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Sammanfattning 
Den här framställningen berör den omdiskuterade problematiken kring näthat. 
Frågeställningar som berörs är huruvida gällande rätt erbjuder tillräckliga verktyg för att 
bemöta de olika problemområdena som har anknytning till näthat samt den korrelerade 
frågeställningen huruvida yttranden av näthatskaraktär kan inrymmas i de befintliga 
brottsbeskrivningarna (olaga hot, förtal och förolämpning) är utgångspunkten. Initialt 
behandlas omfattningsproblematiken och definitionsproblematiken där den förra rör de 
problem som följer av det diffusa näthatsbegreppet och det senare rör problematiken som 
följer av att näthat är ett icke-juridiskt begrepp. Genom denna behandling sätts 
näthatsproblematiken in i en juridiskt intressant kontext vilken utgör utgångspunkten för den 
fortsatta problematiseringen. Ansvarsproblematiken, dvs. frågan om vilka ansvarsregler som 
aktualiseras för att bemöta näthatsproblematiken samt vilka ansvarssubjekten är, har ägnats ett 
betydande utrymme i framställningen. Framställningen omfattar ansvarsutkrävningen med 
hjälp av tre olika regelverk; yttrandefrihetsgrundlagen, brottsbalkens ansvarsregler samt lag 
(1998:112) om ansvar för elektroniska anslagstavlor. Regelverkens hierarki och eventuella 
överlappning berörs också. Den korrelerade anonymitetsproblematiken, dvs. svårigheterna 
med att identifiera de relevanta ansvarssubjekten i den virtuella världen avhandlas i 
korrelation till detta.  
 

Framställningen innehåller därutöver en inventering av förekomsten av interaktiva tjänster på 
samtliga grundlagsskyddade webbplatser. Härigenom kan vissa slutsatser dras av vilka 
ansvarsregler som vanligtvis torde aktualiseras. Avslutningsvis analyseras de olika 
problemområdena i syfte att utröna huruvida det finns ett reellt problem eller endast ett 
teoretiskt spörsmål. I anslutning till analysen presenteras vissa förbättringsmöjligheter i ett de 
lege ferenda perspektiv.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: Näthat, interaktiva tjänster, modererade, utgivningsbevis, databasregeln, förtal, 
förolämpning, olaga hot, åtalsbegränsningar, BBS-lagen, tillhandahållare och garantställning.  
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Kapitel 1 – Inledning 
 

1.1 Introduktion 
De senaste decenniernas utveckling inom informationstekniken, IT, har berikat samhället med 
nya innovationer och möjligheter vilka påverkat människors handlingsmönster, 
förhållningssätt och konsumtionsvanor. Infrastrukturen hos den nya tekniken har 
kännetecknats  av  en  extrem  rörlighet  utan  begränsningar  i  tid  och  rum.  Den  medföljande  
flexibiliteten har föranlett en nationsobundenhet i den virtuella världen som saknar motstycke 
i den fysiska världen. En synergieffekt av informationsteknikens intåg blev den efterföljande 
digitaliseringen. Den digitala förändringens enorma potential och utökade möjligheter 
medförde att företeelser, fenomen och aktiviteter som tidigare begicks i den fysiska världen 
flyttade ut i det nya virtuella landskapet. Potentialen uppmärksammades också av kriminella 
personer och grupperingar vilka erbjöds en ny plattform för brottslig aktivitet. Denna uppsats 
kommer att beröra det senaste i raden av dessa juridiska problemområden, näthatet. 
 

De diskussioner som har förts kring näthat kan delas in i två olika läger. En första 
diskussionen som tog fart under andra halvan av 2011 då flera större tidningar valde att ta bort 
möjligheten att anonymt kommentera på deras respektive hemsidor. Denna aktion föranleddes 
av att det anonyma näthatet som blossat upp vilket framförallt riktade sig mot invandrare. 
Kritiker menade att den fria debatten skulle kvävas om möjligheten att uttrycka åsikter och 
dela personliga erfarenheter anonymt genom risken för social stigmatisering. Dessa menade 
att  det  var  viktigare  att  värna  om yttrandefriheten  än  om enskildas  rätt  att  inte  bli  kränkta.1 
Denna diskussion tog ny fart tillföljd av Expressens och Reasearchgruppens avslöjande och 
avanonymisering av näthatare på webbplatsen Avpixlat. Politiker och privatpersoner hängdes 
ut i media som främlingsfientliga näthatare vilket återigen skapade debatt om 
yttrandefrihetens gränser.2 Under första halvan av 2013 vidtog den andra näthatsdiskussionen 
vilken föddes ur ett avsnitt av Uppdrag granskning som sändes den 6 februari 2013 på 
Sveriges Television med titeln ”Män som näthatar kvinnor”. Programmet visade upp en rå 
bild av klimatet på nätet som få kände till där ett postat inlägg i en offentlig facebookgrupp 
eskalerat till en hatkampanj mot den kvinnliga upphovsmannen. Exempel på motkommentarer 
var: ”Ta självmord”, ”du ska våldtas”, ”du ska dränkas”, ”du ska skjutas” och ”du ska 
förnedras”. Programmet belyste också det ständiga näthatet som drabbar kända kvinnor då 
programledarna Jenny Alversjö och Titti Schultz framträdde.3   
 

Vad som kännetecknar de två näthatsdiskussionerna är intressekonflikten mellan att fritt få 
uttrycka sin åsikt, yttrandefriheten, och att slippa att bli utsatt för kränkande tillmälen och 
skyddet för den personliga integriteten. Intressena är avhängiga varandra, en utvidgning 
tillförmån för det ena innebär en inskränkning av det andra. Skillnaden är att fokus förflyttats 
en aning ifrån att näthat är något som är en del av yttrandefriheten och borde tillåtas till att 
vara ett problem som måste motverkas.  
                                                
1 Se exempelvis diskussionen kring detta i SVT Debatt som sändes den 1 september 2011 
(http://www.youtube.com/watch?v=MDzPYljt3t4) (2013-12-16). 
2 Se exempelvis diskussionen kring detta i SVT Debatt som sändes den 12 december 2013 (http://www.svtplay.se/debatt) 
(2013-12-16). 
3 Programmet återfinns inte längre på SVT Play men går att se på följande länk 
(http://www.youtube.com/watch?v=IlI_v8Qs9io) (20013-12-16). 
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1.2 Syfte 
Eftersom näthatsproblematiken figurerar i en virtuell miljö och samtidigt utgörs av ett icke 
juridiskt begrepp, se avsnitt 2.1, ger det upphov till en rad intressanta problemområden när 
fenomenet  juridiceras  och  sätts  in  i  en  juridisk  kontext.  Den  starka  korrelationen  till  teknik  
medför ytterligare en dimension av spörsmål. Framställningen inriktar sig på samspelet 
mellan de juridiska element som följer av näthatsbegreppet; yttrandefrihets- respektive 
straffrättselementet och dess förhållande till tekniken. Syftet kan på ett abstrakt plan 
sammanfattas till att beröra de relevanta regelsystemen för att utröna var skiljelinjen går 
mellan tillåtna yttranden, yttrandefriheten, och otillåtna yttranden, vilka kan medföra 
straffrättsliga efterföljningar. Det konkreta syftet kan sägas bestå i att analysera några av 
dessa problemområden i syfte att utröna huruvida de förekommer tillämpningsproblem eller 
tolkningsproblem vilka inverkar på möjligheterna att beivra näthatsbrott och därmed enskildas 
möjlighet att söka upprättelse i domstol. Problemområden som kommer att beröras är 
omfattningsproblematiken, hur omfattande är näthatsproblematiken, 
definitionsproblematiken, vilka brott som aktualiseras genom näthatsproblematiken, 
ansvarsproblematiken, vem som kan hållas ansvarig för ett näthatsbrott i olika typsituationer 
och anonymitetssproblematiken, möjligheten att identifiera gärningsmannen på internet. 
  
De grundläggande frågeställningarna utgörs av:  

 Erbjuder regleringen, de lege lata, tillräckliga verktyg för att bemöta de berörda 
problemområdena som har anknytning till näthat?  

 Vilka ansvarsregeler används för att bemöta näthatsproblematiken, brottsbalkens 
ansvarsregler, yttrandefrihetsgrundlagen eller lag (1998:112) om ansvar för 
elektroniska anslagstavlor och vilka ansvarssubjekt aktualiseras? 

 Är de nuvarande brottstyperna (olaga hot, förtal, förolämpning), de lege lata, 
tillräcklig teknikobunden för att inrymma nya problemområden som näthat och för att 
kunna bekämpa detsamma? 

 Vilka förbättringsmöjligheter, de lege ferenda, finns för att för att komplettera och 
effektivisera utredningsarbetet?  

 

Primärt kommer fokus att ligga på en problematisering och analys av gällande rätt, ett de lege 
lata perspektiv. Sekundärt kommer aktuella lagförslag och andra förändringar att diskuteras i 
ett de lege ferenda perspektiv. 
 

