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Abstract 

Media presents hate crimes and nationalism as phenomenon that has increased both 

internationally and nationally in recent years. Further media largely pair these phenomenon 

together. The groups mostly exposed to hate and nationalism are people of different ethnic 

origin and LGBTQ (lesbian, gay, bi, trans and queer) people. In Sweden's general election in 

2010 a RHP-party, Sweden Democrats, made it in to Parliament. The purpose of this study 

was to examine how hate crimes and nationalism, in the form of the Sweden Democrats, has 

increased in Sweden and if there was any link between them. By mapping the proportion of 

reported hate crimes and the proportion of eligible voters who voted for the Sweden 

Democrats in Sweden between 1997 and 2009 the study's main aim was to investigate 

whether there was any link between the proportion of reported hate crimes and the proportion 

of voters for Sweden Democrats in Sweden. The results question whether an actual increase 

of hate crime occurred due to methodological changes in the Swedish Security Service, the 

Swedish National Council for Crime Prevention and the police. Also the dark figure is large 

regarding this crime. Sweden Democrats has had strong success in recent years, but whether 

this is a sign of increased nationalism can’t be impugned. 1998 and 1999 revealed a 

relationship between hate crime complaints and voting on the Sweden Democrats, but after 

1999 the relationship is weak. 

Keywords: Hate crimes, homophobia, homosexuality, nationalism, xenophobia, RHP-party, 

Sweden Democrats 

Nyckelord: Hatbrott, homofobi, homosexuell, nationalism, främlingsfientlighet, RHP-partier, 

Sverigedemokraterna  
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Inledning  
2009 rapporterade Svenska Dagbladet om ökad extremism i Usa. Hatgrupperna har ökat i 

antal med ca 50 procent sedan år 2000. Orsaker tros vara ett ökat motstånd mot invandring, 

den djupa ekonomiska krisen samt att en svart president tillsats i landet. Richard Cohen, chef 

för Medborgarrättsorganisationen Southern Poverty Law Center, menar att fenomenet inte är 

begränsat till USA utan att man ser en liknande utveckling av etnisk nationalism och 

antisemitism i Europa och i Ryssland (Henriksson, 2009).  2005 rapporterade Sveriges Radio 

Ekot att hatbrott och nationalism ökar i Ryssland. 2004 utfördes i Ryssland 40 hatbrott med 

dödlig utgång där det i motivbilden ingick främlingsfientlighet (Persson Löfgren, 2005). I en 

artikel från mars 2010 kan man läsa om att i Skåne fördubblades hatbrotten gentemot judar 

2009 (Lovén, 2010). I en artikel i DN i juli i år framgår det att hatbrott gentemot hbt-personer 

är ett ökande problem i Sverige. Enligt Riksförbundet för sexuellt likaberättigande (RFSL) 

ska det ha skett en ökning av anmälningar om hatbrott med homofobiskt motiv med 45 

procent mellan 2007-2008. Artikeln tar upp det faktum att flera styrelsemedlemmar i RFSL:s 

ungdomsförbund i Karlstad blivit trakasserade och hotade efter att de arbetat med att 

arrangera evenemanget Pride i staden. Detta resulterade i att samtliga partier i 

kommunfullmäktige gick ut med ett manifest som fördömde hot och våld. Dock saknades ett 

parti, Sverigedemokraterna (Lagerwall, 2010).   

Innan 1980 användes sällan eller aldrig begreppet hatbrott (Perry, 2003). Sedan i början av 

90-talet har massmedias rapportering kring hatbrott ökat (Tiby, 1999). Idag är hatbrott ett 

väletablerat begrepp i såväl media, rätts- och polisväsende samt inom forskningen. I fjol 

rapporterade media om en dramatisk ökning av hatbrotten, sedan Brottsförebyggande rådet 

(Brå) utkommit med sin årliga statistiska rapport kring fenomenet (Gabelic, 2009). Hatbrott 

utgör ett angrepp på de mänskliga rättigheterna och strider mot grundläggande 

samhällsvärderingar om människors lika värde i ett demokratiskt samhälle. Den svenska 

staten ser inte bara dessa brott som en fara för individers säkerhet utan även som en fara för 

rikets säkerhet (Säkerhetspolisen (SÄPO), 2007). Regeringen och rättsväsendets myndigheter 

har sedan i mitten av 1990-talet koncentrerat sina resurser till att främja arbetet mot hatbrott. 

De hatbrott som är mest förekommande är kopplade till främlingsfientlighet och sexuell 

läggning (SÄPO, 2007; Brå, 2008). 

Parallellt med denna utveckling har partier med nationalistiska rötter fått ett allt större 

utrymme på den politiska arenan internationellt såväl som nationellt. I Danmark finns Dansk 
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Folkeparti och i Storbritannien finns British National Party som båda ger uttryck för 

nationalistiska värderingar i sina partiprogram (Dansk Folkeparti, 2002; British National 

Party, 2007). I senaste Europaparlamentsvalet fick Dansk Folkeparti och British National 

Party höga siffror tillsammans med flera andra europeiska nationalistiska partier. I Sverige 

finns Sverigedemokraterna som är det tydligaste exemplet på ett parti med nationalistiska 

rötter som röner stora framgångar. Vid riksdagsvalet 2010 kom Sverigedemokraterna in i 

riksdagen med 5,7 procent (Valmyndigheten, 2010).  

I Regeringsformen är det stadgat att den offentliga makten skall utövas med respekt för alla 

människors lika värde. Vidare står det att det allmänna skall verka för att alla människor skall 

kunna uppnå delaktighet och jämlikhet i samhället. Det allmänna skall även motverka 

diskriminering pga. kön, hudfärg, nationalitet eller etniskt ursprung, språklig, eller religiös 

tillhörighet, funktionshinder, sexuell läggning, ålder eller annan omständighet som gäller den 

enskilda som person (1 kap. 2 § RF). I Sverigedemokraternas partiprogram när det gäller 

invandringspolitik står det att den mångkulturella samhällsordningen idag är ett allvarligt hot 

mot den inre sammanhållning och stabilitet som utgör grunden för hela den solidariska 

svenska välfärdsmodellen (SD, 2007). Partiet är emot könsneutrala äktenskap dock är de för 

homosexuellt partnerskap. De är även emot homosexuellas rätt att adoptera barn, lesbiska 

pars möjlighet till insemination samt har en traditionell konservativ syn i sin familjepolitik 

(Mattsson, 2009).  

Inledningsvis poängteras att denna studie ej på något sätt har ambitioner att hävda att de som 

stödjer nationalistiska partier även stödjer hatbrott. Att stödja nationalistiska partier är inte 

någon kriminell handling vilket hatbrott är. 

Hatbrott är en aktiv handling. Att rösta på nationalistiska partier är även det en aktiv handling. 

Båda dessa fenomen, hatbrott och nationalistiska partier, har framförallt två faktorer 

gemensamt, intolerans och exkludering. Detta går tvärtemot grundlagens krav på jämlikhet 

och delaktighet. I föreliggande studie avser jag empiriskt undersöka om det finns något 

samband mellan andel väljare till ett nationalistiskt parti, och andel hatbrottsanmälningar i 

Sverige? 

Studiens relevans för det sociala arbetet är att bredda kunskapen om krafter som bryter mot 

mänskliga rättigheter och hotar demokratin. Genom fördjupad kunskap kan samhälleliga 

åtgärder som motverkar dessa krafter utvecklas. Jag har inte funnit någon studie som gör en 
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liknande koppling mellan nationalism och hatbrott varför denna studie förhoppningsvis bidrar 

till att belysa detta område. 

Syfte  
Genom att kartlägga antalet anmälda hatbrott samt andel röstberättigade som röstat på 

Sverigedemokraterna i Sverige mellan 1997-2008 är studiens huvudsakliga syfte att 

undersöka huruvida det finns något samband mellan andel anmälda hatbrott och andel väljare 

till Sverigedemokraterna i Sverige?  

Ett ytterligare syfte är att söka besvara om det skett en förändring i antalet anmälda hatbrott 

samt antal väljare till Sverigedemokraterna under ovan nämnda tid.  

Specifika frågeställningar 

 Hur har antalet anmälda hatbrott förändrats mellan 1997-2009? 

 Hur har antalet väljare till Sverigedemokraterna förändrats mellan 1998-2009? 

 Finns det något samband mellan anmälda brott och andel som röstat på 

Sverigedemokraterna mellan 1998-2009? 

Definitionsdiskussion 
Definitionerna av begreppen som ingår i hatbrottslitteraturen som t.ex. homofobi och 

homosexualitet visar sig skilja sig åt beroende på vilket fokus litteraturen har. Även när det 

gäller nationalism och nationalistiska partier så finns det en uppsjö av olika definitioner 

rörande dessa. Därför kommer jag i detta avsnitt att definiera viktiga begrepp som studien 

måste förhålla sig till. 

Homosexuell 

Den rättsliga definitionen som inkluderar homosexuell är sexuell läggning vilken utgår från 

lagtexten ”ett motiv för brottet varit att kränka en person, en folkgrupp eller annan sådan 

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

sexuell läggning eller annan liknande omständighet” (BrB 29 kap. 2 § p.7). 

Är man homosexuell för att man någon gång haft sex med någon av samma kön? Är man 

homosexuell om man är aktiv inom gayrörelsen? (Tiby, 1999). Begreppet är långt ifrån 

entydigt. Tiby lyfter fram en alternativ definition där den utsatta definierar sig själv som 

homosexuell (Tiby, 1999).  I denna studie väljer jag för enkelhetens skull begreppet 
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homosexuell, vilket får stå för hela den komplexa gruppen HBTQ (Homo-, Bi-, Trans- och 

Queerpersoner).  Med risk för att min definition blir allt för sexuellt betingad kommer min 

definition trots det inkludera alla de som själva anser sig attraheras av samma kön som sitt 

eget och/eller de som andra tror attraheras av samma kön som sitt eget. Vare sig man är 

homo/bi/trans faller man under min definition. Alltså mer eller mindre alla som inte lever upp 

till den heteronormativa samhällsnormen när det gäller ”val” av partner. Med andra ord en 

person som är sexuellt inriktad på det egna könet. 

Homofobi används ofta felaktigt som synonymt med heterosexuella personers negativa 

attityder gentemot homosexuella. Homofobi är en klinisk diagnos vilken innebär att man har 

en personlig, irrationell rädsla för homosexualitet, homosexuella människor eller egna 

homosexuella impulser (NE, 2010; Hwang, Lundberg, Rönnberg & Smedler, 2005). 

Främlingsfientlighet 

Främlingsfientlighet används ofta som en synonym till rasism och har likt rasism blivit starkt 

förknippad med avståndstagande till människor av annan etnisk härkomst. Dock skiljer sig 

dessa begrepp åt. Ett främlingsfientligt synsätt grundar sig ofta på föreställningen om att olika 

kulturer ska leva åtskiljda och/eller att vissa kulturer står över andra. Den riktar sig mot olika 

grupper i samhället (NE, 2010). Sverigedemoraterna är för en gemensam svensk kultur och 

endast det som inkluderas under detta begrepp ska stödjas. De är emot mångkultur (SD, 

2007). Begreppet främlingsfientlighet går även att använda mot andra än människor från 

andra länder, t.ex. människor från annan ort. Den strikt europeiska definitionen för rasism 

utgår från en ideologi som grundas på fem grundläggande förutsättningar som i stora drag 

innebär att man har uppfattningen om att människor kan indelas i distinkta raser beroende på 

fenotypiska (yttre kännetecken) skillnader. Dessa fenotypiska skillnader har ett samband med 

nedärvda mentala och intellektuell egenskaper vilka är gemensamma för alla medlemmar av 

respektive ras. Kvalitén på dessa egenskaper avgör hur dessa raser skall klassificeras 

hierarkiskt gentemot varandra. De raser som är högre upp inom denna hierarki anses 

överlägsna de under och därmed berättigade att dominera, exploatera och även förinta de 

underlägsna raserna. Ett ytterligare begrepp som används i såväl media som forskning är 

xenofobi. Xenofobi är likt homofobi en klinisk diagnos som innebär en intensiv, irrationell 

rädsla för främlingar vilken kan bidra till etniska fördomar och främlingsfientlighet” (NE, 

2010). Detta förtydligande innebär att all rasism, xenofobi osv. faller under begreppet 

främlingsfientlighet i föreliggande studie. 
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Hatbrott 

Under genomgången av litteraturen som behandlar hatbrott framträder en komplex bild av 

fenomenet. Det finns ingen entydig och allmänt accepterad definition på begreppet hatbrott. 

Det är heller inget juridiskt begrepp i Sverige. Inte heller finns det någon specifik lag som 

kriminaliserar hatbrott (Kunosson, 2007). Brottslighet som har ett homofobiskt eller 

främlingsfientligt motiv kallas i allmänhet för hatbrott (Tiby, 2006).  Hatbrott karaktäriseras 

av att brottet utgör ett angrepp mot de mänskliga rättigheterna och strider mot de 

grundläggande värderingarna om alla människors lika värde (NE, 2010). Mer detaljerad 

beskrivning av hatbrott kommer i avsnittet tidigare forskning nedan. 

Nationalism 

Inom forskningen benämns partier med nationalistiska värderingar ofta som radikala 

högerpopulistiska partier (RHP-partier). Dessa kännetecknas genom att förorda en restriktiv 

invandringspolitik, de har en konservativ, auktoritär syn på lag och ordning (strängare straff), 

är för familjer med traditionella könsroller osv. De använder ofta en retorik innehållandes den 

naturliga ordningen, leva i samklang, ett harmoniskt samhälle, en naturlig ordning, vilket 

avser konservativa, traditionella värden. Genom att de motsätter sig pluralistiska värden och 

förespråkar en värdebaserad och kulturalistisk ideologi baserad på den generella 

föreställningen om ”den naturliga ordningen” eller med andra ord eftersträvar nationalism och 

den traditionella idén om familjen så fördömer de allt det som kan störa den ”naturliga 

ordningen” så som invandring, etnisk blandning, feminism och homosexualitet. (Rydgren, 

2005).  

Populistisk ideologi kännetecknas av ett motstånd mot representativ demokrati. De som står 

bakom denna ideologi är inte motståndare till demokrati i sig, men förespråkar 

direktdemokrati där det egna partiet eller ledaren representerar ”folkets” röst. ”Folket” har 

alltid en central roll inom den populistiska ideologin, däremot skiljer det sig åt vad som menas 

med ”folket” mellan olika populistiska partier. Ofta exkluderas olika grupper i samhället från 

att tillhöra ”folket”. De flesta likställer folkets gränser med nationsgränserna och individer 

med annan etnisk härkomst än den egna etniska nationaliteten inkluderas därmed inte i 

begreppet ”folket”. Etablissemangets politik anses vara skiljt från folket och man anser att den 

rådande politiska klassen stulit makten från folket. Populister menar då att det enda 

alternativet för folket att ta tillbaka makten är att stödja det egna partiet. Samtidigt måste 

partiet akta sig för att framstå som antidemokratiskt eller vara alltför politiskt extremt. 
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Majoriteten av väljarna ser demokrati som någonting eftersträvansvärt och antidemokratiska 

rörelser som högst illegitima. Det blir i synnerhet viktigt för de RHP-partier som uppstått ur 

den utomparlamentariska extremhögern att bli av med den stigmatiserande antidemokratiska 

stämpeln. En mer respektabel fasad bör skapas innan man kan nå någon större politisk 

framgång. Detta har Sverigedemokraterna haft stora problem med (Rydgren & Widfeldt, 

2004).  

Etnisk nationalism och främlingsfientlighet 

Rydgren (2004) påpekar att populistiska partier ofta förespråkar etnisk nationalism eller den 

sk etno-pluralistiska doktrinen. I motsats till mer traditionell rasism så är den inte hierarkisk, 

olika etniciteter eller kulturer ses inte nödvändigtvis som överordnade eller underordnade 

varandra. Populistiska partier menar däremot att olika etniciteter och kulturer är inkompatibla. 

RHP-partier menar att ett harmoniskt samhälle kräver en etnisk homogen befolkning. De 

menar att invandring leder till ökad kriminalitet och social oro. Denna doktrin har gjort det 

möjligt för RHP-partier att föra fram en främlingsfientlig politik utan att det för den skull blir 

lika stigmatiserande som den mer traditionella hierarkiska rasismen. 

Extremism och radikalism 

Anledningen till att Rydgren (2004) väljer att kalla nationalistiska partier för just RHP-partier 

är framförallt för att de präglas av antipluralism. Antipluralism har traditionellt framträtt hos 

extremhögern som motstånd och/eller förnekande av det demokratiska politiska systemet samt 

motstånd mot och/eller förnekande av universella värden (sk demokratiska värden). Vilket tar 

sig uttryck genom att de går emot konventionen om mänskliga rättigheter eller mer specifikt 

idén om likhet inför lagen. Efter detta förtydligande gällande nationalism kommer studien att 

referera till de partier som faller under begreppet att benämnas som RHP-partier.  

Bakgrund  

Lagen 

I mitten av 1990-talet började det svenska rättsväsendet prioritera främlingsfientliga brott 

(SÄPO, 2007). Den sk Straffskärpningsregeln skapades och år 2002 kompletterades lagen 

genom att man lade till sexuell läggning. Straffskärpningsregeln innebär att det skall vara en 

försvårande omständighet vid straffpåföljden om ”ett motiv för brottet varit att kränka en 
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person, en folkgrupp eller annan sådan grupp av personer på grund av ras, hudfärg, 

nationellt eller etniskt ursprung, trosbekännelse, sexuell läggning eller annan liknande 

omständighet” (BrB 29 kap. 2 § 7 p). Andra lagrum som är aktuella vid hatbrott är: 

 Olaga diskriminering (Brottsbalken 16 kap. 9 §)  

 Hets mot folkgrupp, vilken kompletterades med sexuell läggning 2003 (Brottsbalken 

16 kap. 8 §) 

Utöver dessa straffrättsliga lagar har civilrätten följt en liknande utveckling. Under det sena 

1900-talet och i början av 2000-talet har det skett en enorm utveckling gällande 

homosexuellas rättigheter.  Några exempel är partnerskapslagen som skapades 1995 vilken 

innebär att samkönade partnerskap erkändes som ett sätt att leva tillsammans liknande 

äktenskapet. 1999 kompletterades lagen mot diskriminering i arbetslivet med diskriminering 

pga. sexuell läggning. 2005 inkluderades kvinnor som är sambo eller registrerad partner med 

annan kvinna i lagen om insemination. 2009 införs könsneutralt äktenskap i äktenskapslagen 

och partnerskapslagen avskaffas (RFSL, 2010). Från1997 till 2006 har Säpo haft det yttersta 

ansvaret att årligen kartlägga och sammanställa hatbrottsstatistiken i Sverige. Sedan 2006 har 

Brottsförebyggande rådet (BRÅ) övertagit detta ansvar (SÄPO, 2007; BRÅ, 2008). 

Hot och våld i Sverige 

Sedan 1995 ligger utsatthet för den grövsta formen av våld, våld med kroppsskada, på cirka 

två procent av Sveriges befolkning. Det har skett en drastisk ökning med över 67 procent 

sedan 1978 till 2002 när det gäller brottsoffer utsatta för hot. Utsatta för våld med 

kroppsskada har under samma tidsperiod ökat med cirka 30 procent, ökningen för våld utan 

kroppsskada ligger på dryga 20 procent. Om man ser totalt sett alla som drabbats av hot eller 

våld under en ettårs period så ligger ökningen på drygt 40 procent. Störst risk för att utsättas 

för hot eller våld är unga män. Var femte man i åldern 16-24 uppgav att de i början av 2000 

talet under en ettårsperiod hade blivit utsatta för hot eller våld. Ensamstående blir oftare 

utsatta för hot och våld än sammanboende. Framförallt ensamstående män utan barn samt 

ensamstående kvinnor med barn. Män drabbas ofta på offentliga platser så som platser i och 

kring restauranger och nöjesställen. Nästan enbart personer mellan 10 och 35 år utsätts för hot 

och våld i nöjeslivet, enligt studien definierade som stökiga miljöer. Kvinnor blir däremot 

oftare utsatta i sitt eget eller någon annans hem. Det är vanligare att utsättas för hot och våld i 

storstäder och övriga mer tätbefolkade delar av landet. I Stockholm drabbades cirka var tionde 
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medborgare av hot eller våld under en ettårs period. Få anmäler brotten då de enligt offren 

själva anses bagatellartade, löstes av de inblandade själva eller att det är meningslöst eftersom 

polisen ändå inte kan göra något (Häll, 2004). 

Radikala högerpopulistiska partier 

Runt om i Europa finns flera exempel på RHP-partier. Dansk Folkeparti, British National 

Party och Frankrikes Front National, Italiens Lega Nord, Belgiens Vlaams Belang sitter alla 

med representanter i europaparlamentet (European elections, 2009).  Fremskrittspartiet i 

Norge erhöll 22,9 procent av rösterna i Stortingsvalet 2009. Sannfinländarna i Finland fick 

drygt fyra procent i riksdagsvalet 2007 och kom därmed in i riksdagen. Dansk Folkeparti 

erhöll 13,9 procent av rösterna i valet till folketinget 2007. Detta gjorde att de som tredje 

största parti kunde behålla sin position som stödparti till den danska borgerliga regeringen. 

Partiet har bland annat varit med om att driva igenom att Danmark nu har speciella prov för 

de som ansöker om danskt medborgarskap. De ligger även bakom nya hårdare regler för 

anhöriginvandring. Dessa nya regler har Sverigedemokraterna kopierat till deras syn på 

anhöriginvandring. År 2003 blev några från Dansk Folkepartis ungdomsförbund dömda för 

den danska motsvarigheten till hets mot folkgrupp efter att de publicerat en annons där de 

hävdade att massvåldtäkter, grovt våld, otrygghet, tvångsäktenskap, kvinnoförtyck och 

gängkriminalitet är vad ett multietniskt samhälle erbjuder (Mattsson, 2009).  I Dansk 

Folkepartis partiprogram hävdar de att Danmark inte är och aldrig har varit ett invandrarland. 

De vill därför inte acceptera en multi-etnisk förvandling av landet. Vidare menar de att 

Danmark är danskarnes land  (DF, 2002). 

I Storbritannien finns British National Party (BNP) som i sitt partiprogram uttrycker: “The 

BNP´s policy is to: Deport all the two millions plus who are here illegally. Deport all those 

who commit crimes and whose original nationality was not British. Review all recent grants 

of residence or citizenship to ensure they all are still appropriate. Offer generous grants to 

those of foreign descent resident here who wish to leave permanently. Stop all new 

immigration except for exceptional cases. Reject all asylum seekers who passed safe countries 

on their way to Britain” (BNP, 2007). 

Sverigedemokraterna  
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Sverigedemokraterna bildades 1988 och gick samma år till val där de erhöll 1118 

riksdagsröster. Flera av de som var med att starta Sverigedemokraterna har tidigare varit 

medlemmar i organisationen ”Bevara Sverige svenskt” (BSS). 1997 satsade 

Sverigedemokraterna på att stärka relationerna till liknande partier internationellt som t.ex. 

Front National i Frankrike och Danske Folkeparti i Danmark. 1999 förändrades 

partiprogrammet och punkten om att invandrare som kommit till Sverige efter 1970-talet 

skulle repatrieras, alltså återbördas till respektive ursprungsland försvann. Partiet ställde 2001 

upp i kyrkovalet där en punkt var att kyrkans personal ska avhålla sig från att arbeta för ett 

mångkulturellt samhälle (Mattsson, 2009). Samma år lämnade en grupp, mer radikala 

medlemmar, partiet och bildade Nationaldemokraterna. De ansåg att Sverigedemokraterna 

blivit milda i tidigare profilfrågor (Rydgren 2002). 2006 ersattes partisymbolen Facklan med 

Blåsippan (SD, 2010). Facklan är identisk med partisymbolen för det brittiska RHP-partiet 

National Front (Expo, 2010). Facklan används av extrema rörelser i Europa, vilket också var 

skälet till att byta symbol. Samma år erhöll partiet 2,9 procent i riksdagsvalet samt drygt 280 

mandat i hälften av Sveriges kommuner (SD, 2010).  

Jimmie Åkesson, Björn Söder, Richard Jomshof och Mattias Karlsson utgör 

Sverigedemokraternas ledning idag. Dessa möttes i slutet av 90-talet i Lund. De konstaterade 

att de delade den politiska övertygelsen om att det mångkulturella samhället utarmade Sverige 

och att något radikalt måste göras. De var medlemmar i partiet, men ville att partiet skulle 

förändras till ett mer professionellt parti. De har en syn på nationalism som är mer kulturellt 

betingad enligt dem själva. De menar att i princip alla kan bli svenskar, men att det då krävs 

att man är beredd att assimileras in i det svenska samhället och att svenska seder och bruk 

anammas (Mattsson, 2009). I partiprogrammet står det att Sverigedemokraterna vill ha en 

återgång till den assimileringspolitik som gällde fram till mitten av 1970-talet och som 

innebär att det är invandrarna som skall anpassa sig till det svenska samhället och inte tvärtom 

(SD, 2007). ”För hos oss tar man seden dit man kommer” meddelade Björn Söder på partiets 

kommunkonferens i Gävle 2008 (Mattsson, 2009).  

Rydgren (2005) menar att Sverigedemokraterna är ett renodlat RHP-parti med rötter i den 

utomparlamentariska högerextremismen. Henrik Oscarsson i Mattsson (2010) anser att 

begreppen högerextremister och högerpopulister är problematiska att använda i samband med 

Sverigedemokraternas väljare. I många avseenden tenderar väljarna att ligga mer på den 

traditionella vänsterskalan när de är emot privatiseringar och för en stark offentlig sektor. När 
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det gäller andra frågor är de däremot klart inne på den traditionella högerskalan med sina 

värdekonservativa åsikter. De är mot homosexuellas utökade rättigheter, de vill införa hårdare 

fängelsestraff för kriminella, de vill begränsa aborträtten etc. Oscarsson menar att den 

genomsnittliga Sverigedemokratiska väljaren är en blandning av en socialdemokrat som 

värnar om välfärden samt en värdekonservativ kristdemokrat. Henrik Oscarsson menar vidare 

att eftersom den genomsnittliga Sverigedemokratiska väljaren är lågutbildad arbetare så ses 

det mångkulturella samhället som ett hot. För den urbana medelklassen är internationalisering 

och globalisering något positivt som ger fler möjligheter som att resa, arbeta och studera 

utomlands. Vyerna vidgas och man kan byta ut falukorven och bryggkaffet mot chorizo och 

caffelatte. Många sverigedemokratiska väljare känner snarare att möjligheterna minskar. Som 

lågutbildad har man försämrade möjligheter att hävda sig på arbetsmarknaden. Invandrare blir 

konkurrenter på arbetsmarknaden samtidigt som traditionella arbetaryrken effektiviseras bort 

eller flyttar utomlands till låglöneländer (Mattsson, 2009).  

Sverigedemokraterna hävdar att brottsligheten ökat och att vi fått nya former av brottslighet, 

som t.ex. överfallsvåldtäkter och ungdomsrån, i Sverige de senaste åren pga. 

massinvandringen. I Sd-kuriren, som är Sverigedemokraternas tidning, publiceras 

återkommande artiklar om olika brott begångna av individer med invandrarbakgrund där 

också invandrarbakgrunden uppges vara orsaken (SD-Kuriren, 2010). Sverigedemokraterna 

menar att det råder ett systematiskt och utbrett förtryck gentemot svenskar i Sverige. Ett 

förtryck som det politiska och massmediala etablissemanget står bakom (Mattsson, 2009). 

Ideologin bakom Sverigedemokraterna går ut på att lyfta fram ”det svenska” . Utifrån denna 

ideologi ska det sedan formuleras konkreta politiska förslag. Därför blir definitionen av ”det 

svenska” central. I det invandringspolitiska partiprogrammet kan man läsa ”Svensk är den 

som har en helt övervägande svensk identitet och som av sig själv och av andra svenskar 

uppfattas som svensk”. I SD-Kuriren förklarar Åkesson ”det svenska” med att ”För att något 

ska betraktas som specifikt svenskt ska det, enligt min uppfattning, vara något unikt för 

Sverige eller någon del av Sverige, eller så ska det ha en djup förankring bland nu levande 

eller tidigare generationer svenskar. Den svenska kulturen är en produkt av allt det som 

skapats, förädlats och förmedlats i vårt land genom århundraden. Den är ett sammanhang av 

sådant som grundläggande normer och värderingar, sociala koder, symboler, traditioner, 

seder och bruk, språket, konsten, musiken och litteraturen men också sådant som kollektiva 

minnen, beteenden och föreställningar”(SD-Kuriren, 2010-04-29). Mattsson menar att den 
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definitionen är väldigt bred och omfattande, vilken det är svårt att dra några konkreta 

slutsatser ifrån. Genom att istället se vad det är partiet vill motarbeta kan man få en 

uppfattning om vad partiet betraktar som ”det svenska” (Mattsson, 2009).  

Sverigedemokraternas åsikter kring invandring samt deras 

invandringspolitiska program 

Sverigedemokraterna vill ta bort skattestödet för modersmålsundervisningen, om föräldrarna 

vill att barnen ska erbjudas detta ska de själva stå för kostnaden. De som behöver tolk i sin 

kontakt med svenska myndigheter ska själva stå för kostnaden. Offentliga bidrag ”till 

verksamheter som syftar till att främja den mångkulturella samhällsordningen liksom till de 

kulturyttringar vars primära syfte är att chockera, uppröra och provocera ska inte 

förekomma”. De vill förbjuda ritualslakt (sk halalslakt) och import av sådana produkter. 

Byggandet av religiösa byggnader med, en för svensk byggnadstradition, främmande 

arkitektur ska förbjudas. De vill öka undervisningstimmarna i skolan när det gäller svensk 

historia (SD, 2007). Alla övriga riksdagspartier beskriver invandring som något positivt, 

något som berikar Sverige medan Sverigedemokraterna sticker ut genom att hävda motsatsen, 

att invandringen är en belastning (Mattsson, 2009). 

Sverigedemokraternas huvudfråga är en mer restriktiv flykting- och invandringspolitik än 

idag. Invandringen från ”kulturellt avlägsna länder ska begränsas till ett minimum och det kan 

bli nödvändigt med ett totalstopp av invandring från icke-västliga regioner tills läget i Sverige 

blivit så stabilt att en restriktiv sverigedemokratisk invandringspolitik kan implementeras. 

Sverigedemokraterna vill skapa en återvandringsmyndighet samt införa kommunala 

återvandringsbidrag. Partiet ställer sig även skeptiskt till arbetskraftsinvandring. De vill även 

införa någon form av gästarbetarsystem. När behovet av extra arbetskraft är stort kan Sverige 

ta emot extern arbetskraft för att sedan när behovet minskar skall dessa flytta tillbaka till sitt 

hemland (Mattsson, 2009). 

Jimmie Åkesson angav i en debatt i tv4 sydost 1998 att Sverigedemokraterna är lika 

demokratiska som andra partier, men att de motsätter sig ett mångkulturellt samhälle eftersom 

de inte tror att ett sådant samhälle kan fungera. Han argumenterade vidare för vikten av att 

skapa ett tryggt och stabilt samhälle med en känsla av samhörighet och gemensam kultur. 

Mattias Karlsson menar att det är viktigt att ha en gemensam kulturell identitet, vilket leder 

till att solidariteten stärks, brottsligheten sjunker och människor bryr sig mer om varandra. I 
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det invandringspolitiska partiprogrammet från 2007 står det att den mångkulturella 

samhällsordningen idag är ett allvarligt hot mot den inre sammanhållning och stabilitet som 

utgör grunden för hela den solidariska svenska välfärdsmodellen. Björn Söder uttrycker att det 

ska vara svenskarna i första hand. Han menar att svenskarna är åsidosatta idag. Sverige är 

svenskarnas land på samma sätt som Turkiet är turkarnas land och Indien är indiernas land 

(Mattsson, 2009). Sverigedemokraterna är framförallt oroliga för, som de själva kallar, den 

”islamisering” som pågår i Sverige. De anser att muslimerna och islam är ett hot mot ”det 

svenska” (Ekman & Poohl, 2010). 

Sverigedemokraterna menar att det i dagens Sverige förs en djupt oansvarig invandrings- och 

integrationspolitik. Sverige har tagit emot alltför många invandrare på för kort tid, och endast 

en mindre del har varit flyktingar under FN:s Genèvekonvention. Vidare hävdar de att denna 

massiva invandring har skapat omfattande ekonomiska, sociala och kulturella problem i 

Sverige, samtidigt som det minskat vårt utrymme för att förbättra stödet till de verkligt 

nödlidande människorna runt om i världen. Den oansvariga och kravlösa svenska 

integrations- och invandringspolitiken har även skapat segregation, rotlöshet, kriminalitet och 

ökade motsättningar. De menar vidare att den mångkulturella samhällsordningen är i dag ett 

allvarligt hot mot den inre sammanhållning och stabilitet som utgör grunden för hela den 

solidariska svenska välfärdsmodellen. Som ett första steg mot en mer ansvarsfull och hållbar 

invandrings- och flyktingpolitik kommer Sverigedemokraterna under den kommande 

mandatperioden prioritera arbetet för att få igenom några förändringar. De vill kraftigt 

begränsa asyl- och anhöriginvandringens omfattning till en nivå som inte är högre än den i 

Danmark och Finland. Slutligen vill de ge ett kraftigt utökat stöd till FN:s flyktingorgan, 

UNHCR, och de miljontals verkligt nödlidande flyktingar i världen som saknar möjligheter 

och resurser att ta sig ifrån konfliktområdenas närhet (Sverigedemokraterna, 2007). 

Sverigedemokraternas åsikter kring homosexuellas rättigheter samt deras 

familjepolitiska program 

En sökning på Sverigedemokraternas hemsida med sökorden HBT och Homosexuell ger 

endast en träff (100820). Träffen man får är en kort film i intervjuform med partiledaren 

Jimmie Åkesson. I filmen berättar han att SD är ett värdekonservativt parti och att partiet 

anser att kärnfamiljen är viktig för trygga barn. Han poängterar dock att det inte innebär att 

Sverigedemokraterna därför nedvärderar homosexuella personer (Sverigedemokraterna, 
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2010). En sökning på de andra riksdagspartiernas hemsidor ger mellan 32 till 506 träffar 

(Moderaternas hemsida fungerar inte som de andra, där visas inte hur många träffar man får i 

siffror). Dock har Moderaterna ett utförligt partiprogram gällande HBT-frågor. Viktigt att ha i 

åtanke är att träffarna inte behöver vara för HBT-frågor samt att Sverigedemokraterna är ett 

ungt parti och med mindre resurser än de mer etablerade partierna, vilket kan påverka antal 

träffar. En sökning på Kristdemokraternas hemsida, som också är ett värdekonservativt parti, 

ger 257 träffar.   

Sverigedemokraterna är emot könsneutrala äktenskap dock är de för homosexuellt 

partnerskap. De är även emot homosexuellas rätt att adoptera barn, lesbiska pars möjlighet till 

insemination samt har en traditionell konservativ syn i sin familjepolitik. De är emot 

genuspedagogik som anses vara en pseudovetenskap. I det familjepolitiska programmet 

beskrivs den traditionella kärnfamiljen som en djupt rotad och naturlig gemenskap. Vidare 

menar partiet att män och kvinnor är olika i grunden och därmed kompletterar varandra. 

Därför anses barns rätt till såväl en mor som en far som självklar. Vidare meddelar partiet att 

de oroar sig för destruktiva krafter i samhället som ifrågasätter och nedvärderar familjelivets 

värden. De vill att skolans sexualundervisning ska inrikta sig på relationen mellan en man och 

en kvinna ”på den naturliga familjens stora betydelse och på abortförebyggande åtgärder”. 

När Äktenskaps- och partnerskapsutredningen presenterades i mars 2007 skrev Björn Söder 

ett i pressmeddelande ”Förslaget underminerar familjebegreppet och banar väg för nya 

vansinnesformer, då exakt samma argument som nu används för att legitimera 

homoäktenskap också kan används för att legitimera t.ex. månggifte” (Sd-kuriren, 2007-03-

24). I Sd-Kuriren har Mattias Karlsson skrivit ”När striden om homoäktenskap nu är vunnen 

lär striden om polygami och syskonäktenskap inledas på allvar och det förefaller helt otroligt 

att inte också dessa samlevnadsformer kommer att bli välsignade, inom en inte alltför 

avlägsen framtid”. Partisekreteraren Björn Söder har uttalat sig lite mer frispråkigt på sin 

blogg i SD-kuriren ang. Prideparaden genom Stockholm som ”en orgie i perversitet där halv- 

och helnakna människor manifesterar för sexuella avvikelser”. Han är kontroversiell såväl 

utanför som inom partiet. På samma blogg har han även skrivit ”Vad är det som säger att den 

så kallade normaliseringen slutar med homo-, bi- och transpersoner (hbt-personer) skall 

normaliseras? Varför inte personer som begår tidelag (sex med djur) eller pedofili (sex med 

underåriga)? Dessa sexuella avarter är inte normala och kommer aldrig att vara normala. 

Normalt är det som vi människor är skapta för, det vill säga att kunna få avkomma och föra 

släktträdet vidare”. Efteråt har han tagit tillbaka delar av sitt resonemang och bett om ursäkt. 
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Han berättar i en intervju med Mattsson att han blev misstolkad och att hans uppsåt snarare 

var kritik mot sexualiseringen av Pride specifikt, istället för mot homosexuella generellt. I 

kyrkomötet har Sverigedemokraterna drivit frågor som att homosexuella ej ska bli vigda i 

kyrkan (Mattsson, 2009). 

Sverigedemokraternas förändring 

Ofta talas det om att Sverigedemokraterna blir allt mer ”rumsrena” och att de försöker tona 

ner sin bakgrund som ett nationalistiskt parti (Mattsson, 2009). Två utdrag från partiets 

hemsida visar en förändring: ”Sedan mänsklighetens begynnelse, och i så gott som alla 

samhällen, har kärnfamiljen varit den grundläggande enhet varpå samhället baserats. Det 

kärleksfulla förhållandet mellan man och kvinna, och deras barn, är den nödvändiga 

förutsättningen för harmoniska samhällsförhållanden. Familjen är samhällets innersta kärna 

och själva förutsättningen för den mänskliga fortplantningen”. ”Sverigedemokraterna menar 

att den traditionella kärnfamiljen är en djupt rotad och naturlig gemenskap som inte kan 

ersättas av några konstruerade kollektiv. Bevarandet av kärnfamiljens roll som samhällets 

bas är såväl önskvärd som nödvändig och ingen uppgift kan vara så viktig som att värna och 

stärka denna.” Sverigedemokraterna anser att äktenskapet skall vara förbehållet par 

bestående av man och kvinna” (Sverigedemokraterna, 2005). Innehållet i det tidigare 

partiprogrammet har ersatts med: Det höga antalet skilsmässor och ett allt starkare 

ifrågasättande av varje barns rätt till en mor och en far riskerar att förstärka känslan av 

otrygghet och rotlöshet hos många av våra barn (Sverigedemokraterna, 2007). Mattsson 

menar att idag har Sverigedemokraterna skapat en mer respektabel fasad och därmed lockar 

ett större antal väljare (Mattsson, 2009). 

Tidigare forskning 

Forskning kring hatbrott 

Generellt har det varit problematiskt att få tag i litteratur som jag uppfattar som relevant för 

forskningsområdet. Litteraturen som behandlar hatbrott gör det med en bred och icke-specifik 

fokus. Mycket litteratur diskuterar hatbrott i generella termer utan direkt empirisk grund 

(Ehrlich, Larcom & Purvis, 2003). Få personer har bedrivit och bedriver forskning kring 

hatbrott i Sverige. Den som utan tvekan forskat mest kring detta fenomen i Sverige är Eva 
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Tiby vid Stockholms universitet. Hennes avhandling Hatbrott? Homosexuella kvinnors och 

mäns berättelser om utsatthet för brott (1999) är den hittills mest omfattande svenska 

offerstudie inom fältet. I studien ingick ca 3000 personer samt 50 organisationer för HBTQ-

personer (Tiby, 1999). I min studie ämnar jag fokusera på hatbrott och nationalistiska partiers 

ökning. Detta gör att det blir svårt att göra en koppling till offerstudier om inte fokus är 

gärningsmannen, alltså den aktiva parten inom fenomenet. Sverigedemokraternas politik är 

aktiv, att stödja dessa partier är ett aktivt val, men att vara ett offer är per definition passiv. 

Bland den nationella och internationella litteraturen är majoriteten av studier offerstudier och 

inte gärningsmannastudier. Jag kommer med tanke på detta belysa hatbrott i allmänhet, men 

fokusera på gärningsmännen i synnerhet. Jag kommer framförallt använda mig av Tibys olika 

studier då denna studie gäller svenska förhållanden. Internationella studier kommer att 

användas som jämförelseram.  

Jämförelseproblematik hatbrottsstudier emellan 

Ett grundläggande problem när det gäller undersökningar av homosexuella som brottsoffer är 

att det är omöjligt att uppnå kravet på representativt urval, pga. att baspopulationens 

omfattning är okänd. Många individer lever inte som öppet homosexuella och det är sannolikt 

att öppet homosexuella lever en annan livsstil än de som inte ” har kommit ut” (Tiby, 1999). 

Ett annat problem är anmälningsbenägenheten. Många brottsoffer undviker kontakt med 

rättsväsendet pga. rädsla för polisen eller tron om att de inte kommer tas på allvar. Detta 

verkar vara ett globalt problem när det gäller hatbrott (McDevitt & Levin, 1993; Bowling, 

1994). I en brittisk studie från 1991 framgår det att få offer polisanmäler och de som gör det 

sällan är nöjda med utgången av anmälan (Bowling, 1994). Ett ytterligare problem är att de 

flesta studier som gjorts skiljer sig åt i tillvägagångssätt (Tiby, 1999). Undersökningar kan ha 

en kvalitativ- och/eller kvantitativ ansats. Urvalet skiljer sig åt och väljer man t.ex. att söka 

efter respondenter genom pubar, diskon, krogar och organisationer som är vuxenställen så blir 

åldern inte representativ . Eftersom dessa miljöer till majoritet nyttjas av män så blir 

könsfördelningen inte heller representativ. Andra problem är vilket fokus studierna har och 

därmed vilka frågor man ställer. Tiby (1999) menar att behovet av jämförbara studier är stort. 

I den första av de större svenska studier som inkluderade homosexuellas upplevelse av 

utsatthet av våld, den statliga utredningen (1984), frågade man efter homosexuellas öppenhet, 

relationer och upplevelse av diskriminering. I en norsk stor undersökning som utfördes av 

Nova-institutet 1999 var man intresserad av de homosexuellas livssituation, levnadsvillkor 

och socio-psykologiska skeenden (Hegna, Kristiansen, Ulsten-Moseng, 1999). Det blir då 
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problematiskt att göra adekvata jämförelser. När det gäller offerstudier är det svårt att 

säkerställa att brottet skedde pga. personens sexuella läggning eller om det t.ex. var för att 

personen såg utländsk ut eller bara var vid fel plats vid fel tidpunkt. I studier rörande 

homosexuella skiljer sig resultaten markant åt även pga. definitionsfrågan. Det finns ingen 

universell definition av vilka som betraktas som homosexuella. När det gäller utomnordiska 

studier är det vanligtvis svårt att direktöversätta dessa till svenska förhållanden, dock anser 

Tiby det ändock slående vilken global jämförbarhet som präglar området (Tiby, 1999). Med 

dessa problematiska faktorer i åtanke kommer jag ändå att presentera tidigare forskning samt 

göra jämförelser dem emellan. Detta för att få en övergripande bild om hur läget ser, och har 

sett, ut när det gäller hatbrott.  

Hatbrottsoffers utsatthet 

I Sou (1984) framgick det att mellan fem och tolv procent blivit utsatta för våld, som de själva 

upplevde var pga. deras homosexualitet. Statistiska centralbyråns sk ULF – undersökning 

visar att en till två procent av populationen upplevt sig utsatta för våld mellan 1978 och 1994. 

Sedan 1995 fram till 2002 låg siffran konstant på ca två procent (SCB, 2004). Viktigt att tänka 

på i sammanhanget är att ULF-undersökningen inte handlade om utsatthet av våld pga. 

homosexualitet specifikt, utan däremot om utsatthet av våld i allmänhet. Nova – institutets 

(1999) studie visade att fyra procent av de lesbiska kvinnorna utsattes för våld under det 

senaste året, jämfört med två procent av den generella populationen. Samma studie visade att 

fem procent av männen i båda populationer hade utsatts för våld. När det gällde hot skiljde det 

sig åt mer mellan populationerna. Sju procent av de lesbiska kvinnorna hade upplevt hot, 

medan fyra procent av de icke-lesbiska kvinnorna upplevt hot. Bland de homosexuella 

männen hade tretton procent utsatts för hot, medan fyra procent av de icke-homosexuella 

männen utsatts för hot. I den norska studien har man endast beaktat hot och våld, ingen annan 

form av diskriminering i form av t.ex. trakasserier och ovänligt bemötande mm. Dessa två 

omfattande studier är inte renodlade offerstudier utan man försökte snarare belysa 

livsvillkoren för homosexuella vad gällande identitetsutveckling, öppenhet, hälsa och 

relationer (Hegna, et al, 1999). En av fem upplevde sig utsatta i Bowlings studie (1994). 

I Tibys (1999) omfattande offerstudie uppger sig tjugosex procent att de upplever sig utsatta 

för brott pga. homosexualitet. Två pilotenkäter som ingår i Tibys avhandling vid namn 

Grupperna och Stockholm (1995) visar samstämmighet med enkät Riket (1996), som även 

den ingick i Tibys studie, upplevde 1 av 4 sig utsatta för våld pga. sexuell läggning. Värt att 

notera är att i Göteborg, som ingick i Riket, så upplevde 36 procent sig vara utsatta. 
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Tibys (1999) studie visar att de utsatta generellt är mer öppna med sin sexualitet dvs. att de 

exponerar sig i större utsträckning. Män är mer utsatta än kvinnor. Individer med utländsk 

bakgrund är mer utsatta än de utan utländsk bakgrund. Familjer utsätter sina 

familjemedlemmar och därmed är familjen inget automatiskt skydd mot utsatthet. Äldre 

personer är mer utsatta om man frågar efter utsatthet under hela livstiden. 16-24 åringar är 

mer utsatta om man frågar på kort sikt, t.ex. de senaste 12 månaderna. De utsatta har generellt 

ett aktivare uteliv och är i större utsträckning engagerade i sexuella förbindelser med andra än 

sin partner, vilket även ökar exponeringen. Mer än hälften av de utsatta var upprepat utsatta. 

De senaste åren har homosexuella blivit allt mer synliga i det svenska samhället. Bla har 

media, rättsväsendet och homosexuella själva genom organisationer och föreningar gjort 

homosexuella mer synliga och därmed mer exponerade. Exponeringen ökar risken för att 

utsättas för hatbrott. Inom forskningen är det välkänt att utsatthetsrisker är bundna till grad av 

urbanisering. I storstäder exponerar sig homosexuella i större utsträckning genom 

organisationer och klubbar specifikt för homosexuella (Tiby, 1999). I Intoleransrapporten 

ingick 10600 ungdomar från åttonde klass till gymnasiets tredje årskurs. Majoriteten visar sig 

ha en positiv inställning till minoriteter. De som hotats eller misshandlats pga sin sexuella 

läggning ligger på under en procent. Däremot uppgav femton procent av ungdomarna med 

utländsk härkomst att de blivit hotade och ca sju procent att de blivit misshandlade pga. sin 

härkomst. Intoleransrapportens resultat presenteras mer utförligt nedan (Ring & Morgentau, 

2004). 

Gärningsmän 

När det gäller uppgifter kring gärningsmän är kunskaperna knapphändiga såväl internationellt 

som nationellt då de flesta studier är offerstudier. Detta innebär att uppgifterna kring 

gärningsmännen är anekdotisk information från offret i polisanmälningar samt från 

statistikinsamlande organisationer. Det är inte ovanligt att uppgifterna är oprecisa. Många 

gånger saknas uppgifter helt kring gärningsmannen då denna är okänd för offret och/eller pga. 

brottets natur som t.ex. attacker bakifrån, telefonhot osv. (Tiby & Sörberg, 2006). Förutom 

Tibys olika studier används en amerikansk och en brittisk studie för att belysa hatbrott 

internationellt. McDevitt och Levin utförde en studie i Boston 1993 där materialet utgörs av 

intervjuer med polis, offer och hatbrottsförövare. 1991 utfördes en studie gällande rasistiska 

trakasserier i London. Materialet utgörs av en enkät som besvarats av de boende i en del av 

London (Bowling, 1994).  
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I Tiby & Sörbergs (2006) studie, utförd på uppdrag av Forum för levande historia är det 

huvudsakliga materialet Säpos registrerade polisanmälningar pga. homofobiska hatbrott. 

Studien är ovanlig på så sätt att den har ett förövarperspektiv. Den följer även 

polisanmälningarna genom hela rättsprocessen. Tiby drar kopplingar till Intoleransrapporten 

där det framkom att personer med negativa attityder till en viss grupp också är negativa till 

andra grupper som avviker från normen. Homofobi har mycket gemensamt med och kan bara 

förstås i kopplingen till andra förtyck såsom rasism mm. I samma rapport framträder en tydlig 

koppling mellan de som är intoleranta och de som visar det med kränkande handlingar (Ring 

& Morgentau, 2004). 

Relation mellan offer och gärningsman  

I Tiby (1999) framgår att tre av fyra gärningsmän var främlingar för sina offer. I motsats till 

detta visar hennes studie från 2006 på att det är lika vanligt med en för offret bekant 

gärningsman. Dessa studier skiljer sig markant åt i metodansats så jämförelsen kan 

ifrågasättas. I Bowling (1994) framgår det att förövaren var okänd för offret i majoriteten av 

fallen. I de fall där förövaren var känd var offer och förövare endast ytligt bekanta.  

Gärningsmannens ålder  

I ca 60 procent av fallen är gärningsmannens ålder kring 15-25 år. 31 procent var mellan 26-

40 år gamla och i endast ett fall av tio var förövaren över 40 år gammal. Nästan hälften av 

kvinnorna var utsatta för en gärningsman mellan 26-40 år (Tiby, 1999). Tiby (2006) redovisar 

en liknande bild med att över hälften av anmälningarna rör en gärningsman under 20 år. I 

McDevitt & Levins studie (2003) framgår det, som i andra studier, att en majoritet av 

förövarna är ungdomar eller unga vuxna. I Bowling (1993) framgår det att närmare 60 procent 

av gärningsmännen uppskattades vara mellan 16-25 år gamla. Drygt en av fyra gärningsmän 

uppskattades vara äldre. 

Gärningsmannens kön 

Tiby (1999) visar att oavsett ålder var det vanligast att förövaren var man (i 83 procent av 

fallen). När offren uppdelades i kön visade det sig att 87 procent av männen utsattes av 

manliga förövare medan endast 66 procent av kvinnorna utsattes av manliga förövare.  Vilket 

stämmer väl överens med Säpos statistik över hatbrottsanmälningar mellan 1997 och 2003 där 

övervägande majoritet av de skäligen misstänkta förövarna var män, 85 procent och uppåt 

(Säpo, 1997-2003). I Tiby (2006) är runt 80 procent av gärningsmännen män.  
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Ensam gärningsman eller grupp? 

Av 391 fall i Tibys undersökningsgrupp Riket fanns det uppgifter om antal förövare och 

endast i 36 procent av fallen var gärningsmannen ensam. När offren uppdelades i kön så var 

det i 47 procent av fallen en ensam förövare där offret var en kvinna (Tiby, 1999). I Tibys 

studie från 2006 framgår det att 87 procent av förövarna var män och hälften var 20 år eller 

yngre (Tiby, 2006).  Detta stämmer väl överrens med den brittiska studien från 1991 där det 

framgår att de vanligaste förövarna är grupper av vita och unga män (Bowling, 1994). Även i 

Levin & Mcdevitts studie från 1992 framgår det att förövarna är män i grupp mer ofta, när det 

gäller hatbrott, än när det gäller annan brottslighet (Mcdevitt & Levin, 2003).  I Tibys studie 

från 1999 framgår det att gärningsmannen har utländskt ursprung endast i 20 procent av 

fallen, vilket stämmer väl överrens med Saulsbury & Bowlings studie. Dock bör man enligt 

Tiby vara medveten om såväl oklar definition när det gäller icke-svensk som svårigheter att 

bedöma en annan människa som icke-svensk.  I cirka hälften av fallen kunde offren bedöma 

att gärningsmannen vara berusad.  När det gällde kvinnor var det som sagt något vanligare 

med ensamma gärningsmän samt äldre och bekanta gärningsmän. 15 procent av de utsatta 

bedömer att personerna var organiserade t.ex. i nynazistiska organisationer och liknande. 

Viktigt att ta i beaktande när man tar till sig denna information är att respondenterna valde ut 

den allvarligaste utsattheten om personen utsatts för flera. Detta kan ha påverkat utfallet i 

motsats till om alla incidenter var representerade (Tiby, 1999).  

Tillvägagångssätt och plats 

I Tibys studie (1999) visar sig de vanligaste uttrycken för utsattheten vara trakasserier, hot, 

egendomsbrott och våld. I Bowling (1994) var det vanligast att offret trakasserades verbalt. 

Efter verbala trakasserier var den vanligaste formen trakasserier i form av egendomsbrott, 

tjuveri och fysiskt överfall. De allvarligaste brotten sker på allmän plats, ofta utanför 

”gayställen”, i eller vid det egna hemmet, på transportmedel, samt på den egna arbetsplatsen 

eller skolan. När det gäller hatbrott i relation till annan brottslighet så är tillvägagångssätten 

ofta mer brutala (McDevitt & Levin, 2003). Tiby (2000) problematiserar detta faktum något 

när hon påtalar att man bör vara medveten om att i offerstudier där offret varit återkommande 

utsatt oftast uppmanar denna att fokusera på det brott som för offret själv varit det med 

allvarligast konsekvenser. Eftersom Tibys samtliga studier beaktat respondenters upplevda 

utsatthet för all brottslighet pga. sin sexuella läggning framkommer ett brett spektra av 

brottsmiljöer och aktiviteter. I Tiby & Sörbergs studie från 2006 är de vanligaste platserna, 

här kallad arenor, allmän plats, telefon & nätet, hemmiljö, skola samt nöjesliv & ”gayställen”. 
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Vilket stämmer väl överrens med föregående slutsats från 1999 års studie. I McDevitt och 

Levin (2003) var det 91 procent av förövarna som ingick i den sk. ”spänningssökargruppen” 

som sökte sig bort från sitt egna grannskap, för att söka upp ett lämpligt offer, till t.ex. ett 

gayställe, ett tempel eller ett minoritetsområde. Med andra ord menar McDevitt och Levin att 

det inte var slumpen som avgjorde offret i dessa fall. I Tiby & Sörberg (2006) sker en 

tredjedel av brotten under helgkvällar och inte sällan är alkohol inblandad.  

Gärningsmännens motiv 

I McDevitt & Levin (2003) delades gärningsmännen in i tre olika grupper beroende av vilket 

motiv gärningsmannen hade. Dessa grupper kallades ”spänningssökare”, ”defensiva”, 

”hämnd” samt ”mission” (fritt översatt). Författarna upplever begränsningar med studien på 

så vis att materialet endast hämtats från urban miljö samt att det endast rörde sig om ett 

polisdistrikt. I studien visade sig motivet i 66 procent av fallen främst vara spänning eller 

upphetsning. Gärningsmännen uppgav ofta att de var uttråkade och behövde uppleva 

spänning. Utredande polis sammanlänkade flera olika faktorer för att säkerställa att motivet 

var fördomar: gärningsmännens användande av nedsättande språk, förövarens historia av 

fördomar och våld, den utlösande händelsen, fördomsfull graffiti samt platsen där brottet 

utfördes. Flera av förövarna uppgav att de fick en vag känsla av makt och ökat självvärde 

samt att de kunde skryta bland likasinnade vänner av att ha utfört dådet. En av fyra 

gärningsmän utförde dådet med ett ”defensivt” motiv t.ex. när någon minoritet flyttade in i 

deras grannskap. De utförde då våld gentemot dessa, som de själva upplevde som, 

”inkräktare” för att på så sätt jaga iväg individerna samt sända ut ett meddelande till andra 

som tillhörde gruppen att de inte heller är välkomna till grannskapet. Med andra ord så 

försvarar dessa förövare sina resurser. Åtta procent uppgavs vara hämnddåd pga. ett tidigare 

hatbrott vare sig det är reellt eller upplevs som sådant.  

Vad händer med anmälningarna? 

Bowling (1994) uppskattar i sin studie att ca 50 procent av trakasserierna polisanmäls. I Tiby 

(1999) var det uppskattningsvis en fjärdedel av de utsatta som anmäler händelserna. I Tiby & 

Sörbergs studie från 2006 framgår det att endast två av 367 polisanmälningar ledde till 

fällande dom med motivet hatbrott. Detta menar Tiby, tyder på att tillämpningen av 

straffskärpningsregeln inte är enhetlig. 

Forskning kring nationalism 
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RHP-partier 

En av de i Sverige mer namnkunniga som forskat kring nationalism är Jens Rydgren vid 

Stockholms universitet.  I hans studie från 2005 presenterar han en teoretisk modell för att 

förstå Front national i Frankrike och Dansk folkeparti i Danmark. Han menar att för att ett 

RHP-parti ska nå framgångar så krävs det (1) en eventuell förekomst av olika gynnsamma 

politiska möjlighetsstrukturer och (2) hur väl framväxande eller embryoniska partier lyckas 

dra fördel av befintliga nischer och andra gynnsamma möjlighetsstrukturer. (3) att de 

framväxande partiernas politiska profiler och strategier passar denna nisch, och (4) 

organisatorisk struktur och tillgång till essentiella resurser. Alltså en gynnsam 

möjlighetsstruktur, en politisk profil som lämpar sig till att utnyttja dessa möjligheter, att de 

lyckas föra ut sitt politiska budskap, samla nödvändiga resurser, samt ha en organisation som 

kan handskas med inre konflikter. 

När studien genomfördes var Sveriges enda framgångsrika exempel Ny demokrati som tog sig 

in på den politiska arenan 1991. I Rydgrens studie belyses några orsaker till att RHP-partier 

haft det svårt att etablera sig på den politiska arenan i Sverige. Först och främst menar 

Rydgren att vi i Sverige har ett betydande klassmedvetande och kanske även en klasslojalitet. 

Den viktigaste frågan har varit socioekonomiska konfliktdimensionen dvs. statens roll i 

ekonomin.  Rydgren menar vidare att invandrarfrågan har varit av ringa betydelse för de 

svenska väljarna. Ekonomisk kris och hög arbetslöshet är två faktorer som ofta lyfts fram som 

bidragande orsaker till RHP-partiers framgång. I Sverige, i motsats till många andra 

Europeiska länder har dessa faktorer lett till ökade vänstersympatier i motsats till auktoritära 

och främlingsfientliga åsikter. En ytterligare orsak enligt Rydgren är att Moderaterna setts 

som ett reellt högeralternativ. Moderaterna har inte haft möjlighet att regera längre perioder 

och därmed ses de som ett nytt sätt att regera på.  Dock menar Rydgren att det går att skönja 

en potentiell nisch för att Sverigedemokraterna eller något annat svenskt RHP-parti skall 

kunna etablera sig på den politiska arenan. Invandrarfrågan ökar i betydelse för svenska 

väljare samt att förtroendet för politiker, partier och andra politiska institutioner är lågt. Andra 

faktorer som kan vara till fördel för RHP-partier är att andelen partiidentifierade väljare har 

sjunkit samt att röstskolkarandelen ökat. En ytterligare potentiell faktor för RHP-partier att 

utnyttja är EU-motståndet. Rydgren gör ett plausibelt antagande att EU-motståndet kan 

kombineras eller baseras på nationalistiska, främlingsfientliga och auktoritära attityder. Innan 

den ekonomiska krisen på 90-talet rönte Ny Demokrati stora framgångar.  Rydgren tar upp två 

problem som motverkar Sverigedemokraternas framgång. Det ena är att de inte lyckats med 
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att skapa en tillräckligt respektabel fasad dvs. att övertyga väljarna om att de är emot de 

etablerade partierna utan att för den skull vara emot demokratin. De har även haft svårt med 

att nå ut med sitt politiska budskap och synlighet är en förutsättning för att värva väljare 

(Rydgren, 2005). 

Regionala skillnader 

Marie Demker, professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet, har jämfört regionala 

skillnader i inställningen till flyktingmottagning i Sverige. I Skåne och Blekinge är personer 

mest negativa. Norrlänningar är mest positiva och stockholmare ligger på andra plats. Även 

om man tar hänsyn till att det finns skillnader i utbildningsnivå och åldersstruktur i olika delar 

av landet så är attityderna bestående. Även bland väljare till samma parti kan det finnas stora 

skillnader. När det t.ex. gäller väljare till kristdemokraterna, i Skåne och Blekinge, så är de 

mer än dubbelt så negativa till flyktingmottagning som de som bor i t.ex. Småland (Demker, 

2006). Sannerstedt vid Lunds universitet har gjort en särskild studie av Sverigedemokraternas 

väljare i Skåne efter valet 2006. Även den visar att väljarna i Skåne ser annorlunda ut än i 

Sverige generellt. Sannerstedt analyserar hur det kommer sig att Skåne sticker ut när det gäller 

väljare till Sverigedemokraterna. Bland annat menar han att det höga röstantalet kan påverka 

då det blir mindre stigmatiserande att lägga sin röst på Sverigedemokraterna. I Landskrona 

var det 22 procent som lade sin röst på Sverigedemokraterna och då kan man inte tala om 

någon stigmatisering när partiet är så stort. En annan bidragande faktor som Sannerstedt lyfter 

fram är att Skåne har en historia av väljare som lägger sin röst på andra partier än 

riksdagspartierna. Sannerstedt menar att det kanske är så enkelt att när partiets väljarskara 

växer, blir den samtidigt mer representativ för svensken i allmänhet. Utöver detta ifrågasätter 

Sannerstedt om man verkligen kan kalla partiet för ett högerextremt parti.  

Sverigedemokraternas motsvarighet som t.ex. Dansk Folkeparti eller det norska 

Fremskrittspartiet brukar ofta placera sig långt till höger på den politiska skalan. De flesta 

väljare till Sverigedemokraterna som ingår i studien placerar sig däremot i mitten på vänster-

höger skalan (Sannerstedt, 2008). Demker menar att den regionala skillnaden kan bero på 

regionens historia och traditioner. I Skåne har det t.ex. länge funnits en tydlig regional 

identitet, mer än vad det funnits på många andra platser i Sverige. Hon menar vidare att om 

det finns fler politiska skiljelinjer än den traditionella svenska höger-vänster skalan så finns en 

god grogrund för alternativa partier som t.ex. Sverigedemokraterna att etablera sig (Demker, 

2006). I en annan studie utvecklar hon sitt resonemang. Sverige är ett utpräglat höger-

vänsterland där varje politiskt parti måste positionera sig. I Skåne finns utöver det en tydlig 
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centrum-periferi skiljelinje som historiskt politiskt mobiliserats genom de lokala småpartierna 

Demker menar vidare att framgångarna för Lega Nord i Italien och Vlaams Belang i Belgien 

kan bero på att det i de länderna finns starka regioner där centrum-periferi är en viktig politisk 

skiljelinje. Eller som när det gäller danska Dansk Folkeparti och Norska Fremskrittspartiet, 

där det i landet är tydlig skiljelinje mellan land och stad. (Demker, 2009). 

Sverigedemokraternas väljare 

Erlingsson och Persson (2009) har i en artikel gjort analyser baserade på vetenskapliga 

tvärsnittsundersökningar utförda under perioden 2006-2009. På riksnivå är väljare till 

Sverigedemokraterna kraftigt överrepresenterade av män, och särskilt starkt är partiet bland 

unga män. Cirka var tredje väljare är kvinna. Vidare finns en överrepresentation av personer 

från landsbygden jämfört med valmanskåren i sin helhet, och omvänt en underrepresentation 

av personer från städer. När det gäller utbildningsnivå har Sverigedemokraternas väljare 

betydligt lägre utbildningsnivå än genomsnittet. Cirka tre av tio av dem har endast 

grundskoleutbildning, jämfört med närmare två av tio av valmanskåren i genomsnitt. Endast 

15 procent av väljare till Sverigedemokraterna har högskoleutbildning 

jämfört med 38 procent i valmanskåren i sin helhet. En viss överrepresentation av arbetslösa, 

förtidspensionärer och individer i arbetsmarknadspolitiska åtgärder går att se bland väljare till 

Sverigedemokraterna. Omvänt är förvärvsarbetande och pensionärer underrepresenterade. När 

det gäller yrkesgruppstillhörighet är det tydligt att yrkesgruppen arbetare är 

överrepresenterade (närmare hälften av Sverigedemokratiska väljare jämfört med drygt 30 

procent bland valmanskåren i sin helhet). Samtidigt är yrkesgruppen tjänstemän 

underrepresenterade i relation till valmanskåren i sin helhet.  Sammanfattningsvis 

generaliserar Erlingsson och Persson resultaten och konstaterar att Sverigedemokraterna 

främst har lockat väljare bland yngre och medelålders män uppvuxna på landsbygden som har 

relativt låg utbildningsnivå och som identifierar sig själva som arbetare. Omvänt har 

Sverigedemokraterna lyckats locka få kvinnor, högutbildade, tjänstemän och personer i städer. 

Även Oscarsson & Holmberg (2008) konstaterar, i sin analys av väljare till 

Sverigedemokraterna vid riksdagsvalet 2006, att det bland partiets väljare finns en 

överrepresentation av arbetslösa, män, personer från landsbygden och lågutbildade. I en 

analys av de skånska väljarna till Sverigedemokraterna visar också Sannerstedt (2008) en viss 

samstämmighet med tidigare forskningsresultat. Dock skiljer sig Skånes väljare till 

Sverigedemokraterna något genom att partiet har starkare stöd bland väljare med hög inkomst 

och studentexamen än i övriga landet, få är dock högutbildade. Sverigedemokraterna har sitt 
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absolut starkaste stöd bland väljare från arbetarhem. Partiet har inte många väljare bland 

företagare eller jordbrukare och har mycket svagt stöd bland akademiker. Detta understryker 

bilden av Sverigedemokraterna som ett arbetarparti med starkaste stöd i arbetarklassen. När 

det gäller väljares kön så är det manlig dominans även i Skåne även om inte skillnaden är lika 

stor som i övriga landet, 58 procent män och 42 procent kvinnor. Bland de yngre väljarna är 

det ingen nämnvärd skillnad mellan könen. Många väljare är i medelåldern, men partiet har 

starkast stöd bland väljare under 50 år.  Studien visar vidare att de som röstar på 

Sverigedemokraterna i större utsträckning känner misstro till politiker samt att de i större 

utsträckning är missnöjda med hur demokratin fungerar i Sverige. Vidare uppger närmare 97 

procent att de tycker Sverige bör ta emot färre flyktingar vilket är betydligt högre siffror än 

väljare till andra partier uppger (Sannerstedt, 2008).  

Intolerans i Sverige 

2006 visade statistik från Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) 

att i Sverige var andelen utlandsfödda nästan tretton procent, i Norge nära nio procent, i 

Danmark under sju procent och i Finland under fyra procent. Trots dessa siffror är det endast i 

Sverige vi inte haft ett invandringskritiskt parti i riksdagen (Mattsson, 2009). Har intoleransen 

ökat i Sverige parallellt med ökningen av invandrare de senaste åren? Sedan 2005 sker en 

årlig undersökning vid Uppsala universitet för att mäta attityder gentemot etnisk mångfald i 

Sverige. Materialet insamlas från ett slumpmässigt urval av befolkningen på ca 1000 

individer. År 2006 hade cirka 65 procent goda erfarenheter av nära kontakt eller samarbete 

med personer med invandrarbakgrund. År 2007 sjönk det något till närmare 63 procent, men 

detta har visat sig bero på tillfällighet då det åter steg för att 2009 ligga på drygt 67 procent. 

Kvinnor uppger sig vara mer positiva i sin kontakt med personer med invandrarbakgrund. 

Storstadsbor och boende i mindre städer centralt är mer positivt inställda än de som bor i 

mindre tätorter, på landsbygden eller i glesbyggd. Påståendet, att invandrare som kommer till 

Sverige ska ges samma sociala rättigheter som befolkningen i övrigt, instämde strax över 72 

procent i 2005, för att sedan ligga ungefär på den nivån fram till 2008 då över 74 procent 

instämde. År 2009 är siffran nere på ursprungliga nivån med över 72 procent som instämmer. 

Även när det gäller huruvida invandrare ska ha samma arbetsvillkor som svenskarna ligger 

denna siffra högt och relativt konstant alla undersökningsår. Samtliga undersökningsår visar 

att de med högre utbildning är mer positiva till mångfalden. De med endast grundutbildning 

är de som är mest negativa till mångfalden. De som har extrema, negativa attityder till 

personer med invandrarbakgrund låg på drygt fyra procent 2005 för att öka 2008 till närmare 
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sex procent. Dock visar 2009 års mätning att dessa ligger på fyra procent igen. Många anser 

att personer med invandrarbakgrund ska anpassa sig till ”vårt lands vanor”. Alla 

undersökningsår visar på en relativt konstant nivå på ca 80 procent som instämmer till 

föregående påstående. Huruvida det ska vara förbjudet för invandrare att bära slöja i skola 

eller på arbete, instämmer mellan 44 till 50 procent till alla år. I mångfaldsbarometern tog de 

flesta avstånd till påståendet i att invandrare skulle utgöra en fara för bevarandet av vår kultur. 

De flesta i undersökningen instämde i att den tom kan utveckla vår kultur. Dock var det en 

majoritet som ansåg att invandrare har en skyldighet att anpassa sig till ”vårt lands vanor”. 

Utöver detta är svenskar mer positiva till att låta personer bära slöja i skolan och på arbetet än 

vad opinionen visar i många andra länder (Mella & Palm, 2009). Forum för levande historia 

utförde i samarbete med Brå en enkätundersökning bland Sveriges skolungdomar 2004. 

10600 elever med en medelålder på 16 år ingick i undersökningen. För närmare detaljer om 

undersökningen se Intoleransrapporten 2004. Där framgår det att en majoritet av ungdomarna 

ställer sig positiva till minoritetsgrupper. 66 procent har en positiv inställning till muslimer, 

68 procent är positiva till judar och 74 procent är positiva gentemot homosexuella. 7 av 10 

ungdomar ställer sig alltså positiva gentemot dessa grupper. När det gäller en hög grad av 

intolerans visar rapporten att endast totalt 1 av 20 ungdomar sådana attityder. Cirka 24 

procent av ungdomarna är ambivalenta när det gäller sina attityder gentemot samtliga grupper 

(Morgentau & Ring, 2004). 

Kön 

I undersökningen framgår en tydlig skillnad mellan könen. Pojkar är mer intoleranta än 

flickor. I grova drag ger ca 60 procent av pojkarna uttryck för en positiv attityd gentemot 

minoriteter och ca tio procent av pojkarna är i hög grad intoleranta. När det gäller flickor så är 

ca 82 procent positivt inställda och två procent i hög grad intoleranta. Störst skillnad är det när 

det gäller attityder gentemot gruppen homosexuella. Nästan 9 av 10 flickor ställer sig positiva 

gentemot denna grupp i motsats till 6 av 10 pojkar (Morgentau & Ring, 2004). 

Ålder 

Åldersskillnader är små, men nämnas bör att i årskurs åtta är andelen, med övervägande 

positiva inställningar gentemot minoriteter, lägst med 68 procent och i årskurs tre på 

gymnasiet högst med 78 procent. Att bortfallet var något högre i gymnasiet med ca 30 procent 

kan inte uteslutas ha påverkat dessa siffror (Morgentau & Ring, 2004). 

Etnicitet 
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Ungdomar med så kallad helsvensk bakgrund (ungdomar födda i Sverige med svenskfödda 

föräldrar) tenderar vara mer intoleranta gentemot muslimer än ungdomar med 

immigrationsbakgrund (utlandsfödda ungdomar med utlandsfödda föräldrar). Cirka nio 

procent av de med helsvensk bakgrund gentemot under två procent av de med 

immigrationsbakgrund är intoleranta gentemot muslimer. När det gäller attityder gentemot 

homosexuella gäller det motsatta. Cirka tolv procent med immigrantbakgrund är intoleranta 

gentemot denna grupp i motsats till sex procent av den helsvenska gruppen. När det gäller 

attityder gentemot judar skiljer sig attityderna ej åt mellan grupperna, båda ligger på ca sex 

procent intoleranta. Den mindre grupp som är starkt intoleranta gentemot såväl muslimer, 

judar och homosexuella består nästan uteslutande av helsvenskar (Morgentau & Ring, 2004). 

Intoleransrapporten visar på ett tydligt samband mellan intoleranta attityder och intolerant 

beteende, såväl när det gälle muslimer, judar och homosexuella. Detta samband skiljer sig inte 

nämnvärt åt mellan könen. Det är mycket ovanligt att ungdomar som är positivt inställda till 

muslimer, judar och homosexuella uppger att de hotat eller slagit någon pga. deras 

grupptillhörighet. Däremot uppgav de som är negativt inställda gentemot dessa grupper, fyra 

av tio, att de också hotade och slog dessa pga. deras grupptillhörighet. Mindre än en procent 

av de positivt inställda uppgav att de någon gång utfört någon aktiv negativ handling 

gentemot en person pga. deras grupptillhörighet. Intoleransrapporten visar att generella 

kännetecken för de intoleranta är: 

 Föräldrar med låg utbildning och låg social klass. Särskilda typer av familjeproblem 

som t.ex. att föräldrarna har låg vetskap om den unges umgängesvanor 

 Personer med vissa individuella och psykologiska faktorer som rastlöshet, 

aggressivitet och bristande empati. De har ofta stereotypa genusnormer (vad som bör 

vara manligt och kvinnligt). De har svårt för skolanpassning och har dåliga 

skolprestationer. De har frekvent kamratumgänge kvällstid (ofta i grupp) och festar 

med alkohol. Vidare har de ofta känslor av utanförskap i samhället samt dras till 

extremnationalistiska partier. 

Ungdomsbrottslighet är ett mer komplext fenomen än att det kan förklaras med 

främlingsfientliga attityder, men en klar koppling kvarstår. De med främlingsfientliga och 

intoleranta attityder gentemot minoritetsgrupper är mer aktiva kriminellt än ungdomar 

generellt visar intoleransrapporten (Morgentau & Ring, 2004). 
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Medieakademins Förtroendebarometer har utförts årligen sedan 1997 med avsikt att mäta 

svenska folkets förtroende för samhällsinstitutioner, politiska partier, medier, 

varumärken/företag och ledare. Ideologin bakom är att förtroende är ett slags förhållningssätt 

till samhället. Den institution som innehar förtroende innehar även makt. Materialet utgörs av 

svar från 1000 slumpmässigt utvalda personer mellan 16-74 år. I deras mätningar har 

Sverigedemokraterna fått konstanta bottenplaceringar (Holmberg & Weibull, 2009). 

Teoretiskt perspektiv 

I detta avsnitt presenteras studiens teoretiska ansats, Bauböcks teori Social och kulturell 

integration i ett civilt samhälle. Teorin valdes med utgångspunkt från att det är en teori om 

integration som förutsätter demokrati och delaktighet samt att alla människor skall omfattas 

av samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter i ett modernt västerländskt samhälle. Med 

andra ord en teori om integration av minoriteter oavsett etnisk härkomst eller sexualitet.   

Social och kulturell integration i ett civilt samhälle 

Bauböcks teori är en idealtypisk normativ teori som endast går att applicera på moderna, 

liberala och demokratiska samhällen. Teorin fokuserar på institutioner och framförallt på tre 

nyckelinstitutioner, stat, marknad och familj. Dessa sociala institutioner bildas utifrån regler 

och normer för interaktion människor emellan. Dessa regler och normer reproduceras inom 

institutionerna (Bauböck, 1996). 

Figur 1. Modell av samhällets tre huvudinstitutioner samt de roller individen intar (Bauböck 

1996). 
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Det civila samhället 

Det civila samhället är det som sker mellan de tre nyckelinstitutionerna, stat, marknad och 

familj, och som en balans mellan dessa tre strukturerar. Det civila samhället blir den sociala 

arena där interaktion individer emellan sker. Bauböck illustrerar detta genom sin ”The Civil 

Society Triangle” där stat, marknad och familj utgör hörnstenarna. Gränsen mellan stat och 

familj är det offentliga och det privata. Mellan stat och marknad går gränsen mellan politik 

och ekonomi. Mellan marknad och familj är gränsen det öppna och det slutna. Dessa gränser 

är ej distinkta, de överlappar och går in i varandra. Det som reglerar individers möjligheter 

och begränsningar i relation till staten är medborgarskapet, vilket även bygger på 

likhetsprincipen. Medborgarskapet ger individen generella lagliga rättigheter och skyldigheter 

genom mantalsskrivning i folkbokföringen, tillgång till socialförsäkringssystemet och rösträtt 

mm. I relation till staten är individerna utbytbara och staten kan ses som ett makrokollektiv 

(a.a). I relation till marknaden är individen ekonomisk agent både som producent och 

konsument. Även här är individen utbytbar (Schlytter, Linell, 2008). Familjen eller det privata 

hushållet utgör kärnan av intimitet och här är individens roll ej utbytbar. Relationen individer 

emellan karaktäriseras som ansikte mot ansikte och kan ses som ett mikrokollektiv. Familjen 

består av närstående och behöver inte endast utgöras av biologiskt släktskap utan kan även 

vara nära vänner. Det civila samhället utgörs därmed av individer och deras olika roller. Ingen 

av de olika roller som medborgare, ekonomisk agent eller familjemedlem definierar individen 
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totalt. Individen kan byta mellan de olika rollerna vilket ökar graden av individuell autonomi. 

Alla individer är jämlika och har lika rätt till positioner i de olika sociala sfärerna. De 

överlappande gränserna mellan de olika sfärerna undviker schizofreniska roller. Individer med 

hög grad av autonomi deltar i det civila samhället i relation till alla de tre nyckelsfärerna i lika 

hög utsträckning. Detta benämner Bauböck som positiva friheter. Negativ frihet är att 

individers autonomi är beroende av dessa tre nyckelinstitutioner. En hemmafrus grad av 

autonomi inskränks då hon berövas socialt erkännande och samhörighet med andra 

medborgare och kollegor. Ett välbalanserat civilt samhälle vilar på en grundstruktur som ökar 

möjligheter för individuell och grupp autonomi. Det moderna demokratiska civila samhället 

är komplext och dynamiskt i sin mångfald.  Det är beroende av sina kontraster, vilka ökar 

risken för att det uppstår konflikter. Konflikter är samtidigt den dynamik som utvecklar 

samhället. Denna mångfald av konflikter skapar i förlängningen stabilitet över tid då 

samhället förädlar strukturer och procedurer för att främja konfliktlösning (Bauböck, 1996).  

Konflikter 

Rörlighet och ideologisk mångfald är grundläggande för det civila samhället. Bauböck 

presenterar fyra former av konflikter. Fördelningskonflikter handlar i stora drag om ett 

samhälles fördelning av varor, rättigheter, friheter, möjligheter, makt, rikedom och sociala 

villkor för självrespekt. Dessa positiva värden, som de flesta individer vill ha, är det en 

ständig kamp om. Klasskonflikter har genom fördelningskonflikter skapat välfärdssamhällets 

skydd mot sociala risker som fattigdom, arbetslöshet, sjukdom och olyckor. När det gäller 

ideologisk hegemoni konflikt så hamnar rivaliserande omfattande uppfattningar om vad som är 

det goda i konflikt med varandra när de strävar efter ideologisk hegemoni. Liberala stater bör, 

enligt Bauböck, bli så pass neutrala att de trovärdigt kan skydda pluralism och autonomi i det 

civila samhället. Gränskonflikter gäller såväl interna som externa gränser av samhället. De 

flesta moderna stater har inte helt stängda externa gränser. De tar emot immigranter och 

individer är fria att emigrera. Migration öppnar upp samhällets gränser och utvidgas och 

sammanbinds med andra samhällen i form av sociala band utanför statens territorium. Stater 

kan fortsätta vara stängda genom att använda sin makt att styra sitt medlemskap dvs. 

medborgarskapet. Medborgarskapet ger individen tillträde till t.ex. socialförsäkringssystemet 

och arbetsmarknaden. Stater är därmed öppna endast om individer fritt kan röra sig in och ut 

och därmed få tillgång till de juridiska rättigheter och skyldigheter som det innebär. Bauböck 

menar att det globalt bör råda fri rörlighet. Medborgarskap bör vara juridiskt tillgängligt för 

alla som så önskar. Han menar även att man ska kunna inneha dubbelt medborgarskap, 
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naturalisation och andra medborgarrättigheter om individen så önskar, detta för att främja ett 

mer inkluderande och mångfalt civilt samhälle. Interna gränsproblem för en stat är etniska 

eller nationella grupper som skiljer sig från majoriteten gällande t.ex. språk, religion, etnicitet 

eller sexualitet. Dessa kan kräva ett formellt erkännande som minoritet. Bauböck menar att 

lösningen på detta problem är ett ömsesidigt erkännande, vilket sällan sker symmetriskt. För 

att uppnå balans och jämlikhet inom det civila samhället så krävs ibland ojämlika rättigheter 

med tanke på mångfaldens sociala olikheter. Därmed erkänner staten minoriteter, men kräver 

i gengäld att minoriteterna erkänner och anpassar sig efter majoritetskulturen. Minoriteter 

måste lära sig samhällets majoritetsspråk mm. Minoriteter kan däremot inte förvänta sig att 

majoriteten t.ex. ska lära sig dess språk. Om en stat strävar efter denna balansering av 

rättigheter och skyldigheter så kommer dessa konflikter automatiskt att undermineras. 

Gruppideologiska konflikter uppstår när olika gruppers uppfattning om det goda krockar med 

varandra. Detta sker till exempel när olika grupper kämpar om resurser i form av t.ex. 

utrymme och makt. Denna konflikt kombinerar framförallt ideologisk hegemonikonflikt och 

gränskonflikter. Interna problem kan uppstå genom att oliktänkande undertrycks inom 

gruppen. Externa problem kan uppstå genom att vissa grupper endast är intresserade av att 

applicera gränstänkandet kring deras specifika grupp. De anser sin grupp överlägsen och 

därmed anser de sig berättigade att definiera vad som är det bästa för samhället. En 

förutsättning för det civila samhället är att autonomi ska gälla alla grupper i samhället. 

Grupper ska också likt individer vara autonoma i det civila samhället. Olika grupper ska ha 

möjlighet att existera sida vid sida (a.a). 

Kultur 

Bauböck förklarar kulturen som en dynamisk företeelse mellan stat, marknad, familj och det 

civila samhället. Kulturen utgörs av komplexa system av symboler och idéer som individer 

använder sig av vid kommunikation och interaktion. Kultur kan användas till att förstå olika 

sätt att leva eller att förklara sociala gemenskaper och deras gemensamma symboler och idéer. 

Bauböck menar att kultur, bland annat, är det som skiljer oss från djuren. Kulturen skiljer 

individer och grupper åt inom det civila samhället. Etnisk identitet, kön, ålder, språk, 

sexualitet m.fl. är sådana kulturella distinktioner. Kultur blir reproducerad inom den egna 

gruppen. De olika nyckelinstitutionerna påverkas av och påverkar kulturen på olika sätt. 

Staten strävar efter en standardiserad nationell kultur och därmed en homogeniserad 

population av medborgare. Marknaden däremot är i högre utsträckning ombytlig och instabil. 
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Detta skapar en mångfald av konsumentkulturer och vanor vilka går utanför de nationella 

gränserna och blir därmed globala. Familjens socialisation reproducerar eller blandar, mer 

stabila generationsöverskridande, kulturella miljöer med specifika grupper av regional-, klass-

, etnisk- och religiös karaktär (Bauböck, 1996).  

Integration 

Graden av integration av immigranter är enligt Bauböck det yttersta beviset på hur öppna och 

stabila civila samhällen är. Han använder sig av tre begrepp, sammanhang, införande och 

anpassning för att belysa integration. Integration sker genom införande av utomstående in i ett 

samhälleligt sammanhang. Sammanhanget bestämmer villkoren för införandet, men 

införandet kan i sig även förändra sammanhanget. Därmed måste båda parter anpassa sig. 

Bauböck tar upp tre former av anpassning, genom segregation, genom assimilation och 

genom ackommodation. Bauböck menar att ackommodation är att föredra. Historiskt sett har 

utomstående i hög grad varit tvungna att assimileras in i det samhälle de immigrerat till. 

Assimilation in i en nationell kultur är beroende av det samhällets öppenhet mot utomstående. 

När det gäller assimilation så sker minimal anpassning av samhället och vid misslyckad 

assimilation blir immigranter, genom begränsningar på arbets- och bostadsmarknaden och 

därmed begränsad tillgång till socialförsäkringssystemet mm, marginaliserade eller i värsta 

fall nödda till ett utanförskap. En misslyckad assimilation skapar därmed segregerade grupper 

som blir stigmatiserade som underlägsna. Detta strider mot grundvärderingarna för liberala 

demokratier. Assimilation är även ett sätt att minimera samhällets anpassning till de 

nyankomna. Immigranterna tvingas förändra sig så att de smälter in fullständigt i det nya 

samhället. Framgångsrik assimilation skapar endast en ökning av befolkningen för staten att 

förhålla sig till. Ackommodation sker när integration sker på båda parters villkor. Både de nya 

elementen och mottagarlandet anpassar sig till varandra. Sammanhanget anpassas därmed för 

att inkludera de nya elementen vilket berikar samhällets mångfald. För detta krävs anpassning 

av alla de tre nyckelinstitutionerna samt det civila samhället. Framgångsrik ackommodation 

undanröjer juridiska och strukturella hinder. Den skapar förutsättningar att tillvarata de 

nyanländas speciella resurser som t.ex. deras utbildnings och yrkeskunskaper som de 

förvärvat i sina hemländer. Det främjar även introducering av nya produkter och service.  

Bauböck menar även att medborgarskapet i sig inte utgör en garanti för integration. Även om 

juridiska rättigheter och erkännande inom utbildningsväsendet och hög grad av naturalisation, 

som kan leda till jämlik representation och politisk autonomi, uppnås så är det inte en garanti 
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för fullständig integration. Bara delaktighet i det civila samhällets olika sociala grupper och 

föreningar samt delaktighet i den generella kulturella diskursen bevisar att integration 

uppnåtts fullt ut. Med andra ord, förändras alla tre nyckelinstitutioner i lika stor utsträckning 

så förändras automatiskt förutsättningarna till integration i det civila samhället. Det nationella 

samhället blir transformerat till ett multikulturellt samhälle. Bauböck tar upp tre 

förutsättningar för en framgångsrik ackommodation. Först och främst krävs en ansenlig 

mängd av immigranter då bara några få inte kan förändra strukturen i mottagarlandet. För det 

andra måste de få tillgång till medborgerliga rättigheter så de får tillträde till bostads- och 

arbetsmarknaden. För det tredje krävs möjligheter att skapa egna grupper och föreningar samt 

tillgång till de existerande. Dessa rättigheter tillsammans främjar kedjemigration och stärker 

banden till hemlandet såväl som till det nya landet. Bauböck skiljer på frivilliga immigranter 

och ofrivilliga immigranter d.v.s. flyktingar. I båda fallen, men framförallt när det gäller 

flyktingar, känner immigranterna frustration och saknad efter vad de lämnat. Genom att 

främja kontakten med hemlandet och möjliggöra kedjemigration så minskar man i 

förlängningen denna frustration och ökar möjligheten och viljan till integration. Bauböck tar 

upp ytterligare en viktig aspekt. Man bör inte se kultur som något samhällsbundet utan snarare 

individbundet. Kulturen har format individen till den person den är och därför ska man se 

kulturen som något individen tar med sig vart den än beger sig. Genom att erkänna kulturen 

erkänner man även individen (Bauböck, 1996).  

Metod  

I detta avsnitt presenteras en utförlig beskrivning av insamlandet samt bearbetningen av 

materialet genom urval och tillvägagångssätt. Avsnittet avslutas med en metoddiskussion där 

validitet, reliabilitet, etik samt generaliserbarhet behandlas.  

Urval 

Studien har en kvantitativ ansats och det huvudsakliga materialet utgörs av sekundärdata som 

inhämtas från Säpos och Brås årliga statistiska sammanställning av hatbrott (Olsson & 

Sörensen, 2004). Råmaterialet dvs. polisanmälningarna omfattas av s.k. statistiksekretess 

enligt 24 kap. 8 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), dock kan man ansöka om 

undantag vid forskning genom en ansökan om etikprövning till regional etikprövningsnämnd 

(www.epn.se). Detta kostar dock både tid och pengar utöver denna studies ramar. Därför har 

endast Säpos och Brås rapporter kring hatbrott använts som material i denna studie. De 



38 
 

statistiska siffror som Säpo och Brå redovisat mellan 1997-2009 bedömer jag vara av högre 

kvalité än vad det inom ramen för denna uppsats skulle kunna produceras. Jag anser dessutom 

att jag genom användandet av sekundärmaterialet kan besvara frågeställningarna i 

föreliggande studie. Materialet utgörs av samtliga polisanmälningar i Sverige där det i 

motivbilden ingår etnisk bakgrund, religiös tro, sexuell läggning eller könsöverskridande 

identitet (Brå, 2008). Materialet baseras på de utsattas egen upplevelse av brottet samt offrets 

upplevelse av gärningsmannens motiv. Anmälningarna hanteras av polisen genom deras 

datoriserade system Rationell anmälningsrutin (RAR), för en utförligare beskrivning av detta 

förfarande se den tekniska rapporten för hatbrottsstatistiken (rapport 2009:11 på www.bra.se). 

Inom ramen för denna studie anser jag mig inte på annat sätt få tag i material av den 

omfattning som dessa rapporter innehåller. Vidare kommer jag att göra en totalundersökning, 

dvs. att jag kommer att använda mig av samtliga polisanmälningar där hatbrott bedömts ingå i 

motivbilden för brotten (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, Wängnerud, 2007). Jag kommer att 

likt Säpo och Brå dela in materialet länsvis för att möjliggöra en jämförelse med valstatistik 

länsvis. Valsiffror gällande Sverigedemokraterna inhämtas från Statistiska centralbyrån (SCB) 

(www.scb.se). Alla siffror har sedan matematiskt omräknats per 100.000 inv. länsvis för att på 

så sätt minska risken för att skillnader ska bero på länens skiftande invånarantal.  

Tillvägagångssätt 

Litteratursökning utfördes med hjälp av Libris, Diva, Google scholar, Ebrary och Google. 

Sökord som användes var hatbrott*, hate crime*, sexuell läggning*, homosexualitet*, 

homosexuality*, gay*, homofobi*, homophobia*, Sverigdemokraterna*, nationalism*, RHP-

partier* i olika variationer. Jag har även tagit hjälp av nyckelverks referenslistor samt sökt på 

olika hemsidor som t.ex. levandehistoria.se, Homo.se mfl. Genom dessa sökvägar fann jag 

verket ”En kunskapsinventering av forskning om homofobi och heteronormativitet” av Ulrika 

Dahl på uppdrag av Forum för levande historia och HomO. Verket kan ses som en nästintill 

fullständig förteckning över litteratur kring homosexualitet, gay and lesbian studies och 

queerteori, tillsammans med litteraturforskaren Jan Magnussons hemsida 

(www.janmagnusson.se).  

Jag kommer att dela in materialredovisning och analys i tre delar. I den första delen kommer 

jag att analysera huruvida det förekommer en förändring i hatbrott sedan 1997-2005 då Säpo 

startade sina mätningar samt inkludera Brå:s mätningar mellan 2006-2009. I den andra 

analysdelen kommer jag att analysera huruvida det förekommer en förändring i väljarantal till 
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Sverigedemokraterna i riksdagsval, EU-val och kyrkoval 1998-2009. I den sista delen 

analyseras sedan huruvida det finns ett samband mellan dessa eventuella förändringar.   

Det kvantitativa dataprogrammet SPSS kommer att användas för att utföra en kvantitativ 

analys av materialet. Jag kommer att utföra Pearsons correlationstest för att utröna huruvida 

andelen hatbrottsanmälningar har något samband med andel väljare till Sverigedemokraterna 

länsvis. Vidare kommer ett teoretiskt perspektiv att appliceras på materialet genom Bauböcks 

teori om Social och kulturell integration i ett civilt samhälle. 

Metoddiskussion 

Validitet 

Validitet innebär graden av att mäta det som avses mätas (Larsson, Lilja & Mannheimer, 

2008). Mörkertalet är ett problem då benägenheten att anmäla ett brott varierar mellan 

brottstyper och förändras över tid. Detta påverkar validiteten när man ska mäta utvecklingen 

av hatbrott. Dock menar Brå att beskrivningar av hatbrotts omfattning och struktur inte 

påverkas i lika stor utsträckning (Brå, 2006; Brå, 2007). När det gäller forskning kring 

hatbrott utifrån ett kriminologiskt perspektiv framstår frågan, om brottet verkligen är ett 

uttryck för homofobiskt hatbrott, som problematisk. Säpos och Brå:s material utgår från den 

text som anmälningsmottagande polis skrivit ner i anmälningen. Dessa ser olika ut till 

omfattning, från några rader till mer än en sidas text. Detta gör att validitetsfrågan blir 

avhängig två faktorer, polisens bedömning om det föreligger misstanke om hatbrott samt om 

polisen i fråga förmedlar detta i texten (Tiby & Sörberg, 2006). Detta är faktorer som jag 

omöjligtvis kan påverka när jag använder materialet i föreliggande studie. Dock söker jag ha 

det i åtanke vid analysen av materialet. 

Reliabilitet 

Graden av reliabilitet är frågan om mätinstrumentet mäter lika vid olika mätningstillfällen 

(Larsson, Lilja & Mannheimer). När det gäller Säpos och Brå:s mätinstrument RAR så utgörs 

denna av en sökordslista som datoriserat genomsöker polisanmälningstexterna efter nyckelord 

som ingår i sökordslistan. Detta innebär att formuleringar som inte finns i sökordslistan 

missas. Alla anmälningar som markerats som misstanke om hatbrott, i RAR av polisen, 

genomsöks manuellt. Detta har då skett genom tydliga riktlinjer samt av olika personer för att 
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öka reliabiliteten (Brå, 2008). När jag utför inmatningar av råmaterialet i dataprogrammet 

SPSS kommer jag utföra flera inmatningar för att på så sätt minska risken för inmatningsfel. 

Etiska aspekter 

När det gäller det kvalitativa perspektivet menar Kvale (1998) att det etiska förhållningssättet 

ska genomsyra hela forskningsprocessen. Jag anser att detta även gäller det kvantitativa 

perspektivet. Genom att ställa mig kritisk till tidigare forskning och litteratur samt att sträva 

efter att belysa komplexiteten kring hatbrott och nationalistiska partier anser jag mig inta ett 

etiskt förhållningssätt. Utöver detta kan jag inte för många gånger påpeka om att jag med 

denna studie inte har ambitioner om att hävda att de som sympatiserar med 

Sverigedemokraterna också är för hatbrott.  

Generaliserbarhet 

Totalundersökningar ger goda förutsättningar för generaliserbarhet (Esaiasson et al., 2007). 

Studien gäller svenska förhållanden då materialet utgörs av svenska polisanmälningar och 

väljarantal till Sverigedemokraterna i Sverige. Därför kan resultaten ej utan vidare 

generaliseras till att gälla internationellt eftersom t.ex. många länders val- och rättssystem 

skiljer sig åt.  

Resultat och analys 

Hur har antalet anmälda hatbrott förändrats mellan 1997-2009? 

I figur 2 presenteras hur antalet anmälda hatbrott utvecklats i Sverige mellan 1997 och 2009. 
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Figur 2. Samtliga anmälningar där hatbrott bedömdes ingå i motivbilden mellan 1997-2008.   

Som framgår av figur 2 så fördubblades nästan anmälningarna mellan år 1997 till år 2000. 

Mellan år 2000 och år 2002 skedde därefter en minskning med närmare en femtedel. År 2004 

skedde en signifikant ökning av anmälningarna med nästan 40 procent jämfört med tidigare 

år. År 2008 skedde återigen en signifikant ökning, denna gång med drygt 65 procent jämfört 

med år 2007. Ser man generellt till utvecklingen har under perioden 1997 till 2007 antalet 

hatbrott grovt sett fördubblats från cirka 1500 till något över 3000. Mellan 2007 och 2008 

sker därefter en dramatisk ökning från cirka 3000 till cirka 5000 anmälningar. 

Huruvida materialet påvisar en reell ökning eller om ökningen beror på förändringar av bla 

mätinstrumenten av anmälningar där hatbrott bedömts ingå i motivbilden kommer utförligare 

att problematiseras under rubriken diskussion nedan. Sedan 1978 till 2002 har det skett en 

drastisk ökning av brottsoffer utsatta för hot och våld i Sverige generellt, vilket styrker 

ökningen som figur 2 påvisar (Häll, 2004). Intoleransrapporten visar att ungdomar i Sverige i 

hög grad är toleranta gentemot homosexuella och mot människor av annan etnisk härkomst. 

Rapporten visar också att de med främlingsfientliga attityder gentemot minoritetsgrupper är 

mer aktiva kriminellt än ungdomar generellt, därmed är det sannolikt att dessa har begått eller 

kommer att begå hatbrott (Morgentau & Ring, 2004). 

I figur 3 redovisas antal anmälningar där homofobiska hatbrott bedöms ingå i motivbilden, 

dvs den mindre grupp där man bedömt brottet vara hatbrott. 
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Figur 3. Anmälningar där homofobiskt hatbrott bedömdes ingå i motivbilden mellan 1997-

2009. 

                       

Figur 3 visar att att kurvan gällande anmälningar med homofobiskt hatbrottsmotiv är lik 

kurvan i figur 1. Mellan åren 1997 och 1998 ökade anmälningarna med ca 60 procent för att 

fram till år 2000 minska med närmare en femtedel. Från år 2000 till år 2003 ökade 

anmälningarna med dryga 86 procent. Mellan år 2003 och år 2004 mer än fördubblades 

anmälningarna. Från år 2004 till år 2005 skedde därefter en svag minskning. Mellan åren 

2007 till 2008 ökade anmälningarna med nästan hälften. Sammantaget tycks utvecklingen 

karaktäriseras av två olika perioder. Från 1997 till 2003 sker en mer långsam ökning från 

cirka 100 anmälningar till cirka 250. Efter 2003 blir ökningen kraftigare från cirka 250 till 

över 1000 anmälningar. Speciellt kraftiga ökningar kan noteras under 2004 och 2008. 

Figur 2 och figur 3 är relativt samstämmiga gällande ökningen generellt, de följer liknande 

mönster. I figur 3 blir de specifika förändringarna skarpare då anmälningarna där det i 

anmälningarna ingår homofobiskt hatbrottsmotiv är färre. Ökningen kan möjligtvis förklaras 

med ökad exponering av homosexuella i samhället. De senaste åren har homosexuella blivit 

allt mer synliga i det svenska samhället. Bl.a. har media, rättsväsendet och homosexuella 

själva genom organisationer och föreningar gjort homosexuella mer synliga och därmed mer 

exponerade. Homosexuellas rättigheter har utökats de senaste åren genom t.ex. 

partnerskapslagen, rätt till adoption, rätt till insemination osv. (RFSL, 2010). Personer utsatta 

för hatbrott pga. sexuell läggning exponerar sig i högre grad än icke utsatta. De har bl.a. ett 

mer aktivt uteliv. Det bekräftas genom att cirka en tredjedel av brotten begås under 
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helgkvällar och många förövare är alkoholpåverkade. Exponeringen ökar risken för att 

utsättas för hatbrott (Tiby & Sörberg, 2006; Tiby, 1999). Homosexuella är mer utsatta för 

brott än befolkningen i Sverige generellt (Hegna et al, 1999). Ett stort problem rörande 

hatbrottsstatistik är det omfattande mörkertalet. Många brottsoffer undviker att anmäla pga. 

rädsla för polisen eller tron om att de inte kommer att tas på allvar, vilket verkar vara ett 

globalt problem rörande hatbrott (se t.ex. Bowling, 1994; Tiby & Sörberg, 2006). Ett 

ytterligare problem när det gäller offerstudier är att det är problematiskt att säkerställa att 

brottet skedde pga. personens sexuella läggning eller etniska härkomst, eller om personen 

bara uppfattades som sådan eller helt enkelt var på fel plats vid fel tidpunkt. Om brott utförs 

pga. spänning som förövare uppgav i McDevitt & Levin (2003) studie, så kanske offret per se 

spelar en marginell roll. Även här kan en viss ökning förklaras av den generella 

brottsutvecklingen sedan 1978 (Häll, 2004).  

Hur har antalet väljare till Sverigedemokraterna förändrats mellan 1998-

2009? 

I tabell 1 redovisas antal personer som röstat på Sverigedemokraterna vid riksdags-, EU- och 

kyrkoval mellan 1998 och 2009. 

Riksdagsval EU-val   Kyrkoval   

1998 19624 1999 8568 2001 6922 

2002 76300 2004 28303 2005 11877 

2006 162463 2009 103587 2009 18815 

Tabell 1. Antal som röstat på Sverigedemokraternas mellan 1998-2009. 

 

Väljarstatistik från kyrkovalet har endast använts för att illustrera Sverigedemokraternas 

ökning på riksnivå. Däremot kan de inte användas vid analysen av sambanden med hatbrott 

eftersom siffrorna ej redovisas per län utan per stift.  

Siffrorna i tabell 1 påvisar en tydlig ökning i antalet väljare till Sverigedemokraterna i såväl 

Europaparlaments-, riksdags- som kyrkoval. I Riksdagsvalet 2010 kom partiet in i riksdagen 

med 5,7 procent av rösterna (Valmyndigheten, 2010). Ekonomisk kris och hög arbetslöshet är 

två faktorer som Rydgren (2005) menar att forskning ofta lyfter fram som orsaker till RHP-

partiers framgång. Tidigare har dock dessa faktorer ökat vänstersympatierna bland väljarna. 

Sverige har även drabbats av den globala ekonomiska kris som råder, men i mindre 
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omfattning än många andra länder (Petersson, 2010). I Sverige ligger arbetslösheten på runt 

åtta procent vilket är en ökning sedan år 2008 då den låg på runt fem procent (Eurostat, 2010). 

Redan 2005 kunde Rydgren skönja en nisch för Sverigedemokraterna att stärka sin plats på 

den politiska arenan. Rydgren menar att anledningen till Sverigedemokraternas framgång kan 

förklaras genom att det funnits en gynnsam möjlighetsstruktur, att de har en politisk profil 

som lämpar sig till att utnyttja dessa möjligheter, att de lyckats föra ut sitt politiska budskap, 

samla nödvändiga resurser, samt att de har en organisation som kan handskas med inre 

konflikter. Även det faktum att invandrarfrågan ökat i betydelse de senaste åren kan vara en 

tänkbar förklaring till Sverigedemokraternas framgång, menar Rydgren. När studien 

genomfördes menade Rydgren att Sverigedemokraterna inte hade lyckats med att skapa en 

tillräckligt respektabel fasad för att locka ett stort antal väljare. De hade det även svårt för att 

nå ut med sitt politiska budskap, vilket är en förutsättning för att värva väljare. På senare år 

har de nått ut allt mer samt har skapat en tillräckligt respektabel fasad för att locka ett större 

antal väljare (Mattsson, 2009). Sannerstedt (2008) ifrågasätter om man verkligen kan kalla 

Sverigedemokraterna för ett högerextremt parti. Trots deras ökande framgång de senaste åren 

har Sverigedemokraterna fått konstanta bottenplaceringar vid förtroendemätningar (Holmberg 

& Weibull, 2009). 

 

Finns det något samband mellan andel anmälda hatbrott och andel väljare 

till Sverigedemokraternas mellan 1998-2009? 

 

För att få en bild av hur hatbrott och röstande på Sverigedemokraterna kan kopplas samman 

har jag studerat sambandet vid riksdags- och EU valen. 

 

  1998 1999 2002 2004 2006 2009 

1998 ,486*           

1999   ,512* 

   

  

2002   

 

,281 

  

  

2004   

  

-,023 

 

  

2006   

   

,195   

2009           -,169 

                     * p<0,05. 
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Tabell 2. Samtliga anmälningar mellan 1998-2009, där hatbrott bedömdes ingå i motivbilden 

och antal röstande på Sverigedemokraterna mellan 1998-2009, korrelation Pearsons 

korrelations koefficient. 

 

Resultatet visar att det år 1998 och 1999 fanns ett signifikant samband mellan andel hatbrott 

och andel väljare till Sverigedemokraterna. Efter år 1999 är sambanden betydligt svagare. För 

att siffrorna ska bli jämförbara görs beräkningarna på anmälningar respektive röstande på 

Sverigedemokraterna per 1000 000 invånare. I ett första steg har jag beräknat Pearsons 

korrelationskoefficient för de aktuella åren. Resultaten redovisas i tabell 2.  

 

För att få en mer detaljerad bild har jag valt att presentera resultaten mer i detalj för åren 1998 

och 2009. I figur 4 redovisas andel som röstat på Sverigedemokraterna i de olika länen år 

1998. 

Figur 4. Andel väljare till Sverigedemokraterna vid Riksdagsval 1998 per 100 000 inv 

länsvis. 

 

 

Skåne län har störst andel väljare till Sverigedemokraterna med 411 röster per 100 000 

invånare. Stockholms län ligger på femte plats med 252 röster. Blekinge ligger lägre med 194 

röster på nionde plats. Norrbottens- och Jämtlands län har minst andelar med 41 respektive 42 

röster per 100 000 inv. 

 

I figur 5 redovisas andel anmälningar där hatbrott bedömdes ingå i motivbilden i de olika 

länen år 1998.   
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Figur 5. Samtliga anmälningar där hatbrott bedömdes ingå i motivbilden 1998 per 100 000 

inv länsvis. 

 

Stockholms län har störst andel hatbrottsanmälningar med 37 andelar per 100 000 inv. 

Södermanlands- och Örebro län kommer därefter med 31 och 25 hatbrottsanmälningar. 

Blekinge ligger på 19 och Skåne på 13 andelar. Västra götaland ligger mellan Blekinge och 

Skåne på 16 andelar. Lägst andel anmälningar har Jämtland med fem andelar per 100 000 inv. 

 

Inom forskningen är det välkänt att utsatthetsrisker är bundna till grad av urbanisering. I 

storstäder exponerar sig homosexuella i större utsträckning genom organisationer och klubbar 

specifikt för homosexuella (Tiby, 1999; Tiby & Sörberg, 2006). 

 

I figur 6 redovisas andel som röstat på Sverigedemokraterna i de olika länen år 2009. 

Figur 6. Andel väljare till Sverigedemokraterna vid Riksdagsval 2009 per 100 000 inv 

länsvis. 
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Blekinge- och Skåne län ligger högst med 2420 och 2074 röster per 100 000 inv. Västra 

götaland ligger på sjunde plats med 1153 andel röster. Stockholms län ligger bland de som har 

lägst andel röster till Sverigedemokraterna med 688 andelar. Gotlands- och Västerbottens län 

ligger lägst med sina 465 och 459 röster per 100 000 inv. 

 

I figur 7 redovisas andel anmälningar där hatbrott bedömdes ingå i motivbilden i de olika 

länen år 2009. 

Figur 7. Samtliga anmälningar länsvis år 2006, där hatbrott bedömdes ingå i motivbilden, per 

100 000 inv.  
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Stockholms län ligger högst med närmare 70 hatbrottsanmälningar per 100 000 inv. Skåne 

ligger på femte plats med 53 andelar. Västra götaland ligger långt ner med 38 andelar. 

Gotlands- och Hallands län ligger lägst med 30 anmälningar per 100 000 inv. 

Korrelationsberäkningarna tyder på att sambandet förändrats under perioden. Åren 1998 och 

1999 visar på ett signifikant samband, men efter dessa år minskar sambandet. Antalet 

anmälningar med hatbrottsmotiv och antalet väljare till Sverigedemokraterna korrelerar ej 

mellan respektive län. 

I figur 8 redovisas sambandet mellan andel hatbrott och andel röstande på 

Sverigedemokraterna år 1998 i ett spridningsdiagram. 

Figur 8. Samband mellan andel hatbrottsanmälningar och andel väljare till 

Sverigedemokraterna vid riksdagsvalet år 1998 per 100 000 inv länsvis. 

 

Regressionslinjen lutar starkt uppåt, vilket visar att det är en positiv korrelation (r=0,49). 

Hade den varit helt vågrät hade det inte existerat något samband mellan variablerna. Län som 

har en högre andel hatbrott per 100 000 invånare har en högre andel röstande på SD. I län som 

har en lägre andel hatbrott är andelen röstande på SD vanligen också lägre. 

I figur 9 redovisas sambandet mellan andel hatbrott och andel röstande på 

Sverigedemokraterna vis EU-valet år 2009 i ett spridningsdiagram. 
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Figur 9. Samband mellan andel hatbrottsanmälningar och andel väljare till 

Sverigedemokraterna vis EU-valet år 2009 per 100 000 inv. 

 

Den grafiska illustrationen visar korrelationen mellan andel hatbrottsanmälningar och andel 

väljare till Sverigedemokraterna. Eftersom prickarna är spridda och ej ligger samlade kring 

regressionslinjen som i figur 8 råder ett icke-signifikant samband. Lutningen nedåt visar ett 

svagt negativt samband (r=0,17). 

Skåne- och Blekingeläns valsiffror sticker ut gentemot resten av Sverige 2009. Detta stämmer 

väl in på Demkers (2008) studie som visar att i Skåne- och Blekingelän är personer mest 

negativa till flyktingmottagning. Som en förklaring menar Demker att det i Skåne länge 

funnits en tydlig regional identitet samt att Skåne har en historia av att rösta på andra partier 

än riksdagspartierna. Enligt samma studie är norrlänningar och stockholmare mest positiva till 

flyktingmottagning vilket stämmer väl överrens med denna studies resultat.    

När det gäller andel anmälningar gällande hatbrott visar materialet att Stockholms läns siffror 

sticker ut i relation till resten av länen. År 1998 ligger Stockholms län relativt högt när det 

gäller röstande på Sverigedemokraterna medan länet år 2009 tillhör de som har lägst andel 

röstande. Detta kan bero på, som tidigare nämnts, på den ”utspädningseffekt” av 

Sverigedemokraterna som ”markör” för nationalism i Sverige. I storstäder är det generellt 

större risk att bli utsatt för brott, vilket kan vara en förklaring till att Stockholm sticker ut 
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gällande antal hatbrottsanmälningar dock brister förklaringen när det gäller Göteborg och 

Malmö (Häll, 2004).  

Mitt material påvisar ingen signifikant koppling mellan andel anmälda hatbrott och andel 

väljare till Sverigedemokraterna efter år 1999. Därmed kan materialets bristande samband 

efter år 1999 bero på att Sverigedemokraterna dragit till sig väljare som inte delar partiets 

tidigare mer uttalade nationalistiska värderingar. Med andra har denna studies ”markör” för 

nationalism, Sverigedemokraterna, blivit utspädd av väljare som kanske mer är för frågor 

rörande välfärden, de äldres situation eller hårdare straff för brott, som partiet också har med i 

sitt partiprogram. Kopplingen man kan tänkas göra är mellan ideologier bakom dessa 

fenomen. Båda fenomen utmynnar från intolerans. En intolerans gentemot det som inte passar 

in i den generella synen på vad som i det svenska samhället inom vissa kretsar anses vara 

norm (Tiby, 2006 & Intoleransrapporten, 2004). Enligt Bauböcks teori utgörs det ideala civila 

samhället av individer med hög grad av autonomi. Alla individer är jämlika och har lika rätt 

till positioner i de olika social sfärerna. Bauböck menar att likhetsprincipen är en förutsättning 

för ett modernt, liberalt och demokratiskt samhälle. Detta betyder att vare sig man är 

homosexuell eller har rötter i ett annat land så ska man när man uppbär svenskt 

medborgarskap, vara lika inför lagen, alltså ska alla medborgare vara lika mycket värda. 

Sverigedemokraternas ideologi går emot detta då de motsätter sig homosexuellas utökade 

rättigheter samt när de hävdar att ”det svenska” är mer värt än att vara t.ex. muslim eller 

homosexuell (Mattsson, 2009). Även hatbrott som ofta är ett resultat av ett fördömande över 

andra människors sätt att leva går emot Bauböcks idé om det ideala civila samhället (Tiby, 

1999).  

 

Det moderna demokratiska civila samhället är komplext och dynamiskt i sin mångfald. Denna 

mångfald med sina kontraster har större benägenhet att skapa konflikter. Konflikter är den 

dynamik som utvecklar samhället framåt genom att på lång sikt skapa stabilitet genom sitt 

förädlande av strukturer och procedurer för att främja konfliktlösning. Intolerans som tar sig 

uttryck genom främlingsfientlighet och diskriminering i form av RHP-partier och hatbrott kan 

på detta sätt möjligen ses som konflikter som utvecklar samhället. Hatbrott som fenomen har 

påverkat det svenska rättsväsendet att prioritera denna form av brottslighet (Säpo, 2007). 

Studier visar att homosexuella i större utsträckning än resten av befolkningen utsätts för 

diskriminering, brott och ovänligt bemötande (SCB, 2004; Hegna et al, 1999).  Genom att 

rättsväsendet skapar antidiskriminerande lagar i allmänhet och kompletterar dessa med att 

även ta med sexuell läggning i synnerhet samt utbildar de professionella aktörerna som 
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kommer i kontakt med denna brottslighet så förädlas strukturer och procedurer för att främja 

konfliktlösning. Studier har visat att många homosexuella undviker att anmäla hatbrott pga. 

rädsla för polisen eller tron om att de inte kommer att tas på allvar (Levin & McDevitt, 1993 

& Bowling, 1994). Som en konsekvens av detta utbildas polisen kring hatbrott. För att uppnå 

balans och jämlikhet inom det civila samhället så krävs ibland ojämlika rättigheter med tanke 

på mångfaldens sociala olikheter. Balans av rättigheter och skyldigheter gör att konflikter 

automatiskt undermineras. Staten anpassar sig och erkänner därmed minoriteter, men kräver i 

gengäld att minoriteterna erkänner och anpassar sig efter majoritetskulturen. Många menar att 

Sverigedemokraterna har skapat en mer respektabel fasad de senaste åren och detta kan ses 

som ett tecken på denna ömsesidiga anpassning (Mattsson, 2009). Sverigedemokraterna har 

därmed utökat sina möjligheter och sin makt i det civila samhället vilket i förlängningen kan 

minska minoriteters möjligheter och rättigheter. De blir exkluderade, vilket inte enligt 

Bauböcks teori motsvarar ett inkluderande och demokratiskt samhälle (Bauböck, 1996).  

 

Kulturen skiljer individer åt i det civila samhället då den definierar gränser individer emellan. 

Individer kan därefter indelas i grupper där man delar samma kultur. Kulturen utgörs av 

komplexa system av symboler och idéer som individer använder sig av i kommunikation och 

interaktion. Etnisk identitet och sexuell läggning är exempel på sådana kulturella skillnader. 

Studier har visat att hatbrottsförövare ofta är grupper av vita unga män (Saulsbury & Bowling, 

2003 & Levin & Mcdevitt, 1993). I Levin & McdDevitts studie (1993) visar sig 25 procent av 

förövarna utförde hatbrottet som ett sätt att hävda sin grupps gränser gentemot inkräktare t.ex. 

när någon minoritet flyttade in i grannskapet. Staten strävar efter en standardiserad nationell 

kultur och därmed en homogeniserad population av medborgare. Sverigedemokraterna ger 

tydligt uttryck för detta i sitt invandringspolitiska partiprogram ”Den mångkulturella 

samhällsordningen är idag ett allvarligt hot mot den inre sammanhållning och stabilitet som 

utgör grunden för hela den solidariska svenska välfärdsmodellen” (Sverigedemokraterna, 

2007). Historiskt sett har utomstående varit tvungna att assimileras in i det samhälle de 

immigrerat till. I Sverigedemokraternas partiprogram uttrycks bl.a. en önskan om att återgå 

till den assimilationspolitik som i Sverige rådde fram till mitten a 1970-talet. Detta kommer 

till konkret uttryck när Sverigedemokraterna vill ta bort möjligheten till 

modersmålsundervisning i skolan, erbjudandet om gratis tolk i kontakten med svenska 

myndigheter, offentliga bidrag till verksamheter som främjar mångfald mm 

(Sverigedemokraterna, 2010). Med andra ord kan man se detta som en önskan om att staten 

ska anpassa sig så lite som möjligt i relation till invandrare. Lyckad assimilation skapar endast 
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en ökning av befolkningen. Mångfalden som ses som konfliktskapande och 

utvecklingsfrämjande för ett samhälle blir då minimal. Sverigedemokraterna är emot mycket 

av den utveckling det svenska samhället gått igenom under framförallt andra halvan av 1900-

talet och efter millennieskiftet. De är utöver vad som ovan nämnts emot homosexuellas 

utökade rättigheter i form av könsneutrala äktenskap, homosexuellas rätt att adoptera, lesbiska 

pars möjlighet till insemination mm. Därmed kan detta ses som att de är emot att samhället 

utvecklas. Sverigedemokraterna vill se en tillbakagång av samhället till ”folkhemmets dagar” 

och sedan ha ett stillastående samhälle, med en homogen befolkning med värdekonservativa 

värderingar. För att applicera Bauböcks teori specifikt gällande integration på homosexualitet 

ses de homosexuellas frigörelse som en helt igenom intern integrationsprocess. När det gäller 

samhällets utveckling kring homosexuellas rättigheter så kan denna process ses som ett 

resultat av de homosexuellas kamp för att synas och ta plats i det svenska samhället. Det har 

skapats konflikter när homosexuella ”klivit ur garderoben” och synliggjort sig själva genom 

evenemang som Pride och genom att enas i föreningar som t.ex. Riksförbundet för sexuellt 

likaberättigande (RFSL) som kämpat för HBTQ-gruppens utökade rättigheter (RFSL, 2004). 

Man skulle kunna säga att homosexuella alltmer har slutat vara assimilerade och krävt 

ackommodation.    

 

Diskussion 

Efter genomgång av det statistiska materialet så framgår det att man kan ifrågasätta huruvida 

det är en reell ökning av hatbrott. Ökningen kan bero på en ökad anmälningsbenägenhet och 

på att polisen blivit bättre på att urskilja brott med hatbrottsmotiv från annan brottslighet. År 

2004 skedde en metodutveckling av datateknisk art som möjliggjorde en betydligt effektivare 

hantering av de polisanmälningar som ligger till grund för statistiken. Främst påverkades det 

homofobiska motivet (Säpo, 2004). Sedan 2006 har ansvaret, för insamling och bedömning av 

alla hatbrottsanmälningar, övertagits av Brå. Det går inte att utesluta att detta övertagande 

påverkat redovisningen av hatbrott. Dock gör Brå bedömningen att själva nivån på antalet 

hatbrott inte påverkats (Brå, 2006). År 2008 utförde Brå en omfattande förändring av 

definitionen av hatbrott samt av metoden för att fånga upp anmälda hatbrott. Detta har 

resulterat i att det inte utan vidare går att jämföra hatbrottsnivån före och efter denna 

förändring.  När det gäller anmälningar rörande hatbrott med homofobi i motivbilden 

påverkas de statistiska förändringarna genom att anmälningarna är så få. Förändringarna ser 

större ut ju färre antal. Studien visar därmed att massmedias påstådda reella ökning av 
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hatbrott, i Sverige de senaste åren, går att ifrågasättas. Ökningen kanske snarare är avhängig 

ökningen av brott i Sverige generellt. Vidare visar studien Sverigedemokraternas tydliga 

framgång bland väljarna i de olika allmänna valen i Sverige. Det huvudsakliga syftet var att 

utröna huruvida det fanns något samband mellan andel hatbrottsanmälningar och andel väljare 

till Sverigedemokraterna. Materialet visar att det år 1998 och är 1999 fanns ett signifikant 

samband, men att sambandet därefter är svagare. En förklaring kan vara att 

Sverigedemokraterna de åren var mer uttalat främlingsfientliga och därför kanske väljarnas 

attityder hade liknande värderingsgrund som attityder hos hatbrottsgärningsmän. År 1999 

ändrade SD också sitt partiprogram, ändringen kan tolkas som en strävan efter ett bredare 

väljarunderlag. Detta skulle kunna vara en förklaring till att sambanden blir betydligt svagare 

åren därefter. Intoleransen verkar inte ha ökat i Sverige de senaste åren och det är intressant 

speciellt eftersom Sverigedemokraterna nu kommit in i riksdagen.   

Genom arbetet med denna studie har några problem framträtt som speciellt tydliga. Först och 

främst framstår föreställningen av kopplingen mellan hatbrott och Sverigedemokraterna i 

retrospektiv som något tveksam. Eftersom jag hade begränsade förkunskaper gällande dessa 

två, i de flesta avseenden, skilda fenomen så hade jag i hög grad liknande uppfattning som 

förmedlades i massmedia gällande kopplingen mellan dessa fenomen. Även det faktum att jag 

pga. olika omständigheter valde ett ämne som snarare är två gjorde att jag upplevde det under 

processens gång många gånger som övermäktigt att på ett adekvat sätt belysa dessa på ett 

omfattande men samtidigt lagom avgränsat vis. Ett ytterligare problem var att finna en teori 

som kunde användas på dessa två skilda ämnen. Det finns en uppsjö med kriminologiska 

teorier som skulle kunna appliceras på hatbrott, men som jag anser samtidigt skulle ha varit 

oetiskt att använda på Sverigedemokraterna. Samtidigt finns det många sociologiska teorier 

som går att applicera på Sverigedemokraterna, men som däremot inte är självklara att 

applicera på hatbrott.  

Vidare skulle studien ha kunnat kompletteras med förklaringsmaterial i form av 

socioekonomiska faktorer, men där har jag haft svårt att finna adekvat material. Vidare skulle 

även material i form av hatbrotts gärningsmän karaktäristika samt väljare till 

Sverigedemokraterna karaktäristika kunnat samlas in för att påvisa ytterligare samband/icke-

samband.  

Ytterligare forskning kring krafter som bryter mot mänskliga rättigheter och hotar 

demokratin, så som hatbrott och nationalism, skulle med fördel inrikta sig på kopplingen 
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mellan hatbrott och bättre markörer för nationalism som t.ex. mer uttalat extrema 

nationalistiska partier så som t.ex. Nationaldemokraterna eller extremgrupper som nynazister 

och dylika. Det är tydligt att forskning kring hatbrott är begränsad i Sverige varför behovet av 

sådan forskning är stort. Hatbrottsstudier specifikt rörande gärningsmän behövs såväl 

internationellt som i Sverige. Det finns också ett stort behov av studier som visar vad som 

sker med hatbrottsanmälningarna i rättsprocessen och vad som kan förbättras inom polis- och 

rättsväsende är även det stort. Personligen skulle jag finna det intressant att ta del av olika 

kvalitativa studier rörande både Sverigedemokratiska väljare och hatbrottsförövare. 
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