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Sammanfattning 
 
Näthat har under de senaste åren blivit alltmer förekommande på digitala plattformar. Svårig-
heterna med att utkräva straffansvar mot de som primärt hotar och kränker enskilda individer 
är ett faktum. Gärningspersonerna sitter skyddade bakom datorskärmar och pseudonymer, 
vilket försvårar den utsattes möjligheter till upprättelse. Näthat har skapat ett nytt samhällsfe-
nomen som är belagt med en anonymitetsproblematik. Lagstiftaren reviderar lagar för att lösa 
problematiken kring osynliga gärningsmän, ändock kvarstår en del problem olösta.  
 
Frågan om näthat aktualiserar, bortsett från anonymitetsproblematiken, även ett ytterligare 
problemområde. Två skyddsintressen står nämligen mot varandra; rätten att fritt få uttrycka 
sig mot rätten till personlig integritet. Klimatet på internet är hårt där möjligheterna att kränka 
och hota någon är oändliga. Detta har gett upphov till att det finns ett starkt behov att för-
stärka skyddet av respekten för enskildas privatliv, vilket lagstiftaren har tagit i beaktning. 
Den 1 januari 2018 infördes brottet olaga integritetsintrång som har till syfte att skydda oac-
ceptabla ingrepp mot enskildas privata sfär. I ljuset av den personliga integritetens stärkta 
förankring inom svensk rätt får inte yttrandefriheten förglömmas som stipulerar att individer 
har en rätt att fritt få uttrycka sina åsikter, tankar och känslor. Kort sagt kan gränserna för vad 
som är lagligt och olagligt ge upphov till svåra gränsdragningsproblem. 
 
Beivrandet av näthat sker genom ett flertal lagar som möjliggör ansvarsutkrävning dels mot 
personerna som primärt näthatar, dels mot mellanhänder som tillhandahåller webbplatser. 
Huruvida yttrandet har publicerats på ett forum som omfattas av grundlagsskydd eller inte 
påverkar möjligheterna för ansvarsutkrävning. Det kan fastställas att det på grundlagsskyd-
dade forum alltid finns en ansvarig utgivare som bär det straffrättsliga ansvaret. På webbplat-
ser som inte omfattas av grundlagsskydd är möjligheterna till ansvarsutkrävning inte lika 
lyckosamma.  
 
Sammantaget kan uttryckas att dagens lagstiftning mot näthat i mångt och mycket är tillfred-
ställande och heltäckande. Dagens rättsregler uppställer möjligheter till att finna potentiella 
ansvarssubjekt, främst i form av mellanhänder. Dessvärre är det svårare att utkräva ansvar 
från personerna som primärt näthatar. Följaktligen kan fastställas att bristerna beträffande 
beivrandet av näthat har sin grund i anonymitetsproblematiken som försvårar möjligheterna 
till att koppla samman en fysisk individ med en virtuell användare. Däremot är en viktig 
aspekt i arbetet mot stävjandet av näthat att arbetet är pågående och att lagstiftaren är med-
veten om problematiken.  
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1. Internet som brottsplats 
 
          1.1. ”Det är ju bara på internet, det var inte på riktigt” 
 

”Du är en riktig slyna och hora och du har två veckor kvar att leva. Jag kommer att visa att jag menar 
allvar. Du är så hiskeligt ful att det är helt ofattbart att du har fått jobb på tv. Det är så konstigt att just 
du är så groteskt ful när alla andra är så vackra. Du är utan konkurrens Sveriges absolut fulaste kvinna. 
Nu är tiden inne. Det är nu vi ska mötas och ha sex. Jag kommer vänta på dig utanför tv-huset. Säger 
du nej så väntar kroppsstyckning, sen ska jag hänga upp alla delar i köttkrokar. Efter det kommer jag 
att steka dina bröst i smör. Mmm det ska bli så gott. Gå till polisen du, jag är inte rädd för dom polis-
jävlarna.”1  

 
Ovan är citat från en kommentar som en känd svensk personlighet fått skickad till sig via en 
digital plattform. Hot och kränkningar på internet har blivit allt mer förekommande i och med 
den ökade digitaliserade värld människan lever i. Samtidigt som antalet anmälningar om hot 
och kränkningar på nätet blir allt mer uppmärksammat, blir det svårare att angripa gärnings-
männen. Allt som oftast sitter gärningspersonerna skyddade bakom datorskärmar och falska 
konton. Svårigheterna med att angripa det växande problemet med näthat är därmed ett fak-
tum. Brottsförebyggande rådet [cit. Brå] genomförde en undersökning som visade att enbart 
fyra procent av alla anmälningar om kränkningar och hot på internet leder till åtal.2  En annan 
undersökning gjord av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor visade att all-
mänhetens förtroende för rättsväsendet är lågt när det kommer till att stävja kränkningar och 
hot på nätet. Över 80 procent av de tillfrågade uppgav att rättsväsendet ”inte alls” eller ”i be-
gränsad grad” kunde tillvarata deras intressen som brottsoffer.3 Motsatsvis, från förövarens 
synvinkel, torde riskerna att dömas för ett näthatsbrott framstå som oerhört låga.  
 
Hot och hat på internet har blivit allt vanligare, vilket har skapat ett nytt samhällsproblem.4 
Att kränka någon digitalt anses i många fall inte vara detsamma som att kränka någon ansikte 
mot ansikte på grunden att den skyldige inte med egna ögon ser den lidande personen. 
Följaktligen tänjs beteendereglerna för vad som är acceptabelt. Ursäkten ”det var ju bara på 
internet, det var inte på riktigt” är vanligt förekommande och personer som näthatar upplever 
att deras beteende faller utanför ansvarsramen.5 Allt fler människor upplever att de känner sig 
utsatta för kränkningar och hot på internet, vilket kan få förödande konsekvenser. Dels för den 
enskilda individen som blir utsatt för näthat, dels ur ett yttrandefrihetsperspektiv eftersom 
personer aktivt väljer att inte uttrycka sina åsikter för att undgå att mötas av kränkande kom-

                                                
1 Alversjö, Jenny, (Om sina upplevelser av hot och kränkningar på internet), uttalande i Uppdrag granskning, 
Sveriges Television, 2013-02-06, 20.00-21.00. 
2 Brottsförebyggande rådet, Polisanmälda hot och kränkningar mot enskilda personer via internet, rapport 
2015:6 [cit. Brå rapport 2015:6], s. 11 ff.  
3 Svensson, Måns & Dahlstrand, Karl, Nätkränkningar: en studie av svenska ungdomars normer och beteenden, 
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) (före detta Ungdomsstyrelsen), 2014-01-01, s. 33.  
4 Olsen, Lena, Näthat i form av hot Några reflektioner kring elektroniska tjänsteleverantörers ansvar, SvJT 
2015, s. 297-312 [cit. Olsen, SvJT 2015], s. 311 f. 
5 Sackemark, Alexandra & Schultz, Mårten, Näthat – Rättigheter och möjligheter, 2 uppl., Karnov Group, 
Stockholm, 2015 [cit. Sackemark & Schultz, Näthat – Rättigheter och möjligheter], s. 15 f. 
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mentarer eller hot.6 I diskussionen kring näthat får inte den grundlagsfästa yttrandefriheten 
förglömmas som innebär att individer har en rätt att fritt i tal, skrift eller bild yttra sig och 
framföra sina åsikter och tankar.7 Således är det inte felaktigt att påstå att frågan om näthat 
aktualiserar två skyddsintressen. Å ena sidan rätten till den personliga integriteten, å andra 
sidan rätten att fritt få uttrycka sig. 
 
Sammanfattningsvis kan nämnas att nya möjligheter som internet för med sig också skapar 
nya problem som samhället måste angripa. Teknikens snabba utveckling har gett upphov till 
att samhället i viss mån inte hunnit anpassa sig till cybervärlden. Sålunda är det av intresse att 
undersöka huruvida den svenska straffrättsliga regleringen är tillräckligt anpassad för den 
digitala världen. För en sak är säker - ”det var ju bara på internet, det var inte på riktigt” är 
osanning. Den som näthatar ska ställas till svars för sina handlingar!   
 
          1.2. Syfte och frågeställningar 
 
Näthat är inte ett renodlat juridiskt begrepp, vilket kan ge upphov till olika problemområden 
när näthatsproblematiken sätts i en juridisk kontext. Dels begås näthat virtuellt, dels är den 
beroende av teknikens utveckling. Av dessa skäl finns många intressanta spörsmål som är 
kopplade till näthatets problemområden. För den här uppsatsens framställning är fokus på 
definitions-, ansvars-, anonymitets- samt skyddsintresseproblematiken.  
 
Syftet med uppsatsen är att utreda och analysera definitions-, ansvars-, anonymitets- samt 
skyddsintresseproblematiken för att dra en slutsats huruvida dagens reglering kan stävja pro-
blemen gällande hot och kränkande kommentarer på internet. För att möjliggöra en sådan 
slutsats är det av betydelse att belysa interaktionen mellan tre olika juridiska infallsvinklar, 
som envar har koppling till näthatsbegreppet. De juridiska infallsvinklarna utgörs av yttrande-
frihet, personlig integritet samt straffrättslig reglering. Med stöd av dessa finns en möjlighet 
att utreda var skiljelinjen går mellan otillåtna och tillåtna kommentarer som skrivs virtuellt 
och när det finns möjlighet till ansvarsutkrävning för att beivra näthatsbrott.  
 
För att uppnå syftet ska fyra frågeställningar besvaras. Den första frågeställningen hanterar 
skyddsintresseproblematiken eftersom den berör vilket skyddsintresse som bör väga tyngst av 
rätten till yttrandefrihet och rätten till personlig integritet. Den andra frågeställningen behand-
lar definitionsproblematiken och utgörs av vilka lagar som angriper näthat. Den tredje fråge-
ställningen har koppling till å ena sidan ansvarsproblematiken, å andra sidan anonymitetspro-
blematiken. Frågan tar sikte på vem som kan hållas ansvarig för brottsliga meddelanden samt 
hur gärningsmän som begår brott digitalt kan avanonymiseras. Den fjärde och sista frågeställ-
ningen tar sikte på vilka förbättringsmöjligheter som finns för att på ett mer tillfredställande 
sätt kunna hantera näthat i framtiden. Var och en av frågeställningarna har betydelse för möj-
ligheterna att angripa virtuella hot och kränkande kommentarer, men tillsammans ger frågorna 
ett genomgående svar på syftet huruvida dagens bestämmelser kan motverka näthat.   
                                                
6 Brå rapport 2015:6, s. 5. 	
7 Axberger, Hans-Gunnar, Yttrandefrihetsgrundlagarna, 3 uppl., Wolters Kluwer, Lund, 2017 [cit. Axberger, 
Yttrandefrihetsgrundlagarna], s. 28.  
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          1.3. Avgränsningar  
 
Diskussionerna om näthat är omfattande och det finns många infallsvinklar till ämnet. 
Sålunda har avgränsningar varit betydelsefulla för att arbetet inte ska bli för omfattande. 
Framställningen kommer enbart beröra rättsläget ur ett svenskt perspektiv. Trots lag 
(1994:1219) om den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna 
och de grundläggande friheternas inverkan på svensk rätt lämnas den därhän, likaså den 
praxis från Europadomstolen som finns kring näthat. Anledningen beror främst på utrym-
messkäl i kombination med uppsatsens syfte som hänför sig till den svenska lagstiftning som 
berör näthat. 
 
Ytterligare en lag som är relevant för framställningens ämne är personuppgiftslagen 
(1998:204) [cit. PuL], då den har till syfte att skydda den personliga integriteten. Lagen 
kommer dock inte att omnämnas i den här uppsatsen av den anledningen att PuL den 25 maj 
år 2018 kommer att ersättas av Europeiska Unionens dataskyddsförordning8. Avgränsning 
mot PuL och dataskyddsförordningen sker av främst två anledningar. För det första samman-
faller ersättningsdatumet av PuL i princip samtidigt som datumet för den här uppsatsens in-
lämning, varför det inte finns någon anledning att beröra PuL då den träder ur kraft. För det 
andra råder en del tveksamheter kring hur den nya förordningen ska implementeras i svensk 
rätt. Tveksamheterna berör främst hur skyddet för den enskilde mot det allmänna ska tolkas,9 
varför det logiska är att utesluta även dataskyddsförordningen för att undvika spekulationer.  
 
Yttrandefriheten är av intresse för uppsatsen. En lag som är viktig för skyddet av yttrandefri-
heten är tryckfrihetsförordningen (1949:105) [cit. TF], men i och med den virtuella prägeln på 
uppsatsen är TF oftast inte tillämplig eftersom den fokuserar på tryckta skrifter. En bestäm-
melse som dock är möjlig att applicera på vad som sker på internet är bilageregeln i TF 1 kap. 
7 § 2 st. Ur ett näthatsperspektiv är dock bestämmelsen av sekundärt intresse av den anled-
ningen att paragrafen tillhandahåller grundlagsskydd för enbart redaktionellt material.10 Nät-
hat begås allt som oftast på forum där även internetanvändarna är aktiva och inte enbart red-
aktionen.11 Följaktligen görs en avgränsning där TF inte är aktuell för den vidare framställ-
ningen.  
 
Därtill är arbetet avgränsat till kränkande kommentarer och hot på internet. Således sker av-
gränsning mot uppladdning av känsliga bilder på sociala medier och liknande plattformar. 
Frågan är högst aktuell, men för att uppsatsen inte ska bli alltför vag krävs en avgränsning 
som fokuserar på en aspekt av näthat.  
 

                                                
8 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer 
med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande 
av direktiv 95/46/EG.  
9 Enarsson, Therese, Avlägsnande av näthat – skyldigheter, möjligheter och motstående intressen, nr 2/2017, 
Juridisk Publikation, s. 369-395, s. 388. 
10 Warnling-Nerep, Wiweka & Bernitz, Hedvig, En orientering i tryckfrihet & yttrandefrihet, 4 uppl., Jure För-
lag AB, Stockholm, 2009 [cit. Warnling-Nerep & Bernitz, En orientering i tryckfrihet & yttrandefrihet], s. 51 ff. 
11 Prop. 2009/10:81, s. 53.	
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Vid kränkningar mot den personliga integriteten ger, utöver det straffrättsliga ansvaret, skade-
ståndsrätten en ekonomisk upprättelse för den angripna personen. Det är en mycket viktig del 
för den utsattes upprättelse mot gärningsmannen, men hur regelverket kring skadeståndet för-
håller sig till näthat i stort kommer inte behandlas närmare.  
 
En avslutande avgränsning är att media omnämner målgrupperna kvinnor och unga personer 
som mest utsatta för näthat. I den här uppsatsen finns dock inte någon bestämd målgrupp ef-
tersom näthat i praktiken kan drabba alla; män som kvinnor och ung som gammal. Vidare är 
den personliga integriteten lika oavsett kön eller ålder, varför en specifik målgrupp inte är 
nödvändig eller logisk för uppsatsens framställning.  
 
          1.4. Metod och material  
 
Den metod som har spelat en avgörande roll för uppsatsens besvarande av frågeställningarna 
ett till tre är den rättsdogmatiska metoden. En del rättsteoretiker framhåller dock att en förfat-
tare av ett arbete bör avstå från att benämna metoden som rättsdogmatisk. Kritikerna är av den 
uppfattningen att metoden är begränsad till att enbart fastställa gällande rätt, vilket försvårar 
möjligheterna till att framföra kritik eller rekommendera förbättringar.12 Andra rättsdogmati-
ker har dock avvisat kritiken och påvisat att den rättsdogmatiska metoden innehåller moment 
som dels är normativa, dels analytiska.13 Innebörden av den rättsdogmatiska metoden utgörs 
av att fastställa gällande rätt utifrån de allmänt accepterade rättskällorna och dess normhie-
rarki. Genom att studera lagstiftning, lagförarbeten, rättspraxis och doktrin är det möjligt att 
finna en juridisk godtagbar argumentation och analys.14 Metoden inkluderar inte enbart en 
skildring av gällande rätt utan även en systematisering, innebärandes att finna likheter, princi-
per och samband av gällande rätt. Uppsatsen har dock inte enbart ett de lege lata perspektiv 
utan innehåller även, på grund av den fjärde frågeställningen, ett de lege ferenda perspektiv. 
För att möjliggöra besvarandet av frågeställning fyra måste rättsreglerna analyseras för att 
finna förbättringsmöjligheter kring näthat. Följaktligen innehåller uppsatsen även en metod 
benämnd rättspolitisk alternativt rättsanalytisk.15 
 
Näthat som fenomen har inte varit en prioriterad fråga men i dagsläget blåser förändringens 
vindar över lagstiftaren. Många av de lagar som kan aktualiseras vid näthat är från en tid där 
internet inte var en del av samhällsutvecklingen. Annorlunda är det idag där ett samhälle utan 
internet är otänkbart, vilket har gett upphov till revideringar av paragrafer samt instiftande av 
nya bestämmelser. Följaktligen har förarbeten och utredningar spelat en avgörande roll kring 
förståelsen och anledningarna till varför samt hur de nya bestämmelserna ska tolkas.  
 

                                                
12 Korling, Fredric & Zamboni, Mauro, Juridisk metodlära, Studentlitteratur, Lund, 2013 [cit. Korling & Zam-
boni, Juridisk metodlära], s. 24 ff. 
13 Korling & Zamboni, Juridisk metodlära, s. 36 och Jareborg, Nils, Rättsdogmatik som vetenskap, SvJT 2004, s. 
1-10, s. 4 ff.  
14 Korling & Zamboni, Juridisk metodlära, s. 21 ff.  
15 Sandgren, Claes, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare – Ämne, material, metod och argumentation, 3 uppl., 
Norstedts Juridik, Stockholm, 2015, s. 43 ff.  
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Med anledning av att näthat är ett relativt nytt juridiskt problem är doktrin på området inte 
särskilt utbrett. En av de få böcker som berör näthat är boken Näthat – Rättigheter och möj-
ligheter skriven av Mårten Schultz och Alexandra Sackemark. Huvudsyftet med boken är att 
belysa vilka rättigheter gemene man har på internet samt deras möjligheter till upprättelse. I 
sin helhet är boken relativt ytlig men har spelat en väsentlig roll för förståelsen kring vilka 
regleringar och brott som aktualiseras när otillåtna gärningar begås över internet.  
 
Doktrin har även varit avgörande för framställningen om yttrandefriheten. I och med den 
grundlagsstadgade rättighetens starka förankring i svensk rätt finns mycket doktrin att tillgå. 
Det centrala verket för den här uppsatsen utgörs av Hans-Gunnar Axbergers bok Yttrandefri-
hetsgrundlagarna som ger en bred och grundlig juridisk analys av yttrandefriheten. Därutöver 
har annan doktrin använts för att få djupare förståelse kring begrepp och dess definitioner för 
att möjliggöra förståelsen kring kopplingar till internetjuridiken.  
 
Rättspraxis har varit av avgörande betydelse för att exemplifiera hur domstolarna tillämpar 
lagar på brottsliga händelser uppkomna på internet. Avsaknaden av prejudicerande domar från 
Högsta domstolen [cit. HD] har medfört att underrättspraxis från till störst del hovrätterna [cit. 
HovR] har behandlats. Domar från HovR har inte något prejudicerande värde men kan ses 
som vägledande eftersom de har en styrande effekt.16 Merparten av de domar som refereras 
till har valts ut med stöd i doktrin, framförallt genom den ovannämnda boken skriven av Mår-
ten Schultz och Alexandra Sackemark.  
 