1.3 Metod och material 
 

1.3.1 Metod 
Näthatet behandlas ur ett juridiskt perspektiv och i en juridisk kontext även om såväl 
begreppet som fenomenet näthat delvis är av icke juridisk natur. Uppsatsens inledande fem 
kapitel kommer att framställas genom klassisk rättsdogmatisk metod. Innebörden av 
rättsdogmatisk metod och vad den egentligen innebär är en omtvistad fråga där olika 
ståndpunkter återfinns i doktrinen. Oavsett vilken definition som anses vara den rätta återfinns 
vissa fundamentala element som karakteriserar metoden. Kärnan i den rättsdogmatiska 
metoden utgörs av att deskriptivt redogöra för gällande rätt utifrån relevanta rättskällor och 
dess inbördes hierarki enligt rättskälleläran i syfte att åskådliggöra en tydlig systematik och 
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enhetlighet. Genom en konsekvent användning av den rättsdogmatiska metoden är det möjligt 
att uppnå en juridiskt godtagbar argumentation. Metoden utgör ett verktyg för att skapa en 
korrelation mellan lagstiftning, som är rättsdogmatikens fundament, och rättstillämpningen. 
Konstruktion av begrepp i syfte att erhålla en skarp och användbar terminologi utgör en 
underordnad del av densamma.4  
 

Vissa kritiska författare menar att klassificeringen av en uppsats som rättsdogmatisk saknar 
mening eftersom innebörden av denna metod är alltför diffus och det därför är intetsägande 
om vilken metodik som de facto använts.5 Kritikerna menar vidare att den rättsdogmatiska 
metodens underliggande element vars innebörd och omfattning varierar mellan olika 
uppfattningar och rättsområden medför att metodiken blir innehållslös när den ska beskrivas 
på ett generellt plan, vilket har sin förklaring i att exempelvis rättskällorna varierar mellan 
olika rättsområden. Om det inte är möjligt att utröna gällande rätt eller att fastslå vad 
rättskälleläran egentligen innebär uppstår ett definitionsproblem.6 Att beskriva den 
rättsdogmatiska metoden på ett konkret plan i det enskilda fallet förefaller därför vara mer 
lämpligt då det är lättare att uttala sig om vilka rättskällor som har relevans. Oklarheten över 
vad som utgör gällande rätt rörande en viss frågeställning urvattnar inte den rättsdogmatiska 
metoden. Applicering av denna metod kan enligt min mening resultera i slutsatsen att 
gällande rätt inte ger något svar på en konkret frågeställning. För att kunna bedöma den valda 
metodiken, oaktat klassificering som rättsdogmatisk eller inte, är det av vikt att utröna 
innebörden i den valda metoden. När det i denna framställning talas om rättsdogmatisk metod 
åsyftas en metodik med de ovan berörda inslagen vilka i det här enskilda fallet är anpassade 
till det valda rättsområdets särprägel i form av rättskällor, rättskällelära. Innebörden av den 
här presenterade rättsdogmatiska metoden är synonym med vad som på vissa håll i doktrinen 
klassificeras som en juridisk metod.7  
 

En differentierad metod har använts i samband med den genomförda undersökningen av 
potentiella brottsplatser för grundlagsskyddat näthat. Resultatet av denna undersökning 
återfinns i avsnitt 6.2.1. Myndigheten för radio och TV tillhandahåller ett register över alla 
webbplatser som är grundlagsskyddade genom databasanmälningar och utgivningsbevis.  
Dessa webbplatser har undersökts i syfte att utröna huruvida webbplatsen tillhandahåller 
interaktiva tjänster, se avsnitt 2.4. samt i förekommande fall vilken typ av interaktiv tjänst det 
rör sig om, se avsnitt 2.5. Webbplatserna har delats in i följande kategorier: webbplatser som 
saknar interaktiva tjänster, webbplatser som är inaktiverade, webbplatser som tillhandahåller 
interaktiva tjänster i omodererad form och webbplatser som tillhandahåller interaktiva tjänster 
i modererad form. När arbetet med denna undersökning inleddes uppgick antalet registrerade 
webbplatser till 1763 stycken fördelat på 884 stycken databasanmälningar och 879 stycken 
utgivningsbevis.8 I situationer där det förelegat en oklarhet i huruvida en kommentar blir 

                                                
4 Asp, Petter, Ulväng, Magnus & Jareborg, Nils, Kriminalrättensgrunder, s. 19 och Sandgren, Claes, Är rättsdogmatiken 
dogmatisk?, TfR 4-5/2005 s. 649-650. 
5 Sandgren, Claes, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare – Ämne, material metod och argumentation, s. 53. 
6 Sandgren, TfR 4-5/2005, s. 650-654. 
7 Sandgren, s. 37-38. 
8 Antalet grundlagsskyddade webbplatser återspeglar det antal webbplatser som återfanns i registret den 1 oktober 2013. Den 
1 december 2013 var motsvarande siffror 891 stycken databasanmälningar och 881 stycken utgivningsbevis. Kvantitativa 
förändringar har beaktats allt eftersom.  
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föremål  för  kontroll  eller  ej  har  ett  enkelt  test  genomförts.  Under  pseudonym har  då  en  test  
kommentar skrivits i den interaktiva tjänsten.  
 

Ämnesvalet innebär en del metodologiska spörsmål. Det juridiska perspektivet tilltrots har det 
ibland varit oundvikligt att beröra vissa tekniska begrepp. Detta gäller framför allt när 
lagstiftningen har anpassats efter olika tekniska förutsättningar och att förståelse för 
regleringen sålunda kräver viss teknisk förståelse. De viktigaste tekniska begreppen, dvs. 
datatermer, finns av denna anledning förklarade i noter i anknytning till dess 
användningsområde.  
 

1.3.2 Material 
Den inledande deskriptionen av näthatsbegreppet har till följd av dess icke juridiska karaktär 
föranlett användning av visst icke juridiskt källmaterial. Eftersom fenomenet näthat spänner 
över ett flertal rättsområden såsom straffrätt, internationell privat- och processrätt, statsrätt 
(yttrandefrihet), civilrätt (skadeståndsrätt) samt i viss mån EU-rätt medför det att enstaka 
bestämmelser i en rad olika lagar är av relevans. Ämnets karaktär har också inverkar på 
användningen av olika rättskällor eftersom endast enstaka delar, lagar eller enskilda 
paragrafer, inom olika rättsområden är av relevans. Detta har medfört en nödvändighet av en 
rik användning av källmaterial framförallt i form av doktrin och juridiska tidskrifter.  
Ämnets karaktär har också medför materiella problemområden. Många av de relevanta 
lagarna, BrB och YGL, härrör ifrån en tid då internet inte var en integrerad del av samhället 
eller ens var påkommet. Konsekvensen blir att de nya juridiska spörsmålen som följer av de 
nya företeelser som sammanfattas under näthatsbegreppet inte var kända vid instiftandet av 
respektive lag, vilket medför att förarbetena i många fall inte erbjuder någon vägledning om 
hur dessa företeelser ska bemötas. Användningen av förarbeten som källmaterial har av denna 
anledning fått en mer undanskymd roll. Inom vissa rättsområden har förarbetenas inaktualitet 
till viss del vägts upp genom förekomsten av offentliga utredningar. 
 

Rättspraxis har däremot fått en framträdande roll i framställningen eftersom denna erbjuder 
vägledning när domstolarna tillämpat gamla lagarna på nya företeelser. Avsaknaden av NJA-
fall rörande näthat har medfört att underrättspraxis utgjort det enda alternativet vid 
sammanställningen trots att dess prejudikatvärde kan ifrågasättas. Att näthat inte är en enskild 
brottstyp utan ett samlingsnamn för ett fenomen som kan inrymma ett flertal brottstyper har 
försvårat identifieringen av relevanta rättsfall, se avsnitt 2.3. Begreppet näthat används inte 
vare sig i domskäl eller i domslut. Ett skolboksexempel på fall av näthat innehåller därför inga 
klassificeringar som särskiljer den brottsliga gärningen från andra brottsliga gärningar av 
samma slag. Brottsrubriceringen sker med utgångspunkt i respektive brottstyp vilket innebär 
att två fall med rubriceringen olaga hot mycket väl kan innehålla näthatsproblematik. I den 
juridiska kontexten är därför näthatet osynligt eftersom någon distinktion inte upprätthålls 
med anledning av fenomenet. Avsaknaden av sökvariabler som utkristalliserar näthatsbrott 
ifrån vanliga brott av samma typ resulterar i att det alltid finns en risk att något eller några 
relevanta fall har förbisetts. I kapitel 4 har ett flertal JK-beslut och beslut ifrån myndigheten 
för radio och tv använts vilka är av relevans eftersom den förra utövar tillsyn över yttrande 
frihetsområdet och den senare för att de är tillståndsmyndighet för meddelande av 
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utgivningsbevis. Genomgången av rättspraxis på området har möjliggjort en rikare 
exemplifiering av de teoretiska delarna identifieringsproblemen till trots. 
 

Det mest centrala verket rent ämnesmässigt utgörs av Mårten Schultz nypublicerade bok med 
titeln Näthat – Rättigheter och möjligheter. Boken har dock en annan målgrupp än verksamma 
jurister  genom  att  boken  är  skriven  som  en  guide  till  personer  som  utsatts  för  näthat  vilket  
medfört att boken fått en mer undanskymd roll i denna framställning. Boken har använts som 
utgångspunkt för att synliggöra problem medan angripandet av respektive problem fått 
genomföras genom att konsultering av annan juridisk doktrin. 
 

1.3.3 Etiska överväganden 
Etiska överväganden har framförallt genomförts i samband med författandet av de 
straffrättsliga delarna.9  Vid författandet av dessa delar ett flertal rättsfall behandlats vilka i 
och för sig är offentliga handlingar men som stundom kan innehålla potentiellt känsliga 
personuppgifter, namn, personnummer, adresser eller liknande. Detta gäller främst 
underrättsdomar. Vid användningen av och vid refererande till dessa domar har de inblandade 
parterna avpersonifierats i syfte att undvika utpekanden eller ytterligare kränkningar. Vid en 
genomläsning av rättsfallsreferenserna förefaller det därför inte vara möjligt att identifiera de 
iblandade parterna enbart genom den ifrågavarande beskrivningen. I fotnoterna återfinns dock 
rättsfallens målnumer vilket innebär att det står läsare av uppsatsen fritt att på eget bevåg söka 
fram dem något som inte kunnat undvikas. Några ytterligare etiska överväganden har inte 
förekommit.  
 

1.4 Avgränsning 
Initialt ska det framhållas att detta är en juridisk uppsats som inte gör anspråk på att vara 
tvärvetenskaplig vilket medför en naturlig avgränsning gentemot andra korrelerade 
ämnesområden. Näthatets icke juridiska karaktär öppnar upp för alternativa inriktningar i 
form av kriminologi eller sociologi. Potentiellt intressanta frågeställningarna som varför 
näthat uppkommer eller varför personer verkar ha lättare att begå brott i den virtuella världen 
än i den reella faller i princip helt utanför framställningen. Närliggande ämnesområden 
behandlas således endast om det är avhängigt den juridiska behandlingen och utan att göra 
anspråk på att vara uttömmande. 
 
