelse av bilar, 
ärekränkning och trakasserier av personer på grund 
av deras faktiska, eller av den misstänkte uppfattade, 
utländska eller svenska härkomst. 

Visuell identifierbarhet – personers utseende – är ett 
av de viktigaste kriterierna för en gärningsperson när 
det handlar om att kategorisera individer i grupper. 
Alla som blir utsatta för hatbrott på grund av sin etnis-

60 Begreppet främlingsfientlighet antyder att människor som 
invandrar till Sverige definieras som främlingar. Rasism som 
begrepp beskriver en tro på överlägsenhet hos vissa mänskliga 
raser. Begreppet främlingsfientliga/rasistiska hatbrott används i 
rapporten eftersom det inkluderar allt från negativa inställningar 
till människor på grund av ras, hudfärg, nationalitet eller etniskt 
ursprung till händelser av mer renodlad rasistisk karaktär. Rasism 
som begrepp har lagts till från och med år 2008. 

ka tillhörighet – romer, afrosvenskar, samer, personer 
med svensk, finsk eller turkisk etnisk bakgrund och 
så vidare – inkluderas i statistiken som utsatta för ett 
främlingsfientligt/rasistiskt hatbrott. 

I denna statistik definieras främlingsfientliga/rasis-
tiska hatbrott som brott som begås på grund av 

rädsla	för,	fientlighet	eller	hat	mot	en	person,	
grupp,	dess	egendom	eller	institution	på	grund	
av	hudfärg,	nationalitet	eller	etnisk	bakgrund	
och	 som	aktiverar	 en	 reaktion	mot	den	 eller	
dem	som	är,	eller	uppfattas	vara,	av	utländsk	
eller	svensk	härkomst	eller	representanter	för	
personer	av	utländsk	eller	svensk	härkomst.

Nivå och utveckling
Under 2011 identifierades knappt 3 940 anmälning-
ar61 innehålla ett huvudbrott med främlingsfientligt/
rasistiskt motiv, vilket är en ökning med 4 procent 
(150 anmälningar) från 2010.

Som illustreras i figur 5 visar utvecklingen under den 
senaste tioårsperioden att antalet anmälningar ökat, 
med undantag för åren 2002 och 2003 samt 2008–
2010 då anmälningarna minskade något. Under pe-
rioden 2002–2011 har dock vissa förändringar skett, 
vilket gör att det inte är helt enkelt att jämföra antalet 
hatbrottsanmälningar över tid. Insamlingsmetoden för 
samtliga hatbrott förändrades år 2004. Mellan åren 
2002 och 2007 inkluderades enbart främlingsfient-
liga hatbrott som begicks av majoritetsgruppen mot 
minoritetsgrupper i statistiken. År 2008 förändrades 
definitionen till att omfatta främlingsfientliga/rasistis-

61 För exakt antal identifierade främlingsfientliga/rasistiska hat-
brottsanmälningar år 2011 se tabell 1. I denna tabell redovisas 
även exakta uppgifter för främlingsfientliga/rasistiska hatbrott 
för tidigare år.

Resultat i korthet

• År 2011 identifierades knappt 3 940 anmäl-
ningar innehålla ett främlingsfientligt/rasistiskt 
motiv, vilket är en ökning med 150 anmälning-
ar eller 4 procent jämfört med föregående år.

• Olaga hot/ofredande var den vanligaste brotts-
typen för främlingsfientliga hatbrott 2011 (42 
procent).

• Andelen gärningspersoner som var kund/klient 
eller servicepersonal var högre vid det främ-
lingsfientliga/rasistiska motivet än vid de övriga 
motiven.

• Resultat från NTU 2011 visar att 11 procent av 
den självrapporterade utsattheten för trakas-
serier 2010 uppgavs vara främlingsfientligt 
motiverad. 

Främlingsfientliga/rasistiska hatbrott
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ka hatbrott mot och mellan minoritetsgrupper samt 
mot majoritetsgruppen. Sett till de senaste fyra åren 
(2008–2011), då inga metodförändringar genomförts, 
har antalet främlingsfientliga/rasistiska hatbrott mins-
kat med 7 procent (288 anmälningar).

Främlingsfientliga/rasistiska hatbrott mot 
och mellan olika grupper i samhället
Den absoluta majoriteten (97 procent) av de identifie-
rade anmälda främlingsfientliga/rasistiska hatbrotten 
år 2011 begicks mot minoritetsgrupper, medan 3 pro-
cent begicks mot majoritetsgruppen, det vill säga mot 
personer med svensk bakgrund. Bland de hatbrott som 
begicks mot personer ur en minoritetsgrupp tillhörde 
gärningspersonen i de flesta fall majoritetsbefolkning-
en (83 procent). I 14 procent av fallen var gärnings-
personen en person ur en annan minoritetsgrupp.

I jämförelse med föregående år har det endast skett 
små förändringar. Andelen hatbrott som begicks av 
majoritetsgruppen minskade med en procentenhet 
medan andelen hatbrott som begicks av andra mino-
ritetsgrupper ökade lika mycket. Andelen främlings-
fientliga/rasistiska hatbrott som begicks mot majori-
tetsgruppen var oförändrad i jämförelse med 2010. 

Redovisningen nedan av brottstyper, tillvägagångs-
sätt vid brotten, brottsplats och relation mellan gär-
ningsperson och utsatt, bygger på samtliga anmäl-
ningar med identifierade främlingsfientliga/rasistiska 
motiv från år 2011. 

Brottsstruktur
Som figur 7 visar stod olaga hot och ofredande för 42 
procent av samtliga främlingsfientliga/rasistiska hat-
brottsanmälningar, vilket innebär att det var den van-
ligaste brottstypen för främlingsfientliga/rasistiska 
hatbrott år 2011.62

Våldsbrott och ärekränkning var de näst vanligaste 
brottstyperna. Brottstrukturen har sett likartad ut de 
senaste åren. I tabell 6 ges en mer detaljerad redovis-
ning av brottstyperna.

Figur 7. Andel anmälningar med identifierade främlingsfient-
liga/rasistiska motiv efter huvudbrottskategori, år 2011.

* I kategorin våldsbrott ingår följande brott: dödligt våld, misshandel, 
våld mot tjänsteman, rån, fridsbrott, kvinnofridsbrott samt våldtäkt.

62 Vissa av de redovisade brottstyperna innehåller små tal, vilket 
gör att det inte är ovanligt med skillnader på 30 procent eller mer 
när det gäller jämförelse över tid. 

Figur 5. Antal anmälningar med identifierade främlingsfient-
liga/rasistiska motiv,* åren 2002–2011.

* Tidsserien är bruten för att markera de metodförändringar som 
genomförts.
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Figur 6. Andel anmälningar med identifierade främlingsfient-
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Olaga hot/ofredande
År 2011 identifierades totalt 1 650 av de främlings-
fientliga/rasistiska hatbrotten som olaga hot och ofre-
dande. Det är en ökning med 10 procent (drygt 150 
anmälningar) från 2010. I kategorin ingår såväl främ-
lingsfientliga/rasistiska hotelser via exempelvis tele-
fonsamtal och internet som ofredanden som sker i den 
utsattes hem eller på allmänna platser. En illustration 
av när ofredandet skett i den utsattes hem är: 

Målsägande	anmäler	att	utpekad	person,	som	
bor	 i	 samma	 trapp,	vid	flertalet	 tillfällen	har	
trakasserat	och	uppfört	sig	hotfullt	mot	henne	
och	hennes	man.	Grannen	säger	till	målsägan-
de	att	de	ska	passa	sig	och	att	han	ska	få	dem	
vräkta	ur	lägenheten.	Grannen	har	även	sagt	
”vad	gör	du	här	om	du	inte	kan	prata	svenska”	
samt	vid	flera	tillfällen	uttalat	nedlåtande	ord	
om	hennes	ursprung.

Våldsbrott
År 2011 identifierades drygt 700 främlingsfientliga/
rasistiska hatbrottsanmälningar där brottstypen var 
våldsbrott, vilket är en minskning med 4 procent (drygt 
30 anmälningar) sedan 2010. I kategorin ingår brott 
där fysisk kontakt förekommit, det kan vara alltifrån 

att någon blir knuffad till nedslagen. Vanligt förekom-
mande vid det främlingsfientliga/rasistiska hatbrottet 
är att gärningspersonen är okänd för den utsatte. Ett 
exempel som illustrerar brottstypen misshandel är:

Okänd gärningsman har utdelat slag med knu-
ten näve och knuffat Carlos så att han föll bakåt 
och slog i huvudet på en parkbänk. I samband med 
detta skrek gärningsmannen ”åk hem blattejävel” 
till målsägande.

Ärekränkning
Antalet främlingsfientliga/rasistiska hatbrottsanmäl-
ningar avseende ärekränkning uppgick år 2011 till 
drygt 640. Det är en minskning med 10 procent (drygt 
70 anmälningar) sedan 2010. Vanligt förekommande 
är att kränkningen uttalas av en för den utsatte okänd 
person eller på den utsattes arbetsplats av en kund. Ett 
exempel på det senare är:

Adnan	 arbetar	 som	 taxichaufför	 och	 uppger	
att	 han	 på	 kvällen	 körde	 en	 kvinna	 till	 cen-
trum.	Under	resans	gång	uttalade	sig	kvinnan	
nedlåtande	om	invandrare	och	kallade	dessut-
om	Adnan	för	”jävla	invandrare”	och	”blatte
svin”	innan	hon	klev	av.

Tabell 6. Antal och andel anmälningar med identifierade främlingsfientliga/rasistiska motiv efter huvudbrottskategori, åren 2006–
2011.  

Brottskategori 2006 2007 2008* 2009 2010 2011 Förändring 
jämfört med 

2010, i %Antal % Antal % Antal % Antal % Antal % Antal %

Våldsbrott** 461 21 509 20 897 21 911 22 735 19 703 18 -4

Olaga hot/ofredande 758 35 849 34 1 740 41 1 744 42 1 496 40 1 650 42 10

Ärekränkning 426 19 420 17 517 12 559 14 716 19 643 16 -10

Skadegörelse/klotter 102 5 229 9 420 10 313 8 218 6 296 8 36

Hets mot folkgrupp 260 12 307 12 364 9 345 8 363 10 396 10 9

Olaga diskriminering 171 8 146 6 186 4 166 4 134 4 146 4 9

Övriga brott 11 1 29 1 100 2 78 2 124 3 102 3 -18

Summa 2189 100 2 489 100 4 224 100 4 116 100 3 786 100 3 936 100 4

* Definitionen av vad som är ett främlingsfientligt/rasistiskt hatbrott har förändrats mellan åren 2007–2008.     
** I kategorin våldsbrott ingår dödligt våld, misshandel, våld mot tjänsteman, rån, fridsbrott, kvinnofridsbrott och våldtäkt.    
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Hets mot folkgrupp
Under 2011 identifierades knappt 400 anmälningar 
avseende hets mot folkgrupp med ett främlingsfient-
ligt/rasistiskt motiv, vilket är en ökning med 9 pro-
cent (drygt 30 anmälningar) sedan 2010. Vid hets mot 
folkgrupp är det vanligt förekommande att brottet 
förmedlats via affischer, vid demonstrationståg eller 
direkt mot person:

Målsägande	hade	parkerat	bilen	och	skulle	pre-
cis	gå	in	i	matvaruaffären	för	att	handla.	Han	
hörde	då	någon	 ropa	”jävla	 invandrare,	 stick	
tillbaka	till	ditt	land,	jag	hatar	er	alla”.	Mannen	
var	väldigt	aggressiv	och	målsägande	känner	sig	
oerhört	kränkt	av	att	den	utpekade	skrikit	dessa	
ord	så	att	folk	runtomkring	kunde	höra.

Skadegörelse/klotter
År 2011 uppgick antalet främlingsfientliga/rasistiska 
hatbrottsanmälningar avseende skadegörelse/klotter 
till knappt 300, vilket är en ökning med 36 procent 
(knappt 80 anmälningar) sedan 2010. Vid skadegörel-
se och klotter med främlingsfientligt/rasistiskt motiv 
kan brottet vara riktat både direkt mot personer eller 
mot deras egendom, till exempel bostäder och bilar. 
Sådan skadegörelse kan ta sig följande uttryck:

Farhads	 bil	 stod	 parkerad	 utanför	 bostaden.	
När	han	på	morgonen	skulle	ta	bilen	till	job-
bet	upptäckte	han	att	någon	hade	ristat	in	ett	
hakkors	på	motorhuven	och	skrivit	”invand-
rarpack”	 med	 vit	 färg	 på	 vänster	 framdörr.	
Han	vet	inte	vem	som	har	gjort	detta	och	tyck-
er	att	det	är	väldigt	obehagligt.

Olaga diskriminering
Av de främlingsfientliga/rasistiska hatbrottsanmäl-
ningarna från år 2011 utgjorde knappt 150 av dem 
olaga diskriminering.63 Det är en ökning med 9 pro-
cent (drygt 10 anmälningar) sedan 2010. Den vanli-
gaste situationen i denna kategori är att den utsatte 
personen nekas inträde till en restaurang eller krog av 
en dörrvakt och upplever att detta är relaterat till hans 
eller hennes utländska härkomst eller etniska tillhörig-
het. Ett typexempel på olaga diskriminering är:

63 Till Diskrimineringsombudsmannen (DO) kommer anmälningar 
från personer som anser att de blivit utsatta för etnisk diskrimi-
nering. Under 2011 inkom 694 anmälningar om etnisk diskrimi-
nering. Det är en minskning med 67 anmälningar jämfört med 
2010 (Diskrimineringsombudsmannen, 2012, s. 17).

Kim	uppger	att	han	var	helt	nykter	och	propert	
klädd	men	blev	trots	detta	nekad	tillträde	till	
nattklubben	 av	 ordningsvakten.	 När	 målsä-
gande	frågade	varför	han	inte	blev	insläppt	fick	
han	till	svar	att	”så	är	det	bara”.	Kim	påpekar	
att	flera	andra	personer	blev	insläppta	under	ti-
den.	Kim	som	är	adopterad	har	uppfattningen	
att	särbehandlingen	beror	på	hans	hudfärg	och	
känner	sig	väldigt	kränkt.

Tillvägagångssätt vid brotten
En hög andel av brotten begås  
i den utsattes närhet
I över hälften (54 procent) av de identifierade främ-
lingsfientliga/rasistiska hatbrotten år 2011 hade gär-
ningspersonen hotat, ofredat eller uttalat kränkningar 
mot den utsatta personen i dennes omedelbara närhet, 
utan att fysisk kontakt förekom. Det är en högre an-
del än för de övriga hatbrotten, där 29–43 procent av 
brotten begicks av någon i den utsatta personens när-
het. En fjärdedel (25 procent) av de främlingsfientliga 
hatbrotten begicks på distans, till exempel via inter-
net, telefon, sms eller brev. Det är en lägre andel än 
för övriga hatbrott där 35–56 procent begåtts på dis-
tans. I drygt en femtedel av brotten (21 procent) gick 
gärningspersonen till fysiskt angrepp mot den utsatta 
personen.

Tabell 7. Antal och andel anmälningar med identifierade främ-
lingsfientliga/rasistiska motiv efter tillvägagångssätt, år 2011.

Tillvägagångssätt Antal %

Direkt mot person, fysisk kontakt 827 21

Direkt mot person, ej fysisk kontakt 2 137 54

Distans 972 25

   Allmänt klotter 166 4

   Internet 225 6

   Medier 17 0

   Postbrev 89 2

   SMS 112 3

   Telefon/fax 203 5

   Övrigt 160 4

Summa 3 936 100
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Plats
Hatbrotten sker på vardagsnära platser
De identifierade främlingsfientliga/rasistiska hatbrot-
ten sker ofta på vardagsnära platser.	Allmänna	plat-
ser (23 procent),	hemmet (15 procent) och arbetsplat-
sen (14 procent) var de tre enskilt vanligaste platserna 
för att utsättas för hatbrott enligt anmälningarna från 
2011. Kategorin övriga	platser	(15 procent) är förvis-
so en av de största kategorierna, men omfattar ingen 
plats som är tillräckligt stor för att redovisas som en 
egen kategori. Mångfalden pekar dock på att hatbrott 
begås på olika platser och i olika situationer. I jämfö-
relse med 2010 har andelen främlingsfientliga/rasistis-
ka hatbrott som sker på allmän plats ökat något, med-
an hatbrott som sker på arbetsplats, övriga platser och 
i eller i nära anslutning till det egna hemmet minskat 
en aning. Men på det stora hela är fördelningen likar-
tad i jämförelse med 2010.

Figur 8. Andel anmälningar med identifierade främlingsfient-
liga/rasistiska motiv efter plats, år 2011. 

Relation
Kunder och servicepersoner vanliga  
gärningspersoner
I mer än hälften (56 procent) av alla identifierade an-
mälda främlingsfientliga/rasistiska hatbrott 2011 var 
gärningspersonen obekant	 för den utsatta personen. 
I kategorin obekant ingår för de utsatta helt okända 
personer, samt kunder/klienter och personal i myndig-

hetsställning eller i serviceyrken. I drygt en tredjedel 
(35 procent) av fallen var gärningspersonen okänd för 
den utsatte, vilket är en något lägre andel jämfört med 
övriga hatbrottsmotiv där andelen okända gärnings-
personer var 42–54 procent. Även andelen gärnings-
personer som var kund/klient eller servicepersonal (10 
respektive 11 procent) är högre vid detta motiv än vid 
övriga hatbrott. En förklaring till att kategorin servi-
cepersonal är förhållandevis stor är att en stor andel 
av gärningspersonerna vid brottet olaga diskrimine-
ring utgörs av dörrvakter. 
Ytligt	 bekanta är också en relativt vanlig relation 

och stod för 30 procent av anmälningarna med ett 
främlingsfientligt/rasistiskt motiv 2011. I denna kate-
gori ingår grannar som gärningspersoner i 13 procent 
av fallen, vilket är en hög andel i förhållande till övriga 
hatbrott.

Tabell 8. Antal och andel anmälningar med identifierade främ-
lingsfientliga/rasistiska motiv efter gärningspersonens relation 
till den utsatte, år 2011. 

Relation Antal %

Närstående 187 5

   Gift/partner/sambo 12 0

   Före detta partner 70 2

   Släkt 35 1

   Vänner/bekanta 70 2

Ytligt bekant 1 169 30

   Granne 512 13

   Kollega 62 2

   Känd person/grupp 418 11

   Skolkamrat 177 4

Obekant 2 199 56

   Kund/klient 399 10

   Servicepersonal 431 11

   Okänd person 1 369 35

Uppgift saknas 381 10

Summa 3 936 100
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Uppklarade hatbrott
Detta avsnitt beskriver vad som hänt med huvudbrot-
tet i polisanmälningarna med identifierade främlings-
fientliga/rasistiska motiv som redovisats till polis, 
åklagare och de andra brottsutredande myndigheter-
na under 2010. Avsnittet redovisar hur många av hat-
brotten som klarades upp, lades ned samt kvarstod un-
der utredning fram till och med slutet av mars 2012.

Många hatbrott klaras upp tekniskt 
Av huvudbrotten i polisanmälningarna från 2011 med 
identifierade främlingsfientliga/rasistiska motiv klara-
des 72 procent upp. I tabell 9 framgår att drygt 65 
procent av samtliga anmälda främlingsfientliga/rasis-
tiska hatbrott klarats upp på teknisk	väg, bland an-
nat genom beslut om att brott ej kan styrkas eller att 
gärningen inte ansetts vara ett brott. Andelen person-
uppklarade främlingsfientliga hatbrott var 7 procent, 
varav huvuddelen avsåg åtalsbeslut. Drygt en fjärde-
del (28 procent) av de främlingsfientliga hatbrotten i 
anmälningarna 2010 var ouppklarade. 

Jämfört med föregående år, då hatbrott som anmäl-
des under år 2009 följdes upp fram till och med slutet 
av mars 2011, är fördelningen mellan personuppkla-
rade, tekniskt uppklarade och ouppklarade anmäl-
ningar i stort sett densamma. Dock kan en omfördel-
ning inom kategorin tekniskt uppklarade anmälningar 
noteras, där andelen övriga	tekniskt	uppklarade har 
minskat från 41 till 21 procent, medan andelen gär-
ning	ej	brott har ökat från 2 till 24 procent. 

Självrapporterad utsatthet för 
hatbrott år 2010 (NTU 2011)
Hittills har rapporten redovisat hur den anmälda hat-
brottsligheten ser ut. Som tidigare nämnts är mörkertalet 
stort. I det här avsnittet presenteras befolkningens erfa-
renhet av och utsatthet för både anmälda och ej anmälda 
främlingsfientliga hatbrott utifrån självrapporterad ut-
satthet i Nationella trygghetsundersökningen, NTU. 

I undersökningen tillfrågas ett urval av befolkning-
en om utsatthet för ett tiotal brottstyper. I undersök-
ningen redovisas även resultat om omfattningen av de 
brott som medborgarna är mindre benägna att anmä-
la till polisen. För brottstyperna personrån, misshan-
del, hot och trakasserier ställs följdfrågan om det kan 
ha varit ett främlingsfientligt motiv som låg bakom 
brottet. Sammantaget visar resultaten i NTU 2011 att 
1,1 procent64 av befolkningen (16–79 år) i Sverige, vil-
ket uppskattningsvis motsvarar cirka 81 000 personer, 
uppgav att de utsattes för hatbrott med främlingsfient-
liga motiv under 2010. Det är en minskning i jämfö-
relse med föregående år då 1,5 procent av befolkning 
uppgav detta. En person kan dock uppge flera händel-
ser, och antalet brottshändelser med främlingsfientligt 
motiv i form av personrån, misshandel, hot och tra-
kasserier uppskattas till 127 000 under 2010.

Tabell 10. Utsatthet i befolkningen (16–79 år) för främlings-
fientliga hatbrott samt skattat antal utsatta personer åren 
2008–2010 enligt NTU 2009–2011.

Andel utsatta  
i procent Skattat antal utsatta

2008 2009 2010 2008 2009 2010

Främlings-
fientliga 
hatbrott 1,4 1,5 1,1 101 000 111 000 81 000

64 För konfidensintervall vid andelen utsatta för främlingsfientligt 
motiverade brott och skattade antalet utsatta personer i befolk-
ningen, se tabell 1.1 i bilaga 1.

Tabell 9. Antal och andel uppklarade brottsanmälningar efter 
huvudbrott, med främlingsfientliga motiv som anmäldes 2010 
och som klarats upp under perioden januari 2010–mars 2012.