Det är först under senare år som internet som brottsplats har uppmärksammats i en rättsveten-
skaplig kontext. Av den anledningen finns en del artiklar på området som för diskussion kring 
näthat som ett växande fenomen. Artiklarna har till sin karaktär varit av argumenterande och 
subjektiv natur, vilket har tagits i beaktning när de använts som stöd i den deskriptiva delen. 
Även material som inte direkt hänför sig till de rättsdogmatiska källorna har använts, såsom 
myndighetspublikationer från Brå samt utdrag ur TV-programmet Uppdrag granskning. År 
2015 gav Brå ut rapporten Polisanmälda hot och kränkningar mot enskilda personer via in-
ternet på uppdrag av regeringen. Rapporten belyser brister i dagens lagstiftning och dess till-
lämpning för att få bukt med problem relaterade till hot och kränkningar på internet. Veten-
skaplig granskning av rapporten har skett av bland annat Claes Lernestedt, professor emeritus 
i civilrätt vid Stockholms universitet. Gällande citatet hämtat från Uppdrag granskning har det 
haft betydelse för den autentiska speglingen av hot och kränkningar mot enskilda över inter-
net. Trots att dessa källor inte har någon koppling till rättskälleläran har de varit grundläg-
gande för uppsatsens framställning om näthatets breda inkorporering i samhället.  
 
          1.5. Terminologi 
 
För att undvika otydligheter samt feltolkningar av uppsatsens innehåll ska följande avsnitt 
behandla olika begrepp och dess definition.  
                                                
16 Bernitz, Ulf, Heuman, Lars, Leijonhufvud, Madeleine, Seipel, Peter, Warnling-Nerep, Wiweka & Vogel, 
Hans-Heinrich, Finna rätt – Juristens källmaterial och arbetsmetoder, 12 uppl., Norstedts Juridik, Stockholm, 
2012, s. 140.  
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Näthat är inte någon juridisk term och kan i folkmun anses bred. Således är definitionen av 
näthat för den här uppsatsen synonymt med kränkande kommentarer och hot som görs på in-
ternet. Även termen personlig integritet kan anses omfattande men för det här arbetet är inne-
börden av begreppet hänförligt den privata sfären. Ergo att varje individ har en egen rätt till 
sin värdighet, kropp, privatliv, heder och anseende. 
 
I uppsatsen refereras otaliga gånger till begreppet näthatsbrott. De brott som omfattas av be-
greppet är brotten benämnda i kapitel tre; olaga hot, ofredande, olaga integritetsintrång, förtal 
och förolämpning.  
 
Även begreppet interaktivt innehåll används genomgående i arbetet. För uppsatsens förståelse 
är innebörden av termen att internetanvändare, som tar del av information på en webbplats, 
även kan publicera egna meddelanden genom ett kommentarsfält exempelvis. Med andra ord 
kan uttryckas att det inte enbart är webbplatsens tillhandahållare som är aktiva på forumet 
utan även internetanvändarna själva. 
 
Beträffande frågan vilka personer som kan hållas ansvariga för brottsliga uttalanden som sker 
på internet är det avgörande att skilja på modererade, omodererade samt efterhandsmodere-
rade tjänster. Modererade tjänster betyder att uttalandet innan publicering granskas och god-
känns manuellt (exempelvis nyhetstjänster). Omoderade tjänster innebär tvärtemot att det inte 
sker någon förhandsgranskning av materialet utan det blir omedelbart tillgängligt för andra 
internetanvändare (exempelvis sociala medier såsom Facebook och Twitter). Efterhandsmo-
dererade tjänster är en typ av omodererad tjänst med skillnaden att den förstnämnda efter-
handsgranskar publicerat material för att radera uttalanden som är olämpliga och strider mot 
hemsidans policy (exempelvis diverse forum och bloggar).17  
 
          1.6. Etiska överväganden 
 
Under författandet av framförallt de straffrättsliga delarna har olika rättsfall refererats till för 
att redogöra för domstolarnas tillämpning av bestämmelser. Domarna är offentliga och finns 
tillgängliga för allmänheten. I rättsfallen återspeglas verkliga människoöden med därtill till-
hörande personuppgifter såsom namn, adress och personnummer. Således har det varit nöd-
vändigt med etiska överväganden i arbetet, framförallt beträffande underrättsdomar där syn-
liggörandet av personuppgifter är större än i högsta instans. För att skydda identiteten på de 
inblandade samt undvika ytterligare kränkningar har parterna avpersonifierats genom att ald-
rig benämna deras verkliga namn, personliga förhållanden, boendesituation eller andra upp-
gifter som kan röja deras identitet. Något som inte kunnat undvikas är referenshanteringen av 
domarna eftersom rättsfallens målnummer finns att tillgå i fotnoterna. Följaktligen finns möj-
ligheten för läsaren att på eget initiativ själv ta del av den information som bortses ifrån i 
denna uppsats.  
 

                                                
17 Forsman, Malin, Internetpublicering och sociala medier – En juridisk vägledning, 4 uppl., Norstedts Juridik, 
Stockholm, 2011 [cit. Forsman, Internetpublicering och sociala medier – En juridisk vägledning], s. 59 ff.  
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          1.7. Disposition 
 
Uppsatsen består av sex kapitel som är indelade i underavsnitt. Det första kapitlet inleds med 
en bakgrund till näthat som ett nytt samhällsproblem. Därefter berörs uppsatsens syfte med 
därtill tillhörande frågeställningar samt avgränsningar. Därpå följer en beskrivning över vil-
ken metod och vilket material som använts vid besvarandet av frågeställningarna. Kapitlet 
innehåller även ett avsnitt hänförligt terminologi som är av betydelse för arbetets förståelse. 
Efteråt följer ett avsnitt som behandlar vilka etiska överväganden som varit nödvändiga för 
uppsatsens framställning. Kapitlet avslutas med en redogörelse över uppsatsens disposition.   
 
Kapitel två behandlar två skyddsintressen; rätten till yttrandefrihet samt rätten till personlig 
integritet. Inledningsvis förklaras yttrandefriheten och när uttalanden som sker över internet 
erhåller grundlagsskydd. Därtill redogörs för vem som ska hållas ansvarig för brottsliga utta-
landen på grundlagsskyddade forum. Avslutningsvis skildras den personliga integriteten och 
vilken roll den har i lagstiftningsarbetet.  
 
Det tredje kapitlet berör den straffrättsliga reglering som kan bli aktuell när brottsliga uttalan-
den sker virtuellt, där fokus är på fem potentiella näthatsbrott.  
 
I det fjärde kapitlet avhandlas tredjepartsansvaret i svensk rätt för att utreda huruvida andra 
personer än den som primärt näthatar kan hållas ansvarig för brottsliga kommentarer. Där 
redogörs för författningar som uttryckligen aktualiserar mellanhänders ansvar men även be-
skrivning av gärningsmannaskap samt medverkansansvar.   
 
Kapitel fem består av anonymitetsproblematiken. Kapitlet fokuserar dels på vilka möjligheter 
som finns för att finna de primärt skyldiga gärningspersonerna, dels på kvarvarande proble-
matik som försvårar arbetet med att avslöja gärningsmännen.  
 
Uppsatsen avslutas med ett sjätte kapitel innehållandes en sammanfattande analys. Avsikten 
med kapitlet är att analysera vad som framkommit i uppsatsens andra till femte kapitel samt 
besvara arbetets fyra frågeställningar. Därutöver presenteras egna reflektioner och synpunkter 
kring det framförda materialet. Kapitlet avslutas med en slutsats som presenterar uppsatsens 
mest väsentliga argument. 
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2. Yttrandefrihet kontra personlig integritet 
 
I Sverige finns en långtgående yttrandefrihet där gemene man med stöd i grundlagen har en 
rätt att få yttra sig om alla ämnen. Sådana yttranden kan tendera att påverka den personliga 
integriteten ur en negativ synvinkel.18 Följaktligen står två skyddsintressen mot varandra som 
vardera fyller en betydelsefull funktion för gemene man. Nedan presenteras hur rättigheterna 
ter sig i svensk rätt samt huruvida ett eventuellt samspel rättigheterna emellan finns. Därutö-
ver ska redogöras för möjligheterna till ansvarsutkrävning för hot och kränkande kommenta-
rer som skett på forum som omfattas av grundlagsskydd.  
 
          2.1. Yttrandefrihetens grundlagsreglering 
 
I regeringsformen (1974:152) [cit. RF] 2 kap. 1 § 1 p. finns yttrandefriheten grundlagsfäst. 
Där stadgas att var och en gentemot det allmänna ska vara tillförsäkrad yttrandefrihet genom 
att i tal, skrift eller bild fritt framföra sina upplysningar samt få uttrycka sina åsikter, tankar 
och känslor. Den allmänna yttrandefriheten i RF är inte absolut utan kan enligt RF 2 kap. 23 § 
begränsas under vissa förutsättningar. Uppräkningen av de ändamål som kan åberopas för att 
inskränka yttrandefriheten är inte uttömmande, men utgörs bland annat av skäl som berör ri-
kets säkerhet, värnandet av enskilda individers anseende samt förebyggandet och beivrandet 
av brott. Därutöver måste de generella villkoren uppställda i RF 2 kap. 21 § tillgodoses för att 
en begränsning av yttrandefriheten ska vara tillämplig. Begränsning får ske om den är god-
tagbar i ett demokratiskt samhälle samt är proportionerlig och dessutom inte är ett hot mot 
den fria åsiktsbildningen. En begränsning av yttrandefriheten är aldrig tillåten för att fram-
häva diskriminerade åsikter och uttalanden.19 
 
Yttrandefrihetsregeln i RF är subsidiär i förhållande till två andra grundlagar som uppställer 
ett starkare skydd för yttrandefriheten, för vilket stipuleras i RF 2 kap. 1 § 2 st. De aktuella 
grundlagarna är TF samt yttrandefrihetsgrundlagen (1991:1469) [cit. YGL] som ger ett mer 
långtgående skydd för yttrandefriheten än RF.20 Sammanfattningsvis kan uttryckas att RF 
stadgar ett minimiskydd för yttrandefriheten medan maximiskyddet utgörs av detaljreglering-
arna i TF och YGL.21 Internet är ett relativt nytt fenomen som också gett upphov till tveksam-
heter kring huruvida det finns något grundlagsskydd för det som sker på internet.22 Enligt 
lagmotiven till yttrandefrihetsgrundlagarna framgick till en början att internet inte ansågs vara 
en egen medieform. Följden blev att uttalanden på internet inte erhöll grundlagsskydd per 
automatik utan grundlagarnas tillämplighet skulle bedömas i varje enskilt fall var för sig.23 I 
och med internets framfart och dess oändliga möjligheter för spridande av yttranden har inter-
                                                
18 Sackemark & Schultz, Näthat – Rättigheter och möjligheter, s. 103 ff.		
19 Axberger, Yttrandefrihetsgrundlagarna, s. 28 ff. 
20 Bull, Thomas & Sterzel, Fredrik, Regeringsformen – en kommentar, 2 uppl., Studentlitteratur, Lund, 2013 [cit. 
Bull & Sterzel, Regeringsformen – en kommentar], s. 72 ff. 
21 Olsen, Lena, Bull, Thomas, Forzelius, Jens, Gölstam, Carl Martin, Hammarén, Anna, Larsson, Magnus, Pet-
tersson, Tord & Stenlund, Anders, Kommunikationsrätt i det elektroniska medielandskapet, Liber, Stockholm, 
2013 [cit. Olsen m.fl., Kommunikationsrätt i det elektroniska medielandskapet], s. 42 ff.  
22 Warnling-Nerep & Bernitz, En orientering i tryckfrihet & yttrandefrihet, s. 136.  
23 Prop. 1997/98:43, s. 104 ff.  
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netbaserade uttalanden till viss del fallit innanför TF och YGL:s tillämpningsområde,24 och 
betraktas idag som en egen medieform.25  
 
Beträffande yttrandefrihetsgrundlagarna gäller den så kallade exklusivitetsprincipen. Det in-
nebär att allt material som publicerats via en medieform, till exempel internet, ska handläggas 
och bedömas enbart utifrån det regelverk som uppställs i yttrandefrihetsgrundlagarna. Därut-
över ska nämnas att yttrandefrihetsgrundlagarna endast gäller för offentliga yttranden och inte 
för vad som framförs i privata eller slutna omgivningar. Följaktligen aktualiseras grundlagar-
na när materialet publicerats och spridits till allmänheten. Internet är en medieform som aktu-
aliserar tillämplighetsproblem av grundlagarna eftersom det enbart är medieformer som både 
på förhand och i efterhand innehåller konstaterbart material som omfattas av regleringen. Så-
ledes är huvudregeln att webbplatser med interaktivt innehåll inte omfattas av yttrandefrihets-
grundlagarna, varför sociala medier faller utanför tillämpningsområdet.26 Yttrandefrihets-
grundlagarnas adaption till den mediala världen har skett gradvis genom dels revideringar av 
grundlagen, dels genom uppkommen vägledande praxis. För de fall anpassningen inte är till-
räcklig finns alltid minimiskyddet i RF 2 kap. 1 § att tillgå.27 
 
          2.2. Yttrandefrihetsgrundlagen 
 
Portalstadgandet i YGL 1 kap. 1 § föreskriver att grundlagens tillämpningsområde gäller för 
tre olika typer av massmedial kommunikation; överföringar, upptagningar och databaser. 
Överföringarna utgörs främst av radio och television och upptagningarna av filmer och vi-
deor. Databaser är den massmediala kommunikationen som innefattar medieinnehållet som 
finns att tillgå på internet. Den legala definitionen av en databas finns stadgad i YGL 1 kap. 1 
§ 5 st. där det framgår att en databas är en samling av information lagrad för automatiserad 
behandling. Liksom ovan nämnt är ett uppställt krav för YGL:s tillämplighet att materialet på 
webbplatsen som huvudregel inte ska vara av interaktivt innehåll. Dock kan databaser inne-
hålla sådant material eftersom internet tillhandahåller tjänster som möjliggör att även motta-
garna är aktiva. Således faller många yttranden på internet utanför YGL.28 Emellertid kan 
uttalanden på internet, med stöd av den så kallade databasregeln i YGL 1 kap. 9 §, aktualisera 
grundlagsskydd som nedan kommer redogöras för.   
 
                    2.2.1. Databasregeln 
 
Databasregeln har till syfte att utvidga YGL:s tillämpningsområde så att även modernare me-
dieformer omfattas av grundlagsskydd. Av databasregeln i YGL 1 kap. 9 § framgår nämligen 
att YGL:s bestämmelser om radioprogram under vissa förutsättningar även tillämpas på data-
baser. Ur ett näthatsperspektiv är det framförallt punkten 1 i paragrafen som är aktuell. Där 
stadgas de allmänna kraven som utgörs av att tillhandahållandet av informationen via en data-

                                                
24 Warnling-Nerep & Bernitz, En orientering i tryckfrihet & yttrandefrihet, s. 138. 
25 Axberger, Yttrandefrihetsgrundlagarna, s. 51.	
26 Ibid, s. 36 ff.  
27 Warnling-Nerep & Bernitz, En orientering i tryckfrihet & yttrandefrihet, s. 138. 
28 Ibid, s. 112 ff.	
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bas måste ske på särskild begäran samt ske till allmänheten och får enbart ändras av den som 
driver verksamheten. Punkten nämner att tillhandahållandet kan ske antingen genom direkt 
eller indirekt överföring. För uppsatsens betydelse är de direkta överföringarna aktuella.29 
Direkta överföringar omfattar situationer där enskilda använder internet för att ta del av in-
formation som publicerats på olika hemsidor.30  
 
Avgörande för näthatsjuridiken och huruvida kränkande kommentarer och hot omfattas av 
grundlagsskydd är vilket medieföretag som publicerar innehållet. YGL skiljer på databaser av 
medieföretag som både bedriver traditionell verksamhet och internetverksamhet från mediefö-
retag och andra som enbart är verksamma på internet. Medieföretag som bedriver traditionell 
verksamhet och samtidigt tillhandahåller information på internet erhåller grundlagsskydd för 
material publicerat för båda verksamheterna. Här appliceras så kallat automatiskt grundlags-
skydd. Traditionell verksamhet i YGL:s mening innebär tryckta periodiska skrifter alternativt 
radioprogram. Det betyder att om ett tidningsföretag publicerar material både på deras webb-
sida och i tryckt skrift aktualiseras YGL på materialet för både medieformerna. Således följer 
grundlagsskyddet automatiskt med till det internetbaserade materialet.31 Beträffande mediefö-
retag och andra som enbart är verksamma på internet finns en möjlighet till frivilligt grund-
lagsskydd i enlighet med YGL 1 kap. 9 § 2 st. Det innebär att inte enbart medieföretag utan 
även privatpersoner och organisationer kan grundlagsskydda webbplatser.32 Det frivilliga 
grundlagsskyddet innebär att alla som publicerar material på internet kan erhålla grundlags-
skydd enligt YGL, under förutsättning att de allmänna kraven för databasregeln samt vissa 
formkrav är uppfyllda. De allmänna kraven som stadgas i YGL 1 kap. 9 § 1 p. har ovan re-
dogjorts för. Formkraven uppfylls genom en ansökan om utgivningsbevis som bland annat 
ska innehålla information om vem som är ansvarig utgivare för webbplatsen.33 Utgivningsbe-
viset har en giltighetstid om tio år från utfärdandet men kan närsomhelst återkallas om kraven 
inte längre uppfylls.34 I propositionen framhölls en oro beträffande missbruk av det frivilliga 
grundlagsskyddet som kan påverka rätten till personlig integritet negativt. Regeringen anförde 
att det är otillfredsställande att flertalet databaser som innehåller personuppgifter och annan 
registerverksamhet kan beviljas grundlagsskydd genom utgivningsbevis. Risken att utsättas 
för kränkningar mot den personliga integriteten anses vara större för databaser med ett frivil-
ligt grundlagsskydd än för databaser med ett automatiskt grundlagsskydd. Den förstnämnda 
saknar nämligen etablerad granskningsverksamhet som kan ge upphov till att databasen i 
högre grad innehåller yttranden av näthatsbrottslig karaktär.35 
 
Sammanfattningsvis kan nämnas att internet som medieform kan erhålla grundlagsskydd med 
stöd av databasregeln i YGL 1 kap. 9 §. Däremot omfattas inte interaktiva webbplatser som 
huvudregel av den yttrandefrihetsrättsliga regleringen. Ett undantag från huvudregeln kan ske 
under förutsättning att de användargenererade kommentarerna modereras genom granskning 
                                                
29 Warnling-Nerep & Bernitz, En orientering i tryckfrihet & yttrandefrihet, s. 118 ff. 
30 Axberger, Yttrandefrihetsgrundlagarna, s. 51. 
31 Ibid, s. 51 ff. 
32 Warnling-Nerep & Bernitz, En orientering i tryckfrihet & yttrandefrihet, s. 122 ff. 
33 Axberger, Yttrandefrihetsgrundlagarna, s. 56 f. 
34 Prop. 2001/02:74, s. 99 f.  
35 Prop. 2009/10:81, s. 53 f.	
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och godkännande innan publikation på databasen sker. Även i dessa fall omfattas databasen 
av grundlagsskyddet. Däremot faller efterhandsmodererade tjänster helt utanför YGL:s me-
ning eftersom moderingen måste ske innan materialet publiceras på internet.36 
 
                    2.2.2. Tillämpningsproblem samt begränsning av yttrandefriheten 
 
En webbplats kan innehålla både redaktionellt material och användargenererat material. Ett 
tillämpningsproblem av YGL 1 kap. 9 § uppkommer när en internetsida innehåller båda typer 
av material. En strikt tolkning av databasregeln skulle innebära att något grundlagsskydd inte 
föreligger eftersom databasen präglas av interaktivitet.37 I ett avgörande från HD behandlades 
tillämpningsproblematiken där det fastslogs att det på en hemsida som omfattas av grundlags-
skydd kan finnas två olika databaser. Den ena databasen utgörs av det redaktionella materialet 
och den andra databasen av det användargenererade materialet. För att en webbplats ska 
kunna innehålla två databaser måste dock det användargenererade materialet i form av kom-
mentarer tydligt avgränsas från det redaktionella materialet. Enligt HD kan så vara fallet om 
det finns en bård med avvikande färg som tydligt separerar materialen från varandra samt att 
det klart framgår att kommentatorn yttrar sig på eget ansvar.38 Genom åtskiljandet av material 
kan det redaktionella materialet bibehålla grundlagsskydd, medan det användargenererade 
faller utanför YGL:s tillämpningsområde.39  
 
Det finns gränser av yttrandefriheten, vilka ter sig i uttryck genom regleringen om yttrande-
frihetsbrott. YGL 5 kap. 1 § innehåller en hänvisning till brottskatalogen i TF 7 kap. 4 och 5 
§§ som är en uttömmande uppräkning av yttrandefrihetsbrotten.40 Bestraffning av yttrandefri-
hetsbrott kan enbart ske såvida gärningen utgör ett brott både i grundlagen samt annan straff-
rättslig lagstiftning, det vill säga att det föreligger dubbel kriminalisering.41 Vid fall där det 
saknas dubbel kriminalisering och yttrandet begås på ett forum som innehar grundlagsskydd 
kan ansvar inte utdömas och uttalandet är att bedöma som straffritt.42 Övervakare av yttrande-
frihetens gränser tillfaller Justitiekanslern [cit. JK] som dessutom har den primära åtalsrätten 
beträffande yttrandefrihetsbrott. I YGL 1 kap. 5 § stadgas presumtionen att JK vid tveksamhet 
om brott begåtts mot yttrandefriheten hellre ska fria än fälla för att så långt som möjligt 
skydda yttrandefriheten.43 Utifrån ett näthatsperspektiv innehåller brottskatalogen tre potenti-
ella brott som kan begås på internet; förtal, förolämpning och olaga hot,44 som i kapitel tre 
kommer att beröras närmare. 
 