En andra avgränsning följer av att näthatsproblematiken aktualiserar ett flertal olika 
rättsområden med följden att några potentiellt relevanta rättsområden tyvärr har fått prioriteras 
bort. Det rör sig framförallt om den skadeståndsrättsliga regleringen i form av 
kränkningsersättning enligt SKL 2:3 och föräldrars solidariska skadeståndsansvar enligt SKL 
4:1. Andra potentiellt tillämpliga regler som lämnats därhän är ersättningsreglerna i 54 § i lag 
(1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Regleringen är relevant vid 
otillåtet användande av annans fotografi eller videoklipp ifrån en blogg, ett facebookkonto 

                                                
9 Lag (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor syftar enligt 1§ till att skydda den enskilda människan 
och respekten för människovärdet vid forskning. Av 2§ framgår att forskning som bedrivs inom ramen för 
högskoleutbildning på avancerad nivå faller utanför lagens tillämpningsområde. I förarbetena till lagen framhölls dock att 
även om forskaren i det enskilda fallet har något explicit ansvar i form av lagstadgade skyldigheter bör forskaren ändå alltid 
reflektera över de etiska frågeställningar som uppkommer i samband med arbetet (Prop. 2002/03:50 s. 101).  
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eller ett instagramkonto.10 Personuppgiftslagens (1998:204) reglering kring behandling av 
personuppgifter och de korrelerade skadeståndsreglerna i 48§.11 Diskrimineringenslagen 
(2008:567) behandlas inte heller, vilken kan aktualiseras om näthat uttrycks på ett sådant sätt 
att diskrimineringsgrunderna aktualiseras. Avgränsningarna har motiverats av att uppsatsen 
har en straffrättslig inriktning samt av avsaknaden av statistiskt underlag rörande 
brottsfrekvens. Brottsbalkens domsrätts- och lagvalsregler i kap. 2 behandlas inte inom ramen 
för denna framställning. Dessa regler kan aktualiseras och medföra en 
lokaliseringsproblematik genom att det uppkommer svårigheter att utröna i vilket land brottet 
är förövat om det har begåtts på internet.12 Avgränsningen har motiverats av att domsrätten 
inte har ifrågasatts i något av de påträffade rättfallen av näthatskaraktär och därmed tycks 
sakna praktisk betydelse.  
 

En tredje avgränsning som varit nödvändig rör behandlingen av de yttrandefrihets- respektive 
de straffrättsliga delarna. Endast de delar av straffrätten och rätten till yttrandefrihet som är av 
direkt relevans ur ett näthatsperspektiv kommer att beröras. Tillföljd av att webbplatser kan 
grundlagsskyddas genom tillämpning av ett flertal olika bestämmelser har det varit 
nödvändigt att avgränsa framställningen av dessa delar. De framställningsformer som endast 
kan erbjuda grundlagsskydd för redaktionellt material på en webbplats behandlas översiktligt 
då dessa är av sekundärt intresse i ett näthatsperspektiv. Det gäller webbsändningsregeln i 
YGL 1:6, regleringen av vidaresändningar i YGL 1:7, regleringen av tekniska upptagningar i 
YGL 1:10 samt bilageregeln i TF 1:7. Näthatsperspektivet har också medfört att 
genomgången av databasregeln begränsats till de framställningsformer som är av relevans i ett 
näthatsperspektiv, dvs. YGL 1:9 p. 1, och övriga framställningsformer har lämnats därhän. 
Vidare har TF endast berörts då dess regler är direkt tillämpliga på situationer av näthat.  
 

En fjärde avgränsning följer av att näthat inte är ett specifikt brott i juridisk mening. Det har 
därför varit nödvändigt att avgränsa framställningen till att berör endast tre brottstyper, dvs. 
olaga hot, förtal och förolämpning. Övriga potentiella näthatsbrott faller utanför 
framställningen. I avsaknad av statistiskt underlag, se avsnitt 2.3, har urvalet av brottstyper 
inte kunnat genomföras baserat på frekvens eller omfattning.  
 

En avslutande avgränsning har gjort genom att internationella traktat och konventioner inte 
kommer att behandlas. Europeiska konventionen angående de mänskliga rättigheterna och de 
grundläggande friheterna berörs endast översiktligt och Europarådets konvention om IT-
relaterad brottslighet och det tillhörande tilläggsprotokollet13 lämnats därhän. Den senare av 
dessa med anledningen av att en utredning nyligen ansett att en implementering av 
konventionen i princip inte kräver några lagändringar i straffrättslig bemärkelse för svensk 
del.14 Lag (2002:562) om elektronisk handel och informationssamhällets tjänster15, e-

                                                
10 Schultz, Mårten, Näthat – Rättigheter och Skyldigheter, s. 115-117. 
11 Schultz, s. 101 & s. 107. 
12 Bogdan, Michael, Gränsöverskridande förtal i Cyberspace, SvJT 1998, s. 1-15, Cornils, Karin, Om lokalisering av brott på 
internet, NTfK 1999, s. 194-205 och Lehtonen, Asko, Straffrättslig jurisdiktion över internetbrott, .s. 127-141. 
13 Europarådets konvention om It-relaterad brottslighet (ETS 185) och tilläggsprotokoll till konventionen om It-relaterad 
brottslighet om kriminalisering av gärningar av rasistisk och främlingsfientlig natur begångna med hjälp av datorsystem (ETS 
189). 
14 SOU 2013:39 s. 14-15. 
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handelslagen, vilken innehåller bestämmelser om ansvarsfrihet för mellanhänder avseende 
värdtjänster i 18§ samt 19§, vilken begränsar mellanhänders straffrättsliga ansvar beträffande 
förekommande information på tjänsten till att endast omfatta uppsåtliga brott, faller utanför 
framställningen. I förarbetena angavs att en värdtjänst kan vara en elektronisk anslagstavla 
eller ett chattrum.16 Eftersom gällande rätt ansågs uppfylla direktivets bestämmelser sedan 
tidigare har inte implementeringen inneburit några förändringar vilket motiverar 
avgränsningen.17 
 

1.5 Disposition  
Kapitel ett inleds med en bakgrund till näthatets uppkomst och dess fortbestånd. Därefter 
berörs syftet med den aktuella skriften i kombination med metodologiska och materiella 
ställningstaganden. Kapitlet avslutas med en genomgång av de gjorda avgränsningarna. 
 

Kapitel två juridicerar näthatsbegreppet genom att det mediala begreppet översätts till en 
juridisk kontext. Kapitlet behandlar också rätten till yttrandefrihet genom att distinktionen 
mellan legalt och illegalt näthat berörs. Vidare listas potentiella näthatsbrott och problemet 
med att mäta näthatets omfattning. Avslutningsvis avhandlas interaktiva 
kommunikationstjänster, de potentiella brottsplatserna för näthat, och potentiella 
ansvarssubjekt genom en introduktion av en kommunikationsmodell. 
 

Kapitel tre berör tre potentiella näthatsbrott i form av olaga hot, förtal och förolämpning och 
dess tillämpning i virtuella miljöer. 
 

Kapitel fyra behandlar näthat på grundlagsskyddade webbplatser enligt YGL och TF. 
Konsekvenserna av ett eventuellt grundlagsskydd, ansvarsreglerna, ansvarssubjekten, 
meddelarfriheten och yttrandefrihetsbrotten behandlas. 
 

Kapitel fem avhandlar ansvarsproblematiken ur ett allmänt straffrättsligt perspektiv. De olika 
ansvarssubjektens straffrättsliga ansvar och under vilka förutsättningar detta inträder 
behandlas. Kapitlet avslutas med en genomgång av reglerna om åtalsbegränsningar och 
problematiken med anonyma ansvarssubjekt. 
 

Kapitel sex sammanfattar de olika ansvarsreglerna med tillhörande ansvarssubjekt. Därefter 
presenteras och analyseras resultatet av den genomförda undersökningen av förekomsten av 
interaktiva tjänster på grundlagsskyddade webbplatser enligt YGL 1:9. Kapitlet avslutas med 
en  analys  av  de  genomgångna  problemområdena,  vilket  avslutas  med  en  summering  av  ett  
antal slutsatser. 

 
 

 
 
 

                                                                                                                                                   
15 Lagen är den svenska implementeringen av europaparlamentets och rådets direktiv 2000/31/EG av den 8 juni om vissa 
rättsliga aspekter på informationssamhällets tjänster, särskilt elektroniskhandel, på den inre marknaden, e-handelsdirektivet. 
16 Prop. 2001/02:150 s. 21. 
17 Prop. 2001/02:150 s. 88 & s. 90-92. 



 12 

Kapitel 2 – En juridicering av näthatet 
 

2.1 Definitionsproblematiken   
Den mediala diskussionen, ger intryck av att begreppet näthat är enhetligt. För lekmän kan det 
till och med framstå som att näthat är ett juridisk konstruerat begrepp eller missförstås som en 
egen brottstyp. Definitionsproblemet har sin grund i att näthat är ett samlingsbegrepp för en 
samhällsföreteelse av mer eller mindre homogen karaktär, vilket konstituerar en bristande 
stringens. Ett exempel på en intetsägande begreppsdefinition är: 
 
”Med näthat avses kränkande och hatiska kommentarer på exempelvis bloggar, facebook och instagram. 
Kränkningarna kan även ske genom publicering av bilder eller videoklipp på Internet.” 18 
 

En annan påträffade medial definition förmedlar ett tredelat näthatsbegrepp, vilket kastar 
ytterligare ljus över problematiken. Tredelningen innebär att en distinktion upprätthålls 
mellan: näthat i form av kränkande eller hatiska tillmälen mellan olika fysiska personer som 
är obekanta för varandra, näthat i form av kränkande eller hatiska tillmälen som riktar sig mot 
en känd eller offentlig person och näthat i from av kollektiva kränkningar i konsensus genom 
att en mer eller mindre lös sammanslutning av fysiska personer för diskussioner om religiösa, 
politiska, eller andra känsliga ämnen. Exempel på webbsidor som är Flashback och Avpixlat 
är exempel på webbsidor där detta förekommer.19 Trots bristande stringens beträffande 
näthatsbegreppet kan ändå vissa kännetecken urskiljas. Näthat förekommer oftast i interaktiva 
kommunikationstjänster, dvs. tjänster där enskilda användare kan bidra med 
användargenererat material. Näthat kan rikta sig i princip mot alla.20 Två grupper av 
människor är dock särskilt utsatta; kvinnor21 och invandrare22. Definitionsproblemet medför 
också att näthat som begrepp saknar relevans i den juridiska kontext tillföljd av sin icke-
juridiska konstruktion. Den potentiellt brottsliga gärningen i form av en kränkande eller 
hatiska kommentar måste översättas till relevant brottstyp för näthat ska bli juridiskt 
intressant. Detta kapitel ska ägnas åt att juridicera näthatsbegreppet.   
 