Typ av beslut Antal %

Personuppklarade 262 7

     Åtalsbeslut 246 6

     Strafföreläggande 10 0

     Åtalsunderlåtelse 6 0

Tekniskt uppklarade 2 467 65

     Misstänkta under 15 år 119 3

     Brott kan ej styrkas 657 17

     Gärningen ej brott 906 24

     Övriga tekniskt uppklarade 785 21

Ouppklarade 1 057 28

     Under utredning 135 4

     Övriga ouppklarade 922 24

Summa 3 786 100
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Ett problem med frågeundersökningar som NTU 
kan vara att de som tillfrågas vill lämna ”rätta” svar. 
Exempelvis på frågan om brottet är anmält eller inte 
kan den tillfrågade välja att svara att så är fallet, trots 
att händelsen inte är polisanmäld. När resultaten från 
NTU tolkas är det också viktigt att ha i åtanke att an-
talet observationer för hatbrott är lågt, vilket skapar 
större osäkerhet i skattningarna och kan bidra till sto-
ra variationer mellan åren. Skillnaderna mellan resul-
taten för hatbrott i NTU mellan åren 2008 och 2010 
är, mot bakgrund av detta, att betrakta som relativt 
små. Man bör även notera att NTU enbart mäter ut-
satthet bland Sveriges folkbokförda befolkning och 
att asylsökande samt personer som vistas utan giltiga 
tillstånd i Sverige därmed inte ingår i urvalet.65

Utsatthet för hot och trakasserier vanligast 
vid främlingsfientliga hatbrott
Enligt NTU 2011 uppgav 1,1 procent i befolkningen 
att de hade utsatts för ett främlingsfientligt hatbrott år 
2010.66 Ett främlingsfientligt motiv förekom i störst 
utsträckning bland dem som hade utsatts för hot (0,5 
procent) eller trakasserier (0,4 procent). Utsatthet 
för misshandel (0,1 procent) och personrån (0,1 pro-
cent) med ett främlingsfientligt motiv uppges i lägst 
utsträckning.

65 Svarsfrekvensen bland utomnordiskt födda personer är lägre 
(48,1 procent) än skattad andel svarande bland personer födda 
i Norden (73,6 procent). Representativiteten är således lägre, 
men viktningen av grupperna kompenserar i viss mån detta. 

66 Tillvägagångssättet för skattning av andel och antal personer 
utsatta för hatbrott utifrån NTU har reviderats från och med NTU 
2009 (Brå, 2010). Samtliga värden i tidsserien baseras på det 
nya uträkningssättet, vilket innebär att nivåerna är något högre 
än de nivåer som redovisats i tidigare rapporter. Utvecklingen 
över tid är dock snarlik de två uträkningssätten emellan.

Tabell 11. Utsatthet i befolkningen (16–79 år) för främlingsfientliga hatbrott efter brottskategori samt skattat antal händelser och 
andel polisanmälda händelser år 2010, enligt NTU 2011.

Andel utsatta  
i procent

Skattat antal utsatta  
personer i befolkningen

Skattat antal händel-
ser i befolkningen

Andel anmälda  
händelser i procent

Samtliga främlingsfientliga 
hatbrott (n=114 brutto) 1,1 81 000 127 000 27

Personrån (n=11) 0,1 8 000 10 000 49

Misshandel (n=19) 0,1 11 000 18 000 36

Hot (n=51) 0,5 34 000 69 000 27

Trakasserier (n=33) 0,4 29 000 29 000 14

Utsatthet för brott med främlingfientliga 
motiv i relation till befolkningen totalt
Trakasserier är den brottskategori där störst andel av 
samtliga utsatta inom respektive brottskategori upp-
gett att motivet var främlingsfientligt. I 11 procent av 
samtliga rapporterade trakasserier i NTU 2011 upp-
gavs att det fanns ett främlingsfientligt motiv. Däref-
ter placerar sig utsatthet för personrån och hot, där 
ett främlingsfientligt motiv till brotten uppgavs i 10 
respektive 9 procent av den totala utsattheten för res-
pektive brottstyp. I lägst uträckning uppgavs ett främ-
lingsfientligt motiv för brottstypen misshandel (5 pro-
cent). 

Figur 9. Utsatthet i befolkningen (16–79 år) år 2010 för person-
rån, misshandel, hot och trakasserier med respektive utan 
främlingsfientligt motiv, enligt NTU 2011. Andel i procent.
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Personrån och misshandel anmäls oftare än 
hot och trakasserier
I NTU 2011 uppgavs drygt en fjärdedel (27 procent) 
av de rapporterade främlingsfientliga hatbrotten som 
skedde år 2010 vara polisanmälda. Det är något lägre 
än anmälningsbenägenheten totalt sett i befolkningen, 
som var cirka 32 procent för de fyra brottstyperna. 
Personrån är den brottstyp som uppgavs vara anmäld 
i störst utsträckning, vid knappt hälften av fallen (49 
procent), följt av misshandel som uppgavs ha polis-
anmälts i 36 procent av fallen. Hot och trakasserier 
uppgavs ha polisanmälts i lägst utsträckning (27 res-
pektive 14 procent).67

Män och kvinnor utsätts i nästan lika stor 
utsträckning för främlingsfientliga hatbrott
Utsatthet för främlingsfientliga hatbrott är jämnt 
fördelat mellan män och kvinnor. I 51 procent av de 
främlingsfientliga hatbrott som rapporterades i NTU 
2009–2011 är den utsatte en man. Motsvarande andel 
bland kvinnor är således 49 procent. I jämförelse med 
NTU 2008–2010, då männen rapporterade en något 
större utsatthet än kvinnor (57 respektive 43 procent), 
har utsattheten för främlingsfientliga hatbrott blivit 
mer jämnt fördelat mellan könen. Det kan ses i ljuset 
av att andelen misshandel och personrån med främ-
lingsfientliga motiv har minskat, vilka enligt NTU är 
mer vanligt förekommande för män än för kvinnor. 

Figur 10. Den utsattes kön vid främlingsfientliga hatbrott i 
befolkningen (16-79 år) år 2008-2010, enligt NTU 2009-2011. 
Andel händelser.

67 Brå (2012a).

Någorlunda jämn åldersfördelning av ut-
satthet för främlingsfientliga hatbrott
När man studerar åldern på de personer i NTU 2009–
2011 som uppger att de utsatts för främlingsfientliga 
hatbrott ser man att utsattheten är relativt jämnt för-
delat mellan åldergrupperna 16–24 år (32 procent), 
25–44 år (33 procent) och 45–64 år (29 procent). Min-
dre vanligt är det att den utsatte tillhör åldersgruppen 
65–79 år (7 procent).   

Figur 11. Den utsattes ålder vid främlingsfientliga hatbrott i 
befolkningen (16-79 år) år 2008-2010, enligt NTU 2009-2011. 
Andel händelser.
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Afrofobiska hatbrott
I detta avsnitt särredovisas de främlingsfientliga/rasis-
tiska hatbrott som riktats mot afrosvenskar år 2011. 
Afrosvenskar kan möta främlingsfientlighet/rasism 
i det svenska samhället på grund av sin etniska bak-
grund, hudfärg och nationalitet.68 Det kan exempelvis 
handla om klotter på ytterdörren där det står ”apa”, 
ärekränkning genom att kallas ”neger” eller att utsät-
tas för misshandel på ett torg på grund av sin hudfärg. 
Kunskapen om afrosvenskars utsatthet för hatbrott 
och diskriminering är relativt begränsad. Exempelvis 
ses afrosvenskarna ibland som en enhällig grupp när 
det egentligen är många olika etniska grupper från en 
stor kontinent. 

68 I rapporten Att färgas av Sverige – om unga svartas upplevelser 
av rasism och diskriminering kartlades bland annat olika typer 
av rasism och diskriminering som ungdomar upplever i Sverige. 
Ombudsmannen mot etnisk diskriminering, DO (2007, s. 55).

I denna statistik definieras afrofobiska hatbrott som 
brott som begås på grund av

rädsla	för,	fientlighet	eller	hat	mot	svarta	per-
soner	och	som	aktiverar	en	reaktion	mot	afros-
venskar,	deras	egendom,	institutioner	eller	den	
eller	dem	som	är,	 eller	uppfattas	vara,	afros-
venskar	eller	representanter	för	afrosvenskar.

Vad är ett afrofobiskt hatbrott?
I princip kan vem som helst utsättas för ett afrofo-
biskt brott om gärningspersonen riktar sig mot perso-
ner på grund av uppfattad tillhörighet.69 Det är dock 
enbart de fall där uttryck som kränker afrosvenskar 
kan särskiljas från övriga främlingsfientliga/rasistiska 
hatbrott som blir bedömda som afrofobiska hatbrott. 
Generella uttryck som svartskalle bedöms som främ-
lingsfientligt/rasistiskt. Om en utsatt person själv be-
skriver att den utsatts för att den är afrosvensk eller 
afroamerikan eller har mörk hudfärg identifieras an-
mälan som ett afrofobiskt hatbrott i statistiken. Det 
gäller uttryck som ”neger”, ”svarta apa”, ”svarta 
man” med flera, i annat fall bedöms de som främlings-
fientliga/rasistiska. 

69 Metodologiskt finns det problem att beskriva hatbrott som 
riktar sig mot afrosvenskar. I Sverige produceras statistik om 
befolkningens demografiska sammansättning på basis av 
födelseland och föräldrarnas födelseland. Nationalitet är fokus 
för de statistiska uppgifterna. Rasism/främlingsfientlighet riktas 
dock mot personer på grund av upplevd tillhörighet från deras 
omgivning, inte på grund av individernas självidentifiering med en 
nation. Således kan personer som har föräldrar från exempelvis 
Afrika och Europa, västindiska regionen och Sydamerika utsättas 
trots att de är födda i Sverige. Den gemensamma faktorn är att 
hudfärgen används som markör för härkomst. För ett längre 
resonemang se Ombudsmannen mot etnisk diskriminering, DO 
(2007). 

Resultat i korthet

• År 2011 identifierades drygt 800 anmälningar 
innehålla ett afrofobiskt motiv, vilket är en 
minskning 2 procent (15 anmälningar) jämfört 
med 2010.

• De afrofobiska hatbrotten utgör 20 procent av 
samtliga främlingsfientliga/rasistiska anmäl-
ningar 2011.

• Olaga hot/ofredande var den vanligaste brotts-
typen (35 procent). I jämförelse med övriga 
hatbrottsmotiv är andelen våldsbrott (23 pro-
cent) hög vid detta motiv.

hATBROTTssTATisTiken 2011 • AfROfOBiskA hATBROTT 
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Nivå och brottsstruktur 
Under 2011 bedömdes drygt 800 identifierade anmäl-
ningar70 innehålla ett huvudbrott med afrofobiskt mo-
tiv, vilket är en minskning med knappt 2 procent (to-
talt 15 anmälningar) sedan 2010. 

Figur 12. Andel anmälningar med identifierade afrofobiska 
motiv efter huvudbrottskategori, delredovisning av dem med 
identifierade främlingsfientliga/rasistiska motiv, år 2011.

* I kategorin våldsbrott ingår följande brott: dödligt våld, misshandel, 
våld mot tjänsteman, rån, fridsbrott, kvinnofridsbrott samt våldtäkt.

Som framgår i figur 12 var olaga hot och ofredande 
den vanligaste brottstypen år 2011 och stod för 35 
procent av de afrofobiska hatbrotten. Våldsbrott (23 
procent) och ärekränkning (20 procent) var de där-
efter vanligaste brottstyperna, följt av hets mot folk-
grupp som stod för 12 procent av de afrofobiska an-
mälningarna. De minsta brottskategorierna vid detta 
motiv var skadegörelse/klotter och olaga diskrimine-
ring (6 respektive 2 procent). 

Jämfört med föregående år har det endast skett min-
dre förändringar. Andelen våldsbrott minskade med 
två procentenheter, medan ärekränkning, skadegörel-
se/klotter och olaga hot/ofredande har ökat med lika 
mycket vardera. Andelen för övriga brottstyper ligger 
på oförändrade nivåer.

Olaga hot och ofredande
Vid det afrofobiska motivet är brottstypen olaga hot 
och ofredande vanligt förekommande. Det kan ta sig 
följande uttryck:

70 För exakt antal afrofobiska hatbrott 2011 se tabell 1. I denna 
tabell redovisas även antalet afrofobiska hatbrott för tidigare år.

Målsägande	och	hans	familj	har	bott	i	huset	i	
snart	ett	år.	Ganska	snart	efter	att	de	flyttade	in	
började	utpekad	bland	annat	kalla	målsägande	
för	”jävla	neger,	vi	vill	inte	ha	er	här”.	Målsä-
gande	uppger	även	att	utpekad	har	betett	sig	
aggressivt	och	kastat	saker	efter	 familjen	när	
de	har	mötts	i	trapphuset.

Vanligast att afrofobiska hatbrott sker  
direkt mot person, utan fysisk kontakt
Vid de identifierade afrofobiska hatbrotten 2011 var 
det vanligast att gärningspersonen begick brottet i den 
utsattes omedelbara närhet utan att fysisk kontakt fö-
rekom (49 procent). Det överensstämmer med att ola-
ga hot, ofredande och ärekränkning är vanliga brotts-
typer vid detta hatbrottsmotiv. I drygt en fjärdedel (27 
procent) av hatbrotten har gärningspersonen haft fy-
sisk kontakt med den utsatte. Knappt en fjärdedel (24 
procent) av de afrofobiska hatbrotten begicks på dis-
tans, till exempel via internet eller telefon. 71

Allmän plats den vanligaste brottsplatsen 
De afrofobiska hatbrotten sker liksom de flesta hat-
brotten på vardagsnära platser. Allmän	 plats,	 ar-
betsplatsen,	det	egna	hemmet och skolan var de fyra 
vanligaste enskilda brottsplatserna under 2011. Att 
kategorin övriga	platser är stor tyder på att hatbrotten 
sker på många olika typer av platser.

Gärningspersonen är oftast obekant  
för den utsatte
Vid något mer än hälften (54 procent) av alla identi-
fierade afrofobiska hatbrott 2011 var gärningsperso-
nen obekant	för den utsatte. I kategorin obekant ingår 
helt okända personer, men också kunder/klienter samt 
personal i myndighetsställning eller i serviceyrken. I 
knappt två tredjedelar av fallen inom denna kategori 
var gärningspersonen helt okänd för den utsatte. An-
delen anmälningar där gärningspersonen var kunder/
klienter till den utsatte eller servicepersonal (11 res-
pektive 8 procent) var relativt hög vid detta motiv 
jämfört med övriga hatbrottsmotiv, med undantag för 
antiromska hatbrott där andelen är ännu högre.72

71 För en detaljerad redovisning över hur fördelningen av tillväga-
gångssätt ser ut vid de afrofobiska hatbrotten 2011 se tabell 1.4 
i bilaga 1.

72 För en detaljerad redovisning över hur fördelningen av relation 
mellan gärningsperson och utsatt ser ut för de afrofobiska hat-
brotten 2011 se tabell 1.5 i bilaga 1.
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Personuppklaringen för afrofobiska hat-
brott har gått ner 
Knappt två tredjedelar (65 procent) av de afrofobiska 
hatbrotten som anmäldes 2010 hade klarats upp på 
teknisk väg fram till och med slutet av mars 2012. Det 
är på samma nivå som vid samtliga främlingsfientliga/
rasistiska hatbrott. Även andelen personuppklarade 
afrofobiska hatbrott ligger på en liknande nivå som för 
samtliga främlingsfientliga/rasistiska hatbrott. Av de 
afrofobiska hatbrotten personuppklarades 8 procent, 
motsvarande andel för samtliga främlingsfientliga/ra-
sistiska hatbrott var 7 procent. Drygt en fjärdedel (27 
procent) av de afrofobiska hatbrotten som anmäldes 
2010 var ouppklarade vid slutet av mars 2012. Även 
denna andel ligger på en liknande nivå som för samt-
liga främlingsfientliga/rasistiska hatbrott. 

Jämfört med föregående år, då hatbrott som anmäl-
des under år 2009 följdes upp fram till och med slutet 
av mars 2011, har andelen personuppklarade afrofo-
biska hatbrott minskat med 4 procentenheter, medan 
andelen tekniskt uppklarade ökat med 2 procenten-
heter.

Tabell 12. Antal och andel uppklarade hatbrottsanmälningar ef-
ter huvudbrott, med afrofobiska motiv som anmäldes år 2010 
och som klarats upp under perioden januari 2010–mars 2012. 

Typ av beslut Antal %

Personuppklarade 68 8

     Åtalsbeslut 61 7

     Strafföreläggande/Åtalsunderlåtelse* 7 1

Tekniskt uppklarade 532 65

     Misstänkta under 15 år 35 4

     Brott kan ej styrkas 168 21

     Gärningen ej brott 150 18

     Övriga tekniskt uppklarade 179 22

Ouppklarade 218 27

     Under utredning 34 4

     Övriga ouppklarade 184 22

Summa 818 100

* Sammanslagen kategori.
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Figur 13. Andel anmälningar med identifierade afrofobiska 
motiv efter plats, delredovisning av dem med identifierade 
främlingsfientliga/rasistiska motiv, år 2011.

hATBROTTssTATisTiken 2011 • AfROfOBiskA hATBROTT 



42

BRÅ RAPPORT 2012:7

Antiromska hatbrott
I detta avsnitt särredovisas de främlingsfientliga/ra-
sistiska hatbrott som riktats mot romer år 2011. Ro-
mer kan möta främlingsfientlighet/rasism i det svens-
ka samhället på grund av sitt ursprung. Det kan vara 
fråga om ärekränkning genom att kallas för ”zigenar-
jävel”, eller om att utsättas för olaga diskriminering 
genom att nekas tillträde i en affär på grund av sitt ur-
sprung. Kunskapen om romers utsatthet för hatbrott 
och diskriminering är relativt begränsad.73 Exempelvis 
betraktas ibland romer som en grupp, när det finns ett 
flertal olika grupper inom den romska gruppen. 

I denna statistik definieras antiromska hatbrott som 
brott som begås på grund av

rädsla	för,	fientlighet	eller	hat	mot	romer	och	som	
aktiverar	en	reaktion	mot	romer,	deras	egendom,	
institutioner	eller	den	eller	dem	som	är,	eller	upp-
fattas	vara,	romer	eller	representanter	för	romer.

Vad är ett antiromskt hatbrott?
Vem som helst kan komma att utsättas för ett anti-
romskt hatbrott om gärningspersonen uppfattar den 
utsatte som tillhörande gruppen. Det är dock enbart 
de fall där det förekommer uttryck som kränker ro-
mer och som kan särskiljas från övriga främlingsfient-
liga/rasistiska hatbrott, som blir bedömda som anti-
romska hatbrott. Det gäller uttryck som ”zigenare” 
eller ”gypsy” med flera. Generella främlingsfientliga 
uttryck som ”svartskalle” kodas som främlingsfient-
ligt/rasistiskt. Om en utsatt själv beskriver att den ut-
satts på grund av sitt romska ursprung bedöms anmä-
lan som antiromsk i statistiken. 

73 Ett exempel på forskningen i Sverige är Ombudsmannen mot 
etnisk diskriminering (DO) som 2004 skrev en rapport om 
diskriminering av romer i Sverige (Ombudsmannen mot etnisk 
diskriminering, 2004, s. 1–42).

Nivå och brottsstruktur
Under år 2011 identifierades drygt 180 anmälning-
ar74 som bedömdes innehålla ett huvudbrott med anti-
romskt motiv, vilket är en ökning med 39 anmälning-
ar (motsvarande 27 procent) jämfört med 2010. 

Som figur 14 visar var olaga hot och ofredande den 
vanligaste brottstypen år 2011 och stod för 40 pro-
cent av de antiromska hatbrotten. Ärekränkning (20 
procent) och olaga diskriminering (15 procent) var de 
därefter vanligaste brottstyperna. Nämnvärt är att an-
delen olaga diskriminering är hög i jämförelse med öv-
riga hatbrottsmotiv. Våldsbrotts (9 procent), hets mot 
folkgrupp (9 procent) och skadegörelse/klotter (2 pro-
cent) var mindre vanliga brottstyper.

I jämförelse med föregående år ökade brottstypen 
olaga hot/ofredande från 34 till 40 procent, medan 

74 För exakt antal antiromska hatbrott 2011 se tabell 1. I denna 
tabell finns även antalet antiromska hatbrott för tidigare år redo-
visade.

Resultat i korthet

• År 2011 identifierades drygt 180 anmälningar 
innehålla ett antiromskt motiv, vilket är en 
ökning 27 procent (knappt 40 anmälningar) 
jämfört med 2010.

• De antiromska hatbrotten utgör 5 procent av 
samtliga främlingsfientliga/rasistiska anmäl-
ningar 2011.

• Olaga hot/ofredande var den vanligaste brotts-
typen för antiromska hatbrott (40 procent). 
I jämförelse med övriga hatbrottsmotiv var 
andelen olaga diskriminering (15 procent) hög 
vid detta motiv. 
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brottskategorin våldsbrott minskade från 14 till 9 
procent. Övriga brottstyper låg på en stabil nivå.

Olaga diskriminering
Vid det antiromska motivet är brottstypen olaga dis-
kriminering vanligt förekommande, det kan exempel-
vis ta sig följande uttryck:

Sonja	och	hennes	mamma	var	i	mataffären.	De	
var	traditionellt	klädda.	När	de	kom	in	i	buti-
ken	möttes	de	av	butikschefen	som	talade	om	
för	dem	att	de	inte	var	välkomna	i	butiken.	Bu-
tikschefen	sa	att	de	inte	ville	ha	några	snattare	
i	butiken	och	påstod	att	alla	”zigenare	är	tju-
var”.

Vanligast att antiromska hatbrott sker  
direkt mot person, utan fysisk kontakt
Vid de identifierade antiromska hatbrotten var det 
vanligaste tillvägagångssättet, i likhet med de övriga 
främlingsfientliga/rasistiska hatbrotten, att gärnings-
personen begick brottet i den utsattes omedelbara när-
het utan att fysisk kontakt förkom (67 procent). Det 
ska ses i ljuset av att olaga hot, ärekränkning och ola-
ga diskriminering är brottstyper som är förhållandevis 
vanliga vid de antiromska hatbrotten. Det var mindre 
vanligt att gärningspersonerna fysiskt angrep den ut-

satte, något som förekom i 12 procent av anmälning-
arna 2011. Drygt en femtedel (21 procent) av de anti-
romska hatbrotten begicks på distans,	exempelvis via 
telefon eller internet.75

Det egna hemmet den enskilt vanligaste 
brottsplatsen
Den största andelen (33 procent) av de identifierade 
antiromska hatbrotten faller under kategorin övriga	
platser, som till stor del omfattar olika platser inom-
hus, alltifrån butiker till tvättstugor. Drygt en femtedel 
(21 procent) av de antiromska hatbrotten sker i eller i 
nära anslutning till den utsattes hem, vilket är en hög 
andel i jämförelse med övriga hatbrottsmotiv.

Figur 15. Andel anmälningar med identifierade antiromska 
motiv efter plats, delredovisning av dem med identifierade 
främlingsfientliga/rasistiska motiv, år 2011.

Servicepersonal och grannar  
vanliga gärningspersoner
Vid drygt hälften (53 procent) av alla identifierade an-
tiromska hatbrott 2011 var gärningspersonen obekant	
för den utsatte. I kategorin obekant ingår förutom 
okända personer även personal i myndighetsställning 
eller i serviceyrken samt kunder/klienter till den utsat-
te. I drygt en femtedel (21 procent) av fallen var gär-
ningspersonen helt okänd för den utsatte, vilket är en 
lägre andel jämfört med övriga hatbrottsmotiv. I drygt 
en tredjedel av fallen (32 procent) i denna kategori var 

75 För en detaljerad redovisning av fördelningen av tillvägagångs-
sätt för de antiromska hatbrotten 2011 se tabell 1.6 i bilaga 1.

Figur 14. Andel anmälningar med identifierade antiromska 
motiv efter huvudbrottskategori, delredovisning av dem med 
identifierade främlingsfientliga/rasistiska motiv, år 2011.

* I kategorin våldsbrott ingår följande brott: dödligt våld, misshandel, 
våld mot tjänsteman, rån, fridsbrott, kvinnofridsbrott samt våldtäkt.
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gärningspersonen kund/klient eller servicepersonal, 
vilket är en hög andel vid jämförelse med övriga mo-
tiv. Det förklaras av att olaga diskriminering är en re-
lativt vanlig brottstyp vid det antiromska motivet. 

I 31 procent av de anmälda antiromska hatbrotten 
var gärningspersonen ytligt	 bekant	med den utsat-
te. I denna kategori ingår granne, kollega, skolkam-
rat samt känd person eller grupp. I dessa fall utgjorde 
granne den största delen med 15 procent, vilket är hö-
gre än övriga hatbrottsmotiv och hänger samman med 
att i eller i nära anslutning till det egna hemmet är en 
relativt vanlig brottsplats vid antiromska hatbrott.76 

På grund av att antalet identifierade antiromska hat-
brott är förhållandevis få är det inte möjligt att redo-
visa andelen antiromska hatbrott som klarats upp res-
pektive fortfarande är ouppklarade.

76 För en detaljerad redovisning av relation mellan gärningsperson 
och utsatt för de antiromska hatbrotten 2011 se tabell 1.7 i 
bilaga 1.



45

Antireligiösa hatbrott 
I avsnittet som följer beskrivs anmälningar där mo-
tivet till huvudbrottet bedöms vara antireligiöst. För 
att ett hatbrott ska betraktas som antireligiöst krävs 
dels att den utsatte tillhör eller uppfattas tillhöra en 
religion eller trosinriktning (islam, judendom, kristen-
dom eller annan religion), dels att gärningspersonen 
inte tillhör samma religion eller trosinriktning. Moti-
vet omfattar förutom islam och judendom, som fångas 
upp genom det islamofobiska och antisemitiska moti-
vet, även kristendom (inklusive dess olika riktningar) 
och övriga religioner. 

På grund av låga antal för övriga religioner redovi-
sas dessa tillsammans med det kristofobiska motivet.77 
Vid historisk jämförelse av statistiken är det värt att 
notera att dessa två grupper redovisades tillsammans 
även tidigare, men att kategorin då hette ”övriga anti-
religiösa” hatbrott.

Antireligiösa hatbrott kan ta sig flera uttryck. Exem-
pelvis kan den misstänkte ha uttryckt fientlighet eller 
hat mot islam, judendom, kristendom eller någon an-
nan religion. Det kan vara fråga om skadegörelse mot 
lokaler och platser med religiös koppling, exempelvis 
moskéer, synagogor, kyrkor och begravningsplatser. 
Det kan även handla om trakasserier av personer på 
grund av deras religiösa tro. Ett centralt fokus för an-
tireligiösa hatbrott är således missaktningen för den 
utsattes religion.

Detta avsnitt utgår från en samlad redovisning av de 
antireligiösa motiven, men även respektive antireligi-
öst motiv kommer att behandlas. Nedan ges en kort-
fattad beskrivning av de tre motivgrunderna för anti-
religiösa hatbrott: islamofobiska, antisemitiska samt 
övriga antireligiösa hatbrott.

77 Det kristofobiska motivet utgör 91 procent av den sammanslag-
na gruppen.

Islamofobiska hatbrott
I denna statistik definieras islamfobiska hatbrott som 
brott som begås på grund av 

rädsla	 för,	fientlighet	eller	hat	mot	 islam	och	
muslimer,	 som	 aktiverar	 en	 reaktion	mot	 is-
lam,	muslimsk	egendom,	dess	institutioner	el-
ler	den	eller	dem	som	är,	eller	uppfattas	vara,	
muslimer	eller	representanter	för	muslimer.	

Resultat i korthet

•	Under 2011 identifierades drygt 650 anmäl-
ningar med antireligiösa motiv, vilket är 18 % 
(cirka hundra stycken) fler än 2010.

• Av dem bedömdes 43 procent som islamo-
fobiska, 30 procent som antisemitiska och 25 
procent som kristofobiska samt 3 procent som 
riktade mot övriga religioner.  Antalet identifie-
rade anmälningar med antisemitiska och kristo-
fobiska motiv ökade jämfört med 2010. 

•	En jämförelse visar att hets mot folkgrupp var 
vanligare vid antisemitiska hatbrott, ärekränk-
ning vanligare vid islamofobiska hatbrott och 
skadegörelse/klotter vanligare vid kristofobiska 
hatbrott.

•	62 procent av de antireligiösa hatbrotten klara-
des upp. Av dessa personuppklarades 5 procent 
medan 57 procent blev tekniskt uppklarade.
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Såväl personer som är praktiserande muslimer och 
som uppfattas vara muslimer kan drabbas vid islamo-
fobiska hatbrott.78

Antisemitiska hatbrott
I denna statistik definieras antisemitiska hatbrott som 
brott som begås på grund av 

rädsla	för,	fientlighet	eller	hat	mot	judendom	
och	 judar	 som	aktiverar	 en	 reaktion	mot	 ju-
dendomen,	judisk	egendom,	dess	institutioner	
eller	den	eller	dem	som	är,	eller	uppfattas	vara,	
judar	eller	representanter	för	judar.

Definitioner av antisemitism fokuserar ofta på struk-
turer av fientliga föreställningar om den judiska be-
folkningen och är ofta kopplade till nationalsocia-
listisk ideologi och politik.79 Såväl personer som är 
praktiserande judar och som uppfattas vara judar kan 
drabbas vid antisemitiska hatbrott.80 

Kristofobiska hatbrott 
I denna statistik definieras kristofobiska hatbrott som 
brott som begås på grund av

rädsla	för,	fientlighet	eller	hat	mot	kristendom	
och	kristna	som	aktiverar	en	reaktion	mot	kris-
tendomen,	kristen	egendom,	dess	institutioner	
eller	den	eller	dem	som	är,	eller	uppfattas	vara,	
kristna	eller	representanter	för	kristna.

Både personer som praktiserar och personer som upp-
fattas vara kristna kan drabbas vid ett kristofobiskt 
hatbrott. Samtliga kristna trosinriktningar inkluderas, 
exempelvis Svenska Kyrkan, katolicismen och Jeho-
vas vittnen. 

78 I en studie från 2006 uppskattade Integrationsverket Sveriges 
muslimska befolkning till 100 000–400 000 personer beroende 
på om enbart registrerade personer i samfund mäts eller om 
även sekulära muslimer räknas med. Andra studier uppskattade 
vid samma tid den muslimska befolkningen till närmare 350 000 
personer. (Forum för Levande Historia [2006b, s. 8], Larsson 
[2006, s. 9]). För en utförligare beskrivning av det islamofobiska 
motivet, se Brå (2012c, s. 15 f).

79 Se exempelvis Bachner (1999 s. 28), Brå och Forum för levande 
historia (2004, s. 23f), Nylund Skog (2006, s. 79–81) samt 
ODIHR (2006, s.19). 

80 I en rapport om antisemitism från år 2006 uppskattas den 
judiska befolkningsgruppen i Sverige till mellan 18 000 och 
20 000 personer (Brå och Forum för levande historia 2006, s. 
36). För utförligare beskrivning av det antisemitiska motivet och 
den judiska befolkningen, se Brå (2012c, s. 15 f).

Övriga antireligiösa hatbrott 
I denna statistik definieras övriga antireligiösa hat-
brott som brott som begås på grund av

rädsla	för,	fientlighet	eller	hat	mot	religion	och	
personer	som	tillhör	någon	religion,	förutom	
islam,	judendom	eller	kristendom,	och	som	ak-
tiverar	en	reaktion	mot	religionen,	religionens	
egendom,	dess	institutioner	eller	den	eller	dem	
som	är,	eller	uppfattas	tillhöra,	en	religion	eller	
representanter	för	den	religiösa	befolkningen.

Både personer som praktiserar och personer som upp-
fattas ha en övrig religion, förutom islam, judendom 
eller kristendom, kan drabbas vid ett övrigt antireligi-
öst hatbrott. 

Nivå och utveckling
För 2011 identifierades drygt 650 anmälningar där 
huvudbrottet var ett antireligiöst motiv.81 I 43 procent 
av dessa anmälningar identifierades ett islamofobiskt 
motiv. Andelsmässigt har det islamofobiska motivet 
gått ner från 49 procent 2010 till 43 procent 2011, 
medan den antalsmässiga nivån är ungefär densamma 
(278 anmälningar 2011 jämfört med 272 år 2010). 
Med undantag för en kraftig nedgång 2009 har anta-
let islamofobiska hatbrottsanmälningar legat relativt 
stabilt (+2 procent) sedan 2008.  

Figur 16. Utveckling av antal anmälningar med identifierade 
antireligiösa motiv, åren 2008–2011.

81 Se tabell 1 för exakt antal antireligiösa hatbrott år 2011, upp-
delat per motivgrund. I tabellen finns även antalet hatbrott för 
tidigare år redovisade.
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Det antisemitiska motivet stod för 30 procent av de 
antireligiösa hatbrottsanmälningarna 2011. Det är 
ungefär samma andel som 2010 (29 procent) medan 
antalet anmälningar ökade från drygt 160 anmälning-
ar 2010 till drygt 190 år 2011. Bortsett från en tillfäl-
lig kraftig uppgång 2009 har antalet antisemitiska an-
mälningar ökat med 22 procent sedan 2008. 

Anmälningar med ett kristofobiskt motiv utgjorde 
25 procent av samtliga antireligiösa hatbrottsanmäl-
ningar 2011, vilket är en ökning jämfört med 2010 
(18 procent). Antalsmässigt ökade anmälningarna 
från knappt 100 år 2010 till drygt 160 år 2011. Nivån 
är emellertid oförändrad jämfört med 2008. 

Av samtliga antireligiösa hatbrott 2011 var 12 pro-
cent vit makt-ideologiskt motiverade.82 Sett till ande-
len inom varje motiv framträder att 28 procent av de 
anmälda antisemitiska hatbrotten var vit makt-ideo-
logiskt motiverade. Motsvarande andel för de islamo-
fobiska och de övriga antireligiösa motiven var 5 res-
pektive 6 procent.

82 Fördelningen vit makt-ideologiskt motiverade hatbrott mellan 
respektive antireligiöst motiv är: islamfobiska 2 procent, antise-
mitiska 8 procent och kristofobiska 2 procent.

Brottsstruktur 
För samtliga anmälningar med ett antireligiöst motiv 
2011 var olaga hot/ofredande det dominerande hu-
vudbrottet. Detta är tydligast vid de islamofobiska 
och antisemitiska motiven (44 respektive 40 procent), 
medan denna brottstyp för det kristofobiska motivet 
tätt följdes av skadegörelse/klotter (37 respektive 36 
procent). Det näst vanligaste huvudbrottet i både an-
tisemitiska och islamofobiska anmälningar var hets 
mot folkgrupp (28 respektive 16 procent). 

Jämfört med 2010 kan man se en tydlig omfördel-
ning av brottstyperna för de islamofobiska hatbrotten. 
Tidigare redovisades våldsbrott, olaga hot/ofredande 
och ärekränkning tillsammans i kategorin ”brott mot 
person”. Vid samma sammanslagning 2011 ökar ka-
tegorin från att utgöra 54 procent av de islamofobiska 
hatbrotten 2010 till att utgöra 72 procent 2011. Sam-
tidigt har andelen hets mot folkgrupp sjunkit från 29 
procent 2010 till 16 procent 2011. Någon lika klar 
omfördelning av brottstyperna går inte att se för de 
antisemitiska eller de kristofobiska hatbrottsmoti-
ven. I tabell 13 följer en mer detaljerad redovisning av 
brottstyperna som ingår i statistiken.

Tabell 13. Antal och andel anmälningar med identifierade antireligiösa motiv efter huvudbrottskategori, år 2011.

Brottskategori Motiv

Antisemitiska Islamofobiska Kristofobiska1 Totalt

Antal % Antal % Antal % Antal %

Våldsbrott2 14 7 39 14 25 14 78 12

Olaga hot/ofredande 77 40 123 44 67 37 267 41

Ärekränkning 14 7 38 14 11 6 63 10

Skadegörelse/klotter 31 16 16 6 65 36 112 17

Hets mot folkgrupp 54 28 45 16 - - 99 15

Övriga brott3 4 2 17 6 11 6 32 5

Summa 194 100 278 100 179 100 651 100

1 I gruppen kristofobiska ingår även ”övriga antireligiösa” hatbrott.         
2 I kategorin våldsbrott ingår dödligt våld, misshandel, våld mot tjänsteman, rån, fridsbrott, kvinnofridsbrott och våldtäkt.  
3 I kategorin övriga brott ingår även olaga diskriminering samt hets mot folkgrupp avseende det kristofobiska motivet.    
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Olaga hot/ofredande
Under 2011 identifierades sammanlagt strax under 
270 anmälningar avseende olaga hot eller ofredande 
med ett antireligiöst motiv. Av dessa innehöll nästan 
hälften, drygt 120 anmälningar, ett islamofobiskt mo-
tiv medan resterande delades i stort sett lika mellan de 
antisemitiska och de kristofobiska motiven.83 

Olaga hot och ofredande kan innebära allt från att 
bli spottad på och trakasserad med otrevliga sms till 
hot om stryk eller konkreta dödshot. Så här skulle ex-
empelvis ett olaga hot med antisemitiskt motiv kunna 
se ut: 

Målsägaren	och	hans	familj	promenerar	till	sy-
nagogan	när	en	bil	tutar	på	gatan.	Målsägaren	
vänder	sig	om	och	ser	då	två	passagerare	hänga	
ut	genom	fönstren	på	bilen.	Båda	passagerar-
na	skriker	”judepack”	och	”dö,	judesvin”	och	
drar	med	fingrarna	över	sina	halsar.	Bilen	kör	
sedan	därifrån.

Skadegörelse/klotter
Antalet anmälningar om skadegörelse/klotter med an-
tireligiöst motiv uppgick 2011 till drygt 110, varav lite 
mer än hälften, 65 anmälningar, avsåg ett kristofo-
biskt motiv. Det antisemitiska motivet låg bakom dub-
belt så många anmälningar som det islamofobiska, 
drygt 30 jämfört med drygt 15. 

Typiskt sett riktas skadegörelse/klotter mot religiösa 
byggnader eller platser. Ibland framgår det antireligiö-
sa motivet med detsamma:

Okänd	gärningsman	har	klottrat	överkryssade	
davidsstjärnor	och	skrivit	”gasa	juden”	på	sy-
nagogans	dörr.

I andra fall kan motivet antas genom upprepad utsatt-
het mot ett specifikt mål:

Någon	har	vält	gravstenar,	ryckt	upp	blommor	
och	krossat	fönster	på	kyrkan.	Detta	är	fjärde	
gången	på	kort	tid	som	kyrkan	har	vandalise-
rats	på	detta	sätt.		

83 Se tabell 1.8 och 1.9 i bilaga 1 för att få en mer detaljerad 
beskrivning av fördelningen av brottstyper för det islamofobiska 
och det antisemitiska motivet.

Hets mot folkgrupp
Under 2011 identifierades nästan 100 anmälningar 
avseende hets mot folkgrupp, varav lite mer än hälf-
ten avsåg ett antisemitiskt motiv och resterande del ett 
islamofobiskt. Nästan en tredjedel av anmälningarna 
rörde hets mot folkgrupp på internet (vilket även in-
kluderar e-post), medan knappt en femtedel av de an-
mälda händelserna utspelade sig på allmän plats. Av 
de nästan 100 anmälningarna fanns ett vit makt-ideo-
logiskt motiv bakom 35.

Bland anmälningarna finns exempel på där någon 
har startat en facebookgrupp eller skickat e-post till 
ett stort antal mottagare och propagerar för att utrota 
judar eller muslimer. Det finns även exempel där en el-
ler flera personer på allmän plats har gjort nazisthäls-
ning och uttalat kränkande tillmälen gentemot perso-
ner med judisk eller muslimsk tro.

Våldsbrott
Det förekommer att personer blir fysiskt attackera-
de på grund av sin religiösa tro. Under 2011 gällde 
knappt 80 anmälningar våldsbrott. Hälften av des-
sa hade ett islamofobiskt motiv och en tredjedel ett 
kristofobiskt motiv. Ett exempel på våldsbrott med is-
lamofobiskt motiv:

Hans	kallade	Abdi	för	”hund”.	Abdi	frågade	
”vad	håller	du	på	med?”	Dispyt	uppstod.	Hans	
tog	tag	i	Abdi	och	sa	”jag	vill	inte	ha	muslimer	
här”	och	slog	honom	en	gång	i	ansiktet	med	
öppen	handflata.	

Våldsbrott med kristofobiska motiv kan dels vara rik-
tade mot människor som tillhör andra trossamfund 
än svenska kyrkan, exempelvis Jehovas vittnen, dels 
mot människor som tillhör en annan religion än gär-
ningspersonen. Exempelvis kan omständigheterna se 
ut som följer:

När	 Oksana	 kommer	 ner	 i	 tvättstugan	 har	
hennes	granne,	Aisha,	lagt	beslag	på	tvättiden	
fastän	Oksana	hade	bokat.	Oksana	proteste-
rar	och	stänger	av	en	av	tvättmaskinerna.	Då	
rycker	Aisha	henne	i	håret	och	säger	bland	an-
nat	”kristna	är	skit”	och	”ni	är	våra	slavar”.	
Oksana	berättar	att	hon	är	kristen	medan	Ais-
ha	är	muslim	och	att	hon	upplever	att	Aishas	
familj	 inte	gillar	Oksanas	familj	på	grund	av	
det.



49

Ärekränkning
Under 2011 anmäldes drygt 60 ärekränkningar med 
ett antireligiöst motiv, 60 procent av dem hade ett isla-
mofobiskt motiv. Brottstypen ärekränkning omfattar 
allt från förolämpning till grovt förtal. Förolämpning 
kan innebära kränkande tillmälen, exempelvis ”judes-
vin”, ”muslimjävel” och ”Jehovaspack”. Förtal kan 
innebära exempelvis spridande av lögner på nätet om 
en person på grund av personens religion.

Tillvägagångssätt vid brotten
Vanligast att brotten sker på distans 
Sett till samtliga antireligiösa hatbrott var det år 2011 
vanligast att hatbrottet utfördes på distans (48 pro-
cent). Mest markant är det i de antisemitiska och 
kristofobiska motiven. I 38 procent av de antireligiö-
sa hatbrotten begicks brotten i den utsatta personens 
direkta närhet, men utan att fysisk kontakt uppstod. 
Detta är extra tydligt vid det islamofobiska motivet, 
där så var fallet i 43 procent av anmälningarna. Att 
gärningspersonen gått till fysisk attack mot den utsatte 
var mindre vanligt (14 procent). Det är en liten andel 
jämfört med främlingsfientliga/rasistiska och homo-, 

bi- eller heterofobiska hatbrott, där anmälningar med 
fysisk kontakt var betydligt vanligare (21 respektive 
25 procent).

Jämfört med föregående år är fördelningen av till-
vägagångssätt för antireligiösa hatbrott relativt lika. 
Den största förändringen är att fysiska angrepp ökat 
något, från 9 till 14 procent, medan distansbrotten 
minskat något, från 53 till 48 procent. 

Plats
Religiösa platser vanlig brottsplats
Religiösa	platser såsom kyrkor, kyrkogårdar, moské-
er, synagogor eller religiösa möteslokaler är med 16 
procent en av de vanligaste brottsplatserna vid an-
tireligiösa hatbrott. Det hänger samman med att en 
stor del av de kristofobiska	hatbrotten och viss del av 
de antisemitiska hatbrotten avser skadegörelse/klot-
ter på en religiös byggnad eller plats.84 Vanligast var 
dock att ett antireligiöst hatbrott begicks på allmän 
plats	(18 procent), något som framförallt gällde hat-

84 För en detaljerad beskrivning av fördelningen av plats för det 
islamofobiska, antisemitiska och det kristofobiska motivet, se 
figurerna 1.1–1.4 i bilaga 1.

Tabell 14. Antal och andel anmälningar med identifierade antireligiösa motiv efter tillvägagångssätt, år 2010. 

Tillvägagångssätt Motiv

Antisemitiska Islamofobiska Kristofobiska1 Total

Antal % Antal % Antal % Antal %

Direkt mot person, fysisk kontakt 18 9 48 17 26 15 92 14

Direkt mot person, ej fysisk kontakt 73 38 120 43 52 29 245 38

Distans 103 53 110 40 101 56 314 48

    Allmänt klotter 29 15 5 2 16 9 50 8

    Internet 29 15 42 15 9 5 80 12

    Medier/SMS/Postbrev2 12 6 29 10 5 3 46 7

    Telefon/Fax 13 7 18 6 13 7 44 7

    Övrigt 20 10 16 6 58 32 94 14

Summa 194 100 278 100 179 100 651 100

1 I gruppen kristofobiska ingår även "övriga antireligiösa" hatbrott.        
2 Sammanslagen kategori.        
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brott med antisemitiskt motiv. Att ett hatbrott begicks 
i eller i anslutning till den utsatta personens hem var 
ungefär lika vanligt förekommande oavsett om moti-
vet till hatbrottet var antireligiöst, främlingsfientligt/
rasistiskt eller homo-, bi- och heterofobiskt. I 13 pro-
cent av anmälningarna med antireligiöst motiv hade 
brottet skett i eller i anslutning till den utsatta perso-
nens hem. 

Jämfört med 2010 var det 2011 vanligare att isla-
mofobiska hatbrott begicks på internet och på all-
män	plats,	medan en nedgång kan noteras för brott 
begångna på religiös	plats och i skola.  För de antise-
mitiska hatbrotten har en ökning skett främst för hat-
brott som begicks i skola,	medan en minskning har 
skett av hatbrott som begicks i den utsatta personens 
hem. När det gäller kristofobiska hatbrott har en ök-
ning skett av anmälningarna där brottsplatsen var all-
män	plats, medan en minskning har skett av hatbrott 
begångna i den utsatta personens hem. 
 

Figur 17. Andel anmälningar med identifierade antireligiösa 
motiv efter plats år 2011.

Relation
Vanligast med obekant gärningsperson
Vid 63 procent av de antireligiösa hatbrotten 2011 var 
gärningspersonen obekant för den utsatta personen. 
I kategorin obekant ingår kunder/klienter, personal i 
myndighetsställning eller i serviceyrken samt okända 
personer. Jämfört med året innan har andelen obekan-
ta gärningspersoner ökat något bland anmälningarna 
(från 55 till 63 procent) samtidigt som andelen ytligt	
bekanta personer har minskat (från 31 till 21 procent). 
Det är vanligare att närstående personer, såsom familj, 
släkt och vänner, är gärningsperson vid det kristofo-
biska motivet än vid de antisemitiska eller islamofo-
biska motiven (12 procent jämfört med 4 respektive 7 
procent). Det kan hänga samman med omgivningens 
reaktioner på när en person byter religion.

Uppklarade hatbrott
Detta avsnitt följer upp vad som hänt med de anmäl-
ningar avseende antireligiösa hatbrott (huvudbrottet) 
som år 2010 inkom till polis, åklagare och till andra 
brottsutredande myndigheter. Uppföljningen har 
gjorts fram till och med 30 mars 2012. 

Få religiöst motiverade hatbrott  
personuppklaras
Nästan två tredjedelar av de antireligiösa hatbrotten 
(huvudbrottet) som anmäldes 2010 hade fram till och 
med mars 2012 klarats upp. Personuppklaringen var 
5 procent, medan 57 procent av samtliga anmälda an-
tireligiösa hatbrott klarades	upp på teknisk	väg. Av 
de antireligiösa hatbrotten var 3 procent fortfarande 
under utredning, samtidigt som 36 procent var övrigt	
ouppklarade, vilket bland annat innebär att det inte 
finns någon misstänkt person till det begångna brottet 
eller att spaningsuppslag saknas. Att andelen övriga 
ouppklarade antireligiösa brott är hög förklaras av att 
de antireligiösa hatbrotten ofta består av skadegörel-
se eller klotter, en brottstyp där det sällan finns något 
uppslag för polisen att följa upp eller någon misstänkt 
person. 
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Tabell 15. Antal och andel anmälningar med identifierade antireligiösa motiv efter gärningspersonens relation till den utsatte, år 2011.

Relation Motiv

Antisemitiska Islamofobiska Kristofobiska4 Total

Antal % Antal % Antal % Antal %

Närstående1 8 4 20 7 22 12 50 8

Ytligt bekant 39 20 63 23 36 20 138 21

    Granne/Kollega2 7 4 35 13 15 8 57 9

    Känd person/grupp3 21 11 20 7 21 12 62 10

    Skolkamrat 11 6 8 3 - - 19 3

Obekant 139 72 166 60 105 59 410 63

    Kund/Klient/Servicepersonal2 10 5 43 15 4 2 57 9

    Okänd person 129 66 123 44 101 56 353 54

Uppgift saknas 8 4 29 10 16 9 53 8

Summa 194 100 278 100 179 100 651 100

1 Närstående är en hopslagen kategori av släkt, vänner/bekanta, gift/partner/sambo/före detta partner.     
2 Sammanslagen kategori. 
3 För gruppen kristofobiska är kategorin sammanslagen med skolkamrat med hänvisning till statistiksekretess. 
4 I gruppen kristofobiska ingår även "övriga antireligiösa" hatbrott.        

Tabell 16. Antal och andel uppklarade hatbrottsanmälningar efter huvudbrott med antireligiösa motiv, som anmäldes år 2010 och 
som klarats upp under perioden januari 2010–mars 2012.  

Typ av beslut Motiv

Antisemitiska Islamofobiska Kristofobiska1 Totalt

Antal % Antal % Antal % Antal %

Personuppklarade (Åtalsbeslut/Strafföreläggande/Åtalsunderlåtelse)2 9 6 13 5 4 3 26 5

Tekniskt uppklarade 74 46 182 67 56 47 312 57

Gärningen ej brott 36 22 82 30 25 21 143 26

    Misstänkta under 15 år/Brott kan ej styrkas2 21 13 38 14 13 11 72 13

    Övriga tekniskt uppklarade 17 11 62 23 18 15 97 18

Ouppklarade (under utredning/ övriga ouppklarade)2 78 48 77 28 59 50 214 39

Summa 161 100 272 100 119 100 552 100

1 I gruppen kristofobiska ingår även "övriga antireligiösa" hatbrott.        
2 Sammanslagen kategori.        
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Homofobiska, bifobiska och heterofobiska hatbrott 
kan ta sig flera uttryck, från nedsättande uttalanden 
om personens sexuella läggning till grova misshan-
delsfall. 

Vanligast är att den utsatte blir kränkt utifrån en av 
gärningspersonen uppfattad homosexuell läggning. 
Det kan handla om skadegörelse på RFSL:s85 lokaler, 
om hatiska tal i det offentliga rummet, om ärekränk-
ning eller om våldsbrott. Forskning har visat att lhbt-

85 Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transperso-
ners rättigheter.

personer86  som är öppna med sin sexuella läggning 
kan bli mer sårbara för brott.87 En undersökning visar 
även att för de homofobiska hatbrotten är det upp-
skattningsvis en fjärdedel av de utsatta som anmäler 
händelsen till polisen.88 Dessutom visar studier att ho-
mosexuella män som utsätts för hatbrott polisanmäler 
brott i dubbelt så stor utsträckning som homosexuella 
kvinnor.89

Homofobiska och bifobiska hatbrott
Den grupp som kan komma att utsättas för homofo-
biska hatbrott består av personer som gärningsperso-
nen uppfattar	vara homosexuella, oavsett om de i själ-
va verket är det.90 På samma sätt består den grupp som 
kan komma att utsättas för ett bifobiskt hatbrott av 
personer som gärningspersonen uppfattar	som bisex-
uella. Det går att anta att flertalet av hatbrotten som 
riktas mot personer som är bisexuella identifieras som 
homofobiska i statistiken eftersom det i få fall uttalat 
framgår i anmälningarna att den utsatta är bisexuell. 
Endast hatbrott där det framgår att den utsatta perso-
nen är bisexuell, antingen genom att gärningsperso-
nen uppfattar det eller att den utsatta personen själv 
beskriver att den utsatts på grund av sin bisexualitet, 
ingår i denna kategori. Homofobiska och bifobiska 
hatbrott definieras som brott som begås på grund av

86 Förkortningen LHBT står för lesbiska, homosexuella, bisexuella 
och transsexuella. 

87 Tiby och Lander (1996), Tiby (1999, s. 171 eller 2000) och 
Norrhem, Rydström och Winkvist (2008, s. 157).

88 Tiby (1999, s. 207). 
89 Tiby (1999, s. 206).
90 I Sverige har det inte gjorts någon undersökning med syfte att 

visa på antalet personer som är homo-, bi- eller heterosexuella. 
Denna typ av undersökning anses generellt vara mycket svår att 
genomföra och skulle sannolikt dras med stora metodproblem. 
RFSL (2008).

Resultat i korthet

•	År	2011	identifierades	drygt	850	anmälningar	
med hatbrott på grund av sexuell läggning. Av 
dessa hade knappt 840 anmälningar ett homo-
fobiskt motiv.

•	Jämfört	med	2010	är	det	en	ökning	med	drygt	
80 anmälningar, eller 11 procent, medan nivån 
är jämn jämfört med 2008.

•	Knappt	hälften	av	hatbrotten	med	homofo-
biskt, bifobiskt och heterofobiskt motiv var ett 
olaga hot eller ofredande. En dryg femtedel var 
ett våldsbrott. 

•	Resultat	från	NTU	2011	visar	att	utsattheten	
för brott som är homofobiskt motiverade har 
legat stabilt sedan 2009 men att de numera 
oftare uppges vara polisanmälda.

•	Två	tredjedelar	(65	procent)	av	de	homo-,	bi-	
och heterofobiska hatbrotten klarades upp. Av 
dessa personuppklarades 8 procent, medan 57 
procent blev tekniskt uppklarade.

Homofobiska, bifobiska  
och heterofobiska hatbrott
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rädsla	för,	fientlighet	eller	hat	mot	en	person,	
grupp,	egendom	eller	institution,	på	grund	av	
sexuell	läggning	och	som	aktiverar	en	reaktion	
mot	den	eller	dem	som	är,	eller	uppfattas	vara,	
homo	och	bisexuella	eller	representanter	för	
homo	och	bisexuella.91

Heterofobiska hatbrott
Personer som utsätts för heterofobiska hatbrott har 
blivit kränkta eller utsatta på grund av att de är he-
terosexuella. Heterofobiska hatbrott definieras som 
brott som begås på grund av 

rädsla	för,	fientlighet	eller	hat	mot	en	person,	
grupp,	egendom	eller	institution,	på	grund	av	
sexuell	läggning	och	som	aktiverar	en	reaktion	
mot	den	eller	dem	som	är,	eller	uppfattas	vara,	
heterosexuella	eller	representanter	för	hetero-
sexuella.

Nivå och utveckling
Under 2011 identifierades drygt 850 anmälningar där 
huvudbrottet bedömdes ha ett homo-, bi- eller hetero-
fobiskt motiv.92 Knappt 840 av dessa hade ett homo-
fobiskt motiv.93 

Figur 18. Andel anmälningar med identifierade homofobiska, 
bifobiska och heterofobiska motiv, år 2011.

91 Definitionen förändrades år 2008. 
92 En del av redovisningarna innehåller små tal. Följden blir att 

procentuella förändringar kan bli mycket stora från ett år till ett 
annat, vilket främst förekommer i jämförelser för brottstyper 
över tid. Det är i detta avsnitt inte ovanligt med skillnader på 30 
procent eller mer, vilket även varit fallet i rapporter för tidigare år.

93 Se tabell 1 för exakt antal hatbrott med homofobiskt, bifobiskt 
och heterofobiskt motiv år 2011. I tabellen finns även antalet 
hatbrott för tidigare år redovisade.

Sett över de senaste tio åren visar utvecklingen av 
antalet anmälningar en uppåtgående trend, vilket il-
lustreras av figur 19. Den tidigare tydliga uppåtgående 
trenden avstannade dock mellan 2008 och 2009, för 
att gå ner året efter. Jämfört med 2010 ökade anmäl-
ningarna 2011 med 11 procent, även om nivån fortfa-
rande är lägre än 2008. 

När insamlingsmetoden genomgick en stor föränd-
ring 2004 uppstod en nivåskillnad eftersom fler an-
mälningar som var relevanta för statistiken hittades.94 
Mellan 2007 och 2008 utvidgades hatbrottsbegreppet 
till att inkludera fler grupper i statistiken, bland annat 
bi- och heterosexuella, vilket även det ledde till en ni-
våskillnad. Rättsväsendet har under senare år genom-
fört olika insatser i form av utbildningar av personal 
och samverkan med myndigheter och ideella organi-
sationer för att informera om och förebygga hatbrott 
på grund av sexuell läggning. Att fler brott anmäls 
kan vara en effekt av att anmälningsbenägenheten har 
ökat och av att polis och åklagare har blivit bättre på 
att uppmärksamma hatbrott när de väl anmäls.

Figur 19. Antal anmälningar med identifierade homofobiska, 
bifobiska och heterofobiska motiv,* åren 2002–2011. 

* Definitionen av vad som är ett hatbrott på grund av sexuell läggning 
förändrades mellan 2007 och 2008. Bifobiska och heterofobiska 
hatbrott ingår efter definitionsförändringen. 

Brottsstruktur
De vanligaste identifierade anmälda homo-, bi- och he-
terofobiska hatbrotten år 2011 var olaga hot/ofredan-
de (47 procent), följt av våldsbrott och ärekränkning 
(22 respektive 17 procent). Olaga diskriminering och 
hets mot folkgrupp var de brottstyper som förekom i 

94 Mellan åren 2003 och 2004 fördubblades antalet identifierade 
homofobiska hatbrott. 
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lägst utsträckning. Fördelningen för homofobiska hat-
brott har varit stabil de senaste åren. En skillnad 2011 
var att även om de övergripande andelarna var i stort 
sett oförändrade så hade antalet fall av olaga diskrimi-
nering nästan fördubblats jämfört med 2010 medan 
antalet hets mot folkgrupp hade halverats. Det hand-
lar dock om små tal, vilket gör att det inte är ovanligt 
med kraftiga förändringar från år till år. Nedan följer 
en mer detaljerad beskrivning av vissa brottstyper som 
ingår i tabell 17.

Olaga hot/ofredande
Drygt 400 anmälningar avseende olaga hot och ofre-
dande med homo-, bi- och heterofobiska motiv identi-
fierades för 2011, vilket är en ökning med 27 procent 
från föregående år, men en minskning med 19 pro-
cent jämfört med 2008. Hemmet är en relativt vanlig 
brottsplats vid homofobiska hatbrott. Ett exempel på 
ett ofredande i den utsattes hem är: 

Utpekad	person	är	granne	med	Mia	och	Caro-
line.	Han	stod	på	sin	balkong	och	filmade	Mia	
och	Caroline	när	de	låg	och	kramades	på	sin	
egen	balkong.	De	misstänker	att	det	även	är	
han	som	stoppar	lappar	i	deras	brevlåda,	där	

det	 bland	 annat	 stått	 ”vilket	 slöseri	 med	 så	
snygga	kvinnor”	och	”det	ni	gör	är	onaturligt,	
jag	kan	omvända	er”.	De	tror	att	han	håller	på	
så	för	att	de	är	homosexuella.

Våldsbrott
Under 2011 identifierades knappt 190 anmälningar 
avseende våldsbrott med homo-, bi- och heterofobiska 
motiv, vilket är en ökning med 7 procent sedan före-
gående år. Jämfört med 2008 har anmälningar avse-
ende våldsbrott minskat med 32 procent. De anmälda 
homofobiska våldsbrotten begås ofta på allmän plats 
eller nöjesplats, exempelvis restaurang och nattklubb, 
och gärningspersonen är vanligtvis obekant för den 
utsatte. En sådan händelse kan exempelvis gå till så 
här:

Martin	uppger	att	han	under	kvällen	varit	på	
nattklubb.	När	han	gick	hemåt	kom	det	fram	
3–4	gärningsmän	och	började	slå	och	sparka	på	
honom.	Gärningsmännen	 sa	även	”bögjävel”	
och	”äckliga	homofil”	medan	de	slog	honom.	
Martin	 föll	 till	 marken	 och	 gärningsmännen	
fortsatte	sparka	på	honom	medan	han	låg	ner.	

Tabell 17. Antal och andel anmälningar med identifierade homofobiska, bifobiska och heterofobiska motiv, efter huvudbrottskate-
gori, åren 2006–2011.

Brottskategori 2006 2007 2008* 2009 2010 2011 Förändring 
jämfört med 

2010, i %Antal % Antal % Antal % Antal % Antal % Antal %

Våldsbrott** 160 23 182 25 278 26 252 24 176 23 189 22 7

Olaga hot/ofredande 277 40 288 40 499 47 530 50 318 41 405 47 27

Ärekränkning 138 20 130 18 115 11 148 14 171 22 146 17 -15

Skadegörelse/klotter 59 9 102 14 106 10 100 9 59 8 66 8 12

Hets mot folkgrupp 33 5 13 2 20 2 14 1 25 3 13 2 -48

Olaga diskriminering 11 2 5 1 15 1 5 0 7 1 13 2 86

Övriga brott 6 1 3 0 22 2 11 1 14 2 22 3 57

Summa 684 100 723 100 1 055 100 1 060 100 770 100 854 100 11

* Definitionen av vad som är ett hatbrott på grund av sexuell lägggning har förändrats mellan åren 2007–2008. Bifobiska och heterofobiska 
hatbrott ingår efter definitionsförändringen.           
** I kategorin våldsbrott ingår dödligt våld, misshandel, våld mot tjänsteman, rån, fridsbrott, kvinnofridsbrott och våldtäkt.    
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Ärekränkning
Knappt 150 anmälningar avseende brottstypen äre-
kränkning identifierades 2011, vilket är en minskning 
med 15 procent jämfört med 2010, men en ökning 
med 27 procent jämfört med 2008. Ärekränkning kan 
exempelvis ske via utpekande klotter, riktade medde-
landen på internet eller verbalt genom direkta uttalan-
den mot en person.95 Ärekränkningar på internet blir 
allt vanligare, som i följande exempel:

I	chatforumet	på	skolans	hemsida	har	någon	
skrivit	ett	inlägg	om	Simon	där	det	bland	annat	
står	”BögSimon	i	9b	tafsar	på	pojkar.	Fyfan	
vad	äcklig	han	är!”

Skadegörelse/klotter
De homo-, bi- och heterofobiska hatbrottsanmälning-
arna avseende skadegörelse/klotter uppgick år 2011 
till sammanlagt knappt 70, vilket är en ökning med 12 
procent jämfört med föregående år, men en minskning 
med 38 procent jämfört med 2008. I kategorin ingår 
skadegörelse/klotter mot privat egendom, exempelvis 
där en bil eller en ytterdörr repas, klottras ner eller för-
störs. I kategorin ingår även skadegörelse och klotter 
mot kända lhbt-lokaler. En illustration av ett sådant 
brott är:

Okända	gärningsmän	har	kastat	 sten	 genom	
flera	 rutor	 till	 RFSL:s	 kontor.	 De	 har	 även	
klottrat	 kränkande	ord	om	homosexuella	på	
dörren	och	slitit	ner	RFSL:s	flagga.	

Hets mot folkgrupp
Under 2011 identifierades drygt 10 anmälningar avse-
ende hets mot folkgrupp med homo-, bi- och hetero-
fobiska motiv, vilket är en minskning med 48 procent 
sedan år 2010 och en minskning med 35 procent se-
dan 2008. Med låga antalssiffror blir de procentuella 
förändringarna ofta stora.  Det här är ett exempel på 
brottstypen hets mot folkgrupp:

En	grupp	unga	män	stod	utanför	uteservering-
en	till	gayklubben	Regnbågen	och	skanderade	

95 Brå har i samråd med JämO (Brå 2007b, s. 128) publicerat en 
skolhandledning som vänder sig till barn och ungdomar med 
frågeställningar kring människors identitet, känsloliv, sexualitet 
och värdegrund. Publikationen innehåller fakta, berättelser, öv-
ningar och diskussionsunderlag för temaarbeten om bland annat 
trakasserier och ärekränkningar på grund av sexuell läggning. 

”befria	vår	stad	från	bögbaciller”	och	”en	död	
homo	är	en	bra	homo!”	

Olaga diskriminering
Drygt 10 anmälningar identifierades avseende olaga 
diskriminering för 2011, vilket är en ökning med 6 
anmälningar (86 procent) jämfört med 2010, men i 
princip samma nivå som 2008. Enskilda personer kan 
anmäla fall av olaga diskriminering till Diskrimine-
ringsombudsmannen (DO). Antalet diskriminerings-
ärenden har varit relativt konstant de senaste åren.96 
Typiska exempel på olaga diskriminering är homosex-
uella som avvisas från ett uteställe (krog, nattklubb) 
eller en restaurang för att de på ett öppet sätt visat sin 
sexuella läggning, vilket följande är ett exempel på:

Alex	och	Oliver	kommer	till	restaurangen	hand	
i	hand.	När	de	kommer	in	säger	servitören	att	
”det	finns	barnfamiljer	här”,	”det	ser	inte	bra	
ut”,	”någon	kanske	inte	gillar	att	ni	håller	om	
varandra”.	Servitören	säger	plötsligt	att	restau-
rangen	är	fullbokad,	trots	att	Alex	och	Oliver	
ser	andra	sällskap	som	blir	mottagna	fastän	de	
inte	har	bokat	bord.

Tillvägagångssätt vid brotten
Vanligast att hatbrott begås i den utsattes 
närhet, utan fysisk kontakt
I 41 procent av de homo-, bi- och heterofobiska an-
mälningarna 2011 begicks brottet direkt mot den 
utsatte personen i dennes närhet, men utan att fy-
sisk kontakt uppstod. En jämförelse mellan samtliga 
hatbrottsmotiv visar dock att med undantag av vid 
afrofobiska hatbrott är fysisk kontakt vanligare vid 
homo-, bi-, och heterofobiska hatbrott än vid övriga 
motiv. En fjärdedel av hatbrotten på grund av sexuell 
läggning, samt vid afrofobiska hatbrott, begicks med 
fysisk kontakt mellan gärningsperson och den utsat-
te. En något högre andel av de anmälda hatbrotten på 
grund av sexuell läggning, 35 procent, begicks på dis-
tans. Det vanligaste var då att den utsatte hotades eller 
kränktes via internet, telefon eller sms. Fördelningen 
mellan kategorierna liknar föregående år, men jämfört 
med 2010 har antalet klotter minskat medan antalet 
hatbrott utförda per sms har ökat.

96 Åren 2009-2011 anmäldes omkring 40–45 fall av diskrimine-
ring per år till Diskrimineringsombudsmannen (DO) (2011, s. 17 
och 2012, s.17).
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Tabell 18. Antal och andel anmälningar med identifierade 
homofobiska, bifobiska och heterofobiska motiv efter tillväga-
gångssätt, år 2011. 

Tillvägagångssätt Antal %

Direkt mot person, fysisk kontakt 210 25

Direkt mot person, ej fysisk kontakt 349 41

Distans 295 35

    Allmänt klotter 15 2

    Internet 120 14

    Postbrev/Medier* 14 2

    SMS 68 8

    Telefon/fax 62 7

    Övrigt 16 2

Summa 854 100

* Sammanslagen kategori.  

Plats
Internet en vanlig brottsplats
Vid homo-, bi- och heterofobiska hatbrott kan man 
tala om tre framträdande brottsplatser. Mest före-
kommande 2011 var allmän	plats (21 procent). Vid 
14 procent av anmälningarna angavs internet som 
brottsplats. Nästan lika vanligt var att brottet skedde 
i eller i anslutning till den utsattes hem (13 procent). 
Jämfört med föregående år utmärker sig i år allmän 
plats	som den vanligaste brottsplatsen i och med att 
andelen brott som sker på internet ligger kvar på sam-
ma nivå medan andelen brott som begicks i eller i an-
slutning till den utsattes hem har minskat från 17 till 
13 procent. 

Figur 20. Andel anmälningar med identifierade homofobiska, 
bifobiska och heterofobiska motiv efter plats, år 2011. 

Relation
Närstående gärningsperson vanligare vid 
homo-, bi- och heterofobiska hatbrott
Vid drygt hälften (53 procent) av de homo-, bi- och 
heterofobiska hatbrotten år 2011 var gärningsper-
sonen obekant för den utsatta personen. I knappt en 
fjärdedel av fallen (24 procent) var gärningspersonen 
en ytlig	bekant, det vill säga en granne, skolkamrat el-
ler en för den utsatta personen till namn eller utseende 
känd person eller grupp. Vid 7 procent av fallen ut-
sattes personen av sin skolkamrat. Forskning visar att 
pojkar är mest utsatta för kränkningar relaterade till 
homosexualitet i skolmiljö.97 Jämfört med föregående 
år ser relationsfördelningen i stort sett lika ut. Att ut-
sättas av en närstående (exempelvis en före detta part-
ner, släkting eller vän) är vanligare vid detta motiv än 
vid övriga hatbrott, 11 procent jämfört med mellan 
6–8 procent.

Uppklarade hatbrott
När anmälningarna från 2010 följts upp fram till och 
med slutet av mars 2012 framgår att 65 procent av de 
homo-, bi- och heterofobiska hatbrottsanmälningar-
na (huvudbrottet) hade klarats upp. 8 procent av an-

97 Witkowska (2005) och Holm, Osbeck och Wernersson (2003). 
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mälningarna personuppklarades, medan 57 procent 
klarades upp på teknisk	väg.	Åtalsbeslut är det vanli-
gaste beslutet i samband med att ett brott personupp-
klaras. Vid en tidigare studie genomförd av Forum för 
levande historia följdes polisanmälda homofobiska 
hatbrott i rättskedjan utifrån brottstyperna ofredan-
de, olaga hot och misshandel. Drygt 10 procent av an-
mälningarna gick vidare till åtal.98 Studien presenterar 
således en andel personuppklarade anmälningar som 

98 Forum för levande historia (2006a). Huvudsyftet med studien 
var att följa de polisanmälda hatbrotten genom rättskedjan och 
att undersöka om straffskärpningsregeln användes. Av de 614 
anmälningar som kategoriserades som homofobiska hatbrott av 
Säpo år 2004 valdes 367 anmälningar ut. Endast 35 anmäl-
ningar gick vidare från polismyndigheterna till åtal, vilket i sin tur 
ledde till 24 domar. 10 av dessa domar innehöll ingenting som 
antydde att brottet bedömdes vara ett hatbrott. I endast två fall 
tillämpades straffskärpningsregeln. I studien ingick ej brottstyper 
som brukar ha lägre uppklaring.

liknar resultatet i denna statistik. Homofobiska hat-
brott med högre andel personuppklaringsbeslut i sta-
tistiken är framför allt våldsbrott99 och olaga hot/ofre-
dande, medan ärekränkning och hets mot folkgrupp 
har en lägre andel personuppklaringsbeslut. 

Vid en uppdelning av de tekniskt uppklarade homo-
fobiska hatbrotten noteras en omfördelning av beslut 
mellan kategorierna övriga	 tekniskt	uppklarade	och 
gärningen	ej	brott,	där den tidigare kategorin minskat 
i antal medan den senare har ökat med motsvarande 
mängd. Omfördelningen påverkar emellertid inte det 
sammantagna resultatet för tekniskt uppklarade an-
mälningar. Vid 5 procent av anmälningarna var den 
misstänkte för brottet under 15 år och därmed inte 
straffmyndig. Det är en högre andel än för hatbrott ge-
nerellt, där andelen är 3 procent.   

99 En tolkning skulle kunna vara att det vid dessa brottstyper oftare 
redan vid anmälan finns en misstänkt gärningsperson. 

Tabell 20. Antal och andel uppklarade brottsanmälningar efter 
huvudbrott, med homofobiska motiv som anmäldes 2010 och 
som klarats upp under perioden januari 2010–mars 2012. 

Typ av beslut Antal %

Personuppklarade  (Åtalsbeslut/       
Strafföreläggande/Åtalsunderlåtelse)*

58 8

Tekniskt uppklarade 437 57

     Misstänkta under 15 år 41 5

     Brott kan ej styrkas 102 13

     Gärningen ej brott 162 21

     Övriga tekniskt uppklarade 132 17

Ouppklarade 275 36

     Under utredning 17 2

     Övriga ouppklarade 258 34

Summa 770 100

* Sammanslagen kategori.

Tabell 19. Antal och andel anmälningar med identifierade ho-
mofobiska, bifobiska och heterofobiska motiv efter gärnings-
personens relation till den utsatte, år 2011. 

Relation Antal %

Närstående 97 11

Gift/Partner/Sambo/Före detta partner* 32 4

Släkt 25 3

Vänner/bekanta 40 5

Ytligt bekant 203 24

Granne 46 5

Kollega 14 2

Känd person/grupp 82 10

Skolkamrat 61 7

Obekant 455 53

    Kund/klient 50 6

Servicepersonal 44 5

Okänd person 361 42

Uppgift saknas 99 12

Summa 854 100

* Sammanslagen kategori. 
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Självrapporterad utsatthet för 
hatbrott år 2010 (NTU 2011)
I det här avsnittet presenteras uppgifter om befolk-
ningens erfarenhet av och utsatthet för homofobiska 
hatbrott. Som tidigare nämnts är det konstaterat att 
mörkertalet vid hatbrott är stort. För att få en hel-
täckande bild av hur utsatthet för brott ser ut kan un-
dersökningar av självrapporterad utsatthet användas 
som komplement till statistiken över anmälda hat-
brott. Sammantaget ger många källor en mer nyanse-
rad bild av hatbrottslighetens omfattning och karak-
tär. Ett problem med NTU bedöms dock vara att de 
som tillfrågas gärna vill lämna ”rätt” svar; exempelvis 
genom att svara att händelsen är polisanmäld.

För brottstyperna personrån, misshandel, hot och 
trakasserier ställs det i NTU frågor om huruvida den 
utsatte upplever att det fanns något homofobiskt i 
motivet. Vid tolkning av materialet är det viktigt att 
vara medveten om att antalet observationer för hat-
brott och i synnerhet för homofobiska hatbrott i un-
dersökningsmaterialet är litet och att nivåerna därför 
kan variera påtagligt mellan åren.100 Det låga antalet 
observationer innebär att det inte är möjligt att utifrån 
detta mättillfälle beskriva fördelningen av brottstyper 
för homofobiska hatbrott.

Tabell 21. Utsatthet i befolkningen (16–79 år) för homofobiska 
hatbrott samt skattat antal utsatta personer åren 2008–2010 
enligt NTU 2011.

Andel utsatta Skattat antal utsatta

2008 2009 2010 2008 2009 2010

Homfobiska 
hatbrott

0,2 0,3 0,3 17 000 19 000 19 000

Utsattheten för homofobiska hatbrott stabil
Sammantaget uppger 0,3 procent, vilket uppskatt-
ningsvis motsvarar 19 000 personer, i befolkningen 
(16–79 år) att de utsattes för hatbrott med homofo-
biskt motiv under 2010. Nivån är något högre än åren 
2007–2008 då nivån var 0,2 procent (17 000). Nivån 
har emellertid varit stabil sedan 2009. Resultatet kan 
jämföras med att sammanlagt 9 procent av befolk-
ningen uppgav att de hade utsatts för personrån, miss-

100 Konfidensintervall är inte lämpligt att beräkna på få observatio-
ner. 

handel, hot och trakasserier under 2010 oavsett motiv 
bakom brottet, vilket motsvarar cirka 645 000 per-
soner. Som framgår av tabell 22 kan antalet händel-
ser med homofobiska motiv utifrån undersökningen 
uppskattas till 31 000 brottshändelser år 2010. Enligt 
resultaten från NTU är det alltså vanligare med utsatt-
het för hatbrott med främlingsfientliga motiv jämfört 
med hatbrott med homofobiska motiv. 

Tabell 22. Utsatthet i befolkningen (16–79 år) för homofobiska 
hatbrott samt skattat antal händelser och andel polisanmälda 
händelser år 2010 enligt NTU 2011. 

Andel 
utsatta i 
procent

Skattat an-
tal utsatta 
personer 
i befolk-
ningen

Skat-
tat antal 
händelser 
i befolk-
ningen

Andel 
anmälda 
händelser 
i procent

Homofo-
biska hatbrott 
(n=26 brutto)

0,3 19 000 31 000 40

Homofobiska hatbrott anmäls  
i högre utsträckning 
Av NTU 2011 framgår att 40 procent av de homo-
fobiska hatbrotten 2010 hade polisanmälts, vilket är 
den högsta andelen sedan frågor om utsatthet för brott 
med homofobiskt motiv togs upp i NTU 2006. Tidiga-
re har den uppgivna andelen polisanmälda brott upp-
gått till 17–35 procent. Ett flertal studier har tidigare 
visat att anmälningsbenägenheten bland den grupp 
som utsätts för homofobiska hatbrott är låg och att 
runt 25–30 procent av brotten anmäls.101 Enligt NTU 
var andelen anmälda homofobiska hatbrott 2010 hö-
gre än anmälningsnivån totalt sett i befolkningen, 
vilken var 32 procent för de fyra aktuella brottsty-
perna.102 Det är dock viktigt att beakta att antalet per-
soner som i NTU svarade på frågor om utsatthet för 
homofobiska brott var mycket lågt, varför statistiken 
bör tolkas med försiktighet.

Män och kvinnor utsätts i nästan lika stor 
utsträckning för homofobiska hatbrott
Män och kvinnor uppger att de utsatts för homofobis-
ka hatbrott i nästan samma utsträckning, 51 procent 
jämfört med 49 procent. Det är en utjämning jämfört 

101 Tiby (1999, s. 207). 
102 Brå (2012a).
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med föregående år då 58 procent av männen och 42 
procent av kvinnorna uppgav att de utsatts för homo-
fobiska hatbrott. Den jämna fördelningen ser likadan 
ut för de fyra brottstyperna, även när man studerar 
dem som oavsett motiv utsatts för brott. 

Figur 21. Den utsattes kön vid homofobiska hatbrott (i befolk-
ningen 16–79 år) år 2008–2010, enligt NTU 2009–2011.

Yngsta åldersgruppen mer utsatta för  
homofobiska hatbrott
Enligt uppgifter från NTU 2009–2011 framgår det 
att i 41 procent av de homofobiska hatbrotten under 
2008–2010 var den utsatte personen 16–24 år. Figur 
22 visar även att 33 procent av de homofobiska hat-
brotten riktar sig mot personer i åldrarna 25–44 år, 
medan motsvarande andel för personer på 45–64 år 
är 22 procent. 

Figur 22. Den utsattes ålder vid homofobiska hatbrott (i befolk-
ningen 16–79 år) år 2008–2010, enligt NTU 2009–2011.Män 
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Transfobiska hatbrott
Transfobiska hatbrott kan ta sig många olika uttryck. 
Det kan exempelvis vara fråga om vandalisering av ens 
hem eller trakasserier på grund av den utsattes könsö-
verskridande identitet eller könsuttryck.

Könsöverskridande identitet  
och könsuttryck
Transpersoner är ett paraplybegrepp för personer med 
könsöverskridande identitet (det kön personen upp-
lever sig ha) eller könsuttryck (det kön personen iklä-
der sig).103 Transpersoner inkluderas inte i begrep-
pet sexuell läggning eftersom det inte är en sexuell 
läggning. En transperson kan således vara antingen 
homo-, bi- eller heterosexuell.104 De grupper som kan 
ingå är dragqueens,105 dragkings,106 intergenders,107 
intersexuella,108 transgenderister,109 transsexuella,110 
och transvestiter111. Det är alltså personer som har 
en könsidentitet som helt eller tidvis skiljer sig från 
de vanliga normerna i samhället för hur en man eller 
kvinna förväntas vara.112 

103 Darj och Nathorst-Böös (2008, s. 6).
104 RFSL (2010).
105 Man som ikläder sig de typiskt kvinnliga attributen.
106 Kvinna som ikläder sig de typiskt manliga attributen.
107 En person som definierar sig som att befinna sig mellan eller 

bortom de traditionella könen eller som väljer att inte definiera 
sin könsidentitet alls.

108 En person som är född med könsorganskaraktäristika av båda 
könen. Förut användes termen hermafroditer men den anses i 
dag som nedvärderande.

109 Hur en person väljer sin könsidentitet, från att till exempel vara 
fysiskt man och klä sig i manskläder och uppträda i någon sorts 
mansroll, men känna sig som kvinna och vara öppen med vänner 
om det, till att klä sig och uttrycka sig så långt man kan som det 
kön man ser sig som.

110 En person som upplever sig tillhöra det motsatta könet och 
oftast önskar korrigera den ”felaktiga kropp” han/hon har genom 
hormonbehandling och kirurgi.

111 En person som känner ett starkt behov av att klä sig i det andra 
könets kläder.

112 Justitiedepartementet (2006, s. 41).

Vad är ett transfobiskt hatbrott?
Enbart uttryck kopplade till transpersoner och uttryck 
som kan särskiljas från det homofobiska motivet blir 
bedömda som transfobiska hatbrott i statistiken. Om 
en gärningsperson skriker ”bögjävel” till den utsat-
te bedöms brottet i anmälan som homofobiskt, men 
om gärningspersonen till exempel säger ”klä dig som 
en man” till den manliga transvestiten, antas brottet 
vara ett resultat av transfobi, det vill säga motiverat av 
åsikter om transpersonens könsidentitet. 

Transfobiska hatbrott definieras som brott som be-
gås på grund av

rädsla	för,	fientlighet	eller	hat	mot	en	person,	
grupp,	egendom	eller	institution,	på	grund	av	
könsöverskridande	identitet	eller	könsuttryck	
och	 som	aktiverar	 en	 reaktion	mot	den	 eller	
dem	som	är,	eller	uppfattas	vara,	transpersoner	
eller	representanter	för	transpersoner.

Varför inkludera könsöverskridande  
identitet i hatbrottsstatistiken?
På senare tid har inte bara homo- och bisexuella per-
soners livssituation, utan även könsöverskridande 
personers livssituation uppmärksammats. I den dis-
krimineringslag (2008:567) som trädde i kraft 1 janu-

Resultat i korthet

•	Drygt	50	anmälningar	identifierades	innehålla	
ett transfobiskt motiv 2011.

•	Den	vanligaste	brottstypen	2011	var	olaga	hot	
och ofredande, följt av misshandel och äre-
kränkning.



61

ari 2009 har könsöverskridande identitet eller uttryck 
antagits som en ny diskrimineringsgrund. Detta dis-
krimineringsförbud ska gälla alla samhällsområden. 
Även internationellt har brott riktade mot personer 
med könsöverskridande identitet uppmärksammats, 
exempelvis har man i England och Wales i sin hat-
brottsstatistik lagt till gender	or	gender	identity som 
ett motiv.

Tabell 23. Antal anmälningar med identifierade transfobiska 
motiv, åren 2009–2011.   

Motiv 2009 2010 2011

Antal Antal Antal

Transfobiskt 30 31 52

Nivå och brottsstruktur
Under 2011 identifierades drygt 50 anmälningar inne-
hålla ett transfobiskt motiv. Det är en ökning med 
drygt 20 anmälningar jämfört med 2010. Antalet an-
mälningar med ett transfobiskt motiv är mycket få, 
vilket är viktigt att ha i åtanke vid tolkningen av resul-
taten. Det låga antalet skapar större osäkerhet i ned-
brytningen av olika kategorier och kan bidra till stora 
variationer mellan åren.

I flertalet anmälningar riktades det transfobiska hat-
brottet mot personer som genomgått ett könsbyte. Det 
kan handla om att en gärningsperson med fysiskt våld, 
trakasserier eller skadegörelse på hem och egendom 
gått till angrepp mot den utsatta personen. Ett exem-
pel på ett ofredande med transfobiskt motiv är:

Målsägande	gick	på	stan	och	mötte	 två	okän-
da	gärningsmän	som	började	ifrågasätta	varför	
målsägande	klär	sig	som	en	kvinna.	”Du	borde	
inte	få	gå	omkring	sådär,	äckliga	transa”	sa	den	
ena	av	dem	samtidigt	som	han	spottade	på	mål-
sägande	och	fnös.	Målsägande	upplevde	det	hela	
som	mycket	obehagligt	och	känner	sig	kränkt.

De vanligaste transfobiska hatbrotten 2011 var olaga 
hot och ofredande (30 anmälningar) följt av våldsbrott 
och ärekränkning (10 respektive 7 anmälningar). 

Plats och relation
De flesta hatbrottsanmälningar med transfobiska mo-
tiv år 2011 skedde på allmänna	platser och på inter-
net. Nöjesplatser och i eller i nära anslutning till det 
egna hemmet var även vanligt förekommande platser. 
I majoriteten av anmälningarna var gärningsperso-
nen okänd för den utsatte, vilket var fallet i 21 av hat-
brottsanmälningarna med transfobiska motiv.

hATBROTTssTATisTiken 2011 • TRAnsfOBiskA hATBROTT 
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I detta avsnitt redogörs för anmälningar där brottet 
bedöms vara vit makt-ideologiskt motiverat. Med be-
greppet vit makt-ideologiska	hatbrott avses hatbrott 
som motiveras av gärningspersonens högerextrema 
värderingar eller nationalsocialistiska ideologi.113 

Vid hatbrott där det i motivbilden ingår vit makt-
ideologi finns ett flertal typfall. Det kan handla om att 
gärningspersoner skriker ”sieg heil” eller gör så kal-
lade hitlerhälsningar på en allmän plats. Det förekom-
mer flygblad i skolor och på offentliga platser med vit 
makt-ideologiska budskap kopplade till organisatio-
ner. Det är även vanligt att hakkors och ideologiska 
budskap114 som ZOG115 eller siffrorna 14116 eller 88117 
klottras på bilar tillhörande utsatta, på brevlådor eller 
på dörren till deras hem eller till olika lokaler.

Nivå och utveckling
Av samtliga identifierade hatbrottsanmälningar 2011, 
drygt 5 490, var knappt 520 anmälningar (9 procent) 
vit makt-ideologiskt motiverade. Det är en ökning 
med drygt 70 anmälningar sedan 2010. I jämförelse 
med 2010 är andelen vit makt-ideologiskt motiverade 
hatbrott av samtliga hatbrottsanmälningar oföränd-
rad.

113 Fram till 2004 hade Säpo i sin årliga rapport Brottslighet kopp-
lad till rikets inre säkerhet ett stort fokus på brott kopplade till vit 
makt-miljön. Se vidare Säpo, exempelvis 2001 och 2005. 

114 Se Gestrin (2007, s. 85–122) för en beskrivning av högerex-
trema rörelser och deras symboler, nummersymboler, hyllnings-
dagar och förkortningar. 

115 ZOG är en beteckning som ibland används vid ideologiska hat-
brott. Förkortningen står för en föreställning om att världen styrs 
av en judisk konspiration, kallad Zionist Occupation Government.

116 De fjorton orden ”Vi måste säkra existensen för vårt folk och en 
framtid för våra vita barn” är ett välkänt citat i nazistiska kretsar.

117 Åttonde bokstaven i alfabetet är H. HH = Heil Hitler.

Figur 23. Antal anmälningar med identifierade vit makt-ideolo-
giska motiv, åren 2004–2011. 

*Tidsserien är bruten för att markera de metodförändringar som 
genomförts. 
.. = Uppgift ej tillgänglig.

Resultat i korthet

•	Under	2011	identifierades	knappt	520	anmäl-
ningar vara vit makt-ideologiskt motiverade, 
vilket är en ökning med drygt 70 anmälningar 
(16 procent) sedan 2010.

•	9	procent	av	samtliga	hatbrottsanmälningar	
2011 var vit makt-ideologiskt motiverade, 
drygt en fjärdedel av dessa kunde kopplas till 
en organisation.

•	Den	vanligaste	brottstypen	var	hets	mot	folk-
grupp följt av skadegörelse/klotter.

•	En	tredjedel	av	de	vit	makt-ideologiskt	motive-
rade hatbrotten skedde på allmänna platser.

•	Drygt	9	procent	av	de	vit	makt-ideologiskt	
motiverade hatbrotten år 2011 personuppkla-
rades.
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Anmälningar med koppling till vit makt-miljön har 
samlats in sedan början av 1990–talet. I kategorin in-
gick tidigare även brott som inte var hatbrott, exem-
pelvis brott som begicks mellan högerextrema grupper 
eller av den autonoma miljön. Under åren 2004–2007 
varierade antalet anmälningar mellan drygt 300 och 
400 per år. Sedan år 2008, då Brå utökade definitio-
nen av hatbrott, har fler anmälningar kommit att in-
kluderas i statistiken.

Hatbrottsmotiv
Vit makt-ideologi vanligast vid  
främlingsfientliga hatbrott
Majoriteten av de knappt 520 identifierade anmäl-
ningarna med vit makt-ideologiskt motiv (82 procent) 
från 2011 bedömdes ha ett främlingsfientligt/rasistiskt 
motiv. De antireligiösa hatbrotten utgjorde 15 pro-
cent och de homo-, bi- och heterofobiska hatbrotten 
utgjorde 2 procent. Jämfört med föregående år är för-
delningen likartad. 

Om man däremot studerar andelen anmälningar 
med en vit makt-ideologi för respektive motiv fram-
kommer att i drygt en fjärdedel (28 procent) av de an-
tisemitiska hatbrottsanmälningarna är en sådan ide-
ologi identifierad, vilket är en hög andel i jämförelse 
med de övriga motiven. Sett till samtliga antireligiösa 
motiv har en vit-makt ideologi identifierats i 12 pro-
cent av anmälningarna. Motsvarande siffra för de 
främlingsfientliga/rasistiska hatbrottsanmälningarna 

är 11 procent och för de homofobiska, bifobiska och 
heterofobiska hatbrotten 1 procent.

Brottsstruktur
De vanligaste brottstyperna i hatbrottsanmälningar-
na med vit makt-ideologiskt motiv år 2011 var hets 
mot folkgrupp och skadegörelse/klotter (44 respekti-
ve 31 procent) följt av olaga hot och ofredande (15 
procent).118

I jämförelse med 2010 har brottstypen hets mot folk-
grupp och skadegörelse/klotter ökat med 7 respektive 
4 procent. Våldsbrott samt olaga hot och ofredande 
har däremot minskat med 3 respektive 8 procent. För 
övriga hatbrott där det ingår vit makt-ideologi i mo-
tivbilden är nivån i stor sett densamma som år 2010. 
Nedan följer en mer detaljerad beskrivning av de olika 
brottstyperna.