 
 

                                                
36 Prop. 2009/10:81, s. 50 f.  
37 Olsen m.fl., Kommunikationsrätt i det elektroniska medielandskapet, s. 140.  
38 NJA 2014 s. 128. 
39 Prop. 2001/02:74, s. 98. 
40 Axberger, Yttrandefrihetsgrundlagarna, s. 99. 
41 Warnling-Nerep & Bernitz, En orientering i tryckfrihet & yttrandefrihet, s. 80. 
42 NJA 1999 s. 275 (vid tidpunkten för domen var olaga hot inte ett brott infört i brottskatalogen).  
43 Axberger, Yttrandefrihetsgrundlagarna, s. 188 ff. 
44 Se TF 7 kap. 4 § p. 14-16.  
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                    2.2.3. Ansvarssubjekt på grundlagsskyddade forum 
 
Ansvarskonstruktionen för brott mot yttrandefriheten framgår av YGL 6 kap. 1 §. Där stipule-
ras ett exklusivt primärt ansvar för den ansvarige utgivaren alternativt ställföreträdaren om en 
sådan har inträtt. I YGL 6 kap. 2 § 1 st. stadgas ett sekundärt straffansvar. Bestämmelsen blir 
tillämplig om det vid tidpunkten för brottet inte fanns någon ansvarig utgivare, om utgivaren 
utsetts för skens skull eller inte kunnat utöva sin befogenhet att kontrollera databasen eller att 
det för allmänheten inte funnits uppgifter tillgängliga hänförligt utgivaren. Vid dessa situat-
ioner övergår ansvaret till den som bedriver verksamheten, det vill säga framställaren. Således 
är ansvarskonstruktionen uppbyggd efter en ansvarskedja, där ansvaret övergår till en sekun-
därt ansvarig vid avsaknad av en primärt ansvarig.45 Slutsatsen blir att YGL uppställer ett 
ensamansvar där endast en person är ansvarig för materialet som publiceras på grundlags-
skyddade forum. Även om den ansvarige utgivaren inte bidragit till det publicerade materialet 
eller haft kännedom om dess innehåll tillfaller ansvaret honom eller henne. Det föreligger 
nämligen en presumtion om att denne haft uppsåt till allt publicerat material. Detta får till 
följd att medverkande vid framställningen av publicerat material inte kan ställas till svars. Vid 
situationer där ingendera av ansvarssubjekten går att finna är yttrandefrihetsbrottet straffritt.46 
Ansvarskedjan har fått sin konstruktion av två anledningar; dels att förenkla arbetet med att 
identifiera ett ansvarssubjekt, dels att främja informationsflödet och meningsutbytet i sam-
hället.47 
 
Några tidsmässiga begränsningar beträffande den ansvarige utgivarens ansvar fastslog HD 
inte var möjligt att åberopa för ansvarsfrihet. Fallet gällde en nyligen tillträdd ansvarig utgi-
vare som inte ansåg sig skyldig för yttrandefrihetsbrott. Grunden för ansvarsfrihet var enligt 
den tilltalade att den brottsliga artikeln publicerats på det grundlagsskyddade forumet innan 
sitt tillträde. HD anförde dock att ansvarsutkrävning är oberoende av när utgivarens tillträde 
sker, det avgörande är materialet och huruvida det fortfarande finns tillgängligt för allmänhet-
en. Slutsatsen blir att en ansvarig utgivare ansvarar för allt material på forumet utan att beakta 
tidpunkten för när det publicerades.48  
 
Även JK har fattat beslut beträffande ansvarsfrågan på forum där det kan förekomma näthat. 
Av JK-praxis framgår att det är utgivaren som bär ansvaret för modererade kommentarer som 
publiceras på ett internetforum där databasregeln i YGL 1 kap. 9 § är tillämpbar.49 Motsatsvis 
framgår i ett annat beslut från JK att straffansvaret inte åläggs utgivaren för kommentarer som 
är omodererade, trots att webbplatsen är skyddad av databasregeln.50 Slutligen bör ett ytterli-
gare JK-fall belysas där det fastställdes att utgivaren bär straffansvaret för publicerat material 
på bloggar som omfattas av grundlagsskydd, men ansågs däremot inte ansvarig för de omode-
rerade kommentarerna som publicerades i anslutning till bloggarna. Följaktligen kan en data-

                                                
45 Warnling-Nerep & Bernitz, En orientering i tryckfrihet & yttrandefrihet, s. 126 ff. 
46 Prop. 2001/02:74, s. 32 ff. 
47 Axberger, Yttrandefrihetsgrundlagarna, s. 85. 
48 Högsta domstolen, dom 2013-11-07 (Ö 3507-12). 
49 JK, beslut 2011-05-11 dnr. 2984-11-31. 
50 JK, beslut 2012-02-17 dnr. 987-12-31. 
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bas innehålla material som den ansvarige utgivaren inte bär ansvaret för, trots att webbplatsen 
till sin helhet är grundlagsskyddad enligt databasregeln.51 
 
Ytterligare en aspekt som förstärker ensamansvaret vid yttrandefrihetsbrott är den stadgade 
meddelarfriheten i YGL 1 kap. 2 §. Av bestämmelsen följer att var och en som lämnar ett 
meddelande som sedan publiceras på ett grundlagsskyddat forum undgår straffansvar. Följakt-
ligen har gemene man en rätt att lämna uppgifter, som kan vara av brottslig karaktär, men 
undgå straffansvar. Åberopande av meddelarfriheten kräver fullbordan av två allmänna förut-
sättningar. Dels ska det hos den som lämnar meddelandet finnas en avsikt om att information-
en ska nå offentligheten, dels ska meddelandet lämnas till forum som innehar grundlagsskydd. 
Meddelarfrihetens huvudsyfte är att uppmuntra gemene man att använda sin rätt till yttrande-
frihet samt försäkra att lagstiftaren inte utdömer straff trots att denne lämnar uppgifter som till 
sin karaktär är olagliga.52 Meddelarfriheten är förenad med ett meddelarskydd innebärandes 
att meddelaren har en rätt till anonymitet och att mottagaren av informationen inte får röja 
dennes identitet.53 
 
          2.3. Personlig integritet 
 
För ett demokratiskt samhälle är det av betydelse att den personliga integriteten skyddas. 
Emellertid är det inte möjligt att i grundlagen explicit ha en regel som skyddar den personliga 
integriteten. Det avgörande argumentet mot att inte grundlagsfästa integritetsskyddet är den 
vida definitionen av termen, då det blir svårt att författa en regel som är klart avgränsad och 
tydlig. Istället infördes ett så kallat målsättningsstadgande i RF 1 kap. 2 § 4 st. som bland an-
nat reglerar skyddet för den enskildes privatliv.54  
 
Målsättningsstadgandets faktiska betydelse är begränsat då det mestadels ger stöd för den 
politiska debatten och inte för gemene man.55 Vidare finns det i RF:s andra kapitel ett materi-
ellt grundlagsskydd som reglerar grundläggande fri- och rättigheter som vart och ett kan på-
verka den personliga integriteten. Generellt har integritetsskyddet värderats lågt i lagstift-
ningsarbetet. Det har för lagstiftaren har varit svårt att finna en balansgång mellan å ena sidan 
den personliga integriteten och å andra sidan de övriga fri- och rättigheterna som RF tillför-
säkrar. En konsekvens av det anförda har lett till att diskussioner kring behovet av ett utökat 
stöd för integritetsskyddet har uteblivit, vilket har fått omotiverade negativa konsekvenser för 
den personliga integriteten.56 Det är av stor betydelse att rätten till personlig integritet ges 
stort utrymme i grundlagsbestämmelserna. En undermålig förankring av integritetsskyddet 
torde innebära att inte tillräcklig hänsyn tas till den personliga integriteten vid framtida lag-
stiftningsarbeten.57 Följaktligen skedde år 2010 en förändring som förde skyddet för den per-
sonliga integriteten några steg ur mörkret. Ett andra stycke infördes nämligen i RF 2 kap. 6 §, 
                                                
51 JK, beslut 2009-10-02 dnr. 5532-09-31.	
52 Axberger, Yttrandefrihetsgrundlagarna, s. 159 ff. 
53 Sackemark & Schultz, Näthat – Rättigheter och möjligheter, s. 103 f. 
54 Prop. 1975/76:209, s. 131.  
55 Bull & Sterzel, Regeringsformen – en kommentar, s. 56.  
56 SOU 2008:3, s. 255 f.  
57 SOU 2008:125, s. 470.  
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för vilken det stadgas ett grundlagsskydd för enskildas rätt att själv förfoga över uppgifter 
som hänför sig till den privata sfären såsom exempelvis familjeförhållanden, ekonomi samt 
hälsa. Intrånget måste dock vara av betydande karaktär för att grundlagsskyddet ska aktuali-
seras, vilket innebär att den personliga integriteten inte skyddas i alla lägen.58  
 
Därutöver är det uppställda rättighetsskyddet för den personliga integriteten i RF till viss del 
begränsat. Skyddet gäller det allmänna och sålunda inte enskilda emellan. Innebörden av att 
rättighetsskyddet gäller det allmänna har framförallt betydelse för lagstiftaren då det är denne 
som är bunden av regleringen och enbart i undantagsfall får stifta lag som går emot grund-
lagsskyddet.59 Av detta skäl kan RF rent generellt inte sägas nå framgång vid eventuell an-
svarsutkrävning mot skyldiga gärningspersoner.60 Skyddet för den personliga integriteten en-
skilda emellan ges istället genom bland annat bestämmelserna i brottsbalken (1962:700) [cit. 
BrB]. Där regleras åtskilliga av de brott som är direkt kopplade till att värna enskildas rätt till 
personlig integritet, frid och ära,61 vilka kommer beröras i nästföljande kapitel.  
 
          2.4. Sammanfattning 
 
Ovan har skyddsintresseproblematiken mellan rätten till yttrandefrihet och rätten till respekt 
för enskildas personliga integritet diskuterats. Slutsatsen som går att dra är att yttrandefriheten 
har stark förankring inom svensk rätt, där tre olika grundlagar skyddar rättigheten medan den 
personliga integriteten är svårare att grundslagfästa. År 2010 skedde däremot en betydande 
förändring som förde respekten mot enskildas privatliv framåt. Även möjligheterna till an-
svarsutkrävning för brottsliga yttranden som publiceras på grundlagsskyddade forum har pre-
senterats. På grund av principen om ensamansvaret finns det på grundlagsskyddade forum 
alltid en straffrättsligt ansvarig person, vilket på ett sätt gynnar den personliga integriteten i 
viss mån. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
58 Bull & Sterzel, Regeringsformen – en kommentar, s. 78 f.  
59 Ibid, s. 62 f. 
60 Schultz, Mårten, Förtal och integritet, nr 2/2012, Juridisk Publikation, s. 207-237, s. 212.  
61 SOU 2008:125, s. 470. 
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3. Brottsbalken och näthat 
 
Någon uttrycklig straffrättslig reglering som reglerar kränkningar och hot som sker över in-
ternet finns inte inom svensk rätt idag. Istället används samma bestämmelser som om brotten 
skett reellt.62 Följaktligen kommer nedan presenteras fem potentiella näthatsbrott som vart 
och ett kan aktualiseras när hot och kränkande kommentarer yttras virtuellt. Således utreds 
även de straffrättsliga förutsättningarna för ansvarsutkrävning mot den som primärt näthatar 
på icke-grundlagsskyddade forum. 
 
          3.1. Brott mot frihet och frid 
 
                    3.1.1. Olaga hot 
 
Olaga hot är ett brott föreskrivet i BrB 4 kap. 5 §. Där stadgas att den som ”… 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, …” ska dömas för olaga hot till böter 
eller fängelse i högst ett år. För att brottet ska aktualiseras krävs att hotet är allvarligt menat, 
således faller skämtsamma hot utanför bestämmelsens tillämpningsområde. Hotet behöver 
inte vara direkt riktat mot den hotade utan kan gå via tredje man, såvida det är tänkt och möj-
ligt att den hotade ska få kännedom om hotet. Termen ”ägnat att” innebär att den hotade ska 
känna allvarlig rädsla för att straffbarhet ska utdömas. Således görs en subjektiv bedömning 
utifrån offrets synpunkt. Vidare krävs inte heller att den som framställer hotet har för avsikt 
att förverkliga hotet, utan bestämmelsen aktualiseras redan när hotet är ägnat att framkalla 
allvarlig fruktan. Nämnas bör dock att trots om det uttalade hotet inte framkallar någon fruk-
tan hos offret kan det vara en fråga om olaga hot, om den hotade inte förstår hotets intensitet 
och allvarliga karaktär. Situationer där det är uppenbart att hotet inte är allvarligt menat samt 
andra fall där hotet inte stör offrets frid utesluter straffansvar. Vidare är det inte ett krav att 
hotet ska handla om offret, utan uttalade åtgärder mot exempelvis en nära släkting till offret 
föranleder också straffbarhet.63 Även hot som är förtäckta, det vill säga inte uttryckliga hot, 
som till exempel ”jag vet var du bor” faller inom ramarna för olaga hot.64 
 
Med stöd i rättspraxis finns ett flertal exempel där webbplatser med interaktivt innehåll har 
fallit innanför det straffbara området för olaga hot. Exempelvis hade en tilltalad på målsägan-
dens blogg kommenterat bland annat ”jag kanske skulle ta mig till Mora o göra jobbet med 
själv med EGNA händer och en STOR nyvässad gripklo jag tänker skala dig som man skalar 
ett äpple [målsägandens namn]”, vilket ansågs som olaga hot eftersom det framkallat allvarlig 
fruktan hos målsäganden.65 Även hot med karaktären ”Häng [målsägandens namn]” som pub-

                                                
62 Sackemark & Schultz, Näthat – Rättigheter och möjligheter, s. 15 ff. 
63 Berggren, Nils-Olof, Bäcklund, Agneta, Johansson, Stefan, Leijonhufvud, Madeleine, Munck, Johan, Trost, 
Hedvig, Träskman, Per Ole, Victor, Dag, Wennberg, Suzanne & Werställ, Fredrik, Brottsbalken m.m. / 4 kap. 
Om brott mot frihet och frid, (2018-03-14, Zeteo), kommentaren till 4 kap. 5 §. 
64 Jareborg, Nils & Friberg, Sandra, Brotten mot person och förmögenhetsbrotten, Iustus Förlag, Uppsala, 2010, 
s. 53.  
65 Mora tingsrätt, dom 2013-09-10 (B 1023-12). 
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licerats i ett kommentarsfält på en öppen Facebook-sida uppfyller rekvisiten för olaga hot. 
HovR gjorde bedömningen att hoten publicerats på en öppen sida, varför det fanns en möjlig-
het för målsäganden att nås av hotet.66 I ett annat hovrättsavgörande hade rätten att ta ställning 
i frågan huruvida ett hot som riktats mot personal och studenter på en högskola kunde utgöra 
olaga hot. Hotet gällde en planerad men fiktiv skolskjutning som hade publicerats på ett inter-
netforum främst inriktat mot falsarier där det tydligt framgick att enbart en tok skulle tro att 
något som skrevs i tråden var sanning. Trots forumets namn fällde HovR den tilltalade mot 
bakgrund att han måste ha insett att det fanns en uppenbar risk att hotet han publicerat på in-
ternet skulle nå den hotade kretsen. Därtill borde den åtalade även ha insett att det för de an-
gripna fanns en möjlighet att hotet var allvarligt menat.67 
 
                    3.1.2. Ofredande 
 
Brottet ofredande stadgas i BrB 4 kap. 7 § där det framgår att ”Den som fysiskt antastar någon 
annan eller utsätter någon annan för störande kontakter eller annat hänsynslöst agerande 
döms, om gärningen är ägnad att kränka den utsattes frid på ett kännbart sätt, för ofredande 
…”. Straffskalan för brottet är böter eller fängelse i högst ett år. Paragrafen reviderades den 1 
januari 2018 eftersom den ansågs föråldrad, begränsad samt otydlig gällande bestämmelsens 
skyddsintresse. Teknikutvecklingen var en annan orsak till att paragrafen moderniserades 
eftersom dagens teknik möjliggör många nya sätt att kommunicera med människor och störa 
deras frid. I och med omarbetningen av paragrafen tydliggjordes att straffansvar endast kan 
aktualiseras om gärningen orsakar kännbar fridskränkning.68 Handlingen är alltså enbart 
straffbar om en persons privata sfär har blivit utsatt för angrepp på ett kännbart sätt. Vidare är 
det av betydelse att den angripna uppfattar angreppet. I och med revideringen krävs det numer 
inte att den angripna personen måste uppfatta ofredandet i det ögonblick som handlingen före-
tas utan straffansvar kan utdömas även efter det att gärningen har realiserats. Trots att para-
grafen fått en annan lydelse torde stor del av den rättspraxis som finns på området innan änd-
ringen fortfarande vara relevant.69  
 
Ofredande kan exempelvis utgöras av upprepade, oönskade och störande kontakter genom 
telefon- eller SMS-terror, spela hög musik nattetid eller att framföra ett skämtsamt med-
delande om att en närstående person avlidit.70 Propositionen omnämner även handgripligt 
antastande, förföljelse av andra personer samt enstaka yttranden beroende på dess innehåll 
som exempel på ofredande. För att enstaka uttalanden ska vara straffbara måste en helhetsbe-
dömning göras i varje enskilt fall. Agerandet måste uppvisa hänsynslöshet samt kränka nå-
gons frid på ett kännbart sätt. Som exempel nämns ageranden som ifrågasätter någons männi-
skovärde eller uttrycker sitt hat mot någon genom att till exempel uttrycka grova och detalje-
rade kränkningar av sexualiserad eller våldsam natur. Även sammanhanget där yttrandet utta-
                                                