2.2 Legalt och illegalt näthat 
En naturlig konsekvens av det tvetydiga näthatsbegreppet är att de företeelser som i media 
klassificerats som näthat inte alltid är juridiskt tvivelaktiga, utan endast moraliskt 
tvivelaktiga.23  I syfte att kunna juridicera näthatsbegreppet bör en distinktion mellan legalt 
och illegalt näthat upprätthållas eftersom inte alla former av uttryck som potentiellt 
klassificeras som näthat per automatik är brottsliga. En skämtsam tumregel är att det är tillåtet 
att hata men inte att hota. 24  
 
 
 

                                                
18 http://www.juridikinstitutet.se/nathat (2013-12-16) 
19 Formgren, Malin, ”Det diffusa begreppet näthat”, Smålands Posten 2013-01-28, http://www.smp.se/ledare/det-diffusa-
begreppet-nathat(3622420).gm (2013-12-16). 
20 Brundin, Sverker, Computer Sweden 2013-02-22, http://computersweden.idg.se/2.2683/1.493612/nathatet-drabbar-alla 
(2013-12-14). 
21 Carp, Ossi, Därför näthatas kvinnor, Dagens Nyheter 2013-02-07, http://www.dn.se/nyheter/sverige/darfor-nathatas-
kvinnor/ (2013-12-14). 
22 Vilka är rasisterna som gömmer sig bakom Avpixlat? 2013-12-12, http://avkodat.research.nu/ (2013-12-14). 
23 Schultz, s. 118-119. 
24 Schultz, s. 16. 
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2.2.1 Yttrandefriheten 
Den legala formen av näthat är ett utfall av den enskildes yttrandefrihet. Rätten till 
yttrandefrihet finns grundlagsfäst i RF 2:1 p. 1 där det stadgas att var och en gentemot den 
allmänna ska vara tillförsäkrad en rätt att uttrycka tankar, åsikter, känslor eller att på annat sätt 
meddela upplysningar i tal, skrift eller bild. Yttrandefriheten i RF är neutral i förhållande 
teknik och förmedlingssätt, yttrandefrihet råder oberoende på vilket sätt ett yttrande 
förmedlas.25 Webbsidor och e-post är exempel på medium som skyddas av yttrandefriheten i 
RF. Yttrandefriheten är begränsad genom att skyddet endast gäller mot det allmänna och inte 
inbördes mellan medborgarna.26  Yttrandefriheten i RF kompletteras för vissa specifika 
framställningsformer av ett starkare yttrandefrihetsskydd enligt TF och YGL, vilket framgår 
av RF 2:1 st. 2. Yttrandefrihetsregeln i RF är subsidiär i förhållande till den i TF och YGL. 
Subsidiariteten medför att en första distinktion måste upprätthållas mellan yttrande som är 
skyddade av den starkare yttrandefriheten i TF och YGL och yttrande som är skyddad enligt 
den svagare yttrandefriheten i RF.27 Grundlagsskyddet enligt TF eller YGL gäller främst för 
andra framställningsformer än internetbaserade kommunikationer men under förutsättning att 
rätt teknik används vid förmedlingen av ett yttrande kan det starkare skyddet aktualiseras. 

Detta betyder att yttranden på internet som huvudregel skyddas av yttrandefriheten i RF, ett 
minimumskydd, men i undantagsfall kan skyddas av yttrandefriheten i TF eller YGL, ett 
maximumskydd. 28 Rätten att uttrycka sig föreligger oaktat yttrandets kvalité eller innehåll 
och utan att någon värdering av det ifrågavarande yttrandet görs. En korkad eller extrem åsikt 
skyddas på samma sätt. 29 
  
Yttrandefriheten är vidare garanterad genom RF 2:19 som anger att svensk lag eller annan 
föreskrift inte får stiftas i strid med Sveriges åtaganden enligt den europeiska konventionen 
angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (EKMR). 
EKMR gäller som svensk lag enligt lag (1994:1219) om den europeiska konventionen 
angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. I EKMR art. 
10.1 stadgas att var och en har rätt till yttrandefrihet och att denna rätt innefattar åsiktsfrihet 
samt frihet att ta emot och sprida uppgifter och tankar utan offentliga myndigheters 
inblandning och oberoende av territoriella gränser. Yttrandefriheten i EKMR omfattar precis 
som RF alla former av yttranden.30Yttrandefriheten vilar därför på flera regelverk. Om 
yttrandefriheten hade varit en absolut rättighet hade näthat endast förekommit i en legal form.  
 

2.2.2 Missbruk av yttrandefriheten 
Regleringen av yttrandefriheten bygger på kompromisser och avvägningar mellan ett flertal 
intressen. Yttrandefriheten måste exempelvis vägas mot skyddet av den personliga 
integriteten, rikets säkerhet, allmän ordning och intresset av att motverka brottslighet vilket 
innebär att yttrandefriheten inte är en absolut utan en relativ rättighet som i vissa situationer är 

                                                
25 Bull, Thomas & Stertzel, Fredrik, Regeringsformen – En kommentar, s. 65.  
26 Lindberg, Agne & Westman, Daniel, Praktisk IT-rätt, s. 127. 
27 Warnling-Nerep, Wiweka & Bernitz, Hedvig, En orientering i tryckfrihet & yttrandefrihet, s. 4-5, Lindberg & Westman, s. 
128-129 och Bull & Stertzel, s. 64. 
28 Olsen, Lena (red.), Bull, Thomas, Forzelius, Jens, Gölstam, Carl Martin, Hammarén, Anna, Larsson, Magnus, Pettersson, 
Tord & Stenlund, Anders, Kommunikationsrätt i det elektroniska medielandskapet, s. 42-43. 
29 Greenhill, Malin & Ulfsparre, Christina, Mänskliga rättigheter för envar, s. 55. 
30 Olsen, m.fl., s. 46. 
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begränsad.31 I doktrinen har framhållits begreppet rättighetsbegränsning inte bör ges en alltför 
extensiv omfattning så att varje regel som implicit eller explicit påverkar en person möjlighet 
att göra bruk av en rättighet ska anses utgöra en begränsning. Primära rättighetsbegränsningar 
utgörs av fysiska tvångsåtgärder eller kriminaliseringar av olika beteenden. Alla 
kriminaliseringar ska dock inte anses vara en rättighetsbegränsning utan syftet, skyddsintresse 
och den potentiella sanktionen är av betydelse vid denna bedömning. Kriminaliseringen av 
olaga hot i BrB 4:5 syftar exempelvis inte till att begränsa yttrandefriheten och kan därför inte 
anses vara en rättighetsbegränsning.32 Frågan huruvida yttrandefriheten de facto är begränsad 
har i doktrinen föranlett två olika ståndpunkter. En bestående av att yttrandefriheten inte är 
begränsad alls eftersom det står enskilda fritt att uttrycka sig dock med förbehållet att 
sanktioner kan inträda till följd av ett missbruk och en som anger att straffbestämmelser som 
kriminaliserar olika yttranden medför att dessa yttranden utanför yttrandefriheten. I det förra 
fallet föreligger en indirekt begränsning och i det senare fallet ingen begränsning alls då 
yttrandet faller utanför yttrandefrihetens område. 33  
 

Den allmänna yttrandefriheten i RF får begränsas i enlighet med RF 2:21 som anger fyra 
förutsättningar; begränsningen ska vara godtagbar i ett demokratiskt samhälle, begräsningen 
ska vara proportionell, begränsningen får inte innebära ett hot mot den fria åsiktsbildningen 
och begränsningen får inte göras i ett diskriminerande syfte.34 Av RF 2:23 framgår godtagbara 
skäl till yttrandefrihetsbegränsningar och för denna framställning är syften i form av att 
upprättande av allmän ordning, värna om enskildas anseende och att förebygga och beivra av 
brott av relevans. Uppräkningen av godtagbara skäl är inte uttömmande.35 En motsvarande 
reglering återfinns i artikel 10.2 i EKMR. I YGL och TF begränsas yttrandefriheten genom 
kriminaliseringen av yttrandefrihetsbrott. Sammanfattningsvis finns det ett motsatsförhållande 
mellan den yttrandefrihetsrättsliga regleringen och den straffrättsliga regleringen tillföljd av 
en intressekollision vilket ger upphov till en gråzon där näthatet tenderar att florera. Den 
juridisk mest relevanta formen av näthat är den som medför att yttrandefriheten missbrukas på 
ett sätt som innebär att en brottslig gärning begås vilket kan föranleda straffansvar. 
Näthatsbrott kommer fortsättningsvis användas som benämning för den illegala formen av 
näthat och som samlingsbegrepp för de brottstyper som aktualiseras.  
 

