
NU OCH DÅ – OCH SEN?
Tidslinjen är framtagen för VI & DOM – en utställning om hatbrott som finns på Polismuseet. 
Tidslinjen tar upp viktiga lagar, händelser och reformer som på olika sätt har med mänskliga 
rättigheter att göra. Den visar också hur saker förändras med tiden.



1864 LAGEN OM OTUKT  
SOM MOT NATUREN ÄR

Frans Albert Pettersson Lars Konrad Johansson
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THE LAW ON FORNICATION  
CONTRARY TO NATURE 
Sexual intercourse between persons of the same 
sex was considered to be unnatural and was  
banned in 1864. Sex between people of the same 
gender was already prohibited, but only for  
religious reasons. 

Frans and Lars
On the evening of August 19, 1897, labourer Frans 
Albert Pettersson and house-painter Lars Konrad 
Johansson went out to Ladugårdsgärdet.  
There, they had sex with each other. They were 
discovered by guards and arrested. During the  
police interrogation it was revealed that Frans  
and Lars had been in a relationship for 10 years.   
They had even lived together on-and-off.  
They were convicted to three months’ hard labour 
for “fornication contrary to nature”.

Samlag mellan personer av samma kön ansågs onaturligt och förbjöds 1864.  
Redan tidigare var sex mellan personer av samma kön förbjudet, men då enbart av religiösa skäl.

Frans och Lars
På kvällen den 19 augusti 1897 gav sig arbetskarlen Frans Albert Pettersson och måleriarbetaren  
Lars Konrad Johansson ut till Ladugårdsgärdet. Där hade de sedan sex med varandra. De blev upptäckta 
av vakter och gripna. Under polisförhöret visade det sig att Frans och Lars hade haft en kärleksrelation  
i tio år. Till och från hade de varit sammanboende. De dömdes till tre månaders straffarbete för ”otukt, 
som mot naturen är”.

Ur polisförhöret:
”På derefter framställd fråga huruvida de förut med hvarandra öfvat otukt  
på liknande naturstridiga sätt, erkände de båda sammanstämmande:

att de känt hvarandra sedan öfver tio år tillbaka,
att de blifvit bekanta med hvarandra, under det Pettersson bodde i huset  
 No 24 Stora nygatan, der Johansson samtidigt hade anställning,
att Johansson derunder vid ett par tillfällen legat öfver nätterna hos Pettersson,
att de vid dessa tillfällen legat afklädda tillsammans i Petterssons säng,
att de vid dessa tillfällen på enahanda naturvidriga sätt haft samlag med hvarandra,
att ingen af dem nu kunde erinra sig hvem som först framkommit med förslaget härom,
att Johansson derefter under båda åren 1895 och 1896, vid två tillfällen,  
 en tid hade bott hos Pettersson i huset No 9 Kindstugatan 4 tr upp.”

Del av lagtext:
1 §. Hvar, som sysslolös stryker omkring från ort 
till annan utan medel till sitt uppehälle, må, där 
ej omständigheterna ådagalägga, att han söker 
arbete, behandlas såsom lösdrifvare på sätt i denna 
lag sägs. Till enahanda behandling vare ock den 
förfallen, hvilken eljest, utan att äga medel till sitt 
uppehälle, underlåter att efter förmåga söka ärligen 
försörja sig och tillika förer ett sådant lefnadssätt, 
att våda däraf uppstår för allmän säkerhet,  
ordning eller sedlighet. 

På den här tiden hade Polisen i uppgift att  
”uppfostra” allmänheten. Den som inte kunde  
bevisa att han eller hon hade arbete blev registrerad  
och varnad. Många utsatta grupper tvingades  
till straffarbete, särskilt romer och resande folk.  
I sina rapporter beskriver polisen dem som ”tattare”.  
Det ansågs värre än att vara ”vanlig” lösdrivare.  
De uppfattades också som särskilt kriminella. 

Köksbiträdet Gustav Alrik Karlsson blev gripen  
i Göteborg den 1 april 1922 och anhållen för  
lös driveri. Han var då utklädd till kvinna och hade  
ett löshår fastsatt över sitt eget. ”Förklädnaden var  
anlagd i oredligt syfte och för att få tillfälle att  
bedraga andra män” står det i polisrapporten.   

År 1899 varnades Angelo Augostino Georges-Kobel 
för lösdriveri. På baksidan av kortet har polisen  
bland annat antecknat att Georges är kringgående  
handlande och ”till hälften n-ras”. 

Även HBTQ-personer var en grupp som blev extra 
bevakade. De utsattes ofta för polisens särbehandling.

1885 LÖSDRIVERILAGEN

Förhörsprotokoll efter förhör med Georges-Kobel.
Interrogation reports from the hearing of Georges-Kobel.
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THE VAGRANCY LAW 
At this time, the police had the task of “educating” the public. Anyone who could not prove that they had a 
job, was registered and received a warning. Many vulnerable groups were forced to do hard labour, especially 
Roma and travelling people. In their reports the police describe them as “tinkers”. It was considered to be 
worse than being a “normal” vagrant. They were also considered to have a particularly criminal bent.  

False hair that belonged to Gustav Alrik Karlsson. LGBTQ people were also a group that was particularly  
monitored. They were often subjected to discrimination by the police. 