66 Svea hovrätt, dom 2012-07-02 (B 4235-12). 
67 Hovrätten för Västra Sverige, dom 2012-03-14 (B 3232-11).  
68 Prop. 2016/17:222, s. 58 f.  
69 Bexar, Mikaela, Brottsbalken, (2018-03-08, Karnov), kommentaren till 4 kap. 7 §, not 196, 197 och 200. 
70 Berggren, Nils-Olof, Bäcklund, Agneta, Johansson, Stefan, Leijonhufvud, Madeleine, Munck, Johan, Trost, 
Hedvig, Träskman, Per Ole, Victor, Dag, Wennberg, Suzanne & Werställ, Fredrik, Brottsbalken m.m. / 4 kap. 
Om brott mot frihet och frid, (2018-03-08, Zeteo), kommentaren till 4 kap. 7 §. 
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las är av betydelse. Om yttrandet sker oväntat och opåkallat samt om det sker på ett forum dit 
många människor har tillträde är det indikationer på att handlingen är fridskränkande.71 Det 
har i praxis framgått att det krävs en viss intensitet och aktivitet från gärningspersonens sida 
för att ansvar för ofredande ska utdömas. Således har enstaka kommentarer inte gett upphov 
till straffansvar eftersom det inte ansetts nå upp till vad som utgör ett hänsynslöst beteende.72  
 
Som ovan nämnt är rättspraxis avseende bestämmelsens lydelse före den 1 januari 2018 fort-
farande aktuell. Följaktligen är det av vikt att nämna en dom från Svea hovrätt som är ett 
typexempel på näthat och vilka rättsliga problem det kan medföra. I målet var det en fråga om 
kränkande kommentarer som skrivits på internet utgjorde ofredande enligt BrB 4 kap. 7 §. 
Målsäganden var skribenten I.P. som efter att ha publicerat en krönika om feminism på nyhet-
er24.se blivit utsatt för kränkande kommentarer. Gärningsmannen kommenterade bland annat 
”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 feministkräk” och ”Det är sexistiska feministidioter som [I.P.] som skulle be-
höva hålla käften. Hon gör ju bara bort sig. Upp med en kniv i fittan på sexistiska feminister”. 
Den tilltalades anledning till uttalandet låg främst i att vända på det sexistiska hat mot män 
som gärningspersonen ansåg fanns i samhället. I domskälen skriver HovR att enbart den om-
ständigheten att språket i kommentaren är mycket grovt kan det inte anses vara tillräckligt för 
att straffansvar ska utdömas. Därtill har gärningsmannen enbart skrivit en kommentar, som i 
och för sig skapat obehag för I.P., men som skrivits på grund av en krönika som syftade till att 
väcka debatt. Även den åtalades status på nyheter24.se var ett argument som talade till hans 
fördel. Dels var gärningsmannen en så kallad ”toppkommentator” som hade många gillamar-
keringar, dels har han gjort flertalet liknande yttranden på hemsidan utan att ha fått upplys-
ning från nyheter24.se om att hans beteende inte var acceptabelt. Mot den bakgrunden fann 
HovR att yttrandet inte utgjorde ofredande och friade gärningspersonen. Värt att notera är att 
HovR i domen anför att det finns starka skäl för att gärningen bör vara straffbar men att upp-
giften hur en sådan kriminalisering bör formuleras tillfaller lagstiftaren.73 
 
          3.1.3. Olaga integritetsintrång  
 
Den 1 januari 2018 trädde ett nytt brott, i BrB:s 4 kap. 6 c §, i kraft. Där stadgas att den som 
gör intrång i någons privatliv genom att sprida viss typ av bilder eller andra uppgifter som är 
ägnad att medföra allvarlig skada för den utsatte, ska dömas för olaga integritetsintrång till 
böter eller fängelse i högst två år. Mot bakgrund av internets snabba utveckling har det ökat 
förutsättningarna för människor att kommunicera med varandra samt söka information, vilket 
är på både gott och ont. Riskerna med internet är främst påverkan på den personliga integrite-
ten när möjligheterna att sprida information blir allt större. Integriteten kan ta skada av att 
privata uppgifter läcks och sprids som dessutom finns tillgängliga i oändlig tid framöver. Det 
kan leda till enormt lidande och påkalla livslånga skador. I svensk rätt fanns inte tidigare nå-
gon uttrycklig lagregel som uttryckligen förbjöd spridning av uppgifter med integritetskänslig 
                                                
71 Prop. 2016/17:222, s. 62 f.  
72 NJA 2005 s. 712 och RH 2009:45. 
73 Svea hovrätt, dom 2015-09-28 (B 9461-14).  
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karaktär, varför en del brott med koppling till spridning av integritetskänsliga uppgifter döm-
des som förtal eller brott mot PuL. Med anledning av internets breda inkorporering i sam-
hället framgår det av propositionen att lagstiftaren måste vidta åtgärder mot oacceptabla in-
tegritetsintrång. Därför är en ny bestämmelse som skyddar den personliga integriteten i linje 
med samhällsutvecklingen.74  
 
Bestämmelsen aktualiseras när spridning av uppgifter sker utan den utsattes giltiga samtycke 
eller vilja och därmed utgör ett intrång i dennes privatliv. I paragrafen uppställs fem punkter 
som aktualiserar straffansvar, vilka är uttömmande och samtliga kopplade till den privata sfä-
ren.75 Av propositionen framgår att bestämmelsen är en inskränkning av yttrandefriheten, 
varför en allmänt hållen regel som aktualiserar straffansvar inte är aktuell. En sådan regel är 
oförutsägbar och svårtolkad för gemene man. Således är det av betydelse för rättsväsendet att 
regeln tydligt stadgar ett avgränsat tillämpningsområde. De uppgifter som sprids och därmed 
ska kunna aktualisera ansvar är uppgifter som är starkt förankrande till den personliga integri-
teten. I propositionen nämns uppgifter som är kopplade till sexuallivet, vilket kan vara uppgif-
ter dels hänförliga till sexuella preferenser, dels sexuella kontakter. Även uppgifter om en 
persons hälsotillstånd ska omfattas av regleringen med anledning av att sjuka personer allt 
som oftast befinner sig i en skyddslös position. Därtill är det även straffbart att sprida uppgif-
ter om att någon utsatts för ett allvarligt brott, såsom sexualbrott eller våldsbrott. För offret är 
det betydande att inte utsättas för exponering för att underlätta bearbetningsprocessen.76 
 
Ett ytterligare rekvisit i bestämmelsen är att spridningen ska orsaka allvarlig skada för den 
utsatte. Det innebär att endast de fall som orsakar en påtaglig fara eller skada kan aktualisera 
ansvar. Regeringen menar att det högt uppställda kravet är en förutsättning för att införa ett 
förbud om olaga integritetsintrång eftersom det tydligt inskränker yttrandefriheten. De riktlin-
jer som propositionen föreslår vid fastställandet av huruvida en allvarlig skada har skett är hur 
privat uppgiften är, hur stor spridning uppgiften har fått samt till vilka personer uppgiften har 
nått. Känslan av intrång i privatlivet är större om uppgifterna sprids till den utsattes vänner, 
bekanta eller skolklass än om det sprids till okända personer. För att ytterligare balansera rät-
ten till den personliga integriteten och yttrandefriheten har det i paragrafens andra stycke till-
kommit en försvarlighetsbedömning. I en del fall kan det anses berättigat att sprida uppgifter, 
exempelvis i journalistiskt syfte eller för att röja olika typer av missförhållanden.77  
 
          3.2. Ärekränkningsbrott 
 
                    3.2.1. Åtalsregler vid ärekränkningsbrott 
 
Ärekränkningsbrotten utgörs av förtal och förolämpning som återfinns i BrB 5 kap. 1 § re-
spektive BrB 5 kap. 3 §. Särskilda åtalsregler gäller för dessa brott då det som huvudregel 
enbart är målsäganden själv som får väcka åtal, vilket stadgas i BrB 5 kap. 5 §. Allmänt åtal 
                                                
74 Prop. 2016/17:222, s. 29 f. 
75 Bexar, Mikaela, Brottsbalken, (2018-03-17, Karnov), kommentaren till 4 kap. 6 c §, not 182.   
76 Prop. 2016/17:222, s. 34 ff. 
77 Ibid, s. 38 ff. 
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får endast ske under förutsättning att brottet riktar sig mot en person under arton år eller om 
målsäganden i annat fall anger brottet till åtal. Det sagda gäller dock enbart om det anses ford-
rat från allmän synpunkt. Att förtal och förolämpning är så kallade målsägandebrott har länge 
varit en diskussion för lagstiftaren. Den 1 juli 2014 reviderades bestämmelsen för att möjlig-
göra fler allmänna åtal genom att ta bort kravet om att det skulle vara påkallat från allmän 
synpunkt av särskilda skäl.78 Följaktligen kräver nuvarande lydelse att det enbart ska vara 
påkallat från allmän synpunkt. En modifiering av paragrafen ansågs nödvändig mot bakgrund 
av att internet har underlättat för gemene man att förmedla och sprida information, vilket i sin 
tur har ökat riskerna för att bli utsatt för brottsliga uttalanden. Dessutom ansågs det nödvän-
digt att utrymmet för allmänt åtal vidgas, eftersom målsäganden avhåller sig från att väcka 
enskilt åtal och därigenom går miste om upprättelse. Rättegångsprocesser är betungande, inte 
minst utan juridiska och processuella kunskaper, varför det från lagstiftarens synpunkt ansågs 
påkallat att det allmänna tar större ansvar vid lagföring av ärekränkningsbrott. Borttagandet 
av kravet om särskilda skäl har gjort det möjligt att allmänt åtal väcks när en fällande dom 
kan förväntas, när samhällsintresset är särskilt starkt för att brott beivras eller när det finns 
starka skäl med hänsyn till den drabbade att allmänheten bidrar. Således är det inte enbart de 
mest kvalificerade fallen som blir föremål för allmänt åtal.79 
 
I propositionen framfördes vilka möjliga konsekvenser yttrandefriheten torde drabbas av när 
ribban för allmänt åtal sänks. I diskussionen framfördes att möjligheterna till fler allmänna 
åtal gällande ärekränkningsbrott är till fördel för den enskilde, vilket dock inte får påverka 
yttrandefriheten i alltför hög grad. Mediebolagen är av den uppfattningen att allt fler åtal 
kommer väckas, vilket i sin tur kan påverka antalet fällande domar. För mediernas del kan det 
innebära publiceringar som till sin karaktär är relativt restriktiva. Kritiken ansågs inte besva-
rad av regeringen eftersom revideringen inte utökar det straffbara området utan enbart möjlig-
gör fler allmänna åtal. Därutöver framfördes att medierna redan innan ändringen inte kunde 
publicera vad som helst utan behövde förhålla sig till vad som kunde utgöra brott. Sammanta-
get fann regeringen att det fanns ett brett intresse av att enskildas förutsättningar och integritet 
i processuella hänseenden förstärks, speciellt i ljuset av den tekniska utveckling världen står 
inför.80 
 
                    3.2.2. Förtal 
 
Förtal stadgas i BrB 5 kap. 1 § och föranleder straff i form av böter. Den straffbara gärningen 
består i att peka ut någon som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller annars lämna 
uppgift om någon som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning. Det centrala med 
brottet är att hänsyn inte tas till hur den förtalade själv uppfattar utpekandet. Istället är fokus 
på hur omgivningens syn på den förtalade påverkas genom den lämnade uppgiften.81 För 
straffrättsligt ansvar krävs att uppgifterna som lämnats är tillräckligt bestämda för att san-
ningshalten ska kunna prövas. Sålunda faller rena värdeomdömen om andra personer utanför 

                                                
78 Sackemark & Schultz, Näthat – Rättigheter och möjligheter, s. 49 ff.	
79 Prop. 2013/14:47, s. 24 f.  
80 Ibid, s. 25 f.  
81 Sackemark & Schultz, Näthat – Rättigheter och möjligheter, s. 50 f. 
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tillämpningsområdet. Vidare krävs för ansvar att uppgiften lämnats, vilket avser fall där gär-
ningsmannen själv framställer uppgiften för första gången men också fall där denne, eller nå-
gon annan, sprider uppgiften vidare. Det ställs inga specifika krav på hur framställandet eller 
spridandet sker, det kan ske muntligen som skriftligen men också genom fotografier eller vi-
deor. Förtalsansvar förutsätter att uppgiften måste ha kommit någon annan tillhanda än enbart 
den förtalade själv. Följaktligen räcker det inte med att gärningspersonen hade för avsikt att 
framställa eller sprida information om en person, utan det måste nå tredje man. Informationen 
som sprids eller framställs om den utpekade ska få tredje man att missakta den utpekade, det 
vill säga betrakta denne som en sämre människa. Med andra ord kan uttryckas att det uttalade 
ska vara av nedsättande beskaffenhet. Bedömningen av rekvisitet missaktning görs utifrån den 
sociala värderingen på den förtaldes ort samt inom dennes personkrets. Således görs indirekt 
en subjektiv bedömning eftersom den kränkande uppgiften inte behöver nedsätta den utpeka-
des anseende för gemene man utan enkom i de kretsar som denne umgås i. Slutligen bör näm-
nas att förtalsbrottet aktualiseras oberoende av om uppgiften är sann eller inte.82   
 
Det finns ett undantag från huvudregeln stadgat i paragrafens andra stycke som reglerar när 
den skyldige undgår ansvar. Undantaget blir tillämpligt om den som lämnat uppgiften var 
skyldig att uttala sig eller det var försvarligt att lämna uppgift i saken, under förutsättning att 
uppgiften var sann eller att det fanns skälig grund för den. Stycket är en förutsättning för att 
yttrandefriheten inte helt ska falla om intet, vilket påvisar att det finns en stark intressekollis-
ion mellan den personliga integriteten och yttrandefriheten.83  
 
Förtalsparagrafen spelar en central roll för näthatsjuridiken, vilket tydligt visar sig på antalet 
fällande domar med koppling till internet. Det handlar främst om spridande av nakenbilder,84 
filmande av samlag som sedan vistats och spridits,85 men även rena kränkande uttalanden som 
publicerats på internet. I ett hovrättsavgörande fälldes den tilltalade efter att, på bland annat 
en blogg, publicerat ett inlägg om att målsäganden var lögnaktig och manipulerande samt 
ägnade sig åt eskortverksamhet.86 I ett annat avgörande fastslogs att spridande av uppgifter 
via mejl innehållandes att målsäganden var dömd för brott mot barn var att betrakta som för-
tal.87   
 
                    3.2.3. Förolämpning  
 
Förolämpningsbrottet, stadgat i BrB 5 kap. 3 §, har till syfte att skydda självkänslan hos varje 
enskild individ. Följaktligen är bestämmelsen utformad till att ge ett straffrättsligt skydd för 
den subjektiva äran.88 Precis som för brottet förtal är straffet böter. Det karakteristiska för 

                                                
82 Berggren, Nils-Olof, Bäcklund, Agneta, Johansson, Stefan, Leijonhufvud, Madeleine, Munck, Johan, Trost, 
Hedvig, Träskman, Per Ole, Victor, Dag, Wennberg, Suzanne & Werställ, Fredrik, Brottsbalken m.m. / 5 kap.  
Om ärekränkning, (2018-03-16, Zeteo), kommentaren till 5 kap. 1 §.  
83 Sackemark & Schultz, Näthat – Rättigheter och möjligheter, s. 53. 
84 Hovrätten över Skåne och Blekinge, dom 2014-04-02 (B 3425-13). 
85 NJA 1992 s. 594 och NJA 2008 s. 946.  
86 Hovrätten över Skåne och Blekinge, dom 2011-03-16 (B 1836-10). 
87 Svea hovrätt, dom 2010-10-14 (B 3372-09). 
88 Prop. 2016/17:222, s. 72.  
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förolämpningsbrottet är att det för straffansvar krävs att uttalandet ska rikta sig direkt mot den 
berörda personen, således krävs ingen inblandning av tredje part.89 Ytterligare en skillnad mot 
förtal är att det inte finns någon försvarlighetsbedömning att tillgå. Sålunda kan en smädelse 
inte anses ansvarsbefriad och ursäktas för att det var försvarligt att uttrycka sig på det sättet.90 
En förutsättning för att brottet ska leda till straff är att gärningspersonen smädar en annan 
individ samt att den berörda personen uppmärksammar smädelsen. Det kan ske genom ett 
kränkande tillmäle, exempelvis genom ett öknamn, eller genom ett skymfligt beteende, för-
slagsvis genom nedlåtande behandling.91  
 
I internetmiljön uppkommer viss tillämpningsproblematik vad gäller personligt riktade med-
delanden, vilket kan belysas med ett fall från Svea hovrätt. Den tilltalade i målet hade via sitt 
kontaktnamn på MSN92 skrivit följande om målsäganden ”K. din snuthora, ska bli kul o se din 
min när din fru står på alla 4 o jag bakom medans din dotter suger på min pung!”. HovR an-
såg att uttalandet inte kunde falla under straffbestämmelsen förolämpning eftersom det inte 
fanns något som talade för att gärningspersonen riktat texten direkt till offret. I domskälen 
skrev HovR att det funnits en risk för att det skrivna i kontaktnamnet skulle nå målsäganden 
men att texten inte kunde anses tillräckligt riktad mot målsäganden för att bifalla åtalet.93 
Nämnas bör också att åtalet gällde förtal men även den delen ogillades eftersom HovR ansåg 
att det rörde sig om ett värdeomdöme, som ovan nämnt, inte kan grunda straffansvar. 
 
Mot bakgrund av åtalsbegräsningen som redogjorts för ovan rör praxis om förolämpning 
främst personer som har förolämpats i samband med sin yrkesutövning94 samt uttalanden 
kopplade till individers etnicitet95. Fällande praxis beträffande förolämpningar begångna på 
internet är mycket begränsat men i ett hovrättsfall dömdes en person för förolämpning efter 
att ha skickat sex olika e-postmeddelanden till en riksdagstjänsteman innehållandes uttalanden 
som ”Åk hem till Afrika fort som fan”, ”om muslimnegrer” samt ”Ta bort din hemska djung-
elbild från riksdagens hemsida!!!!”.96 I ett annat avgörande dömdes den tilltalade för föro-
lämpning efter att i en skypekonversation ha skickat ett hakkors till en person med utländskt 
påbrå. Rätten fann det utrett att gärningspersonen förstod symbolvärdet i att skicka ett hakkors 
till en person med utländsk bakgrund. Därtill uppfattade målsäganden det som obehagligt och 
hotfullt att få ett hakkors skickat till sig, varför straffbestämmelsen i BrB 5 kap. 3 § kunde 
tillämpas.97 Slutligen ska nämnas ett ytterligare tingsrättsavgörande som föranledde straffan-
svar. Målsäganden fick motta två olika sms från den tilltalade varvid det ena innehöll texten 
”Vem fan e du sug kuk din äckliga aids neger ring din mamma hela släkt och polisen med”. 