2.3 Omfattningsproblematiken 
Ovan har framgått att näthatsbegreppet är diffust och mångfacetterat vilket ger upphov till att 
ett stort antal brottstyper potentiell kan klassificeras som näthatsbrott. Följande brottstyper 
utgör potentiella näthatsbrott; olaga förföljelse BrB 4:4b, olaga hot BrB 4:5, ofredande BrB 
4:7, förtal BrB 5:1, dataintrång BrB 4:9c36, grovt förtal BrB 5:2, förolämpning BrB 5:3, 
sexuellt ofredande BrB 6:10, hets mot folkgrupp BrB 16:8, olaga diskriminering BrB 16:9 
samt brott mot personuppgiftslagen PuL 48-49§ och brott mot upphovsrättslagen URL 7 kap.. 
En  konsekvens  av  det  stora  antalet  brottstyper  som potentiellt  kan  utgöra  näthatsbrott  är  att  

                                                
31 Olsen, m.fl., s. 41 och Lindberg & Westman, s. 127. 
32 Bull & Stertzel, s. 98. 
33 Warnling-Nerep & Bernitz, s. 5. 
34 Bull & Stertzel, s. 100-101.  
35 Bull & Stertzel, s. 104. 
36 Dataintrång kan aktualiseras i samband med kapning av ett personligt konto på ett socialt medium, en så kallad Facerape. 
Se exempelvis Falu tingsrätt B 1219-12 och Varbergs tingsrätt B 1051-13. 
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det är svårt att mäta näthatets omfattning. BRÅ:s kriminalstatistik bygger på kodning av brott 
där en brottstyp förses med en specifik brottskod. Huvudregeln är att en brottslig gärning 
förses med en brottskod. Undantaget är om flera brott av olika art enligt brottskodslistan har 
förövats genom samma gärning då kan flera brottskoder registreras. För vissa specifika 
brottstyper används brottskoder för att registrera omständigheter som saknar motsvarighet i 
den ifrågavarande brottsbeskrivningen exempelvis om brottet begåtts inomhus eller 
utomhus.37 I nuläget använder sig BRÅ av ungefär 400 aktiva brottskoder.38 
Omfattningsproblematikens kärna består i svårigheterna att särskilja näthatsbrott ifrån vanliga 
brott inom en av de ovan listade brottstyperna. Eftersom internet som brottsplats inte försetts 
med en egen brottskod är det svårt att identifiera näthatsbrott i avsaknad av användbara 
sökvariabler. Av de brottsliga gärningar som exempelvis kodats som ärekränkningsbrott 
återfinns såväl brott som begåtts i den reella världen som i den virtuella. Att identifiera 
näthatsbrotten inom respektive kategori är i skrivande stund inte möjligt i avsaknad av en unik 
brottskod.39 BRÅ har dock nyligen fått i uppgift av regeringen att försöka kartlägga näthatet. 
En utredning som beräknas vara färdig vid nästa årsskifte.40 
 

2.4 Kommunikationsmodell över näthat – De potentiella ansvarssubjekten 
Den klassiska kommunikationsmodellen kommer att användas i denna framställning i syfte att 
hålla isär de olika potentiella ansvarssubjekten. Observera att terminologin varierar mellan 
olika regelverkan varpå samma subjekt kan förses med olika titlar beroende på typsituation. 
Grundmodellen för kommunikationen oaktat vilken interaktiv41 kommunikationstjänst som 
används är dock densamma.  Utgångspunkten är att en avsändare (A) sänder ett meddelande i 
form av en kommentar till en mottagare (B) via en interaktiv kommunikationstjänst (C). 
Utöver dessa subjekt återfinns ytterligare en tillhandahållare (D) av tjänsten och en eventuell 
moderator (E), vilka ibland sammanfaller. Detta kan illustreras enligt följande: 

 
A publicerar ett meddelande av näthatskaraktär i form av en text-, bild eller video, vilket 
kränker B. D utgörs av den som är ansvarig för den interaktiva tjänsten och personen E är en 
moderator, dvs. en person som på förhand eller i efterhand har uppsikt över de meddelanden 
som publicerats på tjänsten C. Genom att laborera med olika tjänster förändras 
ansvarsförutsättningarna. Även D och E kan vara straffrättsligt ansvariga för brottsliga 
yttranden.  

                                                
37 Klassificering av brott – anvisningar och regler 2013, Brå, s. 7-8.  
38 Färnström, Anton, Användningen av brottskoder – En kvalitetsstudie inom kriminalstatistiken, Brå, s. 11.  
39 Videla, Emanuel, Näthatet kan inte mätas, Computer Sweden 2013-02-08, 
http://computersweden.idg.se/2.2683/1.491299/nathatet-kan-inte-matas (2013-09-26). 
40 Regeringen tar krafttag mot näthatet – vill se fler åtal för förtal ifrån åklagare och JK, Dagens Juridik 2013-11-14, 
http://www.dagensjuridik.se/2013/11/regeringen-tar-krafttag-mot-nathatet (2013-11-22). 
41 Begreppet interaktivitet återfinns inte i lagtext men har behandlats i ett antal utredningar, se SOU 2005:62 s. 155-166, SOU 
2001:28 s. 162-165 och SOU 1999:55 s. 144-146. Någon enhetlig definition av begreppet finns inte. 
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2.5 Interaktiva kommunikationstjänster – De potentiella brottsplatserna 
Ansvarsproblematiken är korrelerad typ kommunikationstjänst som används för att förmedla 
näthatet. Den virtuella världen ger upphov till ett stort antal potentiella brottsplatser och vad 
som kännetecknar är användarnas interaktivitet genom att den vanliga användaren att bidra 
med egna åsikter och eget material vilket blir tillgängligt för andra användare. 
Kommunikationstjänsterna kan ges en mångfacetterad utformning beroende på val av teknik, 
organisation, mjukvara, hårdvara och syfte.42 Någon uttömmande uppräkning är inte möjlig 
och den tekniska utvecklingen medför att nya kommunikationsformer ständigt utvecklas. 
Ansvaret för yttranden i en kommunikationstjänst (C) är direkt avhängigt dess klassificering. I 
ett juridiskt perspektiv är det tillräckligt skilja mellan tre typer kommunikationstjänsterna. 
 

2.5.1 Omoderade tjänster 
Kännetecknande för omoderade tjänster är att det användaregenererade innehållet i from av 
kommentarer, bilder eller annat inte blir föremål för någon granskning innan det blir 
tillgängligt för övriga användare. Om det insända materialet blir omedelbart tillgängligt är 
kommunikationsverktyget omodererat. Synonymt med detta begrepp är icke 
förhandsgranskad och okontrollerad. Enligt modellen skriver A ett meddelande som 
publiceras direkt och blir omedelbart tillgängligt för B. Sociala medier är i allmänhet 
omodererade.43 Exempel på omodererade tjänster är därför Facebook, Instagram och Twitter. 
 

2.5.2 Förhandsmodererade tjänster 
Förhandsmoderering innebär att det användaregenererade innehållet blir föremål för 
granskning innan det publiceras och blir tillgängligt för övriga användare. Modereringen kan 
ske på två sätt beroende på tidpunkten för densamma, förhands- och efterhandsmoderering.  
Om innehållet står i strid med gällande rätt eller kommunikationstjänstens policy eller 
användarvillkor kommer publiceringen aldrig att genomföras. En moderator ansvarar ofta för 
innehållsgranskningen. Synonymt med detta begrepp är förhandsgranskad.44 Enligt modellen 
innebär det att A skriver ett meddelande som dock inte blir inte tillgängligt för B förrän 
moderatorn E beslutar att godkänna meddelandet för publicering. Exempel på tjänster som 
kan vara förhandsmodererade är gästböcker, kommentarsfält och forum. 
 

2.5.3 Efterhandsmodererade tjänster 
Efterhandsmoderering innebär i likhet med de omoderarade tjänsterna att det 
användaregenererade innehållet inte granskas innan publicering. Skillnad ligger i att det sedan 
sker en efterhandsgranskning i syfte att städa bort olämpliga meddelanden vilka strider mot 
gällande rätt eller tjänstens policy. Efterhandsmoderering kan genomföras på flera sätt med 
hjälp av moderatorer, användarbaserad kontroll genom abuse-knappar eller genom 
användning av datafilter eller botar.45 Enligt modellen skriver A ett meddelande som 
publiceras och som blir omedelbart tillgängligt för B. Om meddelandet är olämpligt kommer 
moderatorn E att radera det i efterhand. Exempel på tjänster som kan vara 
efterhandsmodererade är gästböcker, kommentarsfält och forum. 
                                                
42 Westman, Daniel, Ansvaret för debattforum på nätet, Lov & Data 2002 nr. 70, s. 3 och Bengtsson, Henrik, 
Förhandsgranskning av och övervakningsansvar för interaktiva elektroniska tjänster, Ny Juridik 1:09, s. 8. 
43 Forsman, Malin, Internetpublicering och sociala medier – En juridisk vägledning, s. 70-71. 
44 Westman, Lov & Data 2002 nr. 70, s. 3 och Bengtsson, Ny Juridik 1:09, s. 9. 
45 Forsman, s. 59.  
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Kapitel 3 - Näthatsbrott 
 
3.1 Olaga hot  
Brottsbeskrivningen anger explicit att en distinktion görs mellan två olika former av olaga 
hot. Hot tillföljd av att gärningsmannen lyfter vapen mot annan respektive hot med annan 
brottslig gärning. Den förra typen kan svårligen aktualiseras i virtuella miljöer och faller 
således utanför den fortsatta framställningen. I doktrinen upprätthålls ytterligare en distinktion 
mellan öppna och förtäckta hot. Det förra innebär en explicit uppmaning att en brottslig 
gärning kommer att utföras det senare en implicit uppmaning att en brottslig gärning kan 
komma att utföras utan ett direkt omnämnande. 46 Innebörden i hotet, implicit eller explicit, 
måste innebära att en brottslig gärning kommer att utföras. Motsatsvis innebär detta att hot om 
andra åtgärder som inte är brottsliga i lagens mening inte kan konstituera ett olaga hot. Ett hot 
om att hänga ut någon i media, en skandaliseringskampanj eller andra former av 
förlöjliganden faller utanför begreppet brottslig gärning under förutsättning att dessa 
dispositioner inte inryms i bestämmelserna om förtal, BrB 5:1 eller olaga tvång, BrB 4:4. 
Brottsbeskrivningen i BrB 4:5 st. 1och TF 7:4 p. 16 har följande lydelse: 
 
”Om någon lyfter vapen mot annan eller eljest hotar med brottslig gärning på sätt som är ägnat att hos den 
hotade framkalla allvarlig fruktan för egen eller annans säkerhet till person eller egendom, döms för olaga 
hot till böter eller fängelse i högst ett år.” 
 