Hets mot folkgrupp
Hets mot folkgrupp är den enskilt vanligaste brotts-
typen bland de anmälningar som identifierades som 
vit makt-ideologiskt motiverade hatbrott. Under 2011 
identifierades knappt 230 sådana anmälningar. Det är 
en ökning med knappt 60 anmälningar (37 procent) 
jämfört med 2010. Nedan ges ett exempel på ett anti-

118 I jämförelser för brottstyper över tid kan mycket stora procentu-
ella förändringar från ett år till ett annat uppstå på grund av små 
absoluta tal.

Tabell 24. Antal och andel anmälningar med identifierade vit makt-ideologiska motiv, efter hatbrottsmotiv, åren 2007–2011. 

Motiv 2007 2008 2009 2010 2011 Förändring 
jämfört med 

2010, i %Antal % Antal % Antal % Antal % Antal %

Främlingsfientliga/rasistiska 332 81 586 84 447 81 357 80 426 82 19

Islamofobiska 15 4 24 3 7 1 14 3 15 3 7

Antisemitiska 40 10 43 6 69 12 42 9 54 10 29

Kristofobiska1 .. .. 14 2 15 3 8 2 10 2 25

Homofobiska, bifobiska och 
heterofobiska 21 5 28 4 17 3 23 5 12 2 -48

Summa 408 100 695 100 555 100 444 100 517 100 16

 .. = Uppgift ej tillgänglig. 
1 I gruppen kristofobiska ingår även "övriga antireligiösa" hatbrott.        
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semitiskt hatbrott som bedömts som vit makt-ideolo-
giskt motiverat:

Målsägande	var	på	väg	hem	från	synagogan.	
Strax	utanför	stod	en	okänd	gärningsman	och	
skrek	”jävla	judar”	och	”sieg	heil”	flera	gånger	
mot	målsägande	och	flera	andra	personer	på	
plats	samtidigt	som	han	höjde	sin	ena	arm.

Skadegörelse/klotter
Av de hatbrottsanmälningar som identifierades inne-
hålla ett vit makt-ideologiskt motiv år 2011 var 160 
av brottstypen skadegörelse/klotter. Det innebär en 
minskning med 35 anmälningar jämfört med föregå-
ende år. Nedan ges ett exempel på ett främlingsfient-
ligt/rasistiskt hatbrott som bedömts som vit makt-ide-
ologiskt:  

Rektorn	på	skolan	anmäler	att	någon	har	skri-
vit	 ”blattesvin”	 och	 målat	 flera	 hakkors	 på	
fönster	och	väggar	med	vit	 sprayfärg	vid	en-
trén	till	skolans	gymnastiksal.

Olaga hot och ofredande
Av de hatbrottsanmälningar som identifierades ha ett 
vit makt-ideologiskt motiv år 2011 avsåg knappt 80 
anmälningar brottstyperna olaga hot och ofredande, 
vilket är en minskning med knappt 25 anmälningar 
jämfört med föregående år. Nedan ges ett exempel på 

ett olaga hot med ett antisemitiskt motiv som utspelar 
sig på internet:

 
Okänd	 gärningsman	 har	 skickat	 ett	 nedsät-
tande	meddelande	till	målsägande	via	epost,	
där	det	bland	annat	står	”jävla	judesvin,	synd	
att	inte	Hitler	lever,	ni	borde	alla	gasas	ihjäl”.	
Målsägande	som	är	jude	har	ingen	aning	vem	
avsändaren	är	och	upplever	det	hela	som	hot-
fullt.

Ärekränkning
Under 2011 identifierades drygt 20 anmälningar av-
seende ärekränkning som vit makt-ideologiskt moti-
verade, vilket är en ökning med 4 anmälningar från 
2010. Ett exempel som illustrerar en sådan kränkning 
ges nedan när en person utsätts för ett främlingsfient-
ligt/rasistiskt hatbrott i sin yrkesroll:

Gärningspersonen	har	blivit	avvisad	från	kro-
gen	där	målsägande	arbetar	som	ordningsvakt.	
I	samband	med	avvisningen	har	kvinnan	bland	
annat	skrikit	”Jävla	invandrare,	ni	ska	ut	ur	det	
här	landet”	och	”sieg	heil”	till	målsägande.

Våldsbrott
Under 2011 identifierades 14 anmälningar avseende 
våldsbrott som vit makt-ideologiskt motiverade, vil-
ket är en minskning med 11 anmälningar jämfört med 

Tabell 25. Antal och andel anmälningar med identifierade vit makt-ideologiska motiv efter huvudbrottskategori, åren 2007–2011. 

Brottskategori 2007 2008 2009 2010 2011 Förändring 
jämfört med 

2010, i %Antal % Antal % Antal % Antal % Antal %

Våldsbrott* 26 6 50 7 31 6 25 6 14 3 -44

Olaga hot/ofredande 60 15 151 22 98 18 102 23 78 15 -24

Ärekränkning 11 3 12 2 10 2 18 4 22 4 22

Skadegörelse/klotter 127 31 253 36 192 35 125 28 160 31 28

Hets mot folkgrupp 179 44 207 30 203 37 165 37 226 44 37

Övriga brott** 5 1 22 3 21 4 9 2 17 3 89

Summa 408 100 695 100 555 100 444 100 517 100 16

* I kategorin våldsbrott ingår dödligt våld, misshandel, våld mot tjänsteman, rån, fridsbrott, kvinnofridsbrott och våldtäkt.    
** I kategorin övriga brott ingår även olaga diskriminering.         
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2010. Nedan ges ett exempel på ett främlingsfientligt/
rasistiskt hatbrott med vit makt-ideologiskt motiv: 

Två	 okända	 gärningsmän	 har	 skrikit	 ”sieg	
heil”	och	gjort	en	så	kallad	hitlerhälsning	mot	
målsägande	 när	 han	 passerade	 dem.	 Målsä-
gande	blev	rädd	och	började	springa.	De	två	
männen	 sprang	 efter	 och	 utdelade	 flera	 slag	
och	sparkar	mot	målsägande	så	att	smärta	och	
blodvite	uppstod.

Koppling till organisation
Hatbrott där det finns en koppling till en organisation 
kan ta sig olika uttryck. Det kan vara frågan om ut-
talanden vid torgmöten, flygblad eller affischer med 
ett främlingsfientligt/rasistiskt, islamofobiskt, antise-
mitiskt, kristofobiskt, övrigt antireligiöst eller homo-
fobiskt budskap som sprids offentligt eller direkt till 
enskilda individer. Ett exempel på ett hatbrott där det 
finns koppling till en organisation är:

Personal	 på	flyktingförläggningen	uppger	 att	
någon	sprayat	namnet	på	en	nationalistisk	or-
ganisation	och	skrivit	”åk	hem”	och	”stoppa	
invandringen”	på	byggnadens	fasad	med	röd	
färg.	Två	fönsterrutor	har	dessutom	krossats.

I drygt en fjärdedel (26 procent) av de vit makt-ideo-
logiskt motiverade hatbrottsanmälningarna identifie-
rades en koppling till en organisation. För att avgöra 
organisationstillhörighet vid vit makt-ideologiska hat-
brott används den information som finns i brottsan-
mälans fritext. Av samtliga hatbrott från 2011 kunde 
drygt 2 procent kopplas till en nationalsocialistisk or-
ganisation eller högerextrem grupp. Det är en ökning 
med drygt 75 anmälningar jämfört med föregående 
år, då drygt 50 (1 procent) av samtliga anmälningar 
kopplades till en nationalsocialistisk organisation el-
ler högerextrem grupp. Av de anmälningar som kunde 
kopplas till en organisation var majoriteten (93 pro-
cent) främlingsfientliga.  

Hets mot folkgrupp och skadegörelse/ 
klotter vanligaste brottstyperna
Av de anmälningar som hade koppling till organisa-
tion utgjordes drygt 50 anmälningar (39 procent) av 
brottstypen hets mot folkgrupp och knappt 50 av ska-
degörelse/klotter (37 procent). 17 av anmälningarna 
var olaga hot/ofredande (13 procent). Våldsbrott, 

olaga diskriminering, ärekränkning och övriga brott 
stod för den minsta andelen. Jämfört med föregående 
år har andelen olaga hot/ofredande minskat med 12 
procent medan hets mot folkgrupp och skadegörelse/
klotter har ökat med 4 respektive 12 procent. Övriga 
brottstyper var på liknande nivåer som föregående år.  

Svenska motståndsrörelsen den vanligaste 
organisationen
Den vanligaste organisationen i anmälningarna är 
Svenska	Motståndsrörelsen/Nationell	Ungdom (SMR/
NU). I 55 procent av anmälningarna med koppling 
till någon organisation var SMR/NU inblandade. Den 
största delen av anmälningarna kopplade till SMR/
NU härrör från Stockholms, Dalarnas och Uppsala 
län. Den näst vanligaste specifika organisationen är 
Svenskarnas	Parti	(SvP),119 vars andel av anmälningar-
na med koppling till organisation är 23 procent. Hu-
vuddelen av anmälningarna kopplade till Svenskarnas 
Parti har anmälts i Västra Götalands och Stockholms 
län. Övriga	grupper utgör 23 procent. Dessa grupper 
finns spridda över Sverige, men majoriteten anmäldes 
i Stockholms län, följt av Värmland och Jönköpings 
län. 

SMR/NU var även föregående år den vanligast fö-
rekommande organisationen bland hatbrottsanmäl-
ningarna med koppling till en organisation och SvP 
den näst vanligaste organisationen. 

Tillvägagångssätt vid brotten
Vanligast att brotten sker på distans
Majoriteten av hatbrotten som identifierades som vit 
makt-ideologiskt motiverade år 2011 begicks på dis-
tans (62 procent). För den del som hade en koppling 
till organisation var andelen ännu större (92 procent). 
För de vit makt-ideologiska hatbrottsanmälningar-
na hör detta samman med att gärningspersonen utö-
ver klotter som ”judesvin” eller ”blatte” använt sig 
av hakkors, exempelvis på målsägandes bil. I drygt 
en fjärdedel (27 procent) av de vit makt-ideologiska 
hatbrottsanmälningarna var tillvägagångssättet klot-
ter. Anledningen till att andelen distansbrott är högre 
bland anmälningarna med en identifierad koppling till 
en organisation beror på att det är vanligt att dessa 
brott utspelar sig på internet eller genom spridning av 
budskap genom klisterlappar, klotter eller flygblad.

De hatbrott som sker direkt mot person, men utan 

119 Svenskarnas Parti hette Folkfronten fram till november 2009.
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fysisk kontakt är näst vanligast (34 procent). Vid de 
anmälningar där det finns en koppling till organisa-
tion är andelen lägre (6 procent). Vid 4 procent av 
brotten har gärningspersonen gått till fysiskt	angrepp 
mot den utsatte. 

Tabell 26. Antal och andel anmälningar med identifierade vit 
makt-ideologiska motiv efter tillvägagångssätt, år 2011.  

Tillvägagångssätt Antal %

Direkt mot person, fysisk kontakt 20 4

Direkt mot person, ej fysisk kontakt 177 34

Distans 320 62

    Allmänt klotter 140 27

    Internet 53 10

    Medier 5 1

    Postbrev 13 3

    SMS 4 1

    Telefon/Fax 4 1

    Övrigt 101 20

Summa 517 100

I redovisningen har hatbrott med transfobiskt motiv exkluderats med 
hänvisning till statistiksekretess.  

Plats
Allmän plats en vanlig brottsplats
När det gäller de identifierade vit makt-ideologiskt 
motiverade hatbrotten är allmän	plats den enskilt van-
ligaste brottsplatsen (33 procent). Andelen var något 
högre (39 procent) vid anmälningarna med en identi-
fierad koppling till organisation. Den näst vanligaste 
platsen för de vit makt-ideologiskt motiverade hat-
brotten var skola (16 procent). Även för denna kate-
gori är andelen något högre för de anmälningar där en 
koppling till en organisation är identifierad (21 pro-
cent). Övriga	platser är också en av de större katego-
rierna och stod för 13 procent av de vit makt-ideolo-
giskt motiverade hatbrotten 2011 (och 15 procent för 
de anmälningar där en koppling till en organisation är 
identifierad). Kategorin övriga platser innefattar ingen 
enskild plats som är tillräckligt stor att redovisas som 

en egen kategori. Hatbrotten inom denna kategori har 
ägt rum i till exempel en butik, i ett köpcentrum eller i 
en annan persons hem.

I jämförelse med föregående år har kategorin all-
män plats ökat med 11 procentenheter, medan katego-
rin övriga platser har minskat med 5 procentenheter. 
Nämnvärt är även att kategorierna hem och arbets-
plats har minskat med 6 respektive 4 procentenheter, 
medan kategorin internet har ökat med 5 procenten-
heter.

Figur 24. Andel anmälningar med identifierade vit makt-ideolo-
giska motiv efter plats, år 2011. 

Relation
Vanligt att gärningspersonerna tillhör  
kända grupper 
I sex av tio identifierade anmälningar var gärningsper-
sonen en obekant	person,	det vill säga en för den ut-
satte okänd person, en serviceperson eller kund/klient. 
I drygt en tredjedel (34 procent) av anmälningarna var 
gärningspersonen ytligt	 bekant, det vill säga en för 
den utsatte till namn eller utseende känd person eller 
grupp, skolkamrat eller granne. Inom denna kategori 
är det framför allt kända	personer	och	grupper som 
står för huvuddelen av de vit makt-ideologiska hat-
brotten (27 procent). Endast vid ett fåtal av de anmäl-
da fallen var gärningspersonen en närstående till den 
utsatte. Fördelningen mellan relationskategorierna var 
i stort sett densamma som föregående år. Den största 
förändringen återfinns i kategorierna ytligt bekant och 
känd person/grupp, där andelen har ökat från 26 till 
34 procent, respektive från 20 till 27 procent.
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Tabell 27. Antal och andel anmälningar med identifierade vit 
makt-ideologiska motiv efter gärningspersonens relation till 
den utsatte, år 2011.  

Relation Antal %

Närstående* 4 1

Ytligt bekant 177 34

    Granne/Kollega** 10 2

    Skolkamrat 28 5

    Känd person/grupp 139 27

Obekant 314 61

    Kund/Klient/Servicepersonal** 17 3

    Okänd person 297 57

Uppgift saknas 22 4

Summa 517 100

* Närstående är en sammanslagen kategori av släkt, vänner/bekanta, 
gift/partner/sambo/före detta partner.  
** Sammanslagen kategori.

Uppklarade hatbrott
Mått på uppklaring kan användas för att kartlägga 
vad som händer med anmälda hatbrott. Är till exem-
pel anmälningarna med en klar koppling till en orga-
nisation i högre grad uppklarade? Uppklaringsbeslut 
redogör emellertid inte för om straffskärpningsregeln 
använts i bedömningen för att exempelvis väcka åtal. 
Vanligtvis måste åklagarna bevisa uppsåt till brottet, 
men vid hatbrott måste de gå ett steg längre och dess-
utom bevisa motivbilden bakom uppsåtet.120

Få vit makt-idelologiskt motiverade  
hatbrott klaras upp
När de identifierade anmälningarna med vit makt-
ideologiskt motiv från 2010 följts upp fram till och 
med mars 2012 framgår det att 47 procent hade kla-
rats upp, vilket är en låg andel jämfört med samtliga 
uppklarade hatbrott (70 procent). Av de anmälningar 
där koppling till en organisation har identifierats är 
andelen uppklarade anmälningar ännu lägre (38 pro-

120 Tiby (1999, s. 226).

cent). Av de uppklarade anmälningarna med ett vit 
makt-ideologiskt motiv var 9 procent personuppkla-
rade, vilket är 2 procentenheter högre än för samtliga 
anmälda hatbrott, medan knappt 37 procent var tek-
niskt	uppklarade, vilket är 26 procentenheter lägre än 
för samtliga anmälda hatbrott.

Andelen ouppklarade	vit makt-ideologiska anmäl-
ningar var betydligt högre (53 procent) jämfört med 
samtliga hatbrott (30 procent) när anmälningarna 
följdes upp fram till och med mars 2012. För de an-
mälningar som kunde kopplas till en organisation var 
andelen ouppklarade ännu högre (62 procent). 

I jämförelse med föregående år har dock andelen 
tekniskt uppklarade ärenden ökat med 3 procentenhe-
ter, medan andelen ouppklarade ärenden har minskat 
med 4 procentenheter. De ärenden som har person-
uppklarats har ökat med 1 procentenhet. 

Tabell 28. Antal och andel uppklarade brottsanmälningar efter 
huvudbrott, med vit makt-ideologiskt motiv som anmäldes 
2010 och som klarats upp under perioden januari 2010–mars 
2012.   

Typ av beslut Antal %

Personuppklarade (Åtalsbeslut/ 
Strafföreläggande/Åtalsunderlåtelse)*

42 9

Tekniskt uppklarade 166 37

     Misstänkta under 15 år 14 3

     Brott kan ej styrkas 34 8

     Gärningen ej brott 62 14

     Övriga tekniskt uppklarade 56 13

Ouppklarade 237 53

     Under utredning 15 3

     Övriga ouppklarade 222 50

Summa 445 ** 100

* Sammanslagen kategori.

hATBROTTssTATisTiken 2011 • viT mAkT-ideOlOgiskT mOTiveRAde hATBROTT 
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Regional fördelning
I det här avsnittet redovisas den regionala fördelning-
en av identifierade anmälda hatbrott på länsnivå och 
sådana brott begångna i Sveriges tre storstadskommu-
ner: Stockholm, Göteborg och Malmö. Sedan 2010 
redovisas även antalet brott begångna i många andra 
kommuner. Redovisning sker efter huvudbrottsprinci-
pen, vilket innebär att oavsett hur många brott anmä-
lan omfattar så redovisas endast brottet med strängast 
straffskala. Var i landet som flest hatbrott identifieras 
påverkas delvis av polismyndigheternas och åklagar-
myndighetens satsningar och arbete mot hatbrott.

Länsvis fördelning
I följande avsnitt ges en beskrivning av den länsvi-
sa fördelningen av de anmälningar som identifierats 
innehålla främlingsfientliga/rasistiska, antireligiösa 
samt homofobiska, bifobiska och heterofobiska mo-
tiv. För transfobiska motiv är antalet anmälningar för 
få för att redovisas efter län, varför de endast ingår 
i summeringen för hela landet. I summeringen ingår 
även polisens internutredningar. Sedan 2010 registre-
rar polisen internutredningar separat och inte efter det 
län där anmälan inkom. 

Flest anmälningar i Stockholms län
En knapp tredjedel (knappt 1 730) av samtliga iden-
tifierade anmälda hatbrott 2011 härrörde från Stock-
holms län. Även när hänsyn tas till skillnader i folk-
mängd121 har Stockholms län flest identifierade an-
mälningar med hatbrottsmotiv, 83 anmälningar per 
100 000 av medelfolkmängden. Motsvarande siffra 
för riket totalt är 58 anmälningar per 100 000 av med-
elfolkmängden. En förklaring till att Stockholms län 
placerar sig så högt kan vara att länets polismyndighet 
även under 2011 har fortsatt att genomföra satsningar 
mot hatbrott. I Stockholms län finns exempelvis nu-
mera en permanent hatbrottsjour där sex utredare ar-
betar på heltid. De är specialiserade på att ta emot och 
utreda anmälningar som är hatbrottsrelaterade. 

121 För en rättvis jämförelse mellan län är det lämpligt att relatera 
antalet hatbrott till befolkningen i länen. Antalet hatbrott per 
100 000 kan variera stort mellan olika län och kommuner. Ett 
högt antal anmälda brott per 100 000 invånare behöver inte 
tolkas som att länet eller kommunen är en otrygg plats att bo 
på eller vistas i. Vid en analys är det viktigt att man beaktar olika 
faktorer som kan förklara skillnaden mellan de geografiska 
områdena.

Resultat i korthet

•	Flest	hatbrott	i	relation	till	folkmängd	anmäls	
i Stockholms län följt av Södermanlands och 
Västmanlands län.

•	Sett	till	medelfolkmängd	i	storstadskommu-
nerna var det främlingsfientliga/rasistiska 
motivet vanligast i Stockholms kommun medan 
det antireligiösa motivet var vanligast i Malmö 
kommun.

•	Det	är	stor	spridning	mellan	länen	när	det	
gäller personuppklarade hatbrott. Personupp-
klaringen varierar från 0 procent i Gotlands län 
till 17 procent i Västerbottens och Gävleborgs 
län. 

•	För	landet	totalt	personuppklarades	7	procent	
av hatbrottsanmälningarna.



69

Hatbrott är inget storstadsfenomen 
Trots att Stockholms län har flest antal anmälda hat-
brott kan man inte, utifrån resultaten i denna rapport, 
säga att hatbrott är en typ av brottslighet som främst 
förekommer i storstadslänen. Ett visst samband finns 
mellan län och nivå på identifierade hatbrott. Men när 
hänsyn tas till medelfolkmängd är det, efter Stock-
holms län, i Södermanlands, Västmanlands, Skåne 
och Gotlands län som flest anmälningar har identifie-
rats (mellan 59 och 83 anmälningar per 100 000 av 
folkmängden). Även Jönköpings och Örebro län pla-
cerar sig bland de län som redovisar flest anmälningar 
i relation till folkmängd. Jönköpings och Gotlands län 
har tidigare redovisat lägre nivåer, medan länen runt 
Mälaren samt Skåne län även tidigare har uppvisat ett 
jämförelsevis högt antal anmälningar per 100 000 in-
vånare.

Figur 25. Antal anmälningar med identifierade hatbrottsmotiv 
efter län, per 100 000 invånare, år 2011.

Bland de län som hamnade i mellankategorin (45–54 
anmälningar per 100 000 invånare) återfinns bland 
annat Västernorrlands, Östergötlands och Krono-
bergs län. Lägst antal hatbrottsanmälningar per invå-
nare identifierades i Kalmar län (35 anmälningar per 
100 000 invånare). Även Hallands, Norrbottens och 
Gävleborgs län har relativt få anmälningar (39–40 an-
mälningar per 100 000 invånare).

Storstadslänen Stockholm och Skåne skiljer sig jäm-
fört med Västra Götaland, där antalet identifierade 
hatbrottsanmälningar var lägre (44 per 100 000 in-
vånare). I Stockholms län, där ett flertal polisiära sats-
ningar gjorts, var också antalet hatbrottsanmälningar 
flest. Även i Skåne län har det bedrivits arbete inom 
polisen för att identifiera fler anmälda hatbrott. Väs-
tra Götaland, som har relativt få anmälda hatbrott, 
planerar enligt uppgift från polisen utbildningar om 
hatbrott under 2012 och arbetar dessutom för att öka 
förtroendet för rättsväsendet och anmälningsbenä-
genheten.

Främlingsfientliga/rasistiska hatbrott  
vanligast i Stockholms län 
När hatbrotten delas upp på respektive motiv visar det 
sig att anmälningar med främlingsfientliga/rasistiska 
motiv var vanligast i Stockholms, Södermanlands och 
Västmanlands län (60, 51 respektive 47 anmälning-
ar per 100 000 invånare) år 2011. 122 De antireligiö-
sa hatbrotten (islamofobiska, antisemitiska, kristofo-
biska och övriga antireligiösa motiv) var vanligast i 
Stockholms och Skåne län (10 anmälningar vardera 
per 100 000 invånare), medan anmälningar med ett 
homofobiskt, bifobiskt eller heterofobiskt motiv var 
vanligast i Stockholms, Södermanlands och Gotlands 
län (12–13 anmälningar per 100 000 invånare). 

Av samtliga anmälningar där ett vit makt-ideo-
logiskt motiv identifierades återfanns 36 procent i 
Stockholms län. När hänsyn tas till folkmängd var det 
emellertid i Stockholms, Södermanlands och Värm-
lands län som det fanns flest anmälda hatbrott med 
ett vit makt-ideologiskt motiv (8–9 anmälningar per 
100 000 invånare). 

122 Fullständiga siffror för varje län uppdelat på motiv redovisas i 
tabell 1.10 i bilaga 1.
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Våldsbrott med hatbrottsmotiv vanligast i 
Stockholms och Södermanlands län
De vanligast förekommande brottstyperna i en hat-
brottsanmälan123 är olaga hot och ofredande (43 pro-
cent). När hänsyn tas till skillnader i medelfolkmängd 
var det Kronobergs, Stockholms och Västmanlands 
län som hade flest sådana anmälningar (32–34 anmäl-
ningar per 100 000 invånare). 124 

I en knapp femtedel av anmälningarna var huvud-
brottet ett våldsbrott, vilket gör det till den näst van-
ligaste brottstypen. I Stockholms och Södermanlands 
län identifierades flest anmälningar innehållande ett 
våldsbrott (14–17 anmälningar per 100 000 invåna-
re). 

I en sjättedel av anmälningarna var ärekränkning 
huvudbrott. I relation till medelfolkmängd var det 
Jämtlands och Stockholms län som hade flest sådana 
anmälningar år 2011 (14 respektive 13 anmälningar 
per 100 000 invånare). 

 Vid huvudbrottet hets mot folkgrupp återfanns 
flest anmälningar i Värmlands län (10 anmälningar 
per 100 000 invånare), tätt följt av Dalarnas och Sö-
dermanlands län (9 anmälningar vardera per 100 000 
invånare). 

Olaga diskriminering var sett till antalet anmälning-
ar vanligast i Stockholms, Skånes och Västra Göta-
lands län (15–71 anmälningar), vilket sannolikt kan 
förklaras med att det i dessa län finns städer med stort 
krog- och nöjesutbud. När hänsyn tas till medelfolk-
mängd har däremot Stockholms, Södermanlands och 
Örebro län flest antal anmälningar (3 anmälningar 
vardera per 100 000 invånare). 

När man redovisar hatbrottsanmälningarna per 
brottstyp och län blir antalen i många fall statistiskt 
sett låga. Därför är det inte ovanligt att de län som 
redovisar höga respektive låga nivåer varierar relativt 
mycket från år till år.

Stor spridning av andel uppklarade hatbrott 
i länen
De anmälningar (huvudbrottet) som inkom till po-
lis, åklagare och övriga brottsutredande myndigheter 
2010 har följts fram till och med mars 2012. Vid den-
na tidpunkt hade 70 procent av alla anmälningar med 
hatbrottsmotiv från år 2010 klarats upp. Av dessa kla-

123 När anmälningarna delas upp efter vilken typ av brott som an-
mälan avser blir resultatet ofta förhållandevis små tal, vilket gör 
jämförelser mellan länen något osäkra.

124 Fullständiga siffror för varje län uppdelat på brottstyp redovisas i 
tabell 1.11 i bilaga 1.

rades 63 procent upp på teknisk	väg, vilket exempelvis 
innebär att brott inte kunde styrkas eller att den miss-
tänkte var under 15 år och därmed inte straffmyndig. 
Personuppklaringen var 7 procent, av vilka huvudde-
len resulterade i åtalsbeslut. 

När det gäller uppklarade hatbrott är spridningen 
stor beroende på i vilket län ett brott har anmälts. Per-
sonuppklaringen varierade från 0 procent i Gotlands 
län och 2 procent i exempelvis Jönköpings län, till 17 
procent i Norrbottens och Gävleborgs län. Den tek-
niska uppklaringen, exempelvis genom att brott inte 
kunde styrkas eller att gärningen inte var att betrakta 

Figur 26. Andel uppklarade hatbrottsanmälningar efter län som 
anmäldes år 2010 och som klarats upp under perioden januari 
2010–mars 2012.
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som brott, varierade från 53 procent i Västerbottens 
län till 74 procent i Hallands län. Den totala uppkla-
ringsprocenten varierade från 61 procent i Uppsala 
län till 81 procent i Hallands län. Anmälningar som är 
ouppklarade, exempelvis genom att utredningen fort-
farande pågår eller att spaningsuppslag saknas, var 
högst i Uppsala län med 39 procent och lägst i Hal-
lands län med 19 procent. 

Storstadskommuner 
Länsredovisningen baseras på var brottet anmäldes.	
Avsnitten om kommunerna grundar sig på uppgifter 
om var brottet begicks.	Ofta, men inte alltid, samman-
faller länet där anmälan gjordes med kommunen där 
brottet begicks, vilket är viktigt att ha i åtanke vid läs-
ning av statistiken. Med begreppet anmälningar avses 
därför här anmälningar	där	aktuell	kommun	har	ang-
etts	som	brottsplats. 

År 2011 begicks en fjärdedel av samtliga anmälda 
hatbrott (knappt 1 400 av drygt 5 490 totalt) i Stock-
holms, Göteborgs och Malmö kommun. I drygt 60 
procent av anmälningarna angavs brottsplatsen som 
Stockholm. När hänsyn tas till skillnader i folkmängd 
hade flest hatbrott begåtts i Stockholm följt av Malmö 
och sedan Göteborg (101, 87 och 54 anmälningar per 
100 000 invånare).

Antireligiösa motiv vanligare i Malmö, 
främlingsfientliga vanligare i Stockholm
I storstadskommunerna var det främlingsfientliga/ra-
sistiska motivet vanligast. Det stod för 72 procent av 

samtliga hatbrottsanmälningar 2011 med storstads-
kommunerna som brottsplats. Uppdelat på motiv 
och med hänsyn taget till folkmängd skiljer sig kom-
munerna något åt. Stockholm hade flest identifierade 
främlingsfientliga/rasistiska hatbrott (76 anmälningar 
per 100 000 invånare). I Malmö och Göteborgs kom-
mun var motsvarande siffra 52 respektive 38 anmäl-
ningar per 100 000 invånare. 

Antireligiösa hatbrott (islamofobiska, antisemitiska, 
kristofobiska och övriga antireligiösa) var vanligast 
förekommande i Malmö kommun (22 anmälningar 
per 100 000 invånare). I Stockholms och Göteborgs 
kommun var motsvarande siffra 10 respektive 8 an-
mälningar per 100 000 invånare. 

Hatbrott med homofobiska, bifobiska och hetero-
fobiska motiv var vanligast i Stockholm där 15 an-
mälningar per 100 000 invånare identifierades 2011. 
Motsvarande antal för Malmö kommun var 13 an-
mälningar per 100 000 invånare och för Göteborgs 
kommun 7 anmälningar per 100 000 invånare. Hat-
brott där det i motivbilden ingår vit makt-ideologi var 
vanligast i Stockholms kommun (12 anmälningar per 
100 000 invånare). I Göteborg och Malmö kommun 
var andelen anmälningar med vit makt-ideologiskt 
motiv lägre och uppgick till 5 respektive 3 anmälning-
ar per 100 000 invånare.

Fler olaga hot/ofredande i Malmö och 
ökande antal våldsbrott i Göteborg
Olaga hot/ofredande var den vanligaste brottstypen 
som begicks i storstadskommunerna 2011, följt av 
våldsbrott och ärekränkning. Fördelningen var de-

Tabell 29. Antal anmälningar med identifierade hatbrottsmotiv efter storstadskommuner där brotten har begåtts, per 100 000 invå-
nare, år 2011.        

Motiv Stockholm Göteborg Malmö
Totalt storstads-

kommunerna

Antal Per 100 000 Antal Per 100 000 Antal Per 100 000 Antal Per 100 000

Främlingsfientliga/rasistiska 648 76 199 38 156 52 1 003 60

Antireligiösa 82 10 42 8 66 22 190 11

Homofobiska, bifobiska och heterofobiska 129 15 37 7 40 13 206 12

Totalt per kommun 859 101 278 53 262 87 1 399 83

därav vit makt-ideologiska 105 12 28 5 8 3 141 8

I redovisningen har hatbrott med transfobiska motiv exkluderats med hänvisning till statistiksekretess.     
   

hATBROTTssTATisTiken 2011 • RegiOnAl föRdelning
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samma för Stockholm, Göteborg och Malmö, vilket 
är en förändring jämfört med 2010 då både Göteborg 
och Malmö hade fler anmälningar avseende ärekränk-
ning per invånare än våldsbrott. I Göteborgs gick an-
talet våldsbrott upp (10 per 100 000 invånare år 2011 
jämfört med 7 år 2010) medan förhållandet var det 
omvända för ärekränkning (7 per 100 000 invånare 
år 2011 jämfört med 10 år 2010). För Malmös del var 
antalet våldsbrott i princip samma år 2011 och 2010 
(15 respektive 14 per 100 000 invånare), däremot gick 
antalet ärekränkningar ner (från 18 per 100 000 invå-
nare år 2010 till 10 år 2011) vilket omplacerar kate-
gorierna. Samtliga storstadskommuner visade en upp-
gång i antalet olaga hot/ofredande, men medan den 
var blygsam i Stockholm och Göteborg (från 33 till 36 
anmälningar per 100 000 invånare i Stockholm och 
från 22 till 26 i Göteborg), var den desto tydligare i 
Malmö där anmälningarna ökade från 31 per 100 000 
invånare år 2010 till 45 år 2011. 

Kommuner
År 2011 begicks 58 hatbrott per 100 000 invånare i 
hela landet. Sedan 2010 redovisas hatbrott översikt-
ligt även på kommunnivå. I redovisningen är det av 
sekretesskäl inte alltid möjligt att redovisa alla enhe-

ter eller variabler separat.125  Därför redovisas enbart 
kommuner där det har anmälts att fyra eller fler hat-
brott har begåtts under 2011. På grund av förekomst 
av låga tal kan även små förändringar resultera i stora 
skillnader från år till år. När hänsyn tas till skillnader 
i folkmängd har flest anmälda hatbrott 2011 begåtts 
i Munkfors, Perstorp, Södertälje och Sigtuna kom-
mun (134, 127, 114 respektive 111 anmälningar per 
100 000 invånare).126 De kommuner som har lägst an-
tal anmälningar per 100 000 invånare är Västervik, 
Vellinge, Lerum, Ale och Kungälvs kommuner (17–19 
anmälningar per 100 000 invånare). 127

125 Enligt Personuppgiftslagen (1998:204) och Offentlighets- och 
sekretesslagen (2009:400) 24 kap. 8 § får det inte finnas någon 
risk för att enskilda individer skulle kunna identifieras i statis-
tiken. Om så är fallet måste antingen kategorier med låga tal 
slås samman eller döljas med ett kryss. Med låga tal avses här 
generellt sett tal lägre än fyra. Vissa låga tal kan dock redovisas 
om bedömningen är att ingen enskild individ kan identifieras. 

126 Sigtuna är ett exempel på område där nivån på anmälda brott 
kan förväntas vara högre än i andra områden. Av transporttek-
niska skäl passerar många människor som inte bor i området. 
Sannolikt påverkas nivån av de brott som begås inom Arlanda-
området, vilket har en liten bofast befolkning men ett stort antal 
passerande människor.

127 Tabell 1.12 i bilaga 1 redovisar antal anmälningar med hat-
brottsmotiv efter län och kommuner där brottet har begåtts, per 
100 000 invånare år 2011. 

Tabell 30.  Antal anmälningar med identifierade hatbrottsmotiv efter huvudbrottskategori och  storstadskommun där brottet har 
begåtts per 100 000 invånare, år 2011. 

Brottskategori Stockholm Göteborg Malmö
Totalt storstads-

kommunerna

Antal Per 100 000 Antal Per 100 000 Antal Per 100 000 Antal Per 100 000

Våldsbrott* 205 24 53 10 44 15 302 18

Olaga hot/ofredande 310 36 136 26 137 46 583 35

Ärekränkning 135 16 34 7 31 10 200 12

Skadegörelse/klotter 95 11 20 4 18 6 133 8

Hets mot folkgrupp 60 7 23 4 29 10 112 7

Olaga diskriminering 50 6 9 2 6 2 65 4

Övriga brott 14 2 6 1 1 0 21 1

Totalt per kommun 869 102 281 54 266 89 1 416 85

* I kategorin våldsbrott ingår dödligt våld, misshandel, våld mot tjänsteman, rån, fridsbrott, kvinnofridsbrott och våldtäkt.    
I redovisningen har hatbrott med transfobiska motiv exkluderats med hänvisning till statistiksekretess.     
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Avslutande diskussion
I denna rapport har redogjorts för den polisanmälda 
hatbrottsligheten i Sverige år 2011 samt självrappor-
terad utsatthet för främlingsfientliga och homofobis-
ka hatbrott år 2010 utifrån den Nationella trygghets-
undersökningen (NTU). 

Synliggöra hatbrott genom att sätta siffror 
på brottsligheten
Den här årsboken över hatbrottsstatistiken är viktig 
då den visar den identifierade anmälda hatbrottslig-
hets omfattning och sammansättning i Sverige. För att 
få en bild av hur utsatthet för hatbrott ser ut används 
NTU som ett komplement till statistiken över polis-
anmälningar med identifierade hatbrott. Ett syfte med 
rapporten är att bistå rättsväsendet med underlag för 
att kunna utreda, bekämpa och förebygga denna typ 
av brott, samt att bidra med kunskap till den forsk-
ning som bedrivs på området. Genom att synliggöra 
angrepp mot människors lika värde kan strategier 
identifieras för att arbeta aktivt för mänskliga rättig-
heter. Fokus i rapporten är att sätta siffror på anmäld 
brottslighet som innebär ringaktning mot vissa grup-
per i samhället. Sammantaget ger fler källor och olika 
metoder en mer nyanserad bild, och dessa kan använ-
das för att komplettera varandra. 

Vilka inkluderas i statistiken?
Populationen för hatbrottsstatistiken avseende det 
främlingsfientliga/rasistiska motivet innefattar alla 
som har utsatts för hatbrott på grund av sin etniska 
tillhörighet (romer, afrosvenskar, samer, personer med 
kurdisk, dansk eller svensk etnisk bakgrund med fle-
ra). Religiös tro innefattar exempelvis kristna, buddis-
ter, muslimer och judar. När det gäller sexuell läggning 
inkluderas homosexuella, bisexuella och heterosexu-
ella i statistiken. Könsöverskridande identitet eller ut-
tryck omfattas i statistiken av transpersoner. 

En avgränsning
Vid en internationell jämförelse identifierar den svens-
ka hatbrottsstatistiken fler motiv än i de flesta andra 
länder. Dock finns det ett fåtal länder som inkluderar 
fler motiv. Ett argument som brukar anföras vid en 
diskussion om vilka motivgrunder som ska undersö-
kas är att det är viktigast att undersöka den typ av 
brottslighet som annan statistik eller undersökningar 
inte fångar upp. De teoretiska möjligheterna att kon-
struera underkategorier är obegränsade. Men frågan 
som måste ställas är nyttan, möjligheterna till samt in-
tresset av att särredovisa utsatthet utifrån olika mo-
tivgrunder. 

Huvudresultat i statistiken
I Sverige anmäldes år 2011 drygt 5 490 hatbrott, vil-
ket betyder att antalet anmälningar har ökat med 
drygt 350 sedan föregående år (7 procent). I den offi-
ciella kriminalstatistiken ökade antalet anmälda brott 
med 3 procent jämfört med 2010.128 I stort sett samt-
liga motiv har ökat i hatbrottsstatistiken jämfört med 
förra året. Ett undantag är afrofobiska hatbrott, som 
minskade med 2 procent.

I den nationella trygghetsundersökningen (NTU 
2012) uppger män och kvinnor att de har utsatts för 
hatbrott i nästan lika stor utsträckning (51 procent 
jämfört med 49 procent).129 I samma undersökning 
uppger befolkningen att de utsätts ungefär lika mycket 
oavsett ålder, med undantag för homofobiska hatbrott 
där 41 procent av de utsatta var i åldern 16 –24 år. 

128 Brå (2012d).
129 Notera dock att NTU frågar om främlingsfientlig/rasistisk och 

homofobisk utsatthet. Övriga hatbrottsmotiv tas inte upp.
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Fortsatt få hatbrott leder till  
personuppklaring
Ett par områden som är relativt outforskade är hur ge-
nomströmningstider för hatbrottsärenden ser ut i jäm-
förelse med ärenden utan ett straffskärpande motiv, 
samt vad som händer med anmälda hatbrott senare i 
rättskedjan.130 I denna rapport följs i dagsläget ären-
den halvvägs i rättskedjan, till polisens och åklagarnas 
utredningsbeslut. När anmälningarna från år 2010 
följdes fram till och med mars 2012 visade det sig att 
det sällan gick att binda någon gärningsperson till 
brotten. Endast vid 7 procent av anmälningarna hade 
åtal väckts, ett strafföreläggande utfärdats eller ett be-
slut om åtalsunderlåtelse meddelats (personuppkla-
rats). Sammanfattningsvis hade 70 procent av brotten 
fått ett polisiärt klarläggande. Det är i princip samma 
andel som år 2010 (69 procent). Andelen ouppklarade 
hatbrott är i princip densamma som 2010 (30 procent 
jämfört med 31 procent). Hur många av hatbrotten 
som senare i domstol resulterar i straffskärpning går 
inte att utläsa av resultatet, men tidigare studier har 
visat att straffskärpningsregeln sällan används och att 
hatbrott sällan leder till strängare straff.131

Polismyndigheternas arbete med hatbrott
Hatbrottsstatistiken bygger på anmälda brott och är 
därmed nära knuten till rättsväsendets arbete med hat-
brottsfrågor. Specialstudien av hatbrottsmarkeringen 
2011 visar att av de anmälningar som Brå identifie-
rade som hatbrott, fångade även polisen upp nästan 
hälften med sin hatbrottsmarkering.132 Granskning-
en visar även att av de anmälningar som polisen hat-
brottsmarkerade i RAR så ökar andelen anmälningar 
som överensstämmer med dem som identifieras i Brå:s 
hatbrottstatistik (38 procent 2011 jämfört med 36 
procent 2010 och 30 procent 2009), vilket är en po-
sitiv utveckling. 

Hos flera polismyndigheter pågår eller planeras ar-
bete med att öka identifieringen av hatbrott och kva-
liteten på hatbrottsmarkeringen och informationen i 
ärendesystemet. Det pågår informationsutbyte mellan 
polismyndigheter och samarbete mellan polismyndig-
heter och intresseorganisationer.

130 Forskaren Eva Tiby har för Forum för levande historia (2006a) 
följt homofobiska hatbrott från anmälan till dom. I en tidigare 
studie på Brå (2002) har även samtliga anmälda brott år 2000 
följts fram till tingsrättsdom. 

131 Forum för levande historia (2006a) och Brå (2002). 
132 Brå:s och polisens bedömning överensstämde avseende 2 633 

anmälningar. Brå bedömde att totalt 5 493 anmälningar rörde miss-
tänkta hatbrott. Polisen hatbrottsmarkerade 6 910 anmälningar.

Rättsväsendets arbete med hatbrott
I den uppföljning av rättsväsendets arbete med hat-
brott åren 2003–2010 som Brå redovisade till reger-
ingen 2011 lyftes bland annat följande omständighe-
ter fram.133 När det gäller kompetenshöjande insatser 
för att säkerställa arbetet med hatbrott konstaterades 
att grundutbildningen för poliser har utvecklats på ett 
positivt sätt och att vissa av polismyndigheterna gjort 
förhållandevis ambitiösa utbildningsinstatser. I utbild-
ningen för fiskaler och nyutnämnda domare har det 
tillkommit några inslag om hatbrott, medan utbild-
ningsinsatserna för åklagarna fortfarande är relativt 
begränsade. Det konstaterades även att systemet med 
hatbrottsmarkeringar i polisens datorsystem för an-
mälningar är en lovande utgångspunkt för mer syste-
matiskt arbete med att identifiera hatbrottsmotiv, men 
att det behövs enhetliga skriftliga instruktioner och 
utbildningar för att systemet ska kunna utnyttjas op-
timalt. Därutöver noterades ett behov av praxissam-
manställningar om hur domstolarna dömt i hatbrotts-
mål, som polis och åklagare kan ha som utgångspunkt 
när de lägger upp arbete med att utreda brott med hat-
brottsmotiv.

Det pågår för närvarande utvecklingsarbete inom 
rättsväsendet som påverkar hatbrottsområdet. Suc-
cessivt införs under de närmsta åren nya system hos 
rättsväsendets myndigheter, där information om brott 
hålls strukturerad. På sikt finns det därför utrymme för 
så kallade fokusområden, där hatbrott skulle kunna 
vara ett. På så sätt skulle det redan vid anmälningstill-
fället registreras detaljerad information om hatbrott. 
På längre sikt kan man även tänka sig en möjlighet att 
följa hatbrottsärenden från anmälan till domslut.

Brottsförebyggande arbete mot hatbrott  
i Sverige
Det finns ett stort engagemang i Sverige avseende ar-
bete mot hatbrott och många verksamheter och pro-
jekt bedrivs som sprider kunskap och bemöter atti-
tyder. Utsatta grupper arbetar även aktivt mot denna 
brottslighet. För att nämna ett fåtal exempel har det 
under senare år bedrivits projekt, från lokal till natio-
nell nivå, inom Brottsoffermyndigheten, Riksförbun-
det för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners 
rättigheters (RFSL), Forum för levande historia, Dis-
krimineringsbyrån i Uppsala och Röda korsets byråer 
mot diskriminering.134 Dessa har bland annat arbetat 
med att uppmana utsatta grupper att anmäla hatbrott 

133 Brå (2011b). 
134 I avsnittet lyfts endast en del exempel på aktörer fram. 
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och diskriminering, kunskapsinventerat och spridit 
kunskap genom temadagar och aktivt arbetat med att 
påverka beslutsfattare och makthavare.

Internet – en allt vanligare hatbrottsarena
Det är vanligt att anmälda hatbrott sker på vardagsnä-
ra brottsplatser som i det egna hemmet, på arbetsplat-
sen, i köpcentrum eller på allmänna platser som i en 
park eller på torget. Den tredje vanligaste brottsplat-
sen är numera internet. Knappt var tionde hatbrotts-
anmälan (8 procent) rör brott på nätet.  Det finns mo-
tiv som särskiljer sig; homofobiska, islamofobiska 
och antisemitiska hatbrott begås i vart sjätte fall på 
internet (15 procent). Under 2010–2011 genomförde 
Diskrimineringsbyrån Uppsala (DU) en förstudie som 
ledde till ett treårigt projekt, ”Nätvaro – ett projekt 
mot IT-hat135”, med start 2012. Projektet syftar till ut-
bildning av ungdomar, organisationer och skolperso-
nal, etablering av ärendehantering för anmälningar av 
IT-hat samt att undersöka möjligheten för produkt-
märkning av sajter som motverkar IT-hat. 

135 IT-hat är ett begrepp som omfattar hatbrott, diskriminering och 
övriga former av kränkningar som sker på Internet.

Internationellt arbete mot hatbrott
Kunskap om hatbrottsligheten är väsentlig för att kun-
na arbeta aktivt mot rädsla, fientlighet och hat. Hat-
brott som begrepp finns i stora delar av världen.136 En 
arena som mer sällan uppmärksammas vid arbetet mot 
hatbrott är den internationella. Internationellt pågår 
arbete för att synliggöra hatbrott och skapa brottsfö-
rebyggande strategier. Inom organisationen för säker-
het och samarbete i Europa (OSSE) arbetar kontoret 
för demokratiska institutioner och mänskliga rättig-
heter (ODIHR)137 med att bland annat samla in sta-
tistik kring hatbrott, information om lagstiftning på 
området och om projekt och initiativ (både lokala och 
nationella). De 55 deltagande staterna i OSSE-samar-
betet (alla europeiska stater samt USA, Kanada och de 
centralasiatiska staterna) har utnämnt nationella kon-
taktpunkter för denna uppgift.138 Informationen som 
mottas av ODIHR redovisas i en årlig rapport om hat-
brott och på olika hemsidor.139  

136 Att göra komparativa jämförelser är problematiskt, då ett flertal 
skillnader finns som olika definitioner och metoder för att identi-
fiera hatbrott, samt till exempel skillnad vid antalsräkning. 

137 http://www.osce.org/odihr/44066
138 I Sverige har Brå utnämnts till nationell kontaktpunkt och samlar 

årligen in information om arbetet mot hatbrott från ett stort antal 
aktörer, som rättsväsendet, relevanta myndigheter, intresseorga-
nisationer och så vidare. 

139 För att läsa om lagstiftning om hatbrott i olika länder besök 
hemsidan: http://www.legislationline.org/topics/topic/4. För att 
läsa om arbete mot hatbrott i olika länder besök TANDIS (the 
Tolerance and Non-Discrimination Information System): http://
tandis.odihr.pl/index.php?p=home.
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Bilaga 1.

Tabeller
Tabell 1.1. Konfidensintervall (95 %) för antal utsatta i befolkningen (16–79 år) för främlingsfientliga och homofobiska hatbrott efter 
brottskategori år 2010, enligt NTU 2011.    

- + Skillnad (+/-) Grundfrekvens*

ANTAL UTSATTA

Totalt, främlingsfientligt 38 000 123 000 43 000 1 238

Totalt, homofobiskt -1 000 40 000 21 000 1 252

ANDEL I BEFOLKNINGEN

Totalt, främlingsfientligt 0,5 % 1,7 % 0,6 % 1 238

Totalt, homofobiskt 0,0 % 0,5 % 0,3 % 1 252

ANTAL utsatta främlingsfientliga

Personrån -35 000 50 000 43 000 116

Misshandel -21 000 43 000 32 000 291

Hot -11 000 79 000 45 000 471

Trakasserier -18 000 75 000 47 000 363

ANDEL utsatta främlingsfientliga

Personrån -0,5 % 0,7 % 0,6 % 116

Misshandel -0,3 % 0,6 % 0,4 % 291

Hot -0,1 % 1,1 % 0,6 % 471

Trakasserier -0,3 % 1,0 % 0,6 % 363

*Antal personer som uppgett utsatthet för respektive brottstyp i NTU 2011, oavsett motiv.    
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Tabell 1.2. Den utsattes kön vid hatbrott i befolkningen (16–79 
år) år 2008-2010, enligt NTU 2009-2011. Andel händelser. 

Män Kvinnor

Grundfrekvens* 1 210 1 946

Främlingsfientliga hatbrott

    Andel av främlingsfientliga hatbrott 51 % 49 %

    Nedre konfidensintervall 48 % 47 %

    Övre konfidensintervall 54 % 52 %

Homofobiska hatbrott

    Andel av homofobiska hatbrott 51 % 49 %

    Nedre konfidensintervall 48 % 47 %

    Övre konfidensintervall 54 % 51 %

Totalt alla hatbrott

    Andel av hatbrott 51 % 49 %

    Nedre konfidensintervall 49 % 48 %

    Övre konfidensintervall 53 % 51 %

*Antal personer som uppgett utsatthet för respektive brottstyp i NTU 
200–2011, oavsett motiv.  

Tabell 1.4. Antal och andel anmälningar med identifierade afro-
fobiska motiv efter tillvägagångssätt, delredovisning av dem 
med identifierade främlingsfientliga/rasistiska motiv, år 2011.

Tillvägagångssätt Antal %

Direkt mot person, fysisk kontakt 216 27

Direkt mot person, ej fysisk kontakt 397 49

Distans 190 24

    Allmänt klotter 36 4

    Internet 53 7

    Postbrev/Medier* 17 2

    SMS 29 4

    Telefon/fax 33 4

    Övrigt 22 3

Summa 803 100

*Sammanslagen kategori.  

Tabell 1.3. Den utsattes ålder vid hatbrott i befolkningen (16–79 år) år 2008–2010, enligt NTU 2009–2011. Andel händelser.

16–24 år 25–44 år 45–64 år 65–79 år

Grundfrekvens* 2 465 2 087 1 348 441

Främlingsfientliga hatbrott

Andel av främlingsfientliga hatbrott 32 % 33 % 29 % 7 %

Nedre gräns konfidensintervall 29 % 30 % 26 % 3 %

Övre gräns konfidensintervall 34 % 36 % 32 % 10 %

Homofobiska hatbrott

Andel av homofobiska hatbrott 41 % 33 % 22 % 5 %

Nedre gräns konfidensintervall 38 % 30 % 19 % 2 %

Övre gräns konfidensintervall 44 % 36 % 25 % 7 %

Totalt alla hatbrott

Andel av hatbrott 33 % 33 % 28 % 6 %

Nedre konfidensintervall 31 % 31 % 25 % 4 %

Övre gräns konfidensintervall 35 % 35 % 30 % 9 %

*Antal personer som uppgett utsatthet för respektive brottstyp i NTU 2009-2011, oavsett motiv.    
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Tabell 1.5. Antal och andel anmälningar med identifierade afro-
fobiska motiv efter gärningspersonens relation till den utsatte, 
delredovisning av dem med identifierade främlingsfientliga/
rasistiska motiv, år 2011.  

Relation Antal %

Närstående 48 6

    Gift/partner/sambo/släkt* 11 1

    Före detta partner 20 2

    Vänner/bekanta 17 2

Ytligt bekant 218 27

    Granne 81 10

    Kollega 13 2

    Känd person/grupp 66 8

    Skolkamrat 58 7

Obekant 436 54

    Kund/klient 91 11

    Servicepersonal 66 8

    Okänd person 279 35

Uppgift saknas 101 13

Summa 803 100

*Sammanslagen kategori.  

Tabell 1.6. Antal och andel anmälningar med identifierade an-
tiromska motiv efter tillvägagångssätt, delredovisning  av dem 
med identifierade främlingsfientliga/rasistiska motiv, år 2011. 

Tillvägagångssätt Antal %

Direkt mot person, fysisk kontakt 22 12

Direkt mot person, ej fysisk kontakt 123 67

Distans 39 21

    Internet 12 7

    SMS 6 3

    Telefon/fax 13 7

    Allmänt klotter/postbrev/övrigt* 8 4

Summa 184 100

*Sammanslagen kategori.  

Tabell 1.7. Antal och andel anmälningar med identifierade anti-
romska motiv efter gärningspersonens relation till den utsatte, 
delredovisning av dem med identifierade främlingsfientliga/
rasistiska motiv, år 2011.  

Relation Antal %

Närstående 12 7

    Vänner/bekanta/släkt/gift/partner/sambo* 5 3

    Före detta partner 7 4

Ytligt bekant 57 31

    Granne 27 15

    Kollega/skolkamrat* 6 3

    Känd person/grupp 24 13

Obekant 98 53

    Kund/klient/servicepersonal* 59 32

    Okänd person 39 21

Uppgift saknas 17 9

Summa 184 100

*Sammanslagen kategori.  
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Tabell 1.8. Antal och andel anmälningar med identifierade islamofobiska motiv efter huvudbrottskategori, åren 2007–2011.

Brottskategori    2007 2008 2009 2010 2011 Förändring 
jämfört med 

2010, i %Antal % Antal % Antal % Antal % Antal %

Våldsbrott* 32 16 26 10 25 13 23 8 39 14 70

Olaga hot/ofredande 69 33 112 41 83 43 92 34 123 44 34

Ärekränkning 27 13 28 10 21 11 33 12 38 14 15

Skadegörelse/klotter 16 8 44 16 23 12 20 7 16 6 -20

Hets mot folkgrupp 52 25 40 15 31 16 80 29 45 16 -44

Olaga diskriminering 5 2 13 5 8 4 8 3 6 2 -25

Övriga brott 5 2 9 3 3 2 16 6 11 4 -31

Summa 206 100 272 100 194 100 272 100 278 100 2

* I kategorin våldsbrott ingår dödligt våld, misshandel, våld mot tjänsteman, rån, fridsbrott, kvinnofridsbrott och våldtäkt.    
       

Tabell 1.9. Antal och andel anmälningar med identifierade antisemitiska motiv efter huvudbrottskategori, åren 2007–2011. 

Brottskategori 2007 2008 2009 2010 2011 Förändring 
jämfört med 

2010, i %Antal % Antal % Antal % Antal % Antal %

Våldsbrott* 9 8 17 11 20 8 15 9 14 7 -7

Olaga hot/Ofredande 36 31 63 40 90 36 63 39 77 40 22

Ärekränkning 12 10 17 11 20 8 20 12 14 7 -30

Skadegörelse/klotter 12 10 21 13 36 14 22 14 31 16 41

Hets mot folkgrupp 45 38 37 23 75 30 34 21 54 28 59

Övriga brott** 4 3 4 3 9 4 7 4 4 2 -43

Summa 118 100 159 100 250 100 161 100 194 100 20

* I kategorin våldsbrott ingår dödligt våld, misshandel, våld mot tjänsteman, rån, fridsbrott, kvinnofridsbrott och våldtäkt.    
 ** I kategorin övriga brott ingår även olaga diskriminering.         
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Tabell 1.10. Antal anmälningar med identifierade hatbrottsmotiv efter län där brottsanmälan har registrerats, per 100 000 invånare, 
år 2011. 

Län
Främlingsfientliga/

rasistiska Antireligiösa

Homofobiska,  
bifobiska och  
heterofobiska

Därav vit makt
ideologiska Totalt per län

Antal Per 100 000 Antal Per 100 000 Antal Per 100 000 Antal Per 100 000 Antal* Per 100 000

Stockholms län 1 252 60 209 10 265 13 184 9 1 726 83

Uppsala län 126 37 21 6 25 7 25 7 172 51

Södermanlands län 139 51 17 6 34 13 21 8 190 70

Östergötlands län 153 36 11 3 38 9 17 4 202 47

Jönköpings län 130 39 22 7 36 11 14 4 188 56

Kronobergs län 73 40 9 5 17 9 11 6 99 54

Kalmar län 65 28 7 3 10 4 10 4 82 35

Gotlands län 25 44 x 3 7 12 x 3 34 59

Blekinge län 51 33 7 5 10 7 6 4 68 44

Skåne län 501 40 124 10 108 9 37 3 733 59

Hallands län 85 28 11 4 21 7 10 3 117 39

Västra Götalands län 504 32 83 5 106 7 82 5 693 44

Värmlands län 95 35 21 8 19 7 22 8 135 49

Örebro län 127 45 14 5 15 5 x 1 156 56

Västmanlands län 118 47 22 9 22 9 14 6 162 64

Dalarnas län 103 37 16 6 14 5 20 7 133 48

Gävleborgs län 80 29 13 5 18 7 8 3 111 40

Västernorrlands län 74 31 16 7 23 9 8 3 113 47

Jämtlands län 40 32 x 2 13 10 7 6 55 43

Västerbottens län 78 30 6 2 27 10 8 3 111 43

Norrbottens län 63 25 15 6 20 8 8 3 98 39

Hela landet** 3 936 42 651 7 854 9 517 5 5 493 58

Internutredningar har exkluderats i länsredovisningen och hatbrott med transfobiska motiv har exkluderats med hänvisning till statistiksekretess. 
Med x menas att antalet är färre än 4 eller att cellen inte går att redovisa på grund av identifiering av låga tal.     
* I länsredovisningen har vissa värden sekretesskryssats. Därmed kan det totala antalet för varje län överstiga värdena som redovisas i raderna.  
** Totalredovisning av samtliga anmälningar, inklusive dem som av olika skäl har exkluderats i tabellen.     
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Tabell 1.12. Antal anmälningar med identifierade hatbrottsmotiv efter län och vissa kommuner där brottet har begåtts, per 100 000 
invånare, år 2011.  

Län Antal
Per  

100 000

Hela landet 5 493 58

Stockholms län 1 784 86

Botkyrka 55 66

Danderyd 17 54

Ekerö 10 39

Haninge 50 64

Huddinge 60 61

Järfälla 35 52

Lidingö 16 36

Nacka 39 43

Norrtälje 26 46

Nynäshamn 14 54

Salem 4 26

Sigtuna 45 111

Sollentuna 32 49

Solna 51 74

Stockholm 869 102

Sundbyberg 37 95

Södertälje 99 114

Tyresö 23 53

Täby 17 26

Upplands Väsby 28 70

Upplands-Bro 12 50

Vallentuna 16 53

Värmdö 14 36

Österåker 10 25

Uppsala län 179 53

Enköping 18 45

Heby 4 30

Håbo 8 41

Tierp 7 35

Uppsala 106 53

Älvkarleby 6 66

Östhammar 8 37

Södermanlands län 194 71

Eskilstuna 84 87

Flen 10 62

Gnesta 4 39

Län Antal
Per  

100 000

Katrineholm 20 62

Nyköping 42 81

Oxelösund 4 36

Strängnäs 11 34

Vingåker 8 90

Östergötlands län 204 47

Finspång 5 24

Kinda 5 51

Linköping 67 46

Mjölby 6 23

Motala 17 41

Norrköping 76 58

Vadstena 5 68

Valdemarsvik 4 52

Jönköpings län 190 56

Eksjö 8 49

Gislaved 14 48

Gnosjö 4 42

Jönköping 76 59

Mullsjö 4 57

Nässjö 29 99

Sävsjö 8 74

Tranås 8 44

Vaggeryd 5 38

Vetlanda 8 30

Värnamo 9 27

Kronobergs län 99 54

Alvesta 14 74

Lessebo 5 62

Ljungby 7 26

Uppvidinge 5 54

Växjö 44 53

Kalmar län 80 34

Borgholm 8 75

Emmaboda 4 44

Hultsfred 4 29

Högsby 5 87

Kalmar 21 33

Län Antal
Per  

100 000

Mönsterås 4 31

Oskarshamn 8 31

Torsås 4 58

Vimmerby 6 39

Västervik 6 17

Gotlands län 34 59

Gotland 33 58

Blekinge län 70 46

Karlshamn 9 29

Karlskrona 26 41

Olofström 6 46

Ronneby 14 50

Sölvesborg 6 36

Skåne län 739 59

Bjuv 7 47

Bromölla 6 49

Burlöv 14 83

Båstad 4 28

Eslöv 9 28

Helsingborg 76 59

Hässleholm 29 58

Höganäs 7 28

Hörby 8 54

Höör 4 26

Klippan 6 36

Kristianstad 33 41

Kävlinge 11 38

Landskrona 10 24

Lund 62 56

Malmö 266 88

Osby 4 31

Perstorp 9 127

Simrishamn 13 68

Sjöbo 8 44

Skurup 7 47

Svalöv 6 45

Svedala 9 45

Tomelilla 7 54
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Län Antal
Per  

100 000

Trelleborg 22 52

Vellinge 6 18

Ystad 8 28

Åstorp 5 34

Ängelholm 12 30

Östra Göinge 5 37

Hallands län 116 39

Falkenberg 13 32

Halmstad 39 42

Hylte 9 89

Kungsbacka 19 25

Laholm 6 26

Varberg 18 31

Västra Götalands län 715 45

Ale 5 18

Alingsås 18 47

Borås 57 55

Essunga 5 90

Falköping 8 25

Grästorp 4 70

Göteborg 281 54

Härryda 9 26

Kungälv 8 19

Lerum 7 18

Lidköping 10 26

Lilla Edet 6 48

Lysekil 5 35

Mariestad 5 21

Mark 15 44

Mölndal 27 44

Partille 8 23

Skara 7 38

Skövde 17 33

Stenungsund 5 20

Strömstad 4 34

Tranemo 7 60

Trollhättan 26 47

Län Antal
Per  

100 000

Uddevalla 20 38

Ulricehamn 9 39

Vårgårda 7 64

Vänersborg 28 76

Värmlands län 135 49

Arvika 11 42

Eda 4 47

Filipstad 7 66

Forshaga 4 36

Hagfors 6 48

Hammarö 6 40

Karlstad 49 57

Kristinehamn 14 59

Munkfors 5 134

Säffle 7 45

Torsby 6 49

Örebro län 159 57

Askersund 4 36

Degerfors 5 52

Hallsberg 7 46

Karlskoga 11 37

Kumla 4 20

Lindesberg 19 82

Ljusnarsberg 4 82

Nora 4 38

Örebro 89 65

Västmanlands län 162 64

Arboga 9 68

Fagersta 12 96

Hallstahammar 11 72

Köping 8 32

Sala 11 51

Surahammar 5 50

Västerås 87 63

Dalarnas län 135 49

Avesta 11 51

Borlänge 39 79

Län Antal
Per  

100 000

Falun 26 46

Hedemora 7 46

Ludvika 26 101

Smedjebacken 6 56

Gävleborgs län 113 41

Bollnäs 6 23

Gävle 49 51

Hudiksvall 13 35

Ljusdal 11 58

Sandviken 10 27

Söderhamn 8 31

Västernorrlands län 118 49

Härnösand 10 41

Kramfors 12 64

Sollefteå 4 20

Sundsvall 57 59

Timrå 6 33

Örnsköldsvik 16 29

Jämtlands län 57 45

Härjedalen 4 38

Krokom 7 48

Strömsund 12 99

Östersund 23 39

Västerbottens län 112 43

Lycksele 8 65

Skellefteå 24 34

Umeå 53 46

Vilhelmina 7 99

Norrbottens län 98 39

Boden 17 62

Gällivare 4 22

Haparanda 5 50

Kiruna 10 44

Luleå 34 46

Piteå 11 27

hATBROTTssTATisTiken 2011 • BilAgA 1

Kommuner med färre än 4 anmälningar och anmälningar där kommun är okänd redovisas på länsnivå.



86

BRÅ RAPPORT 2012:7

Figurer

Figur 1.1. Antal anmälningar med identifierade antisemiska 
motiv, åren 2002–2011.

* 

Tidsserien är bruten för att markera de metodförändringar som 
genomförts.
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Figur 1.4. Andel anmälningar med identifierade kristofobiska 
och övriga antireligiösa motiv efter plats, år 2011.

* Sammanslagen kategori. 
** I kategorin uppgift saknas ingår även offentliga transporter och 
nöjesplatser.

Figur 1.3. Andel anmälningar med identifierade antisemitiska 
motiv efter plats, år 2011.

* Sammanslagen kategori.

Figur 1.2. Andel anmälningar med identifierade islamofobiska 
motiv efter plats, år 2011.

* Sammanslagen kategori.
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Brottsförebyggande rådet/National Council for Crime Prevention
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Hatbrott 2011
Statistik över polisanmälningar med identifierade hatbrottsmotiv

Utanför mataffären hörde målsägande någon ropa ”jävla invand-
rare, stick tillbaka till ditt land, jag hatar er!” Mannen var väldigt 
aggressiv och målsägande kände sig oerhört kränkt. 

Ovanstående citat är ett typiskt exempel på ett främlingsfientligt 
hatbrott hämtat ur Hatbrott 2011.  Rapporten kan betraktas 
som en årsbok över hatbrottsstatistiken. Den utgörs främst av 
polisanmälningar med identifierade hatbrottsmotiv, men även av 
uppgifter om självrapporterad utsatthet för hatbrott från Natio-
nella Trygghetsundersökningen (NTU). Ett hatbrott kan vara allt 
från kränkande klotter till mord – det är motivet till brottet som 
avgör om det är ett hatbrott eller inte.

Även om oenighet råder om vad som bör inkluderas i termen hat-
brott råder internationell enighet om att händelsen är ett resultat 
av bristande respekt för mänskliga rättigheter och människors 
lika värde. Statistik om hatbrott i Sverige har redovisats årligen 
sedan 1993. 

I Hatbrott 2011 redovisas uppgifter ur polisanmälningar med 
olika identifierade hatbrottsmotiv samt utsatthet för främlings-
fientliga och homofobiska hatbrott utifrån NTU. I rapporten 
ges även information om hur stor andel av anmälningarna från 
föregående år som klarats upp, huruvida de anmälda hatbrotten 
är vit makt-ideologiskt motiverade samt hatbrottens regionala 
fördelning.