                                                
89 Prop. 1962:10, s. B 148.  
90 Sackemark & Schultz, Näthat – Rättigheter och möjligheter, s. 60. 
91 Berggren, Nils-Olof, Bäcklund, Agneta, Johansson, Stefan, Leijonhufvud, Madeleine, Munck, Johan, Trost, 
Hedvig, Träskman, Per Ole, Victor, Dag, Wennberg, Suzanne & Werställ, Fredrik, Brottsbalken m.m. / 5 kap. 
Om ärekränkning, (2018-03-16, Zeteo), kommentaren till 5 kap. 3 §.  
92 En populär social medietjänst innan tjänsten den 16 oktober 2006 stängdes ner.	
93 RH 2009:40.  
94 NJA 1994 s. 557.  
95 NJA 1989 s. 374.  
96 Svea hovrätt, dom 2008-09-04 (B 7460-07). 
97 Borås tingsrätt, dom 2015-01-30 (B 3167-14). 
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Domstolen fann uttalandena som kränkande och ämnande att skada målsägandens självkänsla, 
och dömde den tilltalade för förolämpning.98 
 
          3.3. Sammanfattning 
 
Ovan har fem olika straffrättsliga brott presenterats, samt åtalsregler för målsägandebrott, som 
var och en har kopplingar till näthatsjuridiken. Ett av brotten, olaga integritetsintrång, instif-
tades så sent som den 1 januari 2018. Regeringen ansåg att det fanns ett stort behov av att 
stärka och skydda den personliga integriteten i och med internets snabba inkorporering i sam-
hället. Tidigare har spridning av integritetskänsliga uppgifter mestadels fallit under förtalsbe-
stämmelsen i BrB 5 kap. 1 §. Mot bakgrund av den nya regleringen har lagstiftaren tagit små 
steg mot att inse allvaret med internet som brottsplats och utvidgat dagens lagstiftning för 
tydligare anpassning mot den digitala världen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
98 Västmanlands tingsrätt, dom 2014-10-13 (B 2462-14). 
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4. Allokerat ansvar  
 
Näthat är ett växande samhällsproblem.99 För att hämma problematiken kring kränkande 
kommentarer och hot på internet är ansvarsutkrävning av betydelse.100 Ovan har redogjorts 
för när ansvar kan aktualiseras mot de personer som primärt näthatar. Följande avsnitt ska 
utreda huruvida det är möjligt att utkräva ansvar från någon annan än den som primärt kränkt 
eller hotat någon. Således utreds möjligheterna för tredjepartsansvaret i svensk rätt på icke-
grundlagsskyddade forum.  
 
          4.1. Författningar som explicit aktualiserar mellanhänders ansvar  
 
År 1998 trädde lag (1998:112) om ansvar för elektroniska anslagstavlor [cit. BBS-lagen] i 
kraft. Lagen gäller för elektroniska anslagstavlor som innebär elektronisk förmedling av med-
delanden. Definitionen av meddelanden är för denna lag vidsträckt då text, bild, ljud och in-
formation i övrigt omfattas av rekvisitet. För lagens tillämplighet krävs som huvudregel ett 
interaktivt innehåll.101  
 
Tillhandahållaren, det vill säga den som har inflytande över tjänstens användning och som 
leder verksamheten, över en elektronisk anslagstavla har enligt BBS-lagen 3 § en skyldighet 
att upplysa användarna om sin identitet. Därtill finns hos tillhandahållaren en plikt att fram-
föra information till användarna om i vilken omfattning inkomna meddelanden blir tillgäng-
liga för andra. Följaktligen är de uppställda kraven på att offentliggöra tillhandahållarens 
identitet en möjlighet för gemene man att vidta åtgärder mot straffbara meddelanden som sker 
på internet, eftersom det alltid finns en ansvarig person för tjänsten. Nämnas ska att tillhanda-
hållaren kan vara både en juridisk som fysisk person. Ytterligare skyldigheter som ålagts till-
handahållaren är att ha uppsikt över tjänsten samt radera uttalanden och meddelanden som är 
olagliga. Uppsiktsskyldigheten föreskrivs i BBS-lagen 4 § och är en förutsättning för att 
kunna fullgöra skyldigheten om avlägsnade av lagstridiga meddelanden som stadgas i BBS-
lagen 5 §. Tillhandahållaren måste, för att fullgöra uppsiktsskyldigheten, regelbundet kontrol-
lera innehållet i den elektroniska anslagstavlan. Enligt lagstiftaren är det inte rimligt att kräva 
av tillhandahållaren att aktivt dagligen kontrollera anslagstavlan utan en riktlinje torde vara 
minst en gång i veckan.102 Skyldigheten att förhindra spridning gäller för vissa typer av upp-
räknande olagliga meddelanden. Dessa är uttömmande varför skyldigheten enligt BBS-lagen 
5 § är begränsad.103 Av de uppräknande brotten i paragrafen är det för den här uppsatsens 
framställning och ur ett näthatsperspektiv enbart brotten olaga hot och olaga integritetsintrång 
som är aktuella. Dessa brott adderades till paragrafen den 1 januari 2018 efter att lagstiftaren 
ansåg att det fanns ett behov av att utvidga straffansvaret enligt BBS-lagen. Revideringen 
ansågs nödvändig eftersom internet sedan lagens tillkomst år 1998 har utvecklats och internet-

                                                
99 Olsen, SvJT 2015, s. 311. 
100 Sackemark & Schultz, Näthat – Rättigheter och möjligheter, s. 21 ff. 
101 Prop. 1997/98:15, s. 1 ff.  
102 Ibid, s. 13 ff. 
103 Kronqvist, Stefan, Brott och digitala bevis, 3 uppl., Norstedts Juridik, Stockholm, 2013 [cit. Kronqvist, Brott 
och digitala bevis], s. 205.  
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tjänsterna ökat. Internetutvecklingen har gett upphov till ökade risker för personliga integri-
tetskränkningar samt skadeverkningar, och för den utsatte är det av betydelse att kränkande 
meddelanden tas bort. Således fanns det enligt regeringen ett behov av att utvidga BBS-lagen 
5 § till att även omfatta olaga hot och olaga integritetsintrång som har till syfte att skydda den 
personliga integriteten.104 Av paragrafens tredje stycke framgår att skyldigheten även till-
kommer den som på uppdrag av tillhandahållaren ska hålla uppsikt över den elektroniska an-
slagstavlan, exempelvis en moderator.105  
 
Om tillhandahållaren av en elektronisk anslagstavla uppsåtligen eller av grov oaktsamhet inte 
förhindrar spridning av brottsliga meddelanden kan böter eller fängelse ådömas honom eller 
henne. Straffsanktionen stipuleras i lagens 7 §. Underlåtenhet att radera ett brottsligt med-
delande under mer än en veckas tid är att anses som grovt oaktsamt. Dock kan ansvar enligt 
BBS-lagen endast utkrävas såvida BrB inte är möjlig att tillämpa. I BBS-lagen 7 § 2 st. stad-
gas nämligen att lagen är subsidiär i förhållande till BrB.106 Beträffande BBS-lagens tillämp-
lighet på grundlagsskyddade forum framgår enligt lagens 2 § p. 3 att TF och YGL har före-
träde. Således utesluts tillhandahållarens ansvar på forum som har grundlagsskydd.107 En för-
utsättning för ansvarsutkrävning är att det så kallade uppenbarhetsrekvisitet måste vara upp-
fyllt. Det innebär att ansvar endast kan åläggas tillhandahållaren om det för honom eller 
henne var uppenbart att meddelandet var av sådan brottslig karaktär som avses i BBS-lagen 5 
§ 1 p. Personer som tillhandahåller elektroniska anslagstavlor arbetar allt som oftast inte med 
tjänsterna yrkesmässigt, varför det inte heller är realistiskt att tillhandahållaren ska kunna ta 
ställning i komplicerade gränsdragningsproblem inom juridiken. Följaktligen begränsas till-
handahållarens skyldighet till meddelanden som uppenbart innefattar brottslig karaktär. En 
ytterligare begräsning av lagen är att enbart direkta meddelanden faller innanför tillhandahåll-
arens ansvarsområde, varför länkar publicerade på hemsidan inte omfattas.108  
 
En annan lag som kan appliceras på mellanhänders ansvar är lag (2002:562) om elektronisk 
handel och andra informationssamhällets tjänster [cit. E-handelslagen]. Till skillnad från 
BBS-lagen gäller E-handelslagen enbart i kommersiella sammanhang. Lagens huvudsakliga 
tillämpningsområde är för tjänster som normalt utförs mot betalning och som skickas till 
tjänstemottagaren efter en individuell begäran via elektronisk väg.109 Därutöver gäller lagen 
även för värdtjänster, såsom chattjänster där det finns möjlighet till kommunikation mellan 
olika personer utan inblandning av tjänsteleverantören.110 Några uppställda skyldigheter som 
tillkommer tjänsteleverantören vid eventuellt brottsligt innehåll på chattutrymmen framgår 
inte av E-handelslagen såsom i BBS-lagen. Däremot stadgas en ansvarsfrihetsregel i lagens 
18 § för vilken det framgår att en tjänsteleverantör kan undgå ansvar för en tjänstemottagares 
brottsliga meddelande, såvida en av två förutsättningar är uppfyllda. Ansvarsfrihet inträder för 
situationer dels när tjänsteleverantören inte har kännedom om det publicerade materialet som 
                                                
104 Prop. 2016/17:222, s. 77 ff.  
105 Prop. 1997/98:15, s. 17. 
106 Ibid, s. 20 f. 
107 Forsman, Internetpublicering och sociala medier – En juridisk vägledning, s. 131. 
108 Prop. 1997/98:15, s. 17. 
109 Olsen, SvJT 2015, s. 302.  
110 Prop. 2001/02:150, s. 121.  
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anses brottsligt, dels för de fall tjänsteleverantören får kännedom om materialet men utan 
dröjsmål förhindrar spridning av det brottsliga innehållet.111 Den relativt långtgående ansvars-
friheten har sin grund i att mellanhänder inte ska åläggas ett alltför orimligt stort ansvar ef-
tersom det skulle leda till reducerad utveckling för informationssamhället.112 
 
          4.2. Gärningsmannaskap och medverkansansvar 
 
Ovan framfördes att BBS-lagen innehåller en subsidiaritetsklausul för vilken innebär att BrB 
äger företräde vid eventuell ansvarsutkrävning. Således är det av intresse att utreda tillämp-
ligheten av två andra presumtiva ansvarsgrunder, nämligen gärningsmannaskap och medver-
kansansvar. Belysas bör att tillämpligheten av dessa två ansvarsgrunder ska prövas innan 
övervakningsansvaret i BBS-lagen är applicerbart.113  
 
                    4.2.1. Gärningsmannaskap 
 
Flera personer kan hållas ansvarig såsom gärningsman eftersom var och en som uppfyller 
rekvisiten i en straffbestämmelse faller under definitionen av en gärningsperson. Straffansvar 
aktualiseras som huvudregel vid gärningspersonens aktiva handlande men kan även vid gär-
ningsmannens underlåtenhet hållas ansvarig som gärningsman.114 För mellanhänders ansvar 
enligt BrB eller BBS-lagen föreskrivs inte något strikt ansvar utan det avgörande är den sub-
jektiva täckningen, ehuru att gärningsmannen agerat uppsåtligen eller oaktsamt. Det upp-
ställda kravet om subjektiv täckning inskränker ansvarsutkrävningen något,115 men den så 
kallade skuldprincipen är inom svensk straffrätt starkt förankrad.116 En tillhandahållare av en 
tjänst kan hållas ansvarig som gärningsman, såvida subjektiv täckning föreligger, i de fall han 
eller hon aktivt godkänner ett brottsligt uttalande på ett forum som finns tillgängligt för all-
mänheten.117 I ett mål från HovR har det fastställts att en tillhandahållare som aktivt valt att 
publicera ett uttalande på en modererad tjänst utgjort förtal, enligt BrB:s regler, och därmed är 
att betrakta som gärningsperson. Det var genom tillhandahållarens aktiva handlande som utta-
landet fick spridning, varför HovR dömde tillhandahållaren såsom gärningsman och skyldig 
till förtal.118 Ansvaret för en tillhandahållare är mer långtgående vid modererade tjänster än 
för omodererade tjänster.119  
 
Ovan har fastställts att en tillhandahållare genom aktivt handlande kan betraktas som gär-
ningsman. Huruvida en tillhandahållare kan hållas ansvarig som gärningsman genom underlå-
tenhet har berörts i ett annat rättsfall från HD. I målet var det en fråga om tillhandahållarens 
                                                
111 Olsen, SvJT 2015, s. 302 ff.  
112 Prop. 2001/02:150, s. 87. 
113 Prop. 1997/98:15, s. 21. 
114 Asp, Petter, Ulväng, Magnus & Jareborg, Nils, Kriminalrättens grunder, 2 uppl., Iustus Förlag, Uppsala, 
2014 [cit. Asp m.fl., Kriminalrättens grunder], s. 72 ff. 
115 Lindberg, Agne & Westman, Daniel, Praktisk IT-rätt, 3 uppl., Norstedts Juridik, Stockholm, 2001 [cit. Lind-
berg & Westman, Praktisk IT-rätt], s. 137. 
116 Asp m.fl., Kriminalrättens grunder, s. 269.	
117 SOU 1996:40, s. 203.  
118 Göta hovrätt, dom 2011-04-19 (FT 2010-10).  
119 Forsman, Internetpublicering och sociala medier – En juridisk vägledning, s. 72.   
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underlåtenhet att radera tredje mans yttrande kunde utgöra en grund för att betrakta tillhanda-
hållaren som gärningsman i straffrättslig mening. Följden av att inte avlägsna kommentarerna 
bidrog till betydande spridning av innehållet. HD framhöll att som huvudregel krävs aktivt 
handlande för att ansvar ska utdömas såsom gärningsman. Underlåtenhet kan dock också fö-
reskriva ansvar såvida det finns en skyldighet att förhindra spridning, det vill säga att det före-
ligger en sorts garantställning. Åklagaren anförde att tillhandahållaren befunnit sig i en ga-
rantställning genom uppsiktsplikten i BBS-lagen 4 §. HD var inte av samma bedömning ef-
tersom en sådan bred tolkning av uppsiktsplikten medför ett alltför långtgående ansvar som 
inte är i linje med garantlärans allmänna regler. Underlåtenheten bör i vart fall enligt HD 
framstå som lika straffvärd som ett aktivt handlande, vilket förutsätter särskilda fall av kvali-
ficerad underlåtenhet. Följaktligen fastslog HD att tillhandahållaren inte kunde betraktas som 
gärningsman i lagens mening. Två av justitieråden var dock skiljaktiga. De anförde att under-
låtenhet att uppfylla uppsiktsplikten och den tillhörande skyldigheten att avlägsna brottsliga 
uttalanden kan bestraffas enligt garantläran.120 Justitieråden hänvisade till ett betänkande där 
det framfördes att tillhandahållaren får en garantställning genom uppsiktsplikten i BBS-
lagen.121  
 
                    4.2.2. Medverkansansvar  
 
Beträffande medverkansansvar blir regeln i BrB 23 kap. 4 § tillämplig. Där stipuleras att an-
svar inte enbart ska ådömas den person som utfört den otillåtna gärningen utan även den som 
främjat honom eller henne med råd eller dåd.122 I förarbetet till E-handelslagen framgår att 
mellanhänders ansvar allt som oftast torde aktualiseras genom medverkan.123 Medverkansan-
svar förutsätter att brottet inte har fullbordats eftersom det i praktiken inte går att främja ett 
redan slutfört brott. Således är det av betydelse att medverkansgärningen förövas före eller 
parallellt med medverkansobjektet.124 Att fälla en person för internetrelaterade brott med stöd 
av medverkansregeln sker främst på internforum som har till syfte att sprida och diskutera 
åsikter som är främlingsfientliga.125 Enbart det faktum att en individ grundar och driver en 
webbplats med interaktivt innehåll, där det finns risk för att icke legala uttalanden sprider sig, 
räcker inte för att aktualisera medverkansansvar. En sådan handling anses vara i linje med 
samhällsintresset; att kunna ta del av och sprida information.126 
 
Genom perdurerande brott, alltså brott som anses pågå under hela den tid som ett tillstånd 
varar, möjliggör för fler medverkansgärningar. Underlåtenhet att upphäva tillståndet är en del 
av brottet. Exempel på perdurerande brott är frihetsberövande samt innehav av narkotika, var-
för de näthatsrelaterade brotten, benämnda i uppsatsens tredje kapitel, inte är att betrakta som 
perdurerande brott.127 HD är av den uppfattningen att medverkan inte kan aktualiseras när 

                                                
120 NJA 2007 s. 805 I. 
121 SOU 1996:40, s. 204. 
122 Asp m.fl., Kriminalrättens grunder, s. 429 f.  
123 Prop. 2001/02:150, s. 89. 
124 Asp m.fl., Kriminalrättens grunder, s. 439. 
125 Lindberg & Westman, Praktisk IT-rätt, s. 138 f.  
126 Prop. 2001/02:150, s. 89. 
127 Asp m.fl., Kriminalrättens grunder, s. 202. 
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främjandet sker efter det att brottet har fullbordats. I fallet var det en fråga om en tillhandahål-
lare av en databas som underlåtit att radera kränkande uttalanden och kommentarer. Medver-
kansansvar var inte möjligt att åberopa eftersom de brottsliga kommentarerna redan publice-
rats och blivit tillgängliga för andra besökare av hemsidan. Brottet var redan fullbordat, varför 
HD var av den uppfattningen att det inte gick att främja till fortsatt spridning av de kränkande 
kommentarerna. Det aktuella brottet som tillhandahållaren blev åtalad för föll inte inom kate-
gorin för perdurerande brott, varför möjligheterna till att döma tillhandahållaren som med-
hjälpare var urholkade.128  
 
          4.3. Sammanfattning 
 
Ansvarsutkrävning är en betydelsefull aspekt för att angripa näthat. Ovan har anförts att även 
mellanhänder kan ådömas straffansvar med stöd av BBS-lagen samt E-handelslagen. Dessu-
tom finns en möjlighet att mellanhänder i en del fall döms som gärningsmän alternativt med-
verkande. Trots att det uppställs tämligen skilda teoretiska möjligheter att hålla mellanhänder 
straffrättsligt ansvariga för näthatsbrottsliga yttranden finns dock praktiska svårigheter. Dessa 
utgörs framförallt av att det inte är möjligt att åberopa garantläran, begränsad brottskatalog 
enligt reglerna i BBS-lagen samt att näthatsbrotten inte anses vara perdurerande. Följaktligen 
kan sammanfattas att mellanhänders ansvar är tämligen begränsat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
128 NJA 2007 s. 805 I. 
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5. Anonymitetsproblematiken 
 
Ett av internets signum är möjligheterna till att vara anonym eller använda en pseudonymitet 
eller alias. Valbarheten av att vara anonym på nätet är för många en demokratisk rättighet 
eftersom det ökar möjligheterna till att göra sin röst hörd i kontroversiella samhällsdebatter. 
Förglömmas får dock inte att anonymiteten förenklar spridandet av hot och kränkningar på 
nätet samt att det ökar riskerna för att inga bevis finns att tillgå i en eventuell domstolspro-
cess.129 Bevisning är dels en av grundpelarna för rättssäkerheten, dels avgörande för huruvida 
det blir en friande eller fällande dom.130 Följaktligen ska följande avsnitt behandla möjlighet-
erna till att synliggöra de osynliga gärningsmännen för att offren ska få upprättelse. 
 
          5.1. Det avgörande beviset 
 
Gärningsmannens identitet är viktig för ansvarsutkrävning, men i och med internets ökade 
möjligheter till anonymitet jämfört med i den reella världen försvåras möjligheterna till ett 
utpekat ansvarssubjekt. Trots svårigheterna med att fälla gärningsmän dolda bakom da-
torskärmarna är anonymiteten inte någon ansvarsfrihetgrund. Okända ansvarssubjekt är lika 
skyldiga som kända gärningsmän och likaledes straffrättsligt ansvariga.131 Avsaknad av en 
identifierad gärningsperson omöjliggör dock ansvarsutkrävning, varför många gärningsmän 
undslipper ansvar. Dessutom finns det tjänster som istället för att avanonymisera stärker ano-
nymiteten på internet, vilket har gett upphov till ifrågasättande huruvida rättsväsendet saknar 
resurser till att synliggöra näthatarna.132 En viktig aspekt i debatten kring anonymitetsproble-
matiken på internet är att all aktivitet och kommunikation som sker på virtuella forum lämnar 
spår efter sig. Spåren som utgör avgörande bevis utgörs främst av IP133-adresser.134 För att 
identifiera en gärningsperson som på internet skriver kränkande kommentarer eller hot är det 
följaktligen avgörande att få del av IP-adressen för att därefter få uppgifter om den fysiska 
person som har koppling till IP-numret.135 För att få information om gärningspersonen kan i 
regel internetoperatören i kombination med det bolag som tillhandahåller internettjänsten, till 
exempel Facebook eller Youtube, se IP-adressen vid det tillfälle då den kränkande kommenta-
ren publicerades.136 För att IP-adressen ska kunna utgöra bevisning vid ett eventuellt åtal är 
lag (2003:389) om elektronisk kommunikation [cit. LEK] av stor betydelse.137  
 

                                                
129 SOU 2016:7, s. 112 f.  
130 Brottsoffermyndigheten, Vittnesstödshandboken, Brottsoffermyndigheten, Umeå, 2006 (ISBN 91-974139-3-
3), s. 17.  
131 Boman, Benjamin O.J., Vem ansvarar för förtal på Internet?, Infotorg Juridik 2011-09-09, 
”http://www.infotorgjuridik.se/premium/mittijuridiken/praktikerartiklar/article167905.ece” (hämtad 2018-03-21) 
[cit. Boman, Vem ansvarar för förtal på Internet?].  
132 Sackemark & Schultz, Näthat – Rättigheter och möjligheter, s. 46 f. 
133 Är en förkortning för Internet Protocol och är ett nummer som identifierar en viss dator på internet. Kan lik-
nas med en hemadress till våra bostäder.  
134 Olsen m.fl., Kommunikationsrätt i det elektroniska medielandskapet, s. 65.  
135 Boman, Vem ansvarar för förtal på Internet?. 
136 Brå rapport 2015:6, s. 90 f.  
137 Olsen m.fl., Kommunikationsrätt i det elektroniska medielandskapet, s. 62. 
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LEK trädde i kraft i juli år 2003 till följd av ett antal EU-direktiv och har som huvudsyfte att 
enskilda och myndigheter ska få tillgång till säkra och effektiva elektroniska kommunikation-
er.138 Därutöver har lagen även kommit att spela en avgörande roll i arbetet med att avanony-
misera användare på internet. Enligt LEK 1 kap. 4 § 1 st. gäller lagen nämligen för kommuni-
kationsnät och kommunikationstjänster, varvid internet inryms i det första begreppet.139 I la-
gens sjätte kapitel regleras behandling av bland annat trafikuppgifter för brottsbekämpande 
ändamål. I enlighet med LEK 6 kap. 16 a § har internetoperatören en skyldighet att lagra upp-
gifter om abonnemang och elektroniska meddelanden som är av betydelse vid spårning och 
identifiering av kommunikationskällan. Det innebär att lagring ska ske för datum, tidpunkt, 
kommunikationstyp, kommunikationsutrustning samt slutmålet och varaktigheten för kom-
munikationen. Resultatet blir att lagringen bland annat ska innehålla uppgifter som är kopp-
lande till en IP-adress.140 Stadgat i LEK 6 kap. 20 § har internetleverantörer dock som huvud-
regel tystnadsplikt vad gäller de lagrade uppgifterna. Anledningen är främst för att utelämna 
ett visst integritetsintrång hos abonnenten eftersom denne har rätt till ett privatliv.141  
 
Från huvudregeln finns dock tre stycken undantag från tystnadsplikten. Enligt LEK 6 kap. 16 
c § är internetoperatören skyldig att lämna ut uppgifter i enlighet med LEK 6 kap. 22 § 2 p., 
rättegångsbalkens (1942:740) regler om hemlig avlyssning och övervakning av elektronisk 
kommunikation samt lagen (2012:278) om inhämtning av uppgifter om elektronisk kommu-
nikation i de brottsbekämpande myndigheternas underrättelseverksamhet.142 Beträffande nät-
hat tillämpas inte de två sistnämnda författningarna eftersom dessa reglerar grövre brottslig-
het.143 Följaktligen tillämpas undantaget föreskrivet i LEK 6 kap. 22 § 2 p. på näthatsjuridi-
ken. Där stipuleras att internetleverantören är skyldig att lämna ut uppgifter om polis eller 
åklagare begär det. Följaktligen innebär det att polis och åklagare har en rätt att vid misstanke 
om brott få ta del av bland annat namn, adress eller andra uppgifter kopplade till internetan-
vändaren. Därutöver behöver uppgifterna som begärs ut inte ha någon direkt koppling till den 
misstänkte förövaren utan det räcker med att informationen är nödvändig för utredningen av 
brottet. År 2012 genomfördes en lagändring av LEK 6 kap. 22 § där en av orsakerna var pro-
blematiken kring det växande samhällsproblemet näthat. I propositionen framfördes att det för 
att få bukt med problematiken kring hot och kränkningar på nätet är av betydande vikt att 
brottsutredande myndigheter får ta del av uppgifter som kan leda fram till en misstänkt gär-
ningsman. Undantaget för tystnadsplikten aktualiserades tidigare enbart i situationer när fäng-
else var föreskrivet för det straffrättsliga brottet, men i och med teknikens snabba utveckling 
och människors ökande användning av internet ansågs det kravet inte förenligt med skyddsin-
tresset. Sålunda togs kravet bort och ersattes med att abonnemangsuppgifter kan begäras ut av 
de brottsbekämpande myndigheterna redan när enbart böter är föreskrivet i straffskalan. Mot 
bakgrund av att de flesta näthatsbrott är bötesstraff förbättrades möjligheterna till att få ut IP-
adresser för att därmed kunna utreda och ingripa när hot och kränkningar yttras på nätet.144 
                                                
138 Prop. 2002/03:110, s. 1.  
139 Olsen m.fl., Kommunikationsrätt i det elektroniska medielandskapet, s. 62. 
140 Prop. 2010/11:46, s. 13 f.  
141 Prop. 2011/12:55, s. 51 f. 
142 SOU 2015:31, s. 111 f.  
143 Kronqvist, Brott och digitala bevis, s. 92. 	
144 Prop. 2011/12:55, s. 52 ff.  
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Ytterligare en förändring som gett ökade möjligheter att få ut IP-adresser är 2014 års revide-
ring av åtalsprövningsregeln i BrB 5 kap. 5 §. Där stipuleras som ovan nämnt att åtal endast 
får väckas av åklagare i undantagsfall, således ska förtal och förolämpning som huvudregel 
åtalas av målsäganden. Mot bakgrund av att ärekränkningsbrotten är så kallade målsägande-
brott har det saknats möjligheter för offret att avanonymisera gärningsmannen när denne blivit 
utsatt för näthat,145 eftersom det enbart är polis- eller åklagarmyndigheten som har en möjlig-
het att begära ut information om IP-adresser vid misstanke om brott.146 Således ansågs det 
påkallat att stärka det processuella skyddet för enskilda individer genom att sänka ribban för 
när allmänt åtal kan väckas beträffande ärekränkningsbrotten. Fler ingripanden och bättre 
möjligheter till uppklarande av brott var enligt propositionen skäl för att inte enbart de mest 
kvalificerande fallen skulle falla in under allmänt åtal.147  
 
          5.2. Kvarvarande problematik 
 
Vad som beskrivits ovan har gett skenet av att anonymitetsproblematiken inte längre utgör 
något problem vad gäller utredning av brott som sker i den virtuella världen. En sådan bild 
vore en förskönande bild av verkligheten.148 Ett fortsatt problem är att förtal och förolämp-
ning är så kallade målsägandebrott. Trots att kraven vad gäller åklagarens möjligheter att 
väcka allmänt åtal har lättats något är ändock presumtionen att målsäganden ska väcka enskilt 
åtal beträffande brotten förtal och förolämpning.149 En undersökning genomförd av Brå visar 
att åklagare är av den uppfattningen att lagändringen inte innebär någon större förändring i 
deras arbete mot att väcka åtal för ärekränkningsbrotten. Således är den lagändring som ge-
nomfördes år 2014 delvis utan större inverkan.150 
 
För att erhålla IP-adresser krävs ibland hjälp av det företag som tillhandahåller ett visst forum 
eller en internettjänst. När företag befinner sig utanför Sveriges gränser hanteras utlämningen 
av uppgifter allt som oftast via samarbeten. En undersökning visar dock att det fortfarande 
finns betydande problem för Sverige att erhålla information om inloggningsuppgifter som ägs 
av ett utländskt bolag. Merparten av de forum där kränkningar och hot förekommer ägs av 
bolag som har sitt säte utanför Sverige, vilket gör att problemet med inloggningsuppgifter blir 
särskilt tvistigt och komplext. YouTube är ett exempel på ett utlandsägt företag som är re-
striktiva vad gäller utlämnande av information om sina användare. För att erhålla användarin-
formation krävs en begäran om så kallad internationell rättshjälp, vilket är både tidskrävande 
och komplicerat samt tillämpas i praktiken enbart vid allvarlig brottslighet.151 Därutöver krävs 
i en del fall dubbel kriminalisering för att utlämnande av uppgifter ska vara aktuellt.152 Följ-

                                                
145 Prop. 2013/14:47, s. 22.  
146 Prop. 2011/12:55, s. 101.  
147 Prop. 2013/14:47, s. 25. 
148 Sackemark & Schultz, Näthat – Rättigheter och möjligheter, s. 105 f. 
149 Prop. 2013/14:47, s. 38. 
150 Brå rapport 2015:6, s. 89. 	
151 Ibid, s. 91.  
152 Kronqvist, Brott och digitala bevis, s. 86. 
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den blir att det försvårar möjligheterna till att utreda näthat samt ådöma ansvar mot den skyl-
dige.153 
 
Den ovan nämnda problematiken kring internetföretag som avhåller sig från att lämna ut 
inloggningsuppgifter och därmed försvårar möjligheterna till att finna en IP-adress belyser 
ytterligare problematik beträffande enskilda åtal. Internationell rättshjälp kan endast begäras 
av svenska myndigheter, varför denna möjliga åtgärd bortfaller vid åtal som ska väckas av 
målsäganden själv.154 Som enskild individ kompliceras dessutom möjligheterna till att begära 
ut information av utländska bolag, då sådana samarbeten vanligtvis gäller mellan företag och 
myndigheter.155 
 
Problematiken kring svårigheterna att identifiera näthatare stannar inte vid enskilda åtal och 
internetföretag som väljer att inte lämna ut IP-adresser. Kunskapsbrist kring internetrelaterade 
lagar och regler hos polis- och åklagarväsendet är ett annat problem som försvårar identifie-
ringen av potentiella gärningsmän.156 Dessutom finns ett problem med dynamiska adresser 
som möjliggör att flera användare tilldelas samma IP-adress, vilket omöjliggör arbetet med att 
få ut information om en specifik individ.157 I de fall en specifik IP-adress går att få tag på 
finns ytterligare problemområden som utgörs av internetanvändare som använder diverse 
krypteringar eller andras abonnemang för att dölja sin egen identitet.158 Beträffande näthatsre-
laterade brott finns en problematik kring bevissäkringen där tiden är en avgörande faktor. Hot 
och kränkningar som sker på webbplatser kan lätt ändras eller raderas av gärningsmannen 
innan polis eller målsägande hinner säkra bevisningen.159  
 
          5.3. Sammanfattning 
 
Lagändringarna som skedde år 2012 och år 2014 har öppnat upp möjligheterna för de brotts-
bekämpande myndigheterna att avanonymisera gärningsmän som skriver kränkande kommen-
tarer och hot på internet. Mot bakgrund av den informationen leds tankarna till att den person-
liga integriteten anses något starkare än yttrandefriheten. En sådan slutsats är möjligen alltför 
långdragen och inte sanningsenlig. Det är nämligen tydligt att det finns kvarstående proble-
matik med att identifiera gärningsmän som begår brott virtuellt. Det handlar främst om att 
ärekränkningsbrotten som huvudregel är målsägandebrott samt att arbetet med att samla in 
inloggningsuppgifter försvåras när företaget är utlandsägt. Således kan konstateras att det fort-
farande finns stora möjligheter att undgå ansvar när brott begås virtuellt. 
 
 

                                                
153 Brå rapport 2015:6, s. 91.	
154 Prop. 1995/96:4, s. 14.  
155 Brå rapport 2015:6, s. 91. 
156 Ibid, s. 102 f. 
157 Malm, Christoffer, Bristen på ip-adresser hindrar polisen att utreda mord. Operatörerna är bakbundna av 
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6. Sammanfattande analys och slutsats 
 
          6.1. Sammanfattande analys 
 
                    6.1.1. Yttrandefrihet eller personlig integritet?  
 
För ett demokratiskt samhälle är det av stor vikt att ha en fungerande yttrandefrihet men även 
respekt för den personliga integriteten. Det är sällan som dessa skyddsintressen går hand i 
hand, då en överträdelse av det ena påverkar det andra skyddsintresset. Gemene man tar sig 
friheten att öppet skriva kommentarer utan att ha i åtanke att uttalandet må hota eller kränka 
någon annan. Respekten mot andra människor tycks ha minskat i takt med att internet har 
inkorporerats i samhället. Yttrandefriheten är grundlagsfäst och uppställer därmed ett starkt 
skydd i svensk rätt. Enbart den infallsvinkeln att yttrandefriheten stadgas i tre olika grundla-
gar; RF, TF och YGL får anses innebära att rätten att fritt få uttrycka sina åsikter, tankar och 
känslor är betydelsefull för det svenska samhället. Även det synsättet att RF utgör ett mini-
miskydd för yttrandefriheten medan TF och YGL innehåller detaljregleringar och därmed 
uppställer ett maximiskydd för yttrandefriheten får anses utgöra ytterligare faktorer som in-
verkar på yttrandefrihetens viktiga roll i samhället. Däremot är yttrandefriheten inte absolut 
utan kan inskränkas med stöd av RF 2 kap. 23 § där ett skäl hänför sig till värnandet av det 
individuella anseendet. Följaktligen är yttrandefriheten och integriteten inte helt och hållet 
varandras motsatser utan skyddar varandra i viss mån. Dock får inte glömmas bort att in-
skränkningen inte helt är utan undantag eftersom ytterligare villkor uppställs i RF 2 kap. 21 §, 
där begräsning exempelvis enbart får ske om den fria åsiktsbildningen inte hotas. Slutsatsen 
blir trots detta att den personliga integriteten och yttrandefriheten sällan samspelar med an-
ledning av att uttalanden lätt kan hänföras till att fritt få uttrycka sina åsikter.  
 
Även YGL inskränker i viss mån yttrandefriheten genom brottskatalogen i TF 7 kap. 4 och 5 
§§ som stipulerar de så kallade yttrandefrihetsbrotten. Ur ett näthatsperspektiv är det brotten 
olaga hot, förtal och förolämpning som kan aktualiseras om de begås digitalt. Brotten hänför 
sig vart och ett till att skydda den personliga sfären, vilket återigen för tankarna till att yttran-
defriheten inte helt och hållet vill stävja integritetsskyddet. Däremot finns två ytterligare brott 
i BrB som skyddar den personliga äran genom brotten ofredande och olaga integritetsintrång. 
Påpekas bör att det sistnämnda brottet är nytt för i år, vilket omöjliggör möjligheterna till att 
brottet i dagsläget ska inkluderas som ett yttrandefrihetsbrott. Hur som är inte alla brott som 
skyddar den personliga integriteten yttrandefrihetsbrott, vilket kan ifrågasättas. Om lagstifta-
ren på allvar har insett det växande problemet med integritetspåhopp kan diskuteras varför 
inte alla brott som skyddar ära och personlig sfär innefattas. Dessutom är kravet högt ställt för 
att bestraffning av ett yttrandefrihetsbrott ska bli aktuellt då det uppställs ett krav om dubbel 
kriminalisering. Yttrandefriheten skyddas av att uttalandet dels måste vara brottsligt enligt 
YGL, dels brottsligt enligt BrB medan den personliga integriteten enbart skyddas av BrB. 
Slutligen ska nämnas att det primärt är JK som ska väcka åtal beträffande yttrandefrihetsbrott, 
varför enskilda personer eller åklagare inte har möjlighet att söka upprättelse för brott som 
begås mot den personliga integriteten på grundlagsskyddade forum. Dessutom råder presumt-
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ionen att JK vid tveksamheter om yttrandefrihetsbrott hellre ska fria än fälla för att så långt 
som möjligt inte äventyra yttrandefriheten.  
 
Även den personliga integriteten är sedan år 2010 grundlagsfäst. Tidigare var ett sådant 
grundlagsskydd inte möjligt eftersom det var problematiskt att författa en distinkt bestäm-
melse med en extensiv term. Istället infördes ett målsättningsstadgande med innebörden att 
lagstiftaren ska värna om enskildas privatliv. Målsättningsstadgandet ska dock inte ge in-
trycket av att lagstiftaren ämnade att skydda integriteten i alltför hög grad eftersom bestäm-
melsen inte är riktad mot gemene man utan snarare vägledande för politiken. Således kan ut-
tryckas att lagstiftaren inte värderat integritetsskyddet tillräckligt högt som därmed har fått 
litet utrymme i lagstiftningsarbetet. För åtta år sedan skedde dock en förändring när ordet per-
sonlig integritet explicit blev en del av RF 2 kap. 6 §. Diskussion kan dock föras hur starkt det 
grundlagsfästa skyddet i bestämmelsen är eftersom det gäller mellan det allmänna och inte 
enskilda emellan. Därutöver aktualiseras enbart grundlagsskyddet vid betydande intrång, vil-
ket begränsar integritetsskyddet i viss mening och omfattar inte alla situationer av integritets-
intrång.   
 
Följaktligen torde det inte vara felaktigt att påstå att yttrandefriheten troligtvis väger en aning 
tyngre än rätten till personlig integritet. Dock får lagstiftarens utökade bestämmelser som 
skyddar enskildas privata sfär inte föras bakom ljuset. Det gäller framförallt införandet av det 
nya brottet olaga integritetsintrång samt revideringen av brottet ofredande. Ett sådant omfat-
tande lagstiftningsarbete som stärker integriteten betyder att skyddsintresset tar allt större 
plats i debatten kring vilket skyddsintresse som bör väga tyngst. Den tekniska utvecklingen 
samt internets framfart har öppnat upp för nya former av hot och kränkningar mot den person-
liga integriteten, vilket lagstiftaren har insett och tagit i beaktning. Följaktligen har åtgärder 
vidtagits och en modernisering och förstärkning av skyddet är igång samt fortsatt löpande. 
Sammanfattningsvis kan uttryckas att skyddet för den personliga integriteten växer sig allt 
starkare och att acceptansen för kränkningar mot integriteten blivit lägre. Dock är detta inte är 
tillräckligt för att mäta sig med skyddet för yttrandefriheten. Vid en genomgång av det ovan 
anförda blir slutsatsen att lagstiftaren så långt som möjligt vill beskydda yttrandefriheten. I de 
fall där integritetsskyddet nästintill växt sig starkare har yttrandefriheten visat upp sin starka 
ställning i det svenska rättssystemet. Ehuru uppställer lagen ett fortsatt starkt skydd för rätten 
till yttrandefrihet och konsekvensen blir att skyddet för enskildas privatliv får ge vika.  
 
Ur ett de lege ferenda perspektiv vore det självfallet önskvärt att skyddet för den privata sfä-
ren torde väga tyngre än rätten till yttrandefrihet. Anledningen grundar sig främst i att det är 
regleringen som förstärker den personliga integriteten som beivrar näthat. Däremot kan ett 
sådant argument inte anses vara tillräckligt starkt för att det i praktiken ska vara möjligt att 
förverkliga. Yttrandefriheten är starkt förankrad i svensk rätt, och har varit under en lång tid, 
och något som inte kan bortses ifrån. Dess skyddsintresse och betydelse för det demokratiska 
samhället och opinionsbildningen kan inte minimeras enkom av den anledningen att näthat 
blir alltmer vanligt förekommande. Lagstiftarens revideringar och instiftande av nya bestäm-
melser är rimliga åtgärder och några större och mer inverkande insatser är i dagsläget inte 
önskvärt. Den fortsatta analysen kommer fortsättningsvis belysa att den personliga integrite-
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ten hos offret tydligt förbättrats och stärkts i ljuset av yttrandefriheten. Rimligen kan gemene 
man inte begära mer av rättsväsendet som har till uppgift att beskydda två motstående, men 
ack så viktiga, skyddsintressen. 
 
                    6.1.2. Vilka lagar beivrar näthat?  
 
Primärt är det framförallt BrB som angriper näthat. I uppsatsens tredje kapitel berördes fem 
potentiella näthatsbrott som vart och ett kan appliceras på brottsliga uttalanden som skett på 
internet. Följaktligen föranleder den lagtekniska konstruktionen av paragraferna inte några 
tillämpningsproblem på virtuella uttalanden. Avsaknaden av eventuella tillämpningsproblem 
har sin förklaring i att de berörda brottstyperna olaga hot, ofredande, olaga integritetsintrång, 
förtal och förolämpning inte uppställer några krav på specifika förmedlingssätt. Således kan 
brottsplatsen anses vara belägen både virtuellt och i den reella världen. Förvisso uppkommer 
tvivelaktiga situationer huruvida bestämmelsen är tillämplig på brottsliga uttalanden som ägt 
rum på internet. Framförallt förs tankarna till rättsfallet där gärningsmannen friades för sexist-
iska och kränkande kommentarer och hot publicerade på målsäganden I.P.:s krönika på ny-
heter24.se. Det hårda och grova språket som kommentarerna innehöll ansågs enligt HovR inte 
tillräckligt för att straffansvar för ofredande skulle utdömas. Sålunda kan argumenteras för att 
tröskeln för när kränkande kommentarer och hot på internet uppgår till ofredande är väldigt 
hög. En mycket anmärkningsvärd aspekt i domen är att HovR använder gärningsmannens 
status på hemsidan som en grund som talade till hans fördel. Att nämna en persons status i 
sociala medier i domskälen är problematiskt. Det belyser att det i samhället finns en ”sociala 
medier kultur” där beteendereglerna för vad som sker virtuellt är vidare än vad som sker re-
ellt. Vardagliga sociala normer faller mellan stolarna och gemene man måste förvänta sig ett 
hårdare klimat och tåla mer på internetforum än vad som försiggår i vardagsrummet. Att ing-
en på nyheter24.se tidigare sagt åt gärningspersonen att hans tidigare osympatiska uttalanden 
inte varit önskvärda på forumet bör inte vara någon legitim anledning för hans oskyldighet. I 
en reell situation hade argumentet ”ingen sade åt mig att inte göra så” varit en paradoxal för-
klaring. I sin helhet är domen otydlig och ger intryck av osäkerhet i frågan hur bestämmelsen 
ska tolkas på internetbaserade händelser. Domen ger upphov till en inställning där internet 
utgör en egen värld där beteendereglerna för vad som är lagligt är bredare än i verkligheten. 
Värdefullt är dock att HovR nämner att gärningsmannens uttalande bör vara kriminaliserad, 
vilket visar på att förändringens vindar blåser över rättsväsendet. Sammanfattningsvis finns 
det tvivelaktiga utfall av näthatsbrottens tillämplighet på hot och kränkande kommentarer. 
Även om kritik kan riktas mot lagstiftaren och domstolarna får en första slutsats bli att BrB i 
viss mån beivrar näthat på grunden att näthatsbrotten kan aktualiseras på yttranden som begås 
dels i den reella, dels i den virtuella världen.  
 
Att enkom påstå att BrB ingriper mot näthat vore en alltför lättvindig analys av rättsläget. 
Även YGL beivrar näthat i viss bemärkelse genom brottskatalogen. Dock är kraven relativt 
höga eftersom det krävs dubbel kriminalisering för att bestraffning ska aktualiseras. YGL:s 
bestämmelser är dock relativt återhållsamma vad gäller angripandet av näthat med hänvisning 
till att endast näthatsbrotten olaga hot, förtal och förolämpning finns i brottskatalogen. Om det 
ställs i korrelation till vilka fler brott i BrB som är näthatsbrott kan slutsatsen dras att vissa 
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brott är straffria om de begås över internet där grundlagsskydd kan aktualiseras. Emellertid 
torde syftet med den dubbla kriminaliseringen vara att balansera de två motstående skyddsin-
tressena för att varken det ena eller det andra i alltför stor utsträckning ska förlora skyddsom-
fång.  
 
Därtill bör påpekas att det vid en genomgång av uppsatsens tredje kapitel kan sammanfattas 
att det finns uttalanden som är kränkande men som inte uppfyller brottsrekvisiten för näthats-
brotten. Sålunda faller yttrandena utanför brottsbeskrivningarna och torde möjligen utgöra en 
form av legalt näthat. Kommentarerna är ur en moralisk synvinkel inte försvarbara men når 
inte hela vägen upp till att konstituera ansvar. Yttranden som är rena värdeomdömen kan 
nämnas som exempel på uttalanden som till sin natur är kränkande men som inte uppfyller 
rekvisiten för näthatsbrotten. Att uttrycka att någon är ful, märkvärdig eller otrevlig är i all-
mänhet inte straffbart även om det kan tyckas vara moraliskt förkastligt. Påpekas bör dock att 
sådana yttranden även är straffria i verkligheten, varför sådana kränkande tillmälen inte enbart 
är hänförligt näthatsproblematiken utan mer ett resultat av den befintliga straffrättsliga regle-
ringen. Internet har länge ansetts vara ett laglöst område som saknar lagar och moraliska reg-
ler. Vid en grundligare analys över de straffrättsliga bestämmelserna kan dock, med stöd i 
praxis, alla näthatsbrott aktualiseras på uttalanden som publiceras på internet. Följaktligen är 
det inte mindre brottsligt att uttala sig virtuellt än reellt även om det vid första anblick kan 
tyckas förefalla på det sättet.  
 
I dagsläget finns inte någon uttrycklig bestämmelse som direkt angriper näthatsproblematiken 
utan domstolarna applicerar samma brottsbeskrivningar oavsett om brottsplatsen är på internet 
eller reellt. Den 1 januari i år instiftades dock brottet olaga integritetsintrång i BrB 4 kap. 6 c 
§ som får anses vara en semivariant av en explicit bestämmelse mot näthat. Bakgrunden till 
det nya brottet var internets framfart i samhället och dess ökade möjligheter att sprida inform-
ation som kan påverka enskildas privatliv. Dock är bestämmelsen till sin karaktär relativt re-
striktivt hållen på grunden att paragrafens tillämpningsområde är avgränsat för att inte på-
verka yttrandefriheten negativt. Straffansvar aktualiseras enkom i situationer där gärningen 
innehåller spridning av uppgifter som kan sättas i förbindelse till sexuallivet, hälsotillstånd 
eller begångna brott. Kort sagt skyddar bestämmelsen enbart en liten del av vad näthat på in-
ternet omfattar. Frågan är dock om det egentligen krävs renodlade bestämmelser som utdömer 
straffansvar för näthatsbrott? Ur ett de lege ferenda perspektiv torde det inte vara påkallat i 
och med att de redan befintliga straffbestämmelserna i grund och botten är tillämpliga. Därut-
över är begreppet näthat mångfacetterat, vilket försvårar möjligheterna till att utforma en 
brottsbeskrivning som innefattar all sorts näthat. En alltför vid hållen näthatsbestämmelse 
äventyrar rättssäkerheten på grunden att regeln blir svårtolkad och oförutsägbar samt medför 
ett otydligt tillämpningsområde. För att beivrandet av näthat ska bli alltmer framträdande i 
framtiden är min mening att rättsväsendet måste markera när ett meddelande innehåller brotts-
lig karaktär. ”Det var ju bara på internet, det var inte på riktigt” är tankegångar som inte ska 
florera. För att ändra uppfattning om vad som är otillåtet på internet krävs tydliga riktlinjer. 
Det finns få rättsfall inom näthatsjuridiken med prejudikatvärde, vilket självfallet bidrar till 
den förvirrade gränsdragningsproblematik som råder kring vad som är lagligt eller olagligt. 
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Genom att driva fler näthatsfall, vilket med stor sannolikhet kommer att ske i framtiden, på-
verkar det den allmänna rättsuppfattningen om vad som är tillåtet i den virtuella världen.  
 
Sekundärt kan även BBS-lagen, E-handelslagen och i viss mån även LEK ingripa mot brott 
som begås på internet. Dock reglerar lagarna inga näthatsbrott utan istället vem som ska hål-
las ansvarig för kränkande kommentarer och hot som skrivs på internetforum. Indirekt påver-
kar det näthatsproblematiken och beivrandet av näthat eftersom det finns ett ansvarssubjekt 
som ådöms straffansvar. Vilka de olika ansvarssubjekten är kommer att analyseras närmare i 
nästföljande avsnitt.  
 

6.1.3. Vem bär det straffrättsliga ansvaret för näthatsbrottsliga yttranden?   
 
För att utdöma straffrättsligt ansvar för yttranden som skrivs på internet innehållandes hot och 
kränkande kommentarer är det av betydelse att identifiera ett ansvarssubjekt. Vid ett eventu-
ellt misslyckande finns inga möjligheter till rättslig prövning och offrets möjligheter till upp-
rättelse försvinner. För att besvara frågan vem som bär det straffrättsliga ansvaret är det av 
betydelse att skilja på forum med grundlagsskydd från de med icke-grundlagsskydd. Huvud-
regeln är att webbplatser inte omfattas av grundlagsskydd, men kan i undantagsfall med stöd 
av databasregeln i YGL 1 kap. 9 § erhålla grundlagsskydd. Näthat på grundlagsskyddade fo-
rum torde inte vara lika utbrett som på icke grundlagsskyddade webbplatser, men är ändock 
ett problem med anledning av att webbplatser med interaktivt innehåll som modereras även 
finns på grundlagsskyddade forum. Följaktligen vad gäller näthat som begås på grundlags-
skyddade internetforum är det primärt inte det redaktionella materialet som är av intresse. 
Istället är materialet som är användargenererat samt därtill modererat som är av betydelse. Ett 
yttrande som inte modereras och godkänns kan aldrig spridas och därmed inte utgöra något 
näthatsbrott. Näthat som förekommer på grundlagsskyddade webbplatser utgörs främst av en 
eventuell juridisk gråzon beträffande yttrandet när moderatorn misstolkar legaliteten och god-
känner publiceringen. Även i de fall där modereringen är bristande eller sker rutinmässigt kan 
ge upphov till förekomsten av näthatsbrottsliga yttranden på forumet. Av databasregeln följer 
att inte bara medieföretag kan erhålla grundlagsskydd för internetforum. Även privatpersoner 
och andra organisationer kan genom att ansöka om frivilligt utgivningsbevis omfattas av 
grundlagsskydd för sin webbplats. Det är tänkbart att forum som erhåller grundlagsskydd ge-
nom att ansöka om frivilligt utgivningsbevis gör det för skens skull, för att därigenom för-
medla och publicera material som annars skulle föranleda straffansvar. Även om tanken är 
otänkbar får ett sådant incitament inte föras bakom ljuset eftersom forum med grundlagsskydd 
har ett långtgående yttrandefrihetsskydd som möjliggör altituden av yttranden. Trots att det 
publicerade materialet ibland tangerar till brottsliga uttalanden främjar utgivningsbeviset en 
allsidig upplysning och understödjer samhällsdebatten till att bli bred och omfattande. I da-
gens samhälle använder gemene man internet och dess olika forum för att debattera och bilda 
opinion. Att begränsa andra än enbart massmedieföretag från att vara grundlagsskyddande 
vore att inskränka yttrandefriheten alltför långt.  
 
Mot bakgrund av det ovan anförda kan således näthat förekomma på grundlagsskyddade fo-
rum, varför det blir aktuellt att identifiera ett ansvarssubjekt. För att fastställa vem som bär det 



	 41 

straffrättsliga ansvaret på ett grundlagsskyddat forum är följande två frågor av intresse. För 
det första om webbplatsen kan erhålla grundlagsskydd enligt databasregeln. För det andra om 
webbplatsen med interaktivt innehåll är modererad. Om frågorna besvaras jakande finns möj-
lighet att identifiera ett ansvarssubjekt. Det har ovan redogjorts för att YGL stipulerar ett en-
samansvar, där ansvaret tillfaller den ansvarige utgivaren eller en ställföreträdare om sådan 
har utsetts. Vid avsaknad av de nyssnämnda subjekten tillfaller ansvaret den som bedriver 
verksamheten, med andra ord framställaren av databasen. En moderator som godkänner an-
vändargenererat material, likaså gemene man som lämnar information som sedan publiceras, 
påverkar inte ansvarskedjan. Vid en närmare analys av de JK-beslut samt avgörandet från HD 
som redogjordes för under avsnitt 2.2.3, kan konstateras att den ansvarige utgivarens ansvar är 
tämligen vidsträckt. Utgivaren ansvarar för allt material som för allmänheten finns att tillgå 
oavsett publiceringsdatum samt även för modererade kommentarer som publiceras i anknyt-
ning till materialet. Därutöver ska även nämnas att det för utgivaren föreligger en uppsåtspre-
sumtion som ökar straffansvarets dimension ytterligare. Utgivaren kan nämligen inte skylla på 
utebliven vetskap om näthatsbrott samt vad som försiggår på webbplatsen för att undgå 
straffansvar. Sålunda är det av dessa skäl möjligt att påstå att uppsåtspresumtionen innehar en 
repressiv funktion. Principen om ensamansvar får sägas gynna yttrandefriheten samtidigt som 
den vid missbruk av yttrandefriheten effektivt kan ingripa mot ett ansvarssubjekt.  
 
Principen om ett ensamansvar möjliggör i stort sett alltid ansvarsutkrävning på grundlags-
skyddade forum. Dock kan den ansvarige utgivaren undgå ansvar genom bestämmelsen i 
YGL 1 kap. 5 §. Där stadgas som bekant att JK vid tveksamhet kring huruvida ett yttrandefri-
hetsbrott begåtts hellre ska fria än fälla. Sammanfattningsvis får dock uttryckas att ansvarsut-
krävning på webbplatser som omfattas av grundlagsskydd inte utgör något större problem 
eftersom det finns en tydlig utstakad ansvarskedja. Ansvarskonstruktionen gäller som be-
nämnt enkom för modererade tjänster, varför omodererade och eftershandsmodererade tjäns-
ter helt faller utanför reglerna om ansvarsutkrävning på grundlagsskyddade webbplatser. Till-
läggas bör att vid situationer där inget av ansvarssubjekten går att identifiera, vilket emellertid 
aldrig torde ske, bär ingen det straffrättsliga ansvaret. Den negativa aspekten med ansvarsked-
jan är att den hämmar möjligheterna till ansvarsutkrävning mot den person som primärt nätha-
tar. Gärningsmannen kan fortsättningsvis sitta trygg bakom sin datorskärm. Slutsatsen får 
ändå sägas bli att det mestadels alltid finns någon att kräva ansvar från, vilket i vart fall kan 
leda till någon sorts upprättelse för offret.  
 
Ansvarsutkrävning på webbplatser som inte omfattas av grundlagsskydd är något mer pro-
blematiskt än vad som nyss anförts. Identifiering av ett potentiellt ansvarssubjekt kompliceras 
och försvåras av att olika regleringar är tillämpliga som innebär att flera parallella ansvarssub-
jekt kan bära skulden. För att finna ett ansvarssubjekt på icke-grundlagsskyddade webbplatser 
är det av betydelse att besvara två frågor. För det första om webbplatsen faller utanför YGL:s 
tillämpningsområde. För det andra om tjänsten är modererad, omodererad eller efterhandsmo-
dererad. Eftersom YGL inte appliceras på icke-grundlagsskyddade webbplatser förekommer 
inte något ensamansvar utan de potentiella ansvarssubjekten utgörs av den som primärt nätha-
tar (A) samt mellanhänder som utgörs av den ansvarige utgivaren/tillhandahållaren (B) eller 
moderatorn (C). 
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Ansvarsutkrävning från A kan ske om rekvisiten för näthatsbrotten i BrB är uppfyllda. 
Huruvida tjänsten är modererad, omodererad eller efterhandsmodererad förändrar inte möjlig-
heterna till ansvarsutkrävning. A ansvarar alltid för sina yttranden varför ansvarsregeln är 
oproblematisk. Emellertid är ansvarsutkrävningen behäftad med svårigheter på grund av möj-
ligheterna till anonymitet på internet, vilket analyseras närmare i avsnitt 6.1.4. Om A inte går 
att identifiera finns möjlighet att kräva ansvar från mellanhänderna B eller C. Här är det av 
vikt att separera de olika tjänsterna samt ha i åtanke att när det finns en C utsedd är B med 
största sannolikhet ansvarsfri eftersom B delegerat bort sitt ansvar. På modererade tjänster, 
där det finns en C utsedd, bedöms C som gärningsman genom att godkänna och publicera en 
brottslig kommentar som uppfyller rekvisiten för ett brott stadgat i BrB160. För de fall det inte 
finns någon C utsedd, tillfaller straffansvaret B på samma grunder som nyss nämnt161. På 
omodererade tjänster där det finns en C utsedd och denne missköter sina skyldigheter genom 
att förhålla sig passiv och tjänsten därmed kvarstår som omodererad är C ansvarig med stöd i 
BBS-lagen 5 § 3 st. Innan dess ska dock reglerna om gärningsmannaskap och medverkansan-
svar prövas mot bakgrund av att BBS-lagen är subsidiär,162 vilket kan ge upphov till att C är 
att betrakta som gärningsman alternativt medverkande. Om det bara finns en B och denne 
missköter sina åtaganden så att tjänsten inte modereras bär B ett straffansvar enligt regeln i 
BBS-lagen 7 §. Även här måste dock reglerna om gärningsmannaskap och medverkansansvar 
prövas,163 på grund av den uppställda subsidiaritetsklausulen. Beträffande efterhandsmodere-
rade tjänster föreligger inget straffansvar för varken B eller C om de brottsliga yttrandena 
avlägsnas inom en vecka. De uppställda skyldigheterna enligt BBS-lagen 4 och 5 §§ är upp-
fyllda och kan således inte stipulera straffansvar. B kan även hållas ansvarig för brottsliga 
yttranden med stöd av E-handelslagen. Emellertid är ansvarsutkrävning genom lagen av se-
kundärt intresse eftersom tillämpningsområdet är kommersiella sammanhang. Dessutom finns 
inga generella skyldigheter uppställda utan det finns enbart en ansvarsfrihetsregel stadgad i 
lagens 18 §. Följaktligen kan B hållas straffansvarig om han eller hon har kännedom om att 
det förekommer brottsliga yttranden på chattjänsten men underlåter att utan dröjsmål avlägsna 
yttrandet.   
 
Sammanfattningsvis får mellanhänders straffansvar ur ett näthatsperspektiv sägas vara tämli-
gen avgränsat där skyldigheten att avlägsna vissa meddelanden är begränsat till vad som stad-
gas i BBS-lagen 5 §. Av bestämmelsen följer att tillhandahållaren, eller den person som han 
eller hon sätter i sitt ställe, enbart har en skyldighet att avlägsna yttranden som uppenbart är 
att betrakta som olaga hot samt olaga integritetsintrång. Tilläggas ska att brotten implemente-
rades så sent som i januari i år men att en sådan revidering belyser att lagstiftaren anstränger 
sig för att motverka näthat. Emellertid vore det önskvärt att addera ytterligare näthatsrelate-
rade brott i BBS-lagens brottskatalog, såsom exempelvis ofredande och förolämpning. En 
sådan åtgärd torde dock inskränka yttrandefriheten i alltför hög grad och ska således tas med 
viss reservation. Ur ett näthatsperspektiv spelar BBS-lagen en betydelsefullare funktion än för 
några år sedan på grund av revideringen. Därtill är lagens tillämpningsområde brett till följd 

                                                
160 Med stöd i Göta hovrätt, dom 2011-04-19 (FT 2010-10). 
161 Ibid.	
162 Med stöd i Göta hovrätt, dom 2011-04-19 (FT 2010-10) samt jämförelse med NJA 2007 s. 805 I. 
163 Ibid. 	
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av att de elektroniska anslagstavlorna omfattar ljud, bilder, texter samt information i övrigt. 
Dessutom kan alla webbplatser med interaktivt innehåll hänföras till lagen, oavsett om 
materialet är modererat, omodererat eller efterhandsmodererat. Även om lagens tillämpnings-
område är stort är tillhandahållarens ansvarsskyldighet begränsad i och med det uppställda 
uppenbarhetsrekvisitet i BBS-lagen 5 §. Ett sådant uppställt krav torde ur säkerhetssynpunkt 
vara rimligt eftersom lagstiftaren inte kan förvänta sig att tillhandahållare av en webbplats ska 
veta exakt vart gränsdragningen går när ett meddelande övergår till att innehålla brottslig ka-
raktär. Alltför stor börda går inte att ålägga tillhandahållaren, även om uppenbarhetsrekvisitet 
ur personlig integritetssynpunkt är negativt. Kort sagt utger lagen i vart fall ett någorlunda 
starkt minimiskydd för den utsatte och regleringen är ett viktigt verktyg i kampen mot att 
övervinna näthatet.  
 
I ett de lege ferenda perspektiv finns ett flertal förbättringsmöjligheter att önska. Det finns ett 
stort behov för offren att ansvar utkrävs och rättvisa skipas, varför frågan om mellanhänders 
begränsade ansvar väcker tankar och funderingar. På grundlagsskyddade forum finns alltid en 
ansvarig utgivare och därmed alltid ett ansvarssubjekt. Annorlunda är det dock för tjänster 
som inte omfattas av grundlagsskydd där det finns många anonyma användare. Sannolikheten 
för ansvarsutkrävning mot den som primärt näthatar är små och stort hopp läggs på mellan-
händerna som kan vara den utsattes enda chans. Det mest ultimata vore självfallet att den som 
primärt näthatar ställs till svars för sina handlingar, istället för att mellanhänder ska läggas till 
last för andras brottsliga meddelanden. Att finna gärningspersonerna bakom datorskärmarna 
är dock en svårknäckt nöt som i dagsläget saknar långsiktiga lösningar. Följaktligen är det av 
betydelse att ta till alla medel som finns att tillgå för att internetkulturen inte ska bestå av hot 
och kränkande kommentarer. Ett motiv för att mellanhänder ska hållas ansvariga är att deras 
identitet alltid finns tillgänglig i enlighet med BBS-lagen 3 §. Att ålägga tillhandahållaren av 
en databas ytterligare skyldigheter torde vara en skälig åtgärd. Eftersom tjänstetillhandahål-
lare möjliggör för informationsspridning genom tjänsten de utformat är det även skäligt att det 
från lagstiftarens sida ställs höga krav. Genom att tillämpa garantläran utvidgas möjligheterna 
till ansvarsutkrävning. Att BBS-lagen 4 § inte innefattar garantläran kan tyckas märkvärdigt 
om tillhandahållaren har vetskap om den brottsliga kommentaren men ändock förhåller sig 
passiv. En sådan inställning är inte förenlig med lagstiftarens synsätt på internet och dess 
snabba framväxt i samhället som i alltför hög grad inverkar på den personliga integriteten. 
Följaktligen torde en rimlig tolkning av uppsiktsplikten i framtiden innebära att tillhandahål-
laren befinner sig i en garantställning och därmed är att betrakta som gärningsman om han 
eller hon underlåter att avlägsna kommentarer av brottslig karaktär. Diskussion kan även föras 
huruvida näthatsbrott i framtiden bör kategoriseras som perdurerande för att möjliggöra fler 
åberopanden av medverkansansvar. Ett sådant synsätt går i linje med att garantläran kan ap-
pliceras på tillhandahållarens skyldigheter på grunden att även perdurerande brott kriminali-
serar underlåtenhet att upphäva ett tillstånd. En rimlig förbättringsåtgärd är att kategorisera 
näthatsbrott som perdurerande eftersom kränkande kommentarer och hot under en mycket 
lång tid kan finnas tillgänglig på webbplatsen. Sålunda handlar det om en långtgående kränk-
ning för den utsatte, varför det uppkomna tillståndet består under en lång tid och inte endast 
när kommentaren publiceras på webbplatsen. Ovan framfördes också att det finns en gräns-
dragningsproblematik som bidrar till förvirringen kring vad som är lagligt och olagligt. Ett 
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sådant synsätt kan även appliceras beträffande BBS-lagen, varför utveckling inom området är 
påkallat för att i framtiden kunna redovisa tydliga riktlinjer. Enligt BBS-lagen ska tillhanda-
hållare avlägsna brottsliga meddelanden, varför stort ansvar åläggs denne beträffande vilken 
information som ska flöda på webbplatsen. Följaktligen ställs tillhandahållaren inför svåra 
juridiska gränsdragningsproblem där han eller hon riskerar att ta det säkra före det osäkra och 
radera kommentarer som är lagliga. Sådana situationer är problematiska eftersom det skulle 
leda till att privata aktörer bestämmer yttrandefrihetens ramar. Kombinationen av uppenbar-
hetsrekvisitet samt den begränsade brottskatalogen minimerar dock gränsdragningsproblema-
tiken i viss omfattning. Mot bakgrund av att tillhandahållare inte yrkesmässigt arbetar med 
tjänsterna utan oftast gör det på privat basis torde riktlinjerna ändock behöva bli tydligare för 
att minska rättsosäkerheten samt oförutsägbarheten.  
 

6.1.4. Kan ansvarssubjektet identifieras?  
 
Det har ovan framförts att anonymitetsproblematiken är ett betydande problem som påverkar 
offrets möjligheter till upprättelse. På webbplatser som omfattas av grundlagsskydd gäller 
dock inte problematiken, likaså för webbplatser som inte omfattas av grundlagsskydd när det 
gäller att identifiera mellanhänders ansvar. Däremot berör anonymitetsproblematiken i allra 
högsta grad den person som författat den brottsliga kommentaren. För gärningsmannen finns 
ett flertal faktorer att tillgå för att avhålla sin identitet. Det enklaste sättet torde vara att an-
vända ett alias eller en pseudonym genom att uppge fingerade uppgifter vid inloggning på en 
tjänst. Tillhandahållaren av tjänsten ställs inför svårigheter att verifiera användaren och hur 
sanningsenliga hans eller hennes uppgifter är. Trots att gärningsmännen använder fingerade 
uppgifter finns alltid en IP-adress att erhålla som kan utgöra avgörande bevisning. Genom att 
ta del av IP-adresser finns nämligen en möjlighet att få uppgifter om en person som vid ett 
visst tillfälle publicerat en kränkande kommentar eller ett hot. Lagstiftningen är i mångt och 
mycket tillfredställande vad gäller att begära ut och få del av uppgifter som är kopplade till en 
IP-adress. Enligt LEK har internetoperatörer nämligen en lagringsskyldighet av uppgifter som 
kan hänföras en IP-adress. I samma lag föreskrivs också att internetoperatören har en utläm-
ningsskyldighet till polis eller åklagare när det finns misstanke om digital brottslighet. 
Följaktligen föreligger det för polisen eller åklagare relativt långtgående möjligheter att få ta 
del av namn, adress eller andra uppgifter om internetanvändaren som agerat brottsligt. Med 
hjälp av bevisningen i form av bland annat IP-adresser kan det leda till avanonymisering av 
en eventuell gärningsman.  
 
Under avsnittet 6.1.2. framfördes att dagens regleringar beivrar näthat och att internet således 
inte är ett laglöst område. Det torde vara en rimlig framställning mot bakgrund av att det finns 
andra problemområden som försvårar beivrandet av näthat. Det gäller framförallt problemati-
ken kring avanonymiseringen av gärningsmän, avsaknaden av internationellt samarbete samt 
problem kopplade till dynamiska IP-adresser. Näthatsbrotten är i sin helhet väl formulerade 
men det är regleringen runt om som brister och försvårar arbetet, mycket till följd av att tek-
niken utvecklas i hög fart utan att samhället hinner med att åtgärda uppkomna problem. Be-
träffande problematiken kring anonyma gärningsmän har dock två relativt nya lagändringar 
öppnat upp för möjligheterna att avanonymisera gärningspersonerna. Bakgrunden till revide-
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ringen var framförallt oron kring det växande samhällsproblemet näthat samt önskan om 
ökade möjligheter till att beivra brott. Det finns hos lagstiftaren en vision om att öppna upp 
för ett tryggare och säkrare internet, vilket också belyser att lagstiftaren är medveten om pro-
blematiken och aktivt arbetar för att motverka den. År 2012 skedde revideringen av LEK 6 
kap. 22 § som ökade de brottsutredande myndigheternas chanser att begära ut IP-adresser 
genom att ta bort kravet på att brottet måste vara av särskild svårighetsgrad för att få ta del av 
informationen. Idag krävs att enbart böter är föreskrivet i straffskalan. Det betyder att polis 
och åklagare har en rätt att begära ut IP-adresser för alla begångna näthatsbrott eftersom det 
lägst är föreskrivet bötesstraff för dessa. Således var det innan revideringen inte möjligt att 
begära ut information kopplade till IP-adresser när brottet gällde förtal eller förolämpning. 
Ökade möjligheter till avanonymisering av näthatare har även skett genom 2014 års revide-
ring av åtalsprövningsregeln i BrB 5 kap. 5 §. Möjligheterna för åklagare att väcka åtal beträf-
fande förtal och förolämpning har väsentligt förbättrats. Numera är det inte enkom de mest 
kvalificerande fallen som kan väckas av åklagare, utan ribban för allmänt åtal har sänkts. 
Detta har gett utrymme för åklagare att i större mån än tidigare kunna prioritera näthatsbrott 
och därmed synliggöra gärningsmannen som ska ådömas ansvar. Utsikterna för enskilda att 
begära ut IP-adresser är så gott som obefintliga. Följaktligen är lagändringen ytterst betydel-
sefull för arbetet med avidentifieringen av förövare som uppfyller rekvisiten för brotten förtal 
och förolämpning.  
 
Att polis och åklagare har en rätt att begära ut information är förvisso positivt eftersom det 
ökar möjligheterna till ansvarsutkrävning. Dock får inte förglömmas att det påverkar indivi-
den ur ett integritets- och demokratiperspektiv. Myndigheter får tillgång till meddelanden som 
samhällets medborgare skrivit och delat med sig av anonymt. Frågan är viktig och ska tas i 
beaktning men de skyldigheter som ålagts internetoperatören enligt LEK är nödvändiga och i 
linje med samhällsutvecklingen. Alternativet är att tillåta osynliga gärningsmän utföra brotts-
liga handlingar bakom dolda datorskärmar. Dagens lagreglering kring IP-adresser torde vara 
proportionerlig eftersom polis och åklagare endast kan begära ut IP-adresser vid misstanke 
om brott. Den personliga integriteten hos gärningsmannen inskränks enkom av den anled-
ningen att denne har misstänkts begått en brottslig handling. Utan LEK och de brottsutre-
dande myndigheternas möjlighet att begära ut IP-adresser finns inga chanser till att identifiera 
gärningspersonerna, varför viss inskränkning av den personliga integriteten är proportionerlig.  
 
Det har ovan beskrivits att det finns kvarvarande problematik vad gäller att identifiera nätha-
tare. I ett de lege ferenda perspektiv vore det således önskvärt att komplettera och utveckla 
möjligheterna till avanonymisering. Emellertid är det lättare sagt än gjort men få steg leder 
slutligen till ett stort steg. Problematiken kring utländska företag, som till exempel Facebook 
eller YouTube, som inte lämnar ut IP-adresser samt problemen kopplade till internationell 
rättshjälp torde kunna lösas genom effektiviserat samarbete och utökad internationell regle-
ring. Med anledning av att internet har en internationell prägel är det av betydelse att hela 
världen inser problematiken med näthat och vidtar åtgärder för att bekämpa spridningen av 
hot och kränkande kommentarer. Följaktligen är det av betydelse att politiker, organisationer 
och rättsväsendet går samman, inte bara på en nationell nivå utan även internationellt, för att 
anbringa tydliga riktlinjer som därmed kan påskynda informationsöverföringen länder emel-
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lan. I dagsläget är det för gemene man inte tillåtet att begära ut IP-adresser utan befogenheten 
har tillfallit polis och åklagare. En revidering av lagstiftningen innebärandes att gemene man 
på eget bevåg kan begära ut IP-adresser för att därmed kunna väcka enskilt åtal är ur ett in-
tegritetsperspektiv inte skäligt och skulle kunna få förödande konsekvenser. Lösningen på 
problematiken torde vara att låta brotten förtal och förolämpning falla under allmänt åtal, i 
vart fall vid situationer när det finns svårigheter gällande avanonymisering samt digital bevis-
ning. En sådan förändring skulle dock kräva ytterligare resurser av de verkställande myndig-
heterna som tills viss del redan är överbelastade. Åtalsregeln i BrB 5 kap. 5 § framstår således 
som proportionerlig eftersom det finns möjligheter till allmänt åtal även om de synes vara 
små. Ovan anfördes även att det finns kvarvarande problematik beträffande internetoperatörer 
som samlar flera användare under samma IP-adress. Sådan problematik torde lösas med tiden, 
även om svaren till lösningarna inte är enkla, eftersom tekniken ständigt utvecklas och för-
bättras. För att finna rätt väg samt för att skyddsintressena inte ska hamna i kläm krävs tålmo-
digt arbete och väl avvägda lösningar. Att inom en alldeles för nära framtid hoppas på att den 
osynliga gärningsmannen ska bli synlig kan möjligen kännas relativt långt bort – men ut-
veckling är inom sikte för att nå en hållbar lösning.  
 
          6.2. Slutsats 
 
Gemene man använder dagligen internet som innehåller många positiva aspekter eftersom det 
underlättar för såväl det yrkesmässiga som det privata livet. Internet har blivit en viktig del av 
inte bara människans liv utan även samhället i sin helhet. Från den här synvinkeln uppställer 
internet enkom positiva följder. Men ett mynt har alltid två sidor. Den personliga integriteten 
påverkas i allra högsta grad av internets effekter. Hot och kränkande kommentarer är vanligt 
förekommande, internetkulturen är hård där språket är oroväckande, spridningen av uttalan-
dena är långtgående och yttrandena finns att tillgå i all oändlighet. Problemen är många och 
de uppställda möjligheterna internet gett samhället har genererat nya problem som måste an-
gripas.  
 
Ett uppställt problem är skyddsintresseproblematiken. Rätten till yttrandefrihet samt rätten till 
personlig integritet skaver mot varandra, vilket försvårar lagstiftarens arbete med att angripa 
näthat. Brott som beivrar näthat skyddar den personliga integriteten varför sådana brott ur ett 
näthatsperspektiv är att föredra. Dock hämmas yttrandefriheten som fyller en viktig funktion i 
samhället. Rättigheten har en stark position i det svenska samhället och är viktig för demokra-
tin samt opinionsbildningen. Avvägningen mellan vilket skyddsintresse som bör väga tyngst 
är hårfin. Lagstiftaren har under de senaste åren förstärkt skyddet för rätten till enskildas pri-
vatliv, vilket har medfört att de båda skyddsintressena närmat sig varandra. Rättsväsendet är 
medveten om problematiken och har ständigt den personliga integriteten i åtanke. 
 
Ett andra problem utgörs av definitionsproblematiken. Det finns ett flertal lagar som angriper 
nähat men inte någon renodlad näthatsbestämmelse. Ur ett de lege ferenda perspektiv är det 
däremot inte realiserbart med anledning av att begreppet näthat är mångfacetterat. En sådan 
kriminalisering är inte heller nödvändig med tanke på att den existerande regleringen kan till-
lämpas på hot och kränkande kommentarer som förekommer på virtuella forum. Enkom den 
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anledningen att brottsplatsen utspelar sig på internet föranleder inga tillämpningsproblem för 
att åberopa bestämmelserna i BrB, YGL, BBS-lagen, E-handelslagen eller LEK. Följaktligen 
är gällande rätt i många hänseenden tillfredsställande och tillhandahåller verktyg som kan 
beivra näthat.  
 
Det tredje problemet är ansvarsproblematiken. Mot bakgrund av att det finns ett flertal regle-
ringar som motverkar näthat finns också olika potentiella ansvarssubjekt att kräva straffansvar 
från. Av betydelse för ansvarsutkrävningen är att skilja på webbplatser som omfattas av 
grundlagsskydd från webbplatser som inte omfattas av grundlagsskydd. För databaser med 
grundlagsskydd finns alltid ett ansvarssubjekt i form av den ansvarige utgivaren alternativt en 
ställföreträdare på grund av principen om ensamansvar. Riskerna för den utsatte att fråntas 
möjligheterna till eventuell upprättelse är desto större på internetsidor som inte omfattas av 
grundlagsskydd. Tredjepartsansvaret i svensk rätt är tämligen begränsat, varför det är önsk-
värt att förnya mellanhänders skyldigheter. Det gäller framförallt att förändra synsättet på 
förhållandet mellan BBS-lagen och garantläran men även i framtiden kategorisera näthatsbrott 
som perdurerande. Mest svårigheter gäller dock ansvarsutkrävningen beträffande den person 
som primärt näthatar.  
 
Det fjärde och sista problemområdet utgörs av internets möjligheter till anonymitet. Att föra 
samman en virtuell användare med en fysisk person är förenat med svårigheter. Det har sin 
förklaring i att gärningspersonerna skyddar sin identitet genom att uppge fingerade uppgifter. 
Däremot lämnar internetanvändarna spår efter sig i form av IP-adresser som kan utgöra bety-
delsefull bevisning för att synliggöra de osynliga gärningsmännen. Ett viktigt verktyg för den 
brottsutredande verksamheten är bestämmelsen i LEK 6 kap. 22 § som ökat deras chanser att 
begära ut IP-adresser av databasens tillhandahållare. Arbetet med att förbättra chanserna att 
ådöma straffansvar till den faktiska avsändaren av hotet eller den kränkande kommentaren är 
ständigt pågående.  
 
Sammanfattningsvis kan uttryckas att beivrandet av näthat är fortlöpande samt att problemati-
ken blivit alltmer aktuell i den rättsvetenskapliga världen. Dagens lagstiftning kan stävja nät-
hat mot bakgrund av att det finns lagar som gör det möjligt att finna potentiella ansvarssub-
jekt. Därutöver har lagstiftaren ett flertal gånger klart visat att yttrandefriheten ibland får ge 
vika till förmån för den personliga integriteten, ett synsätt som är viktigt i arbetet mot att 
beivra näthat. Däremot är det enligt min mening möjligheterna till anonymitet som gör att 
näthatet frodas och försvårar möjligheterna till att hämma hoten och kränkningarna virtuellt. 
Mängden yttranden med näthatsbrottsligt innehåll hade med stor sannolikhet inte varit lika 
omfattande om gärningspersonerna hade tvingats stå till svars för sina handlingar. Mot bak-
grund av det nyss sagda är det viktigt att arbetet mot att angripa näthatet fortsätter. Anonymi-
tetsproblemet innebär inte något oövervinnligt hinder utan genererar snarare ett oerhört driv. 
Lagen och moralen ska övervinna de osynliga gärningsmännen för att därmed stoppa den mo-
derna mobbningen!  
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