In 1899, Angelo Augostino Georges-Kobel was given a warning for vagrancy. On the back of the card,  
the police had noted that Georges was a vagrant trader and was “half n-race”.
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År 1914 bestämde regeringen att de utlänningar, som uppfattades  
som kriminella eller asociala, inte fick stanna i eller komma in i Sverige.  
Tre år senare infördes passtvång för utlänningar. 

THE LAW PROHIBITING GYPSIES FROM ENTERING THE COUNTRY 
In 1914, the government decided that foreigners who were considered to be 
criminal or antisocial, were forbidden from remaining in or entering Sweden. 
Three years later passport requirements were imposed for foreigners.

”Utländsk zigenare även som utlänning, som uppenbarligen har för avsikt 
att söka sitt uppehälle genom bettlande eller att under vandring från ort 
till annan vinna sin utkomst genom utförande av musik, förevisande av 
djur eller annan dylik sysselsättning, må vid ankomsten till riket eller  
omedelbart därefter av polismyndighet avvisas.” Utdrag ur lagtexten.

1914 LAGEN OM INRESEFÖRBUD  
FÖR ZIGENARE

Romskt läger besöks av välgörenhetskvinnor 1897. A Roma camp visited by charity women in 1897.
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1922 RASBIOLOGISKA INSTITUTET

THE STATE INSTITUTE FOR RACIAL BIOLOGY
The State Institute for Racial Biology based their work on the concept of racial 
purity. They registered and investigated the races they considered to be inferior. 
Their philosophy was that “unsuitable” people should not be permitted to  
degrade the “Swedish race” 

The Swedish race should be improved, it was said. In 1933, a sterilisation law 
was enacted. It meant that the state could decide who was allowed to have 
children. Sterilisation was said to be voluntary, but many women were forced 
to be sterilised. The law was still on the statute books up until 1975. Between 
1973 and 2013, sterilisation was a condition of being granted a sex change.

Statens institut för rasbiologi arbetade utifrån idén om rasens renhet.  
Man registrerade och undersökte de raser man ansåg vara dåliga. Tanken 
var att ”olämpliga” personer inte skulle försämra den ”svenska rasen”. 

Den svenska folkstammen skulle förbättras, hette det. År 1933 infördes 
en lag om sterilisering. Den innebar att staten kunde bestämma vilka som 
fick skaffa barn. Steriliseringarna sades vara frivilliga, men många kvinnor 
tvingades att sterilisera sig. Lagarna fanns kvar ända fram till 1975.  
Mellan 1973 och 2013 var sterilisering ett villkor för att byta kön. 

”Det är i folkets rasegenskaper som vår förmåga och kraft ytterst  
bottna. För en nation är bevarandet av rasens goda egenskaper av  
utomordentlig betydelse i den ständigt fortgående tävlingskampen  
mellan folken. Nationens kraft, välstånd och kultur bero därav.  
Därför utgör blandning med en icke likvärdig ras en av de största  
farorna för ett högt stående folk.” 

Utdrag ur en soldatinstruktion från 1928.  
Skriften skickades ut till 100 000-tals soldater och officerare i Sverige.
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1927 UTLÄNNINGSLAG

Sverige fick sin första utlänningslag 1927. Tanken var att skydda den svenska 
arbetsmarknaden från utländska personer. Lagen var delvis rasistisk. Herman 
Lundborg, professor vid Institutet för rasbiologi, hade länge hävdat att det 
behövdes en kontroll av invandringen. ”Undermåliga individer av främmande 
raser” skulle inte få resa in i Sverige. 

Svensk flyktingpolitik blev så småningom mer öppen. År 1942 släppte staten 
även på den hårda hållning som Sverige haft mot judar.

Brevväxling Emma och Uno 
Under andra världskriget var många grupper utsatta för mer förföljelse än  
tidigare. Ett par år senare skulle svenska staten på allvar börja arbeta med  
de så kallade ”zigenarinventeringarna”. 

I ett brev till polismästare Uno Hernroth undrar en kvinna var ”zigenarna”  
i Göteborg är bosatta.

ALIENS ACT
Sweden got its first Aliens Act in 1927. The thinking behind it was to protect 
the Swedish labour market from foreigners. The law was partly racist. Herman 
Lundborg, Professor at the Institute of Racial Biology, had long argued for the 
need to control immigration. “Inferior individuals from foreign races” were not 
to be allowed to enter Sweden. 

The Swedish refugee policy gradually became more open. In 1942,  
the Swedish state also relinquished its tough stance towards Jews.

Correspondence between Emma and Uno 
During the Second World War, many groups were subjected to greater  
persecution than before. A couple of years later, the Swedish government 
would start work in earnest on the so-called “gypsy registers”. 

In a letter to the police commissioner Uno Hernroth, a woman wondered where 
“the gypsies” were living in Gothenburg. 

1939
SECOND WORLD WAR 
On September 1, 1939 the Second World War began. It lasted for six years.  
Approximately six million Jews were murdered by the Nazis. The Roma and 
the Poles were also subjected to genocide on the basis of racist ideas. In 
addition, Nazi Germany persecuted, imprisoned and killed thousands of other 
people. Among them were many disabled people and homosexuals. 

1 september 1939 inleddes andra världskriget. Det pågick i sex år. Omkring 
sex miljoner judar mördades av nazisterna. Även romer och polacker utsattes 
för folkmord utifrån rasistiska idéer. Dessutom förföljde, fängslade och  
dödade Nazityskland tusentals andra människor. Bland dem fanns många 
homo sexuella samt funktionsnedsatta. 

ANDRA VÄRLDSKRIGET
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1944
Under 1930-talet diskuterade politiker, läkare och andra ledande i samhället  
om homosexualitet skulle vara straffbart. Nu började man se mer på personens 
psyke – varför var hen homosexuell? Diskussionerna ledde fram till att  
homo sexualitet betraktades som en psykisk sjukdom som kunde botas.

Gösta
I augusti hittades en man i 50-årsåldern död i sin lägenhet i Stockholm.  
Han hade blivit svårt misshandlad med en elefant i keramik och sedan strypt.  
Polisen kopplade tidigt ihop motivet med offrets sexuella läggning.  
Det visade sig att mördaren hade blivit rasande när han insåg att offret  
var homosexuell och ville göra närmanden. Idag skulle förmodligen brottet 
klassas som ett hatbrott.

HOMOSEXUALITY = “MENTAL ILLNESS”
During the 1930s, politicians, doctors and other leading members of society 
discussed if homosexuality should be punishable. They started to focus more 
on the individual – why was he homosexual? The discussions resulted in the 
conclusion that homosexuality was to be considered a mental illness that 
could be cured.

Gösta
In August, a man in his 50s was found dead in his apartment in Stockholm.  
He had been severely beaten with a ceramic elephant and then strangled.   
The police soon linked the motive to the victim’s sexual orientation.  
It appeared that the killer had become furious when he realised the victim  
was a homosexual who had made advances towards him.

HOMOSEXUALITET =  
”PSYKISK SJUKDOM ”

1948

Deklarationen av de mänskliga rättigheterna är ett dokument på 30 artiklar 
som förklarar våra mänskliga rättigheter. I Paris den 10 december 1948  
skrev medlemsländerna i Förenta nationerna under dokumentet. Det gjorde 
även Sverige. Det var första gången som grundläggande mänskliga rättigheter 
ansågs gälla alla människor. 

År 1951 kom en konvention, en överenskommelse, om flyktingars rättigheter. 
Den kallas för Genève-konventionen. I Sverige gäller den sedan 24 januari 
1954. Konventionen tar upp vilka skyldigheter en stat har vid behandlingen  
av flyktingar. Den tar också upp vilka personer som räknas som flyktingar  
och vilka som inte gör det (till exempel krigsförbrytare).

Artikel 1:
Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter.  
De har utrustats med förnuft och samvete och bör handla gentemot  
varandra i en anda av gemenskap.

THE UNIVERSAL DECLARATION OF HUMAN RIGHTS 
On December 10, 1948, the member countries of the United Nations signed 
the Universal Declaration of Human Rights. Sweden also signed. It was the first 
time that basic human rights were considered to be applicable to all people. 

In 1951, a convention was drawn up, an agreement on the rights of refugees. 
It was called the Geneva Convention. The Convention deals with the obligations 
a state has in its treatment of refugees. It also specifies who qualifies as a  
refugee and who does not (for example, war criminals).

Article 1:
All human beings are born free and equal in dignity and rights.  
They are endowed with reason and conscience and should act towards  
one another in a spirit of community.

Karta över vilka länder som skrivit under Genève-konventionen. Map of the countries that signed the Geneva convention.

DEKLARATIONEN AV DE MÄNSKLIGA 
RÄTTIGHETERNA
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1948 JÖNKÖPINGSKRAVALLERNA

Midsommaren 1948 bröt kravaller ut i Jönköping. En skrothandlare ansåg 
sig förolämpad av det ”resande folket”. Han samlade ihop en lynchmobb för 
att jaga ut ”olämpliga” personer ur staden. Flera personer som hörde till det 
resande folket blev misshandlade. Polisen och medier teg till stor del under 
de fem dagar som de värsta kravallerna pågick. Till slut stoppade polisen det 
hela. Några av de inblandade fick fängelsestraff. Men skrothandlaren och hans 
anhängare tyckte att de hade gjort rätt. 
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LAW: INCITEMENT TO RACIAL HATRED/LEX ÅBERG: 
Einar Åberg lived from 1890–1970. He hated Jews and spoke ill of them for 
most of his life. In the window of his book shop, he had a notice stating that 
Jews were not allowed to enter his shop. Because of this, Einar Åberg was 
convicted of disorderly conduct. 

That same year, he started the Swedish Anti-Jewish League. Einar Åberg was 
the only member. He denied the Holocaust during the Second World War and 
later distributed anti-Semitic leaflets and brochures. This generated disgust 
around the world. Sweden was strongly criticised because of Einar Åberg’s  
activities. It was one of the main reasons that a law on incitement to racial  
hatred was introduced in Sweden in 1948. 

Einar Åberg was one of the first people to be convicted under this law,  
which for a long time was called Lex Åberg. 

LAG: HETS MOT FOLKGRUPP
LEX ÅBERG

Einar Åberg levde 1890–1970. Han avskydde judar och talade illa om dem under 
större delen av sitt liv. I skyltfönstret till hans bokhandel fanns information om 
att judar inte fick gå in i affären. På grund av detta blev Einar Åberg dömd för 
förargelseväckande beteende. 

Samma år startade han Sveriges antijudiska kampförbund. Einar Åberg var 
själv enda medlemmen. Han förnekade förintelsen under andra världskriget 
och spred senare antisemitiska flygblad och broschyrer. Det här väckte avsky 
i omvärlden. Sverige fick stark kritik på grund av Einar Åbergs verksamhet. 
Det var en av de viktigaste anledningarna till att en lag om hets mot folkgrupp 
infördes i Sverige 1948. 

Einar Åberg var en av de första som dömdes utifrån den lagen, som länge  
kallades Lex Åberg. Brottet hets mot folkgrupp finns i brottsbalken 16 kapitlet, 
8 paragrafen:  
Den som i uttalande eller i annat meddelande som sprids hotar eller  
uttrycker missaktning för folkgrupp eller annan sådan grupp av personer 
med anspelning på ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung,  
trosbekännelse eller sexuell läggning, döms för hets mot folkgrupp till  
fängelse i högst två år eller om brottet är ringa, till böter.

THE JÖNKÖPING RIOTS
During Midsummer in 1948, riots broke out in Jönköping. A scrap dealer felt 
he had been insulted by “travelling people”. He assembled a lynch mob to hunt 
“unsuitable” people out of the town. A number of people who belonged to the 
travelling community were assaulted. The police and the media mostly stayed 
silent over the five days that the worst riots took place. Eventually, the police 
stopped it all. Some of those involved received prison sentences. But the scrap 
dealer and his followers thought they had done the right thing.
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1951
Religionsfrihetslagen bestämmer att alla har rätt att utöva sin religion och att 
alla får fritt delta i religiösa sammankomster. Lagen säger också att ingen är 
skyldig att tillhöra något trossamfund. Nu kunde svenska medborgare lämna 
Svenska kyrkan, utan att behöva ansluta sig till någon annan församling.

Fram till 1996 blev alla barn medlemmar i Svenska kyrkan om deras föräldrar 
var medlemmar. År 2000 skiljdes svenska kyrkan från staten.

THE FREEDOM OF RELIGION ACT 
determines that everyone has the right to practise their religion and that  
everyone is free to attend religious gatherings. The law also states that no one 
is obliged to belong to a religious group. Now Swedish citizens could leave 
the Swedish church without having to become a member of another religious 
community.

Until 1996, all children automatically became members of the Swedish church 
if their parents were members. In 2000, separation of church and state came 
into effect in Sweden.

RELIGIONSFRIHETSLAGEN

1977 SAMERNA ERKÄNNS SOM URFOLK

Sveriges riksdag bestämde1977 att samerna är ett urfolk i Sverige.  
Det innebar att samerna fick kulturella rättigheter, men inte samma rätt  
till självbestämmande som ”vanliga” medborgare i landet. Med kulturella 
rättigheter menas möjligheten att bevara, utveckla och överföra sin etniska 
identitet, kultur, sociala institutioner och traditionella livsmiljö. 

SAMI RECOGNISED AS AN INDIGENOUS PEOPLE 
In 1977, the Swedish parliament decided that the Sami are an indigenous  
people in Sweden. It meant that the Sami were given cultural rights, but not 
the same right to self-determination as “ordinary” citizens of the country. 
Cultural rights refer to the ability to preserve, develop and pass on their ethnic 
identity, culture, social institutions and traditional habitat.
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År 1979 sjukanmälde sig ett antal personer i Sverige för att ”de var  
homosexuella”. På det här sättet ville de protestera mot att homosexualitet 
fortfarande betraktades som en sjukdom. Aktivister ockuperade  
Socialstyrelsens huvudkontor. Inom några få månader blev Sverige ett  
av världens första länder att slopa uppfattningen om att homosexualitet  
var en sjukdom.

Aktionen i trappan på socialstyrelsen 1979. Activists occupies the head office of the National Board of Health and Welfare (Socialstyrelsen) 1979.

QX

HOMOSEXUALITY IS NO LONGER CLASSED AS AN ILLNESS
In 1979, a number of people in Sweden took sick leave because “they were 
homosexual”. It was their way of protesting against homosexuality still being 
considered an illness. Activists occupied the head office of the National Board 
of Health and Welfare (Socialstyrelsen). Within a few months, Sweden became 
one of the first countries to abandon the idea that homosexuality was an illness.  

1979 SJUKDOMSSTÄMPELN FÖR  
HOMOSEXUALITET TAS BORT

Under åren 1991–1992 utsattes 117 flyktingförläggningar för olika attentat. 
Under dessa år sökte hundratusentals människor asyl i Sverige, De flesta 
flydde kriget i Balkan. Samtidigt präglades Sverige av ett hårt debattklimat och 
många protesterade mot de stora flyktingströmmarna. Situationen påminner 
om den som finns idag.

Historien går ofta i cykler. På 1990-talet var flyktingförläggningar  
ett nytt fenomen. Motståndet och fientligheten till dessa växte sig  
oerhört stark. Det kom vågor av protestaktioner i form av protestlistor  
och fysiska attacker. Det spreds rykten om de som bodde på flykting-
förläggningarna. Att de till exempel stal saker i affärerna och pratade skit 
om svenskar på sitt hemspråk. Attentaten mot flyktingförläggningarna 
var oftast inte organiserade. 
Helene Lööw, forskare och universitetslektor

DISTURBANCES THROUGHOUT THE COUNTRY
During the period 1991–1992, 117 refugee centres were attacked. At the time, 
hundreds of thousands of people sought asylum in Sweden. Most of them 
were fleeing the war in the Balkans. Meanwhile, Sweden was characterised by 
a climate of harsh public debate and many people protested against the large 
influx of refugees. The situation was similar to the one we see today.

1991 OROLIGHETER I LANDET
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1995 KNIVMORDET I KLIPPAN

Lördagen den 9 september 1995 attackeras 22-årige Gerard Gbeyo  
i Klippan centrum av två nynazistiska ungdomar. En av dem sticker honom i 
bröstkorgen med en kniv. Gerard Gbeyo lyckas fly, men förblöder i ett buskage. 
Där ligger han till sen eftermiddag nästa dag. Gerard var asyl sökande från 
Elfenbenskusten och på tillfälligt besök i Klippan. Gärnings personerna hade 
kopplingar till vit makt-rörelsen. Referatet från Högsta domstolen berättar detta 
om gärningsmannen:  
”bär hakkors och andra nazistsymboler för att ”sätta skräck i folk”.  
Folk i hans omgivning får härigenom respekt för honom. Han använder  
sig således av den makt som symbolerna uttrycker för att själv få makt 
men även för att påminna folk om att nazismen fortfarande lever.  
P.L. brukar också bära kängor med stålhättor, bomberjacka och var tidigare 
även rakad på huvudet.”  

Gärningsmannen döms till fyra års fängelse för mord. Det ansågs vara en  
försvårande omständighet att motivet var att kränka en person, en folkgrupp 
eller en annan sådan grupp av personer på grund av ras, hudfärg, nationellt 
eller etniskt ursprung, trosbekännelse eller annan liknande omständighet.

THE KLIPPAN MURDER
On Saturday, September 9, 1995, 22 year old Gerard Gbeyo is attacked in the 
centre of  Klippan by two neo-Nazi youths. One of them stabs him in the chest 
with a knife. Gerard Gbeyo manages to get away, but he bleeds to death in 
bushes near the scene. He lay there until late afternoon the next day. Gerard 
was an asylum seeker from the Ivory Coast and was on a short visit to Klippan. 
The perpetrators had links to the white-power movement. 

The perpetrator was sentenced to four years in prison for murder. It was  
considered to be an aggravating circumstance that the motive was to violate 
a person, ethnic group or other such group of persons because of race, skin 
colour, national or ethnic origin, religious belief or other similar circumstances.

Bilder från Polisens utredning.  
Bild 1 visar fyndplatsen.   
Bild 2 visar tygmärken som satt  
på gärningspersonens högra arm.

Photos from the police investigation. 
Photo no. 1 shows the crime scene.  
Photo no. 2 depicts the sew-on badge 
on the perpetrator’s right arm.

Regeln innebär att hatbrott ska dömas hårdare än om brottet inte hade  
ett hatmotiv. Om motivet var att kränka en person, en folkgrupp eller  
en annan grupp på grund av ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung  
eller trosbekännelse så skulle det ge ett strängare straff. År 2002 tillkom  
sexuell läggning samt annan liknande omständighet som motivgrunder.

AGGRAVATION OF SENTENCE
This means that hate crimes should be sentenced more severely than crimes 
that are not motivated by hate. If the motive was to violate a person, an ethnic 
group or another group because of race, skin colour, national or ethnic origin 
or religious belief, then the offence would be given a more severe penalty. In 
2002, sexual orientation and other similar circumstances were added as motives.

1994 STRAFFSKÄRPNINGSREGELN

1991
Den 3 augusti 1991 skjuter John Ausonius,  
den så kallade laser mannen, sitt första offer. 
Han greps den 12 juni 1992. Han dömdes  
av Stockholms tingsrätt för ett mord,  
nio mordförsök samt tre bankrån. Alla offer  
hade invandrarbakgrund. John Ausonius  
har i intervjuer sagt att han inspirerades av 
framgångarna för Ny Demokrati. Ny Demokrati 
var ett högerpopulistiskt parti som satt i Sveriges 
riksdag mellan 1991 och 1994.

THE LASER MAN
On August 3, 1991, John Ausonius, the so-called laser man shoots his first  
victim. He was arrested on June 12, 1992. He was convicted by Stockholm  
district court of one murder, nine attempted murders and three bank robberies.  
All of his victims had an immigrant background. John Ausonius said in an  
interview that he was inspired by the success of New Democracy (Ny Demokrati). 
New Democracy was a right-wing, populist party that was elected to Sweden’s 
parliament between 1991 and 1994.

LASERMANNEN
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2003
SERIAL SHOOTER PETER MANGS 
Peter Mangs seeks out and shoots people  
with immigrant backgrounds. His first victim is  
Kooros Effatian, who is found dead on his sofa  
on June 13, 2003. Peter Mangs is arrested  
on November 9, 2010 and is convicted of two  
murders and eight attempted murders.

Peter Mangs letar upp och skjuter personer med  
invandrar bakgrund. Hans första offer är Kooros Effatian, 
som hittas död på sin soffa den 13 juni 2003. Peter Mangs 
grips den 9 november 2010 och döms för två mord,  
fyra mordförsök och tre fall av grovt olaga hot.

SERI ESKYTTEN PETER  MANGS

Beslagtagna föremål från polisens utredning.
Confiscated items from the police investigation.

Två flygplan flyger in i skyskraporna vid World Trade Center i New York.  
Närmare 3 000 personer dör. Den islamistiska rörelsen Al Quaida tar på sig skulden  
för attentatet. Terrordådet bidrar till att islamofobin i Sverige ökar, liksom skadegörelse  
av moskéer och kränkningar av muslimer. Globala konflikter påverkar Sverige alltmer. 

THE TERRORIST ATTACK IN THE USA ON SEPTEMBER 11 
Two planes fly into the skyscrapers at the World Trade Centre in New York. Almost 3,000 people die. The Islamist movement Al Qaeda take 
responsibility for the attack. The terrorist attack contributes to an increase in Islamophobia in Sweden, as well as to vandalism of mosques 
and attacks on Muslims. Global conflicts increasingly affect Sweden. 

2001 TERRORATTENTATET  I USA  
DEN 11 SEPTEMBER
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2007 HATBROTTSJOUREN

Jag började som utredare i mitten på maj 2007. Det var inte många som sökte  
utredartjänsterna och en månad innan projektet skulle starta så fanns det 
bara en utredare. En vecka efter att projektet hade startat var det en man med 
yxa som gick till attack mot en kurator på RFSL. Vi började alltså med denna 

utredning innan Hatbrottsjouren officiellt var invigd.  
Hatbrottsjouren behövdes verkligen. 2008 blev Hatbrottsjouren  
permanent och döptes om till Hatbrottsgruppen. Då hade 
Hatbrottsgruppen under åren haft väldigt hög status externt 
men låg status inom polisen. När Daniel Godman blev chef 
för Hatbrottsgruppen 2014 ökade gruppens status även inom 
polisen. Hans intresse för mänskliga rättigheter har betytt 
väldigt mycket för vårt arbete. 
Göran Stanton, Hatbrottsgruppen i Stockholm.

Polisens första hatbrottsenhet bildas och får namnet Hatbrottsjouren. 
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HATE CRIMES UNIT 
The first hate crimes division is established by the police and is named the Hate Crimes Unit. 

I started as an investigator in the middle of May 2007. Not many people applied for the positions of investigator and one month before the project was due to 
start, there was only one investigator. A week after the project started, a man wielding an axe attacked a welfare officer at the RFSL (the Swedish Federation 
for Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender and Queer Rights). So we started this investigation even before the Hate Crimes Unit was officially opened. There 
was a real need for the hate crimes unit. In 2008, the Hate Crimes Unit was made permanent. For some years, the Hate Crimes Unit had a very high status 
externally but a low status within the force. When Daniel Godman was made head of the Hate Crimes Unit in 2014, the status of the unit improved within the 
police as well. His interest in human rights has been critical for our work. 
Göran Stanton, the Stockholm Hate Crimes Unit.

2008 ANTISEMITISMEN  
I SVERIGE ÖKAR

Religionen har blivit mer laddad än tidigare. Det är till exempel 
ganska nytt att vi pratar om muslimer som grupp. Attityden 
har förändrats efter attentatet på World Trade Center den  
11 september. Globaliseringen har också lett till att konflikter 
som finns i världen nått Sverige på ett annat sätt än tidigare. 
Israel-Palestina-konflikten finns i Sverige. Man blandar ihop 
Israel med judendom. Vi kallar det för nyantisemitism. 
Anders Wigerfelt, fil. dr. i historia, specialiserad på hatbrott.

Israel inleder operation ”Cast lead” mot Palestina. Antisemitismen i Sverige ökar.  
Skadegörelse av synagoger och kränkningar mot judar ökar.  
Bakgrunden är att konflikten mellan Israel och Palestina förvärras.
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2008 ANTI-SEMITISM IN SWEDEN INCREASES
Israel commences operation ”Cast lead” against Palestine. Anti-Semitism in Sweden increases. Vandalism of synagogues 
and abuse towards Jews increases. The background is the worsening of the conflict between Israel and Palestine.

The issue of religion is more volatile than before. For example, it is a fairly new development to talk about Muslims 
as a group. The attitude has changed since the attack on the World Trade Center on September 11. Globalisation has 
also led to international conflicts reaching Sweden in ways not previously seen. The Israel-Palestine conflict exists in 
Sweden as well. They confuse Israel with Judaism. We call it the new anti-Semitism. 
Anders Wigerfelt, PhD in history, specialising in hate crime. 
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2009 SOC IALSTYRELSEN AVSKAFFAR  
D IAGNOSEN TRANSVETISM

Transvestiter anses inte längre ha en psykisk störning.  
Socialstyrelsens förändring betonar att transvestism varken är en sjukdom eller något perverst.
Transsexualism är fortfarande en diagnos då man ofta behöver könskorrigerande behandling.

THE NATIONAL BOARD OF HEALTH AND WELFARE REMOVES THE DIAGNOSIS TRANSVESTISM
Transvestites are no longer considered to have a mental disorder. Transsexualism is still a diagnosis which often require gender reassignment treatment.

Sverige erkänner att samerna är både ett folk, ett urfolk och en nationell  
minoritet. För samerna har det stor betydelse: Det innebär att de får större rätt 
till självbestämmande och en starkare ställning i samhället än tidigare.  

THE SAMI ARE RECOGNISED AS A PEOPLE  
IN THE SWEDISH CONSTITUTION
Sweden recognises that the Sami are both a people, an indigenous people  
and a national minority.  This has great significance for the Sami: It means  
that they have a greater right to self-determination and a stronger position  
in society than previously.

2011 SAM ERNA ERKÄNNS  SOM FOLK  
I SVE RIG ES  G RUN D LAG
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I oktober 2013 avslöjar Dagens Nyheter att polisen i Skåne har ett register över romer. Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden utredde ärendet.  
Man kom fram till att registret var olagligt. Enligt Dagens Nyheter har så många som 4 741 personer registrerats. Av dem är över 1 300 barn.

THE POLICE’S ROMA REGISTER IS REVEALED
In October 2013, the newspaper Dagens Nyheter reveals that the police in Skåne has a register of Roma people.  
The Swedish Commission on Security and Integrity Protection (Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden)  
investigated the issue. They concluded that the register was illegal. According to the newspaper, Dagens Nyheter, 
as many as 4,741 people have been registered. 1,300 of them are children.

I find that the police’s registration of Roma people is one of the greatest hate crimes perpetrated in Swedish 
history. But nobody talks about it today. Why are we on a police register? None of the people on it have 
been convicted of a crime or even suspected of committing one. In spite of that, we feel we are suspected and 
convicted. Many Roma have lost confidence in the police. The very people who are supposed to help us in our 
most extreme need. Many worry about what will happen. Will they take our children away? Young people 
worry so much about the future. What happens when I start looking for work and want to find a flat? 
Erland Kaldaras, the Roma Youth Association

Jag anser att polisens romregister är ett av de största hatbrotten 
som skett i svensk historia. Men ingen pratar om det idag.  
Varför är vi med i ett polisregister? Ingen av de som finns med  
i registret är dömda eller misstänkta för brott. Trots det känner 

vi oss misstänkta och dömda. Många romer har tappat förtroendet för polisen.  
De som ska hjälpa oss när vi är i yttersta nöd. Många oroar sig över vad som 
kommer att hända. Kommer de att omhänderta våra barn? Ungdomar oroar sig 
mycket för framtiden. Vad händer när jag ska söka jobb och lägenhet? 
Erland Kaldaras, Romska ungdomsförbundet
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EU:s byrå för grundläggande rättigheter slår fast att romer är Europas mest  
utsatta och diskriminerade folkgrupp. Samtidigt ökar attackerna mot romer 
och romska EU-migrantläger i Sverige.  

År 2014 ger regeringen ut en vitbok om övergrepp och kränkningar av romer 
under 1900-talet. Regeringen anser att vitboken är viktig för att stärka arbetet 
med att förbättra romers mänskliga rättigheter.

THE ROMA ARE EUROPE’S MOST VULNERABLE  
AND DISCRIMINATED GROUP
The European Union Agency for Fundamental Rights, states that the Roma are 
Europe’s most vulnerable and discriminated against ethnic group. At the same 
time, attacks against the Roma and Roma EU migrant camps in Sweden are  
on the increase.  

In 2014, the government issues a white paper on abuses and violations against 
the Roma during the 1900s. The government considers the white paper  
important for strengthening the efforts to improve human rights for the Roma.

2013 ROMER ÄR EUROPAS MEST UTSATTA  
OCH DISKRIMINERADE GRUPP

2013 PO LISENS ROM REGISTER AVSLÖJAS
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Den 15 december 2013 arrangerade nätverket Linje 17 en antirasistisk 
demonstration i Kärrtorp. Det var en reaktion mot rasistisk aktivitet  
i stads delen. Ett hundratal personer deltog. Demonstrationen blev våldsamt 
attackerad av beväpnade nazister. En vecka senare deltog omkring 16 000 
personer i ännu en antirasistisk manifestation i Kärrtorp, den största  
i Sverige någonsin. 

THE ATTACK IN KÄRRTORP 
On December 15, 2013 the network, Linje 17, arranged an anti-racism  
demonstration in Kärrtorp. It was a reaction against racist activity in that part 
of the city. About a hundred people took part. The demonstration was violently 
attacked by armed neo-Nazis. One week later, about 16,000 people took part 
in yet another anti-racism rally in Kärrtorp, the largest ever in Sweden.

2013 ATTAC K E N I KÄRRTO RP

2014 ATTENTAT  
PÅ MOSKÉER Ö KAR

Under det här året utsätts moskéer för systematiska attacker, i genomsnitt en per månad. 
Det rör sig om bränder, krossade fönsterrutor och sprejade hakkors.

ATTACKS ON MOSQUES ARE INCREASING
Throughout 2014, mosques are systematically attacked on average once a month.  
Windows are smashed, fires are started and swastikas are sprayed on buildings.

Stockholm

Eskilstuna

Avesta

Helsingborg

Eslöv (två attentat / two attacks)

Örebro

Södertälje
Flen (två attentat / two attacks)

Norrköping

Platser där det skedde attentat mot moskéer 2014. 
Places where there were attacks on mosques 2014.
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2015 STORA FLYKTINGSTRÖMMAR

162 000 människor sökte asyl i Sverige 2015. Flertalet flydde från kriget  
i Syrien. Missnöjet mot Sveriges flyktingpolitik växer inom vissa grupper,  
vilket leder till oroligheter. Medborgargarden som till exempel Soldiers of Odin  
etablerar sig i Sverige. Det regeringskritiska ”Folkets demonstration” har  
regelbundna demonstrationer. Sverigedemokraterna lyfter upp invandrarfrågan 
som nummer ett på sin agenda och blir Sveriges tredje största parti.

LARGE INFLUX OF REFUGEES
162,000 people applied for asylum in Sweden in 2015. The majority were  
fleeing the war in Syria. Dissatisfaction with Sweden’s refugee policy increases 
within certain groups, leading to unrest. Vigilante groups such as Soldiers 
of Odin are set up in Sweden. The anti-government group “The People’s 
demonstration” (Folkets demonstration) demonstrate on a regular basis. 
The Sweden Democrats (Sverigedemokraterna) highlight immigration as the 
number one issue on their agenda and become Sweden’s third largest party.
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2015 ATTACKEN PÅ KRONANS SKOLA

Den 22 oktober 2015 attackerade 21-årige Anton Lundin Pettersson  
Kronans skola i Trollhättan. Tre personer dog. Han sköts senare av polisen. 
Samtliga personer som blev attackerade var mörk hyade. Det polisen fann  
hemma hos Anton Lundin Pettersson visade tydligt att han var främlingsfientlig. 

THE ATTACK AT KRONAN SCHOOL
On October 22, 2015, 21 year old Anton Lundin Pettersson goes on the attack 
at Kronan school in Trollhättan. Three people died. He was later shot by the 
police. All the people who were attacked had dark skin. What the police found 
at Anton Lundin Pettersson’s home clearly showed that he was xenophobic. 

Bilder från polisens brottsutredning. 
Pictures of the police criminal investigation.
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2016 PO LISEN SATSAR PÅ B ROTT  
M ED HATBROTTSMOTIV

År 2015 togs beslut om att polisen skulle lägga extra mycket resurser på 
grundläggande fri- och rättigheter. Man ville också att polisens förmåga  
att utreda hatbrott skulle höjas i hela landet. 

År 2016 fick Malmö, Stockholm och Göteborg särskilda demokrati- och 
hatbrottsgrupper. De tre grupperna arbetar med utredning, inre och yttre 
samverkan samt utbildning av poliser. De deltar även i dialoger, debatter och 
seminarier som berör hatbrott, bland annat tillsammans med representanter 
för utsatta grupper. 
 

THE POLICE SHOULD BE BETTER AT DETECTING  
AND INVESTIGATING HATE CRIMES  
In 2015, it was decided that the police would allocate a significant amount  
of additional resources to safeguarding fundamental rights and freedoms. 
They also wanted to improve the ability of the police to investigate hate crimes 
throughout the entire country. 

In 2016, special hate crime units were set up in Malmö, Stockholm and  
Gothenburg. The three groups work with investigation, internal and external 
collaboration, and the training of police officers. They also participate in  
discussions, debates and seminars relating to hate crimes, together with  
representatives from vulnerable groups.  
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Rikspolischefen under en konferens om hatbrott. National Police Commissioner during av conference on hate crimes.

2015 BRÄNDER  
PÅ ASYLBOEN DEN

Över 40 asylboenden, eller planerade asylboenden, sätts i brand eller saboteras under året.  
Att utreda attentaten är svårt, eftersom det finns så lite att gå på. Attackerna har skett över hela landet. 

Om vi jämför attackerna på flyktingförläggningarna 
under 1990-talet med attackerna på asyl boenden 
idag finns det både likheter och skillnader. Idag  
attackeras oftare byggnader där man planerar 
asylboenden, då man vet att kommunerna ofta 
backar och stoppar planerna. På sociala medier 
läggs listor ut på hur man ska göra för att  
stoppa planerna för asylboenden. Även rykten 
om de boende sprids på nätet. Sociala medier 
och internet har gjort att den lokala ryktes-
spridningen kan spridas med vindens hastighet. 
Helene Lööw, forskare och universitetslektor

FIRES AT ASYLUM CENTRES
Over 40 asylum centres, or planned asylum centres are set on fire or sabotaged in 2015. 
Investigating the attacks was difficult, as there was so little to go on. The attacks took 
place all over the country. 

If we compare the attacks on refugee housing in the nineties with the attacks  
on asylum housing today, there are both similarities and differences.  
Today, attacks are more often perpetrated against planned asylum housing,  
as they know that municipalities often back down and cancel the plans.  
Lists are posted on social media about what to do to stop any planned housing 
for refugees. Rumours about the people to be housed there are also being spread 
online. Social media and the internet have made it possible to spread local  
rumours at lightning speed.
Helene Lööw, researcher and senior lecturer

Bränder på asylboenden 2015. 
Fires at asylum centres 2015.

170428  po l i smuseet .se Tids l in je  f ramtagen för  V I  &  DOM – en u ts tä l ln ing  om ha tbro t t  på  Po l i smuseet   16



Den 12 juni dödades 50 människor och 53 skadades i ett skottdrama på 
en nattklubb i Orlando. De allra flesta var hbtq-personer. Gärningspersonen 
Omar Mateens höll människor som gisslan i flera timmar innan han till sist 
blev övermannad och skjuten av polisen. Omar Mateen var radikaliserad och 
hade inspirerats av terrororganisationen IS. Händelsen har klassats som en 
terror attack och ett hatbrott riktad mot hbtq-personer.

THE FATAL SHOOTINGS IN ORLANDO
On June 12, 50 people were killed and 53 people were injured in a shooting  
at a night club in Orlando. Most of them were LGBTQ. The perpetrator, 
Omar Mateen, held people hostage for several hours before he was finally 
overpowered and then shot by the police. Omar Mateen was radicalised and 
had been inspired by the terrorist organisation IS. The incident has been 
classified as a terrorist attack and a hate crime directed at LGBTQ people.

2016 DÖDSSKJUTNINGARNA I ORLANDO

2017 HATBROTT OCH DEMOKRATIBROTT  
FORTSÄTTER ATT PRIORITERAS 
HATE CRIMES AND CRIMES AGAINST DEMOCRACY CONTINUE TO BE PRIORITISED
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