För att en brottsbeskrivningsenlig gärning ska äga rum krävs att hotet kommer den hotade 
tillgodo, dvs. så länge den hotade svävar i ovisshet kring hotets existens föreligger inget olaga 
hot oaktat huruvida tredje man har vetskap om hotet ifråga.47 Alla hot om brottsliga gärningar 
innebär inte att ett olaga hot har begåtts vilket följer av att hotet måste ha framkallat allvarlig 
fruktan, ett rädslerekvisit. Rekvisit ska bedömas utifrån två kriterier: föremålet för hotet och 
dess kvalitativa innebörd. Föremålet för hotet är begränsat till den hotades eller annans 
personliga säkerhet eller egendom. Hot som träffar andra föremål uppfyller inte kravet. Den 
kvalitativa innebörden innebär att den uppkomna rädslan måste nå upp till viss nivå. Hot om 
brottsliga gärningar av mindre allvarlig beskaffenhet uppfyller inte kravet exempelvis ringa 
misshandel. Bedömningen av rädslan ska ske utifrån den hotades perspektiv, en subjektiv 
bedömning. Detta innebär att hotet rent objektivt inte behöver vara farligt. Det inte är 
nödvändigt att den hotade blivit rädd i det enskilda fallet utan endast i ett tänkt normalfall. 
Vad som krävs är då att det uttalade hotet är av sådan dignitet att allvarlig fruktan uppkommer 
ur den hotades perspektiv. Det specifika hotet i det enskilda fallet riskbedöms på ett generellt 
plan. 48 Hot som för den hotade framstår som oseriösa eller som inte är allvarligt menade 
utesluts från det straffbara området. Detsamma gäller för sådana hot om brottsliga gärningar 
som  bemöts  med  likgiltighet  ifrån  den  hotade,  dvs.  den  hotade  bryr  sig  inte  i  fall  hotet  
verkställs. Hot som kan avfärdas med enkla medel och utan att medför några särskilda 
olägenheter uppfyller inte heller rädslerekvisitet. 49 Vid en prövning av rädslerekvisitet har 
hovrätten i ett fall påpekat att allvarlig fruktan är ett kraftuttryck, vilket innebär att något 
schematisk uppfyllelse av kravet inte är önskvärd. Omständigheter som tillmättes betydelse i 

                                                
46 Jareborg, Nils & Friberg, Sandra, Brotten mot person och förmögenhetsbrotten, s. 53. 
47 Holmqvist, Lena, m.fl., Brottsbalken: en kommentar del I, 4:5 s. 1-2. 
48 Prop. 1962:10 B s. 108 och Jareborg & Friberg, s. 54. 
49 Prop. 1962:10 B s. 108 och Holmqvist, m.fl., 4:5 s. 2. 
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målet var parternas gängse språkbruk, gärningsmannens begränsade farlighet tillföljd av 
berusning samt den hotades trygga lokalisering bakom en låst dörr i sällskap av tredje man. 
Vid en sammantagen bedömning fann hovrätten att kravet på allvarlig fruktan inte var 
uppfyllt. 50 
 

I ett näthatsperspektiv förefaller kriminaliseringen av olaga hot inte medföra några 
tillämpningsproblem eftersom bestämmelsen inte gör någon åtskillnad mellan hur det aktuella 
hotet har förmedlats. Tillvägagångssätten för att förmedla ett hot i den virtuella världen är näst 
intill obegränsade. I rättspraxis återfinns ett flertal exempel på hur interaktiva tjänster använts 
för att förmedla olaga hot. Förmedlingen har exempelvis skett genom att tillhandahållaren av 
hemsidan publicerat hot,51 genom att en besökare på en blogg publicerat hot i det tillhörande 
kommentarsfältet,52 genom att använda chattfunktionen i Skype53 och  genom att  skriva  i  ett  
forum54. Sociala medier som Facebook tillhandahåller ett flertal olika 
kommunikationsverktyg vilka också använts för att förmedla hot.55  
 

Hot som framförs till tredje man och inte direkt till den hotade, tredjemanshot, har i praxis 
inte ansetts utgöra ett olaga hot. Kravet på att hotet ska ha kommit den hotade tillgodo är inte 
uppfyllt om hotet endast har förmedlats till tredjeman. Eftersom gärningsmannen saknade skäl 
att räkna med att hotet vidarebefordrades till den hotade förelåg bristande subjektiv täckning i 
förhållande till att hota någon.56 Detta ska inte förväxlas med sådana hot där den brottsliga 
gärningen riktar sig mot en tredjeman. Genom att föra tillämpa likgiltighetsuppsåt eller 
insiktsuppsåt förefaller det nämligen vara möjligt att argumentera för att i princip alla hot som 
uttrycks vida internet till tredjeman är att betrakta som olaga hot. I många fall är detta ett 
rimligt utfall när tredjeman har viss anknytning till tredjeman såsom vän eller familj. 
Hovrätten uttalade att de texter som skrivits var att betrakta som olaga hot enligt BrB 4:5 och 
att den tilltalade insett att hotet skulle komma den hotade tillgodo (insiktsuppsåt). Hotelserna 
hade skrivits på öppna Facebooksidor tillhörande tredjeman.57 Ett liknande resonemang har 
förts av hovrätten i ett annat fall där hotet förmedlats via Facebook till en klasskompis till den 
hotade. Hovrätten anförde att den tilltalade måste ha insett att den hotade skulle få del av hotet 
(insiktsuppsåt) eller i vart fall insett risken för att hotet skulle ha förmedlats och där hållit sig 
likgiltig till detta (likgiltighetsuppsåt).58 Ett hot som framförts till den hotades syster har enligt 
tingsrätten inneburit att den tilltalade måste ha insett att hotet skulle förmedlas till den hotade 
(insiktsuppsåt).59 Det  är  först  när  denna  argumentationslinje  dras  ett  steg  längre  som  
tvivelaktigheterna uppkommer. I ytterligare ett fall har Hovrätten uttalat att den tilltalade 
måste ha insett att det fanns en uppenbar risk för att de hot han hade uttryckt skulle spridas 
vidare till den hotade kretsen och att den tilltalade förhållit sig likgiltig till denna risk 
                                                
50 RH 2002:6. 
51 Göta hovrätt B 3320-11 och Linköpings tingsrätt B 260-01 (Åtalspunkt 1). 
52 Mora tingsrätt B 1023-12  och Södertörns tingsrätt B 14687-12. 
53 Borås tingsrätt B 4040-11. 
54 Hovrätten för Västra Sverige B 3232-11. 
55 Svea Hovrätt B 5724-13, Eskilstuna tingsrätt B 2617-12, Södertörns tingsrätt B 11372-12. 
56 RH 1983:166. 
57 Svea Hovrätt B 4235-12. 
58 Svea Hovrätt B 5724-13, Rättsfallet komplicerades att två tilltalade stod åtalade för två olika former av olaga hot som de 
hade uttryckts på två olika personers Facebooksidor och dessa hade sedan gemensamma och enskilda vänner som fungerade 
som tredje män. Frågan om tredjemanshot aktualiserades endast beträffande en av de tilltalade. 
59 Södertörns tingsrätt B 11372-12. 
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(likgiltighetsuppsåt). Hotet avsåg personal och studenter på en högskola och hotet hade 
förmedlats på i en särskild tråd för fiktioner och falsarier på ett forum med en explicit 
angivelse att endast en idiot skulle ta någonting som skrivs i forumet som en sanning. 
Hemsidan är dessutom engelsk språkig.60 Om det senare synsättet anläggs förefaller den 
tilltalade ha att räkna med att alla hot som publiceras på internet på ett eller annat sätt 
förmedlas fram till den som hotet avser vilket knappast är rimligt. 
 
3.2 Förtal  
Ära förekommer i två former i juridisk mening, en objektiv ära, den ära som en person 
åtnjuter bland sina medmänniskor, och en subjektiv ära, den ära som personen själv uppfattar 
sig ha (självkänslan) i form av aktning och anseddhet. Den objektiva äran skyddas av 
förtalsbestämmelserna.61 Förtal kan endast begås mot en bestämd levande person. Att förtala 
ett kollektiv uppfyller inte kravet på att utpeka någon om det inte är möjligt att identifiera en 
eller flera av personerna i den kollektiva enheten.62 Det är alltså för förtalsbestämmelsernas 
tillämpning nödvändigt att det yttrande som fällts pekar ut en eller flera bestämda personer.63 
Den brottsliga gärningen genom vilken förtalsbrottet begås är avhängig förekomsten av en 
relevant uppgift och ett uppgiftslämnande till tredje man. Vad som utgör en relevant uppgift 
är beroende av uppgiftens beskaffenhet. Uppgiften måste avse en bestämd gärning eller 
omständighet, ett precisionskrav. Generella omdömen kan i undantagsfall uppfylla kravet 
medan värdeomdömen alltid faller utanför uppgiftsbegreppet. I förarbetena framhölls att en 
lämnad uppgift om ett påstående måste kunna bevisas för att uppfylla precisionskravet.64 
Hyllningar av Anders Breivik med anspelning på mångkulturalismen på en blogg ansågs inte 
uppfylla kravet på ett utpekande av en person och kunde därför inte utgöra förtal även om 
yttrandena i sig var moraliskt tvivelaktiga.65 Att diskutera någon utseende i en facebookgrupp 
med 550 medlemmar har inte ansetts utgöra förtal eftersom det rör sig om värdeomdömen.66 
Förtalsbestämmelsen framgår av i BrB 5:1 och TF 7:4 p. 14:  
 
”Den som utpekar någon såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller eljest lämnar uppgift som är 
ägnad att utsätta denne för andras missaktning, dömes för förtal till böter. 
Var han skyldig att uttala sig eller var det eljest med hänsyn till omständigheterna försvarligt att lämna uppgift i 
saken, och visar han att uppgiften var sann eller att han hade skälig grund för den, skall ej dömas till ansvar.” 
 

Förekomsten av en relevant uppgift är inte tillräckligt utan det måste därutöver förekomma ett 
uppgiftslämnande till tredjeman, dvs. uppgiften får viss spridning. Uppgiftslämnande är inte 
behäftat med några formkrav utan kan ske genom skrift, bild, film, tal, teckningar eller annan 
symbolisk åtgärd. Om uppgiftslämnandet skett genom bild, video eller liknande har HD 
uttalat att den lämnade uppgiftens innehåll består av det budskap som det valda 
framställningssättet förmedlar.67 En distinktion brukar upprätthållas mellan uppgiftslämnande 
som sker genom att gärningsmannen själv framställer uppgiften genom att skriva en text eller 
spela in en film och uppgiftslämnande som sker genom att gärningsmannen förmedlar en 

                                                
60 Hovrätten för Västra Sverige B 3232-11. 
61 Holmqvist, m.fl., BrB 5:1 s. 3 och Jareborg & Friberg, s. 69 & 81.  
62 Holmqvist, m.fl., BrB 5 kap. s. 1. 
63 Jareborg & Friberg, s. 69. 
64 Prop. 1962:19 B s. 124-125.  
65 Hovrätten för Västra Sverige B 4799-11. 
66 Hovrätten för Västra Sverige B 4209-10. 
67 NJA 1992 s. 594. 
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befintlig uppgift. 68  Uppgiftslämnande genom förmedling av en redan befintlig uppgift är av 
särskilt intresse i ett näthatsperspektiv eftersom detta innebär att ett förtalsbrott kan begås 
genom att skicka en länk till en webbplats som innehåller en förtalande uppgift eller klippa ut 
information  från  en  webbplats  för  att  publicera  på  en  annan.  I  en  sådan  situation  har  ett  
potentiellt förtalsbrott begåtts av den som framställuppgiften på den ursprungliga webbplatsen 
men också av den som förmedlar denna uppgift på nytt.69 En uppgift anses lämnad även om 
det förmedlats med förbehåll om att det är osann. Även användning av ironi, sarkasm, 
skällsord eller uttryckssätt kan konstituera förtalsbrott. Att refererar vad någon annan uttalat 
kan därför innebära förtal. Ett samtal mellan två personer med en potentiell uppgift anses inte 
lämnad om båda personerna redan känner till uppgiften. Sammanfattningsvis så kan det 
framhållas att det är innehållet i uppgiften som är relevant inte formen i vilken uppgiften har 
lämnats. Kravet på att spridning till tredjeman uppkommer innebär att en lämnad uppgift som 
objektivt sätt utgör förtal är fri från ansvar om uppgiften inte kommer tredje man tillgodo.70  
 
Förtalsbrottet är vidare konstruerat kring olika förtalsgrunder, dvs. att den ifrågavarande 
uppgiftens innehåll pekar ut någon som brottsling, klandervärd i sitt levnadssätt eller annan 
uppgift som är ägnad att utsätta den förtalade för missaktning. Att utpeka någon som 
brottsling kräver att det rör sig om brottslighet av viss kvalité vilket innebär att det krävs att 
det rör sig om något annat än lindrigare brottslighet. Att utpeka någon som snattare eller 
fartdåre ansågs i förarbetena inte vara tillräckligt nedsättande.71 Ett utpekande behöver inte 
avse en specifik brottstyp utan kan ske genom en beskrivning av en gärning som är brottslig.  
 

Att utpeka någon som klandervärd i sitt levnadssätt utgör ytterligare en förtalsgrund. Att det 
ska röra sig om ett levnadssätt innebär att det måste röra sig om upprepade gärningar eller ett 
handlingsmönster och inte någon enstaka gärning. Klandervärdheten kan hänföras direkt till 
levnadssättet som sådant men kan också avse den förtalades personliga egenskaper eller 
händelser som denne varit involverad i. Exempel på levnadssätt som kan medföra att ett förtal 
ägt rum är om någon utpekas som missbrukare av narkotika eller alkohol, prostituerad, 
sexuellt lösaktig, rasist eller nazist. Exempel på den förra kategorin utgörs av utpekanden som 
sinnesjuk, neurotisk, sexuell abnormitet och psykisk instabilitet. Exempel på den senare 
kategorin utgörs av utpekanden att den förtalade blivit föremål för polisinsatser, sociala 
ingripanden, blivit utsatt för brott eller blivit avskedad ifrån sitt arbete. 72  
 
Alla uppgifter som uppfyller kravet på bestämdhet och som kan sorteras in under en av 
förtalsgrunderna utgör inte förtal eftersom det dessutom krävs att uppgiften framkallar 
missaktning. Uppfyllelse av kvalitetskravet brukar omnämnas som att uppgiften är av 
nedsättande beskaffenhet.73 Missaktning föreligger om det sker en attitydförändring hos tredje 
man i korrelation till den lämnande uppgiften. Attitydförändringen kan manifesteras implicit 
genom ett svalt och avvisande bemötande eller explicit genom negativa tillmälen.  

                                                
68 Prop. 1962:10 B s. 125, NJA 1966 s. 565 (förmedling), NJA 1994 s. 637 (framställning) och NJA 1992 s. 594 
(framställning). 
69 Hovrätten över Skåne och Blekingen FT 3051-10  och Boman, Benjamin O. J., Vem ansvarar för förtal på Internet?, s. 1. 
70 Holmqvist, m.fl., 5:1 s. 2 och Jareborg, Nils & Friberg, Sandra, s. 72. 
71 Prop. 1962:10 B s. 143. 
72 Jareborg & Friberg, s. 70-71. 
73 Holmqvist, m.fl., 5:1 s. 4-5. 
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Reell missaktning är inte nödvändigt utan rekvisitet är uppfyllt om det förekommer en 
potentiell risk för att missaktning uppkommer. Rimligheten av den lämnade uppgiften är utan 
relevans.74 För att kunna utröna huruvida missaktning uppkommit krävs ett jämförelseobjekt. 
I förarbetena framhölls att bedömningen av det personliga anseendet, i första hand, ska göras 
med utgångspunkt i de sociala värderingar som råder på den ort där den förtalade bor och 
inom den samhällsgrupp eller personkrets där denne lever. Jämförelseobjektet får dock inte 
bestämmas alltför smalt.75 I andra hand kan det bli aktuellt att använda sig av ett mer generellt 
jämförelseobjekt i form av samhället i stort. Förtalsbestämmelsen skyddar båda typerna av 
missaktning. Detta medför att det kan uppkomma situationer där liknande uppgifter bedöms 
olika beroende på vem den förtalade personen är. Särskilt utsatta personer torde ha ett starkare 
skydd.76 HD har uttalat att det vid uppfyllelse av rekvisitet är ägnat att utsätta för missaktning 
är irrelevant huruvida det hos gärningsmannens fanns en avsikt, uppsåt, att förtala någon utan 
det är tillräckligt att gärningsmannen varit medveten om innehållet.77 Förtalsbrottet är 
fullbordat först sedan den lämnade uppgiften lämnats till annan vilket innebär att det inte 
räcker att uppgiften är ägnad att komma till annans kännedom. Detta innebär att även om 
uppgiftslämnaren har för avsikta att uppgiften ska komma till annans kännedom så har en 
brottslig gärning inte begåtts förrän detta har skett.78 
 
Tillföljd av denna intressekonflikt som råder mellan den enskildes rätt att skyddas ifrån 
spridande av kränkande uppgifter och intresset av en vidsträckt yttrandefrihet har det i BrB 
5:1 st. 1 införts en undantagsregel som medför att ett yttrande som objektivt sätt utgör förtal 
under vissa förutsättningar ändå är straffritt. Regeln är uppbyggd kring två olika 
förutsättningar. Initialt krävs det att den tilltalade antingen varit skyldig att uttala sig eller att 
uppgiftslämnandet varit försvarligt. Om denna förutsättning är för handen krävs det därutöver 
att uppgiften varit sann eller att den tilltalade haft skälig grund för den för att ansvarsfriheten 
ska inträda. En konsekvens av detta är att sanningshalten i en lämnad uppgift är oväsentlig om 
uppgiftslämnandet i sig är oförsvarligt och att det därför inte är någon rättighet att få säga 
sanningen.79 Personer som är skyldiga att uttala sig är av sekundärt intresse beträffande näthat 
och lämnas därför därhän. I förarbetena framhölls att förtalsbestämmelsen inte var tänkt att 
påverka den politiska, samhälleliga, vetenskapliga eller kulturella debatten utan dessa frågor 
får inte begränsas av den ifrågavarande kriminaliseringen även om debatten ibland kan 
komma att angripa enskilda personer. Sådana offentliga debatter är som huvudregel 
försvarliga. Vidare gjordes en åtskillnad mellan förmedling av nyheter och skandaljournalistik 
där den senare typen mer sällan skulle skyddas av undantagsregeln.80 HD  har  uttalat  att  
offentliga personer får räkna med och tåla en mer ingående och kritiskt granskning än 
personer som inte har offentliga uppdrag vilket innebär att försvarlighetskravet här är lägre 
ställt.81 HD har i ett fall uttalat att försvarlighetsbedömningen primärt ska göras med 
utgångspunkt i de konkreta uppgifterna och inte på ett bredare plan genom att även väga in i 

                                                
74 Jareborg & Friberg, s. 70. 
75 Prop. 1962:10 B s. 126 och Holmqvist, m.fl., 5:1 s. 5. 
76 Jareborg & Friberg, s. 70. 
77 NJA 1990 s. 231 och NJA 1966 s. 565. 
78 Jareborg & Friberg, s. 73. 
79 Jareborg & Friberg, s. 74. 
80 Prop. 1962:10 B s. 144. 
81 NJA 2003 s. 567. 
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vilket sammanhang uppgifterna har lämnats. Vid bedömningen beaktades också med vilken 
tydlighet utpekandet skett.82 Bedömningen är avhängig när och hur uppgiften lämnades i det 
enskilda fallet vilket innebär att det kan vara försvarligt att lämna en kränkande uppgift i en 
mindre krets, exempelvis familj eller vänner, men att samma uppgiftslämnande i en större 
krets är oförsvarligt.83 Försvarlighetsbedömningen ska i övrigt göras med beaktande av 
omständigheterna i det enskilda fallet varpå några riktlinjer för bedömningen är svåra att 
framhålla.84 En generalisering av näthatet ger vid handen att det sällan är en del av den 
offentliga debatten utan snarare bär spår av skandaliserings- och skvallerjournalistik. Näthatet 
drabbar vidare både offentliga och privata personer varpå försvarlighetskravet varierar.  
 

Om uppgiftslämnandet anses vara försvarligt i det enskilda fallet blir det aktuell att pröva 
huruvida uppgiften antingen var sann eller om det fanns skälig grund för den tilltalade att tro 
det. Om uppgiftslämnandet var försvarligt har den tilltalade att visa att uppgiften är sann för 
att undgå ansvar, att framlägga sanningsbevisning.85 Kan den tilltalade inte visa att uppgiften 
är sann krävs det att denne kan visa att han på objektiva grunder hade skälig grund för en 
sådan uppfattning. Bedömningen av skälig grund är beroende av vilka kontroller som utförts 
av den tilltalade för att försäkra sig om uppgiftens sanningshalt. Tillförlitligheten i en källa 
inverkar på hur omfattande kontroll som behöver ske. HD har uttalat att en tillförlitlig källa, 
en offentlig utredning, i kombination med avsaknad av yttre omständigheter som borde ha 
föranlett en mer intensiv kontroll medförde att kravet på skälig grund var uppfyllt.86 En 
tumregel  är  att  ju  större  krets  av  personer  som  tar  del  av  uppgiften  och  ju  allvarligare  
uppgiftens beskaffenhet är desto större krav ställs på eftersökning av den tilltalade.87  
 
Eftersom förmedlingssättet för en kränkande uppgift och det korrelerade uppgiftslämnandet 
till tredjeman inte är begränsat till vissa specifika förmedlingssätt förefaller 
förtalsbestämmelsen inte vara behäftas med några tillämpningsproblem i ett 
näthatsperspektiv. I rättspraxis finns ett flertal fall där förtal begåtts på internet i form av; 
publicering av bilder på Instagram88, bloggar89, publicering av videoklipp på Youtube90, 
publicering av kontaktannons på en hemsida91, publicering av bilder på Facebook92, bilder 
eller film på hemsida93. Inte i något av dessa fall har inte förtalsbestämmelsen medfört några 
tillämpningssvårigheter.  
 

3.3 Förolämpning  
Förolämpningsbrottet syftar till att skydda den enskildes självkänsla, dvs. den subjektiva äran. 

                                                
82 NJA 1983 I s. 53. 
83 Jareborg & Friberg, s. 75-76. 
84 Jfr RH 1982:81 (En advokats uppgiftslämnande var försvarligt), RH 1992:58 (En socialarbetares lämnande uppgift var 
oförsvarlig) och RH 2002:39 (Uppgiftslämnande i tidning ansågs förvarligt med hänsyn till allmän intresset). 
85 Holmqvist, m.fl., 5:1 s. 7-8. 
86 NJA 2006 s. 16. 
87 Jareborg & Friberg, s. 77. 
88 Borås tingsrätt B 1220-13, Jönköpings tingsrätt B 1904-13 och Göteborgs tingsrätt B 705-13 (Instagram-målet). 
89 Svea Hovrätt FT 3777-11, Norrköpings tingsrätt FT 1065-10 och Västmanlands tingsrätt B 6369-11. 
90 Mora tingsrätt B 55-13 
91 RH 1997:61, RH 2002:71 och Hovrätten för nedre Norrland B 1094-08. 
92 Hovrätten över Skåne och Blekinge B 570-11 (en av flera åtalspunkter), Svea Hovrätt B 4611-11, Helsingborgs tingsrätt B 
5069-13 och Blekinge tingsrätt B 1595-13.  
93 Lunds tingsrätt B 4134-13 och Göta Hovrätt T 107-13.  
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Tillföljd av detta måste en brottsbeskrivningsenlig förolämpning rikta sig direkt till den 
förolämpade. Tredjemans förolämpningar är därför inte brottsliga under förutsättning att 
gärningen inte inryms under förtalsbestämmelsen.94  Att  förolämpa en person utan att  denne 
uppmärksammar förolämpningen eller förbiser den är av samma anledning straffritt.95 
Tredjemans förolämpningar har i praxis inte ansetts kunna utgöra ett förolämpningsbrott. 
Hovrätten uttalade att en förolämpning skriven i kontaktraden på MSN inte kunde anses riktad 
till den förolämpade eftersom det utöver den direkta åsyftningen på målsäganden i texten inte 
fanns några andra omständigheter som talade för att meddelandet skulle ha varit riktat till 
målsäganden som dessutom inte återfanns i kontaktlistan.96 Ett synsätt som uppredades i 
samband med ett eventuellt förolämpningsbrott på en blogg.97 Förtalsbestämmelsen återfinns i 
BrB 5:3 och TF 7:4 p. 15 och har följande lydelse: 
 
”Den som smädar annan genom kränkande tillmäle eller beskyllning eller genom annat skymfligt beteende mot 
honom, dömes, om gärningen ej är belagd med straff enligt 1 eller 2 §, för förolämpning till böter. 
Är brottet grovt, dömes till böter eller fängelse i högst sex månader.” 
 
Av lagtexten framgår explicit att förolämpningsbrottet är subsidiärt i förhållande till förtal och 
grovt förtal. Brottsbeskrivningarna innehåller emellertid olika rekvisit vilket medför att någon 
fullständig överlappning inte föreligger. En skillnad är att förolämpningsbrottet inte kräver 
någon spridning till tredje man till skillnad mot förtalsbrottet. Ett potentiellt förtalsbrott som 
inte uppfyller kravet på spridning till tredjeman är därför straffritt om rekvisiten för 
förolämpningsbrottet är uppfyllda. 98 I praxis har HD uttalat att ett yttrande som objektivt sätt 
utgör en förolämpning men som inte riktats mot något subjekt ansetts straffritt då yttrandet 
varit ett utlopp för personlig ilska och smärta.99 Av tradition brukar förolämpningsbrotten 
delas in i tre olika kategorier; verbalinjurier, formalinjurier och realinjurier. I ett 
näthatsperspektiv är endast den första kategorin av intresse. Till kategorin av 
förolämpningsbrott i form av verbalinjurier hör beskyllningar, användande av öknamn och 
skällsord samt lindrigare hotelser som inte faller in under olaga hot, BrB 4:5.100 Exempel på 
verbalinjuriförolämpningar i praxis är yttranden som ”jävla svartskalle” 101, ”era jävla as” och 
”era jävla fascist jävlar”, de två senare i samma fall.102 Även förolämpningsbrottet är neutralt i 
förhållande till förmedlingssättet för den ifrågavarande förolämpningen. Men i praxis 
återfinns endast ett fåtal exempel på förolämpningsbrott som begåtts via Facebook103 och via 
e-post104.   
 
 
 
 
 
 

                                                
94 Holmqvist, m.fl., 5:3 s. 1. 
95 Jareborg & Friberg, s. 81. 
96 RH 2009:40. 
97 Svea Hovrätt FT 3777-11. 
98 Jareborg & Friberg, s. 82.  
99 NJA 2004 s. 331. 
100 Jareborg & Friberg, s. 82 och Holmqvist, m.fl., 5:3 s. 1. 
101 NJA 1989 s. 374. 
102 NJA 1994 s. 557.  
103 Eskilstuna tingsrätt B 2617-12 (1 av 3 åtalspunkter). 
104 Svea Hovrätt B 7460-07. 
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Kapitel 4 - Ansvarsutkrävning på grundlagsskyddade brottsplatser 
 

4.1 Tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagens tillämpningsområde  
Detta kapitel ska ägnas åt att behandla frågan under vilka förutsättningar yttranden i den 
virtuella världen är grundlagsskyddade enligt YGL eller TF samt hur ett eventuellt 
grundlagsskydd påverkar ansvarsutkrävningen för ett begånget näthatsbrott. Avgörande för 
tillämpligheten är huruvida yttrande förmedlats genom ett grundlagsskyddat medium, dvs. 
framställningsformen.  105 Den tekniska utvecklingen framförallt inom It-tekniken medför att 
alla försök att på ett uttömmande sätt räkna upp olika överföringar och upptagningar som 
faller inom lagens tillämpningsområde snabbt blir inaktuella. Nya bedömningar och 
tolkningar tvingas av denna anledning fram tillföljd av den tekniska utvecklingen.106 
Tillämplighet av YGL eller TF medför en del rättsliga konsekvenser vilket följer av 
exklusivitetsprincipen. Principen vilken framgår av YGL 1:1 st. 2 och 1:4 innebär att 
ingripande av myndigheter eller andra allmänna organ endast får ske med stöd i grundlagen 
(YGL). Konsekvensen av detta är att eventuella missbruk av yttrandefriheten endast kan 
beivras om det finns stöd för ingripande åtgärder i YGL och att tillämpning av andra lagregler 
är uteslutet.107  Ett  utfall  av  denna  princip  är  att  ett  yttrande  som  uppfyller  rekvisiten  i  ett  
straffbud i BrB med som inte utgör ett yttrandefrihetsbrott enligt TF 74 eller TF 7:5 är straffri 
om yttrandet förekommer i ett grundlagsskyddat medium. 108 Näthat vilket kan utgöra ett 
missbruk av yttrandefriheten kan i så fall endast beivras genom ansvarsreglerna i grundlagen. 
 

4.2 Grundlagsskyddade yttranden på internet och grundlagsskyddat näthat 
I  samband  med  en  tidigare  reform  av  YGL  framhölls  att  internet  varken  utgör  ett  eget  
förmedlingssätt eller ett eget medium i TF:s och YGL:s mening. Konsekvensen av detta är att 
yttranden som förekommer på internet inte per automatik blir grundlagsskyddade utