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Summary 

This paper is set out to investigate and analyze how the judicial system 

handles hate crime committed on the internet. In 2013 the Swedish national 

council of crime prevention (Brå) reported that the clearance rate in terms of 

hate crime committed on the internet is very low. Hence the paper continues 

with identifying the causes of the low clearance rate and the shortcomings 

the judicial system possesses on the area. To compensate the shortcomings 

that has been identified a few proposals of amendment is presented in the 

concluding part of this paper.  

 

The term we colloquially call net hate is no legal term and thus not 

something one can be prosecuted for. Regardless of that, a lot of what can 

be classified as net hate is illegal. The crimes I chose to classify as hate 

crime in this paper was determined by Brå in 2007 as the most common 

types of hate crime. I ignored crimes of violence since they’re not 

committable through the internet. Thus this paper is limited to the following 

crimes; unlawful threat, molestation, defamation, insult and agitation against 

an ethnic or national group. 

 

The obvious shortcomings I’ve been able to identify as for the judicial 

systems handling of net hate is mainly divided into two main categories. 

The first obvious flaw is the police deficient ability to investigate the crimes 

to the extent that a conviction is possible. This problem is mainly due to 

inadequate cooperation with the internet – companies holding the necessary 

information for the solution of many crimes.  Lack of knowledge within the 

police investigating operation is also a reason why the clearance rate is so 

low. The requisitors simply does not know how to go about to secure 

necessary evidence. In the concluding chapter of this paper a few proposals 

for amendment in the police operation is presented. The second category as 

for the judicial systems flaws is derived to the current legislation regarding 

net hate. This issue partly derives from the outdated legislation in the penal 

code. The current legislation contains notions which partly aren’t relevant to 

describe the actions which should be criminal with today’s 

conceptualization. The second issue regarding the legislation is the special 

rules of prosecution connected to the defamation – crimes. As a rule, the 

injured person is supposed to bring legal action all by himself. Only by 

exception is a prosecutor able to overtake the legal actions. Bills to 

modernize the penal code have been put forward by the government and 

should be voted through.  Beyond this, I suggest that the time is right to 

remove the special rules of prosecution connected to defamation- crimes and 

let the judicial system take full responsibility. 
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Sammanfattning 

I denna uppsats utreds och analyseras hur rättsväsendet hanterar hatbrott 

begångna på internet. År 2013 rapporterade Brottsförebyggande rådet att 

personuppklarningen vad gäller hatbrott begångna på internet är mycket låg. 

Följaktligen fortsätter uppsatsen med att identifiera orsakerna till den låga 

personuppklarningen samt de brister rättsväsendet besitter på området. I 

avslutande del av uppsatsen presenteras även några förslag till förändring 

för att kompensera för de brister som identifierats. 

 

Det som vi i dagligt tal kallar näthat är i sig ingen juridisk term, och således 

alltså inget man kan lagföras för. Trots allt är mycket av det som kan 

rubriceras som näthat olagligt. De brottstyper jag valt att rubricera som 

hatbrott i denna uppsats angavs 2007 av Brå som de vanligaste typerna av 

hatbrott. Jag har bortsett från våldsbrott eftersom våld via internet i nuläget 

ej är ogenomförbart. Uppsatsen begränsas således till följande brottstyper; 

olaga hot, ofredande, förtal, förolämpning samt hets mot folkgrupp. 

 

De uppenbara brister som går att identifiera vad gäller rättsväsendets 

hantering av hatbrott på internet går i huvudsak att dela upp i två olika 

kategorier. Den första uppenbara bristen gäller polisens avsaknade förmåga 

att i många fall utreda brotten till den grad att fällande dom är möjlig. Detta 

problem beror i mångt och mycket på bristfälligt samarbete med de 

internetföretag som besitter nödvändig information för brottens lösning. 

Även bristande kunskap inom polisens utredande verksamhet gör att många 

brott inte klaras upp. Det är helt enkelt så att förundersökningsledaren ofta 

inte vet hur hen ska gå till väga för att säkra upp nödvändig bevisning. I 

avslutande kapitel av denna uppsats presenteras några förslag till hur detta 

problem kan avhjälpas. 

 

Den andra kategorin vad gäller rättsväsendets brister härrör sig till 

lagstiftningen på området. Detta problem rör delvis den omoderna 

lagstiftningen i de aktuella straffbestämmelserna. Den gällande lagtexten 

innehåller delvis begrepp som inte i alla delar i dag är relevanta för att 

beskriva de handlingar som bör vara. Det andra problemet vad gäller 

lagstiftningen rör ärekränkningsbrotten och den speciella åtalsregel som är 

kopplad till dessa. Som huvudregel gäller att det endast är målsäganden 

själv som får föra talan i dessa fall. Endast i undantagsfall ska 

ärekränkningsbrotten föras som allmänt åtal. Lagförslag för att modernisera 

straffbestämmelserna har lagts fram av regeringen och bör röstas igenom. 

Utöver det föreslår jag att det ligger i tiden att de speciella åtalsreglerna vid 

ärekränkningsbrott stryks helt och ansvaret istället överlåts på rättsväsendet. 
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1 Inledande avsnitt 

1.1 Bakgrund 

Under senare år har kränkningar och hot blivit allt vanligare att bli utsatt för 

via internet. I Friends nätrapport från 2017
1
 angav 35 % av de unga att de 

blivit utsatta för nätkränkningar det senaste året. I samma rapport angavs 

också att mer än hälften av de unga har sett vuxna bete sig illa mot andra 

vuxna på nätet. 

 

Siffrorna som Friends rapporterar är illavarslande. Lyckligtvis har 

fenomenet näthat fått allt större uppmärksamhet i media, men också i 

politiken. År 2013 fick Brottsförebyggande rådet i uppgift att kartlägga i 

vilken omfattning polisanmälda hot och kränkningar via internet leder till 

åtal och lagföring.
2
 Rapporten visar att hela 96 procent av de anmälda hoten 

och kränkningarna som Brå har granskat lades ner av polis eller åklagare. 

Siffrorna utgör en tydlig indikation på att rättsväsendet har stora brister vad 

gäller behandlingen av dessa brott.  

 

Teknikutvecklingen innebär både möjligheter och risker. 

Genom olika forum samt sociala medier på internet finns det i dag – i 

förhållande till vad som gällde tidigare – väsentligt större möjligheter för 

människor att uttrycka sina åsikter, ifrågasätta andras ståndpunkter och att 

väcka och bilda opinion. Fördelarna med denna utveckling är påtagliga, inte 

bara för individer utan också för det demokratiska samhället. Samtidigt är 

det uppenbart att de nya sätten att kommunicera och sprida information på 

innebär risker för integriteten, i den meningen att enskilda kan utsättas för 

integritetskränkningar och hat från andra enskilda.
3
 

                                                 
1
 Friends. Friends nätrapport 2017. 2017. https://friends.se/fakta-

forskning/rapporter/natrapporten/ (hämtad 2017-05-5). 
2
 Brå, rapport 2015:6 – Polisanmälda hot och kränkningar mot enskilda personer via 

internet. s. 12. 
3
 SOU 2016:7. Integritet och straffskydd. s. 21. 

https://friends.se/fakta-forskning/rapporter/natrapporten/
https://friends.se/fakta-forskning/rapporter/natrapporten/
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1.2 Framställningens syfte 

Syftet med denna framställning är att klarlägga hur rättsläget ter sig för 

hatbrott begångna på internet, det som med gängse språkbruk kallas näthat. 

Syftet är vidare att utreda samt analysera eventuella brister med nämnda 

rättsläge och om möjligt framlägga ett förslag till förändring för att avhjälpa 

dessa brister. 

1.3 Disposition 

Inledningsvis granskas det aktuella rättsläget för hatbrott begångna på 

internet. Rättsfall presenteras för att exemplifiera hur näthatsfrågor hanterats 

i praktiken. Sedan följer en utredning samt analys av de brister nämnda 

rättsläge för med sig. Avslutningsvis presenteras några förslag till 

förbättring för att åtgärda de brister rättsläget för med sig. 

1.4 Avgränsningar 

Denna uppsats behandlar näthatsjuridik. Framställningen begränsas till att 

endast beröra de brott jag primärt anser överensstämma med termen näthat. 

Det innebär vidare att alla former av kränkningar och brott som sker på 

internet inte inryms i denna framställning. Uppsatsen begränsas således till 

följande brottstyper; olaga hot, ofredande, förtal, förolämpning samt hets 

mot folkgrupp. 
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2 Näthatsjuridik – hur ser 
rättsläget ut? 

2.1 Vad är näthat? 

”Det är ju bara på internet, det är ju inte på riktigt.” De som gör sig skyldiga 

till hatbrott på internet verkar ofta känna sig befriade från ansvar just med 

anledning av att de agerar på internet och inte i verkliga livet. Denna 

uppfattning har givetvis ingen förankring i juridiken, men i praktiken är det 

inte alltid lätt att få tag på och lagföra förövarna. Fenomenet är växande och  

de som sitter bakom tangentbordet verkar agera med föreställningen om att 

internet är ett laglöst land där brott omöjligen kan begås. Detta är förstås 

inte önskvärt. 

 

Det som vi i dagligt tal kallar näthat är i sig ingen juridisk term, och således 

alltså inget man kan bli lagförd för. Trots allt är mycket av det som kan 

rubriceras som näthat, olika former av hot och kränkningar, faktiskt olagligt. 

Eftersom fenomenet är tämligen nytt har dock rättsväsendet stått relativt 

handfallna inför det. Nedan följer en genomgång av de brott jag valt att 

rubricera som näthatsbrott
4
 med tillhörande praxis för att tydliggöra hur 

rättsläget ser ut i nuläget. Brotten presenteras i den ordning de uppenbarar 

sig i Brottsbalken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4
 De brottstyper jag valt anges av Brå tillsammans med våldsbrott som de vanligaste 

typerna av hatbrott enligt; Brå, rapport 2007:17 – Hatbrott 2006. Vad som rubriceras som 

hatbrott baseras på 29 kap. 2 § 7p Brb om straffskärpning vid hatbrott. 
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2.2 Olaga hot 

4 kap. 5§ Brottsbalken 

Om någon lyfter vapen mot någon annan eller annars hotar med brottslig 

gärning på ett sätt som är ägnat att hos den hotade framkalla allvarlig 

fruktan för egen eller annans säkerhet till person eller egendom, döms för 

olaga hot till böter eller fängelse i högst ett år. 

 

Den del av bestämmelsen som rör att lyfta vapen mot annan bortses från i 

denna uppsats då det inte är aktuellt när det gäller internet och näthat.  

 

För att denna bestämmelse ska bli aktuell krävs det att hotet utgör ett 

faktiskt hot om en brottslig gärning. Det innebär alltså att alla former av hot 

inte faller in under denna paragraf. Vad gäller internet- och näthatsrelaterade 

hot som kan falla in under denna bestämmelse är mordhot direkt riktade till 

någon eller dennes närstående, eller liknande hot om misshandel de mest 

aktuella. 

För att ett hot ska bedömas som olagligt krävs dessutom att hotet är ämnat 

att framkalla allvarlig fruktan. Bedömning om så är fallet görs typmässigt, 

med andra ord spelar det ingen roll om den hotade faktiskt känner allvarlig 

fruktan.
5
 Det är således inte ansvarsbefriande att hänvisa till att inte mena 

allvar med hoten man uttrycker. Undantaget från detta är situationer där de i 

en viss krets råder en jargong där det ofta uttalas hot mot varandra som inte 

är allvarligt menade, då är deras agerande inte olagligt.
6
  

 

Eftersom olaga hot endast aktualiseras när hotet ämnar framkalla allvarlig 

fruktan, måste hotet vara direkt riktat mot den hotade, eller vara ämnade att 

nå den hotade.  Det är också straffbart om gärningspersonen ändå borde 

förstått att hotet skulle kunna nå de hotade. 
7
 

 

Hot som framförts i sociala medier utan att direkt riktas till den hotade har i 

olika avgöranden lett till ansvar för olaga hot när den tilltalade haft 

                                                 
5
 NJA 1962 s. 129. 

6
 Jfr med RH 2002:6. 

7
 Nilsson, Brottsbalk (1962:700) 4 kap. 5 §, Lexino 2016-11-01, under rubriken; ”Lyfter 

vapen eller annars hotar med brottslig gärning.” 
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åtminstone likgiltighetsuppsåt i förhållande till att hotet skulle komma till 

den hotades kännedom.
8
 

 

Till exempel: 

 
En person skriver ”jag ska döda X” i ett kommentarsfält på sociala medier. Detta 

kan resultera i att bestämmelsen om olaga hot blir tillämplig om kommentaren haft 

för avsikt att nå fram till X. Detta scenario kan exempelvis bli aktuellt om X 

tidigare har kommenterat i tråden eller om inlägget på något vis berör X. Att 

däremot säga ”jag ska döda X när jag ser hen” är inte olagligt om det inte är tänkt 

att X ska få reda på det.
9
  

 

2.2.1 Svea hovrätts dom mål nr B 153-12 

Målet rörde en person som vid tillfället studerade på Södertörns högskola. 

Den tilltalade i målet, A.K, skrev två inlägg på internetsidan Twitter, båda 

daterade till den 16 februari 2011. I det första inlägget stod följande. 

 

”Jag ballar ur!! #skolmassaker #Södertörn #kollanyheternaikväll” 

 

Det andra inlägget, publicerat strax efter det första, såg ut såhär. 

 

”Ja.. Jag får berätta om min planerade skolmassaker för media.” 

 

I det senare inlägget bör också nämnas att A.K ”pingat”, det vill säga 

skickat inlägget till fem olika nöjesjournalister. Ytterliggare är det av värde 

för utgången i målet att A.K:s Twitterkonto var offentligt och således 

tillgängligt för vem som helst. 

 

K.K arbetade som säkerhetsansvarig på Södertörns högskola. När hen fick 

kännedom om inläggen beordrades skärpt bevakning av skolan med väktare, 

även polisbevakning kopplades in.  

 

                                                 
8
 Se SOU 2016:7 s. 326 med hänvisningar. 

9
 Exemplet är hämtat från boken; Sackermark, Alexandra och Schultz, Mårten. Näthat – 

rättigheter och möjligheter. 2. Uppl. Stockholm: Karnov Group Sweden AB, 2015. s. 65. 
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A.K hävdade som huvudsakligt försvar, att hans agerande skedde i 

frustration samt att det handlade om ett skämt som inte var ämnat att tas på 

allvar. Vidare hävdade A.K att jargongen som råder på Twitter är hård och 

att det därav är tydligt att hens inlägg inte är allvarligt menat. 

 

Rätten ansåg att det som A.K skrev på sin Twittersida i objektiv mening 

utgjorde ett hot om brottslig gärning. Den avgörande frågan som rätten här 

hade att ta ställning till var alltså om hotet faktiskt varit ämnat att framkalla 

allvarlig fruktan för egen eller annans säkerhet hos de hotade. 

 

Den tilltalades invändningar om att jargongen på Twitter är hård och att det 

var uppenbart att det rörde sig om ett skämt avfärdades av rätten då inläggen 

varit offentliga och därmed tillgängliga för vem som helst. Eftersom den 

tilltalade aktivt valt att sprida inläggen ytterligare borde han varit medveten 

om att hoten skulle kunna nå personal och elever på Södertörns högskola. 

 

Mot bakgrund av de andra skolmassakrer som tidigare ägt rum i USA och 

Finland var det uppenbart att personer som läst hotet kunde bli rädda för att 

det faktiskt skulle verkställas. Oavsett om A.K avsett att hota personer på 

skolan med sitt inlägg borde hen förstått att de kunde frammana allvarlig 

fruktan. 

 

Mot bakgrund av detta dömdes A.K för olaga hot.  

2.3 Ofredande 

4 kap. 7§ Brottsbalken 

Den som handgripligen antastar eller medelst skottlossning, stenkastning, 

oljud eller annat hänsynslöst beteende eljest ofredar annan, öms för 

ofredande till böter eller fängelse i högst ett år. 

 

Denna bestämmelse rör främst situationer av mer fysisk karaktär. 

Skottlossning, stenkastning och oljud är inte beteenden som är 

genomförbara via internet och är således inte heller aktuella i denna uppsats. 
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När det gäller näthat och ofredande är bestämmelsens ”slasktratt” mest 

angelägen. Annat hänsynslöst beteende är med andra ord den del av 

bestämmelsen som främst kommer behandlas vad gäller näthat. 

 

Frågan som måste besvaras för att få klarhet i när ansvar kan utkrävas för 

ofredande på internet är således vad annat hänsynslöst beteende innebär.  

 

För ansvar för ofredande genom hänsynslöst beteende krävs att gärningen 

inneburit en kännbar fridskränkning.
10

 Distinktionen mellan förolämpning i 

5 kap. 3§ Brb och denna bestämmelse går just vid att för ansvar för 

ofredande krävs en sådan kännbar fridskränkning. I praxis framgår även att 

en förutsättning för att det ska vara fråga om en kännbar fridskränkning är 

att den angripne uppfattat angreppet när detta företogs.
11

 

 

Vanliga exempel i praxis på gärningar som kan utgöra ett hänsynslöst 

beteende är till exempel oönskade telefonpåringningar eller uppvaktningar 

och andra trakasserier.
12

 I praxis har också uttalats att en enstaka kommentar 

i ett kommentarsfält under en krönika på en nyhetssida på internet inte anses 

utgöra ett sådan hänsynslöst beteende som avses i straffbestämmelsen, trots 

att den som skrivit kommentaren hade använt kränkande uttryck och ett 

mycket grovt språk om krönikeförfattaren.
13

  

2.3.1 Svea hovrätts dom mål nr B 9461-15 

En journalist vid namn I.P publicerade en artikel på nyhetssajten 

www.nyheter24.se. Artikeln ämnade skapa debatt och diskutera om män 

skulle ge kvinnor företräde i den feministiska kampen. Under den 

publicerade krönikan hade läsare, som samtidigt var inloggade via det 

sociala nätverket Facebook, möjlighet att lämna kommentarer som senare 

visades både på Facebook och på www.nyheter24.se. 

                                                 
10

 Se t.ex. NJA 2000 s. 661 och NJA 2008 s. 946. 
11

 NJA 2008 s. 946. 
12

 Nilsson, Brottsbalk (1962:700) 4 kap. 7 §, Lexino 2016-11-01, under rubriken; ”Vad 

utgör ett hänsynslöst beteende?”. 
13

 Svea hovrätts dom den 28 september 2015, mål B 9461-14. 

http://www.nyheter24.se/
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Natten mellan den 3 och 4 mars 2014 skrev R.R, under sitt alias Daniel 

Bohman, två kommentarer kopplade till artikeln. Den första kommentaren 

domstolen hade att pröva löd; 

 

”Men jämställdhet för mig är att man pullar en sexistisk feministhora i 

vaginan med en stor kniv. Det bästa man kan göra för jämställdheten i 

Sverige är att gå ut med ett basebollträ och slå ihjäl sexistiska 

femininstkräk” 

 

Den andra kommentaren såg ut som följer; 

 

”Det är sexistiska feministidioter som I.P  som skulle behöva hålla käften. 

Hon gör ju bara bort sig. Upp med en kniv i fittan på sexistiska feminister” 

 

R.R hävdade som huvudsakligt försvar att hans beteende inte var brottsligt 

och skyddades av yttrandefriheten. Vidare har R.R gjort gällande att hans 

kommentarer varit ett sätt att vända den sexistiska debatt i samhället som i 

huvudsak missgynnar män framför kvinnor. 

 

Vad gäller den första kommentaren anses dock inte annat visat än att den 

varit riktad till en obestämd grupp av läsare på hemsidan www.nyheter24.se. 

Rätten pekar på att allmänt hållna kommentarer inte kan anses vara 

oförenliga med gällande lagstiftning och att en fällande dom avseende denna 

kommentar skulle utvidga det rådande straffbara området. 

 

Vad gäller den andra kommentaren pekar rätten på att kränkande uttalanden 

till en annan person ofta kan straffas med hänvisning till förolämpning. För 

att regeln om ofredande ska bli aktuell krävs dock att handlandet utgjort en 

kännbar fridskränkning. Rätten pekar på att det med hänvisning till praxis 

krävs en viss aktivitet och intensitet från gärningsmannens sida för att 

beteendet ska bedömas som hänsynslöst. 

 

http://www.nyheter24.se/
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Sammanfattningsvis menar rätten att det centrala är det mycket grova språk 

som R.R använt. Den omständigheten bedömdes dock inte som tillräcklig 

för att R.R ska anses ha gjort sig skyldig till ofredande. Därtill kom att det 

var fråga om en enstaka kommentar, som även om den medförde obehag för 

I.P, lämnades med anledning av en krönika som syftade till att väcka debatt 

på en av nyheter24 anvisad plats. 

 

Med hänvisning till detta friades R.R från ofredande. 

 

Domstolen tillade dock att goda skäl kan anföras för att förfaranden av det 

slag som är föremål för hovrättens bedömning borde vara straffbara. 

Domstolen pekade emellertid på att det får anses ankomma på lagstiftaren 

att ta ställning till om en sådan kriminalisering bör införas och hur den i 

sådana fall bör utformas. 

2.4 Förtal 

5 kap. 1§ Brb 

Den som utpekar någon såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt 

eller eljest lämnar uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras 

missaktning, dömes för förtal till böter. 

    Var han skyldig att uttala sig eller var det eljest med hänsyn till 

omständigheterna försvarligt att lämna uppgift i saken, och visar han att 

uppgiften var sann eller att han hade skälig grund för den, skall ej dömas 

till ansvar 

 

Förtalsbestämmelsen går att sammanfattningsvis dela upp i ett antal olika 

delar som måste vara uppfyllda för att ansvar ska kunna utkrävas.  

 

Till att börja med måste en uppgift ha lämnats. Hur bestämd en uppgift 

måste vara för att den ska kunna utgöra förtal har beskrivits en del i 

rättslitteraturen. Avgörande nämns vara om det är möjligt att pröva 

sanningshalten i ett påstående. Är det möjligt att göra en sådan prövning kan 

det alltså röra sig om en uppgift som kan leda till att förtalsbestämmelsen 
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blir aktuell.
14

 Det nämns även att rena värdeomdömen är uteslutna från det 

straffbara området.
15

 Vidare ska uppgiften avse en viss levande människa.
16

 

 

Uppgiften i fråga ska även vara ämnad att utsätta denne för andras 

missaktning. Bedömningen här ska inte göras på grundval av allmänt 

rådande värderingar, utan istället utifrån den utpekades utgångspunkt. Det 

kan röra sig om de rådande värderingarna på orten eller i den personliga 

krets den utpekade befinner sig i.
17

  

 

Betydelsefullt är också att uppgiften som lämnats inte behöver vara osann 

för att kunna utgöra förtal. Sanningshalten blir först aktuellt om den som 

lämnade uppgiften var skyldig att göra det, eller om det av annan anledning 

var försvarbart.  

 

Avslutningsvis krävs även att uppgiften lämnats till någon annan än den 

som uppgiften avser. 

2.4.1 Högsta domstolens dom mål nr T 2909-14 

Detta mål rörde två tilltalade, F.K och L.A. De skapade tillsammans under 

hösten 2012 ett Instagramkonto vid namn ”gbgsorroz”. Termen ”orroz” 

kommer från slanguttrycket ”orre”, som har sitt ursprung i det turkiska 

språket och som kan översättas till ”slampa” eller ”hora”. Kontot ifråga 

aktiverades från en av de tilltalades mobiltelefon den 17 december 2012 och 

stängdes ner någon gång innan midnatt den 18 december samma år. Antalet 

följare av kontot uppgick vid detta tillfälle till flera tusen stycken. Det bör 

också nämnas att det inte går att kontrollera i vilken omfattning inläggen 

spridits trots att kontot stängdes ner, då användning av skärmdumpar 

möjliggör vidare spridning. 

 

                                                 
14

 Jareborg, Nils och Friberg, Sandra m. fl. Brotten mot person och förmögenhetsbrotten, 2 

uppl. Uppsala: Iustus förlag, 2015. s. 95. 
15

 Strömberg, Håkan och Axberger, Hans-Gunnar. Yttrandefrihetsrätt, 1 uppl. Lund: 

Studentlitteratur AB. 2004, s. 76. 
16

 Förtal av avliden kan dock vara straffbart enligt 5 kap. 4§ Brb. 
17

 NJA 2003 s. 567 och NJA 2014 s. 808. 
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På kontot publicerades en uppmaning att via ett annat socialt media skicka 

in tips på ”orrar” (då i betydelsen ”horor” eller ”slampor”) i 

Göteborgsområdet. De tips som sedermera publicerades bestod av ett 

fotografi av den utpekade personen och en skriftlig kommentar om honom 

eller henne. Kommentarerna under bilderna som publicerades kunde 

exempelvis se ut som följer: 

 

”Här har ni B en riktig orre en fet slampa tjejen vet inget annat än hur man 

hantererar en kuk! Hon gillar att svälja och Omars hennes killes kuk duger 

inte utan hon måste ha fler större och bättre.” 

 

En annan kommentar såg ut såhär: 

 

”AA Angereds yngsta men största hora. Hon älskar kuk i röven & fick i sig 

av en kille 4 gånger bakom Hjällboskolan. När denna killen gjorde slut med 

henne sa hon till honom att hon var gravid för att han skulle stanna. Hon är 

98:a. Skitäcklig, tjuvar från sina vänner och alla kan få henne.” 

 

Rätten kom fram till att det i de flesta fall rörde sig om ett uppgiftslämnande 

så pass bestämt att det skulle kunna utgöra förtal. Det gick med andra ord att 

i de flesta fall kontrollera sanningshalten i många påståenden. 

 

Uppgifterna i fråga ämnade utsätta de utpekade för missaktning. Det rörde 

sig som framgått om nervärderande anspelningar på de utpekades sexualitet 

och privatliv.  

 

Det blev i målet aldrig aktuellt att bedöma sanningshalten i påståendena 

eftersom de tilltalade aldrig var skyldiga att lämna sådana uppgifter. Inte 

heller var det försvarbart med hänsyn till omständigheterna att göra sådana 

påståenden.  

 

I målet i fråga fanns inte mindre än 45 målsägande. De tilltalade dömdes i 

38 fall för grovt förtal. 
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2.5 Förolämpning 

5 kap. 3§ Brb 

Den som smädar annan genom kränkande tillmäle eller beskyllning eller 

genom annat skymfligt beteende mot honom, dömes, om gärningen ej är 

belagd med straff enligt 1 eller 2§, för förolämpning till böter.  

    Är brottet grovt, dömes till böter eller fängelse högst sex månader. 

 

Den brottsliga gärningen avser här beteenden som syftar till att såra den 

utsattes känslor. 

 

I paragrafen föreskrivs straff för kränkande tillmälen, beskyllningar eller 

annat skymfligt beteende som riktar sig direkt till den utsatte personen. Det 

är alltså inte möjligt att förolämpa någon genom att fälla ett yttrande till 

tredje person i förhoppningen att denne ska vidarebefordra yttrandet till den 

berörde.
18

  

 

För att ansvar för förolämpning ska bli aktuellt förutsätts att gärningen inte 

är att anse som förtal eller grovt förtal. Detta innebär sålunda att om en 

gärning är att anse såväl som förtals- som förolämpningsbrott (dvs. om en 

uppgift riktats såväl till den berörde som till andra) ska endast dömas för 

förtalsbrottet.
19

 

 

Huruvida ett yttrande ska bedömas som förolämpning eller inte ska 

bedömas utifrån den enskilda situationen. Det ska alltså beaktas vem som 

uttalar ett yttrande, samt vem yttrandet riktar sig till. Högsta domstolen har 

till exempel uttalat att det bör finnas en viss tolerans hos poliser i 

tjänsteutövning då personer som blir föremål för ingripande ger uttryck för 

sina känslor i mindre väl valda ordalag.
20

 

 

                                                 
18

 Nilsson, Brottsbalk (1962:700) 5 kap. 3 §, Lexino 2016-04-20, under rubriken; 

”Beteendet ska ha riktat sig till den utsatte”. 
19

 Ibid. 
20

 NJA 1994 s. 557. 
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Ett typexempel på en situation som utgör förolämpning vore att i skrift eller 

tal kalla en person av främmande etniskt ursprung för ”jävla svartskalle”.
21

 

2.5.1 Borås tingsrätts dom mål nr B 3167-14 

Detta mål rörde både förolämpning och hets mot folkgrupp. Här ges endast 

en genomgång av det förstnämnda. 

 

Målet rör agerande på det sociala mediet Skype. Den tilltalade, L.H, hade 

utan förvarning skickat ett hakkors till målsäganden V.H.  

 

Den tilltalade hävdade till sitt försvar att det rörde sig om ett dåligt skämt 

som missförståtts. 

Meddelandet med hakkorset föregick inte av någon tidigare konversation 

dem emellan. Inte heller hade det tidigare i deras konversationer förekommit 

tilltal eller någon form av skämt som liknar meddelandet i fråga. 

 

V.H kunde inte se det skämtsamma i det hela utan uppfattade det som 

obehagligt och hotfullt att utan någon närmare förklaring eller förvarning få 

ett hakkors skickat till sig. Rätten uppfattade att V.H tog extra illa vid sig 

eftersom hon delvis har utländskt påbrå. Det konstateras även att L.H måste 

känt till innebörden och symbolvärdet i ett hakkors. Rätten ansåg att skicka 

ett hakkors till en person med utländskt påbrå som L.H gjort utgjorde en 

förlämpning i lagens mening. 

 

L.H dömdes för förolämpning. 

 

 

 

 

                                                 
21

 NJA 1989 s. 374. 
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2.6 Hets mot folkgrupp 

16 kap. 8§ Brb 

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. 

    Är brottet grovt döms till fängelse i lägst sex månader och högst fyra år. 

Vid bedömande av om brottet är grovt skall särskilt beaktas om 

meddelandet haft ett särskilt hotfullt eller kränkande innehåll och spritts till 

ett stort antal personer på ett sätt som varit ägnat att väcka betydande 

uppmärksamhet. 

 

I paragrafen föreskrivs straff för spridande av meddelanden som uttrycker 

missaktning för vissa särskilt angivna grupper av personer. 

 

Som framgår i lagtexten krävs att uttalandet eller meddelandet måste ha 

spritts. Med detta avses att meddelandet överförts till andra personer utanför 

den helt privata sfären.
22

 Det krävs även att uttalandet eller meddelandet nått 

ut till fler än enbart ett fåtal personer.
23

 Uttalanden som högsta domstolen 

gjort på området kan tolkas som att spridningsrekvisitet inte är uppfyllt om 

ett meddelande endast uppfattas av de som det avsåg om inte gruppen i sig 

är tillräckligt stor. Tre till fyra stycken har bedömts som för få för att ett 

meddelande ska anses som spritt. 

 

För att straffansvar ska bli aktuellt krävs även att det i meddelandet eller 

uttalandet framställs hot eller på annat sätt ges uttryck för missaktning mot 

en folkgrupp eller en annan sådan grupp personer. 

 

Vad gäller hot, ska det tolkas så som det görs med ”gängse språkbruk”. Det 

ska med andra ord inte likställas med vad som utgör straffbestämmelsen 

olaga hot. Det innebär att även hotfulla meddelanden som inte skulle 

                                                 
22

 Roos, Brottsbalk (1962:700) 16 kap. 8 §, Lexino 2015-12-01, under rubriken; 

”Spridning”. 
23

 NJA 1999 s. 702. 
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bedömas som olaga hot kan omfattas av straffansvaret i denna 

bestämmelse.
24

 

 

För att ett meddelande ska anses ge uttryck för missaktning behöver det inte 

vara av sådant slag som, om det avsett enskilda individer, kunnat leda till 

ansvar för förtal eller förolämpning. Även andra kränkande omdömen kan 

vara tillräckliga för straffansvar.
25

 

 

Med folkgrupp eller annan sådan grupp av personen avses kollektivt 

bestämda grupper. Däremot avses inte grupper av enskilda identifierbara 

individer, såsom en familj som utsätts för förföljelse i ett bostadsområde.
26

 

Även kollektiv av olika sådana grupper omfattas, t.ex. ”invandrare” och 

andra liknande grupper. 

 

I dagens samhällsdebatt är frågan om vart gränsen mot yttrandefriheten vid 

agerande på internet går väldigt aktuell. Gränsdragningsproblematiken 

mellan straffbar hets mot folkgrupp och yttrandefrihet har behandlats i ett 

flertal lagstiftningsärenden.
27

 Sammanfattningsvis kan sägas att avsikten 

med reglerna varit att inte varje yttrande som innehåller omdömen om en 

viss grupp eller varje uttryck för missaktning av en sådan grupp ska vara 

straffbelagt. För straffansvar bör därför enligt förarbetena krävas att det är 

fullt klart att uttalandet överskridit gränsen för en saklig och vederhäftig 

diskussion rörande gruppen i fråga. Gärningsmannen måste även avsett att 

sprida ett sådant meddelande som innefattat hot eller missaktning för 

gruppen i fråga.
28

 

 

                                                 
24

 Berggren m. fl., Brottsbalk (1962:700) 16 kap. 8 §, Zeteo 2015-12-01, under rubriken; 

”Hota”. 
25

 Roos, Brottsbalk (1962:700) 16 kap. 8 §, Lexino 2015-12-01 under rubriken; ”Uttryck för 

missaktning”. 
26

 Prop. 2001/02:59 Hets mot folkgrupp m.m. s. 23. 
27

 Prop. 2001/02:59 s. 34-36 & 41-42. 
28

 NJA 2005 s. 805. 
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2.6.1 Hovrätten över Skåne och Blekinges dom 
mål nr B 1697-14 

Målet rörde en M.H som publicerat nedlåtande uttalanden om invandrare 

med hänvisning till deras trosbekännelse i ett kommentarsfält hörande till en 

artikel. 

 

Meddelandet publicerades den 9 juli 2013 och löd som följer: 

 

”när ska ni journalister inse att det är djupt inrotat i Islams kultur att våldta 

och misshandla sådana kvinnor som inte rättar sig efter Islams lära. Finns 

ett stort samband mellan våldtäkter i Sverige och antalet invandrare från 

MENA
29

 länder” 

 

Meddelandet publicerades som en kommentar på en artikel på Aftonbladets 

hemsida. Kommentaren blev även samtidigt synlig direkt på M.H:s egen 

Facebooksida. 

Rätten konstaterade att uttalandet uttryckte en uppenbar missaktning 

gentemot invandrare med islamistisk trosbekännelse, med undantaget att om 

det rörde sig om saklig kritik i frågan hade det inte varit straffbart. 

 

M.H:s försvar gick huvudsakligen ut på att med hjälp av skriftlig bevisning 

påvisa att hans uttalande hade stöd i forskning och därigenom gjort gällande 

att det var del av en saklig kritik. Detta avvisades av rätten med hänvisning 

till att det vid tidpunkten för uttalandet inte hänvisats till etablerad forskning 

eller några islamska källor från den som publicerat texten, alltså M.H. 

 

Rätten konstaterade därför att det är uppenbart att M.H:s uttalande inte varit 

en del i en saklig och vederhäftig diskussion. M.H:s uttalande får därför 

anses ha gett uttryck för missaktning för invandrare med islamisk tro. 

 

M.H dömdes för hets mot folkgrupp. 

                                                 
29

 MENA är en engelskspråkig förkortning för begreppet ”Mellanöstern och Nordafrika”, 

Middle East and North Africa. 
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3 Brister i rättssystemet 

Ett vanligt problem som rättsväsendet ställs inför är den tekniska 

utvecklingen i samhället. Lagstiftningsprocessen är ofta långsam och nya 

situationer dit lagens arm har svårt att nå uppstår hela tiden. Den snabba 

utvecklingen av internet och olika kommunikationsformer via både smarta 

telefoner och datorer bäddar för att just en sådan situation som beskrivits 

ovan ska vara aktuell.  

 

Brå fastslog i sin rapport
30

 om polisanmälda hot och kränkningar mot 

enskilda personer på internet att endast 4 % av de granskade ärendena ledde 

fram till personuppklarning. Rapporten inrymmer visserligen en del fler 

brottstyper än denna framställning. Siffran torde dock ändå peka ut en viss 

riktning vad gäller uppklarningsnivån i näthatsärenden. 

 

Att så mycket som 96 % av de anmälda hoten och kränkningarna som Brå 

har granskat läggs ner kan ses som en tydlig indikation på att rättsväsendet 

kraftigt brister i sin förmåga att klara upp dessa brott. Frågan som behöver 

utredas är således vad dessa brister kan bero på. 

 

3.1 Utrednings- och bevissvårigheter 

Den enskilt vanligaste anledningen till nedläggning enligt Brås rapport är 

någon form av utrednings- eller bevissvårigheter. I rapporten föreskrivs att 

det rör sig om så mycket som 44 % av ärendena. 

 

I en stor del av ärendena beror nedläggningen på att det inte är möjligt att 

identifiera en förmodad gärningsperson. Detta beror enligt rapporten främst 

på att internetföretagen inte gärna tillhandahåller de nödvändiga 

inloggningsuppgifter som krävs för att spåra okända gärningspersoner. 

 

                                                 
30

 Brå, rapport 2015:6, s. 12. 
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I drygt hälften av de ärenden som har lagts ner på grund av utrednings- 

eller bevissvårigheter har det funnits en utpekad eller misstänkt 

gärningsperson. Då har problematiken istället berott på svårigheter med att 

åstadkomma en tillräckligt god stödbevisning.
31

 Detta kan enligt rapporten 

bero på att kompetensen kring IT-relaterade brott generellt sett är låg inom 

hela rättsväsendet. I sin tur kan detta leda till att ärenden som egentligen har 

utredningspotential läggs ner eftersom kunskapen i hur man utreder brott 

som begås på internet är otillräcklig hos förundersökningsledaren.  

 

En annan svårighet vid brott som begås via internet är att viktigt 

bevismaterial som ligger ute på nätet snabbt kan raderas innan polisen har 

hunnit säkra det. Detsamma gäller för bevisning som finns sparad i de 

inblandade parternas mobiltelefoner. Enligt Brås intervjupersoner är 

polisens organisation ännu inte uppbyggd för att säkra digital bevisning 

tillräckligt snabbt.
32

 

 

3.2 Speciella åtalsregler 

Den vanligaste förklaringen till varför ärenden som rubricerats som 

ärekränkningsbrott har lagts ner är för att de är så kallade målsägandebrott. 

De allra flesta brott i brottsbalken hör under allmänt åtal, men för 

ärekränkningsbrotten finns en särskild regel som föreskriver att förtal och 

förolämpning inte får åtalas av någon annan än målsäganden själv.
33

 I dessa 

fall är målsäganden själv ansvarig för att driva den rättsliga processen, det 

vill säga för allt ifrån att utreda vem som är skyldig till brottet och att samla 

tillräcklig med bevisning, till att väcka åtal genom att lämna in en 

stämningsansökan till tingsrätten.
34

 

 

Endast i undantagsfall gäller att åklagare får väcka åtal för sådana brott. 

Detta gäller enbart när så är påkallat ur allmän synpunkt. 

                                                 
31

 Brå, rapport 2015:6, s. 14. 
32

 Brå, rapport 2015:6, s. 14. 
33

 5 kap. 5 § Brb. 
34

 Brå, rapport 2015:6, s. 12. 



 22 

 

Huvudregeln är trots allt att den målsägande har hela ansvaret för den 

rättsliga processen, vilket torde vara en relativt betungande uppgift för de 

allra flesta. 

 

3.3 Svårigheter kopplade till 
lagstiftningen 

Ett problem som framträder i rapporten är att det vid internetrelaterade 

ärenden ibland är svårt att dra gränser mellan de befintliga lagrummen. 

 

Brå tar upp som exempel att det kan finnas en viss osäkerhet om huruvida 

händelser som skett via offentliga forum på nätet ska rubriceras som 

ofredande, eftersom ofredandebestämmelsen bara anses täcka upp 

kränkningar som sker i form av direkta kontakter mellan gärningspersonen 

och den målsägande.
35

 

 

Det kan också vara så att den gällande lagtexten innehåller begrepp som inte 

i alla delar i dag är relevanta för att beskriva de handlingar som bör vara 

straffbara och det skyddsintresse som bestämmelserna bör värna. 

Samhällsutvecklingen kan också innebära att vissa normativa begrepp – 

särskilt avseende vilken fara eller skada som förutsätts för straffrättsligt 

ansvar – behöver ses över i sak.
36

 

 

För att upprätthålla rättssäkerheten är det av värde att var och en kan förstå 

vad de olika straffbestämmelserna betyder, alltså vad som faktiskt är 

förbjudet. Rättsväsendets aktörer behöver kunna utföra goda och tydliga 

utredningar. Då krävs att bestämmelserna är tydliga och enkla samt att inte 

gränsfall och osäkerhet kring vilken paragraf som är tillämplig föreligger.
37

 

 
                                                 
35

 Brå, rapport 2015:6, s. 15. 
36

 SOU 2016:7, s. 188. 
37

 SOU 2016:7, s. 189. 
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4 En modernare hantering av 
näthat 

4.1 Näthat uppmärksammas 

Internet är fortfarande ett snabbt växande fenomen. Det innebär i 

förlängningen också att alla former av brottslighet via internet ökar. De 

uppenbara brister och problem som rättsväsendet ställs inför vad gäller 

näthatsjuridiken behöver en lösning, och det inom kort. 

 

Även den sittande regeringen har uppmärksammat det rådande problemet 

med rättsväsendets hantering av hatbrott på internet. Inrikesminister Anders 

Ygeman uttalade i ett pressmedelande den 23 november 2016 följande: 

 

”Regeringen har gett tydliga signaler till hela rättsväsendet att frågan om 

hatbrott ska prioriteras. Polismyndigheten har ansvar för att stärka sin 

förmåga på det här området och jag har varit tydlig med att arbetet kommer 

att följas upp så att det verkligen får avsedd effekt” 

 

I samband med detta pressmeddelande publicerade regeringen sin nationella 

plan mot rasism, liknande former av fientlighet och hatbrott.
38

 Planen har 

delvis som syfte att stärka rättsväsendets behandling av näthatsärenden. 

 

Uppmärksammandet av den sittande regeringen samt det ökande intresset i 

massmedia för de problem näthatandet utgör är ett viktigt led i förbättringen 

av hanteringen av hatbrotten begångna på internet. 

4.2 Bättre förutsättningar för polisen 

Brås rapport har visat att många ärenden som rör hot och kränkningar via 

internet har lagts ner utan att polisen har kunnat identifiera vem som kan 

                                                 
38

 Nationell plan mot rasism, liknande former av fientlighet hatbrott, Kulturdepartementet, 

2015. 
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ligga bakom brottet. Detta har ofta berott på problematiken med att med 

hjälp av olika berörda internetföretag kunna identifiera vem som faktiskt har 

suttit bakom tangentbordet.  

 

För att åtgärda detta problem behövs ett mer välutvecklat samarbete med de 

berörda internetföretagen. Det behövs även större tydlighet kring vad som 

gäller för dessa internetföretag vad avser lagring av olika former av 

information. Ett rättssamhälle där gärningsmän på internet inte kan bli 

lagförda på grund av att internetföretagen kan göra vad dom vill med helt 

avgörande information är inget bra rättssamhälle. 

 

Brå pekar på att en framgångsfaktor för utredningar om hot och kränkningar 

på internet är just samarbete med externa aktörer, i detta fall 

internetföretagen.
39

 

 

Vidare kan troligtvis den höga siffran av nedlagda anmälningar på grund av 

utredningssvårigheter minskas med bättre utbildning vad gäller IT inom hela 

rättsväsendet. Framförallt förundersökningsledare med bättre kunskaper 

inom IT skulle ge utredningarna större möjlighet att leda till fällande dom. 

Mer resurser behöver med andra ord troligtvis tillföras rättsväsendets 

utbildande verksamhet för att genomföra ovan nämnda förbättring. Utredare 

med utökat kunnande i vilka utredningsmöjligheter som finns vid brott 

begångna på internet, så kallade IT-forensiker, är enligt rapporten i nuläget 

alldeles för få.
40

  

 

Förutsättningarna för att styrka ett brott som skett via internet kan i vissa fall 

vara bättre eftersom det i regel finns någon form av digital bevisning.  Detta 

styrks av de poliser och åklagare som Brå intervjuat.
41

 Eftersom bevisläget i 

många fall kan vara bättre när brott begås på nätet vore det en stor vinst för 

rättsväsendet att kunna utnyttja denna möjlighet fullt ut.   

 

                                                 
39

 Brå, rapport 2015:6, s. 17. 
40

 Brå, rapport 2015:6, s. 18. 
41

 Brå, rapport 2015:6, s. 14. 
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Den 1 oktober 2015 inrättade Polismyndigheten ett nationellt IT-

brottscentrum i syfte att stärka förmågan att säkra bevisning avseende IT-

relaterade brott.  Inrättandet kan ses som ett första steg i en 

utvecklingsprocess avseende utredningsmöjligheter för hatbrott på internet 

hos polisen. En utveckling som behöver fortsätta i samma riktning 

framöver. 

 

4.3 Moderniserad lagstiftning 

Till att börja med ska upprepas att ärekränkningsbrotten utgör så kallade 

målsägandebrott. Brott där målsäganden som huvudsak själv ska föra talan 

genom enskilt åtal. Att helt på egen hand driva process i domstol ter sig 

antagligen som relativt skrämmande för de flesta. Resultatet av detta blir 

inte sällan att många väljer att inte driva frågan alls och att en eventuell 

näthatare går fri från ansvar. 

 

Som en grundläggande fri- och rättighet måste en balans hittas som 

säkerställer var och ens rätt till åsikts- och yttrandefrihet samtidigt som 

skyddet av den personliga integriteten upprätthålls.
42

 Yttrandefriheten har 

sina gränser, och det måste tydliggöras genom en lagstiftning och ett 

rättsväsende som tydliggör gränserna. Här har lagstiftaren, polisen och 

åklagare ett ansvar, det bör inte ligga hos enskilda individer genom att driva 

enskilt åtal.  

 

Nuvarande lagstiftning bör ses över och anpassas till hur dagens 

kommunikationsformer möjliggör ärekränkningsbrott i mycket större 

utsträckning än förr. Även ärekränkningsbrotten bör på ett eller annat sätt 

omfattas av reglerna om allmänt åtal. 

 

Sammanfattningsvis ter det sig som att näthatare idag har möjligheten att 

faktiskt gå fria från ansvar på grund av processuella begränsningar och 

                                                 
42

 Denna balans har diskuterats i Europadomstolens dom Delfi AS mot Estland (64569/09). 
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omodern lagstiftning som inte går att anpassa till den komplexitet som råder 

på internet. 

 

4.3.1 Förslag till ändrad lagstiftning 

4.3.1.1 Uppdatering av straffbestämmelserna  

Den offentliga utredningen SOU 2016:7 om integritet och straffskydd 

ämnade modernisera lagstiftningen som rör straffskyddet för enskildas 

personliga integritet just med hänsyn till den tekniska utvecklingen och de 

nya kommunikationsformer som i och med detta utvecklats.
43

  De förslag 

som framlades där bestod främst av uppdateringar och moderniseringar av 

gällande straffbestämmelser i brottsbalken till skydd för den personliga 

integriteten. Att en uppdatering avseende lagreglerna på området är 

nödvändig vinner till exempel stöd i det uttalande domstolen gjorde i Svea 

hovrätts dom med mål nr B9461-15
44

 där man trots friande dom pekade på 

att handlandet bör vara kriminaliserat som ofredande men att det ankommer 

på lagstiftaren.  

 

Förslagen i fråga består av nödvändiga förändringar för att anpassa 

lagstiftningen till rådande samhällsklimat och den tekniska utvecklingen. 

För att stävja brottsligheten som råder på internet och göra det svårare för 

näthatarna att komma undan ostraffat är det av vikt att dessa förändringar 

genomförs. I Bilaga A nedan finns att läsa de lagförslag som rör brotten som 

behandlats i denna uppsats.  Det bör påpekas att de lagförslag som 

presenterades i utredningen ännu inte har röstats igenom i riksdagen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
43

 SOU 2016:7, s. 19. 
44

 Se avsnitt 2.3.1 ovan. 
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4.3.1.2 Avskaffande av målsägandebrotten 

5 kap. 5§ Brb 

Brott som avses i 1-3 §§ får inte åtalas av annan än målsägande. Om brottet 

riktar sig mot någon som är under arton år eller om i annat fall 

målsäganden anger brottet till åtal, får åklagaren väcka åtal om detta av 

särskilda skäl anses påkallat från allmän synpunkt och åtalet avser 

1. förtal och grovt förtal, 

2. förolämpning mot någon i eller för hans eller hennes 

myndighetsutövning 

3. förolämpning mot någon med anspelning på hans eller hennes ras, 

hudfärg, nationella eller etniska ursprung eller trosbekännelse, eller 

4. förolämpning mot någon med anspelning på hans eller hennes 

sexuella läggning. 

 

Som tidigare har nämnts är det av yttersta vikt för samhället att hitta en 

balans mellan var och ens rätt till åsikts- och yttrandefrihet och skyddet av 

den personliga integriteten. Rättväsendet, i form av lagstiftaren, polisen och 

åklagare har ett ansvar att tydliggöra vart denna gräns går. Det är inte rimligt 

att detta ansvar läggs över på enskilda genom regeln om målsägandebrott 

och enskilt åtal. Vi befinner oss i en tid där kommunikationsmöjligheterna 

är vidsträckta samt möjligheten att uppgifter får mycket stor spridning är 

totalt förändrade i förhållande till när denna regel instiftades.  

 

Mot bakgrund av detta ligger det i tiden att avskaffa regeln om 

målsägandebrott och istället överlåta nämnda ansvar på de som faktiskt bör 

vara ansvariga, rättsväsendet. 

4.3.2 Avslutande ord 

Att rättsväsendet har stora problem med hanteringen av hatbrott begångna 

på internet, näthatsbrott, råder det inga tveksamheter kring. Problemen 

härrör sig delvis till polisens utredande verksamhet och delvis till 

lagstiftningen på området. Åtgärder behöver vidtas på båda fronter för att 

höja statistiken över uppklarade brott. Vad gäller de åtgärder polisen 

behöver vidta är det i slutändan en politisk fråga. Resurser behöver tillföras 

för att förbättra kunnandet och göra hela IT-utredningsapparaten mer 

välutvecklad. I fråga om lagstiftningen krävs en modernisering av 

straffbestämmelserna, något som möjligen kan bli verklighet i och med de 
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lagförslag som lagts fram. Utöver det är ett avskaffande av regeln om 

målsägandebrott en nödvändighet. 

 

Att gå ut på internet och kommunicera samt socialisera sig med andra 

människor ska vara lika säkert som att gå ut på stan och göra detsamma. 

Rättväsendet har ett stort ansvar i att göra internet till en säker plats för alla. 

Eftersom internet idag är en stor del av vårt samhälle är det av yttersta vikt 

att brott där begångna lagförs i lika stor utsträckning som i övriga samhället. 

Det i princip laglösa land som idag utgör internet måste upphöra och det är 

rättsväsendet ansvar att se till att så blir fallet. 
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Bilaga A - Lagförslag enligt 
SOU 2016:7 

Olaga hot 
4 kap. 5 § Brb 

Den som hotar någon annan med brottslig gärning på ett sätt som är ägnat 

att hos den hotade framkalla allvarlig oro för sin egen eller annans säkerhet 

till person, egendom, frihet eller frid, döms för olaga hot till böter eller 

fängelse i högst ett år. 

 

Ofredande 
4 kap. 7 § Brb 

Den som agerar hänsynslöst mot någon annan på ett sätt som är ägnat att 

kränka den andres frid på ett kännbart sätt, döms för ofredande till böter 

eller fängelse i högst ett år. 

 

Förtal 
5 kap. 1 § Brb 

Den som lämnar uppgift om att någon är brottslig eller en annan 

nedsättande uppgift om någon döms, om uppgiften var ägnad att skada 

anseendet hos den som uppgiften avser, för förtal till böter. 

    Om han eller hon var skyldig att uttala sig eller om det annars med 

hänsyn till omständigheterna var försvarligt att lämna uppgiften, och visar 

han eller hon att uppgiften var sann eller att han eller hon hade skälig 

grund för den, ska det inte dömas till ansvar. 

 

Förolämpning 
5 kap. 3 § Brb 

Den som genom beskyllning, nedsättande uttalande eller förödmjukande 

beteende agerar mot någon annan på ett sätt som är ägnat att kränka den 

andres självkänsla eller värdighet döms, om gärningen inte är belagd med 

straff enligt 1 eller 2 §, för förolämpning till böter. 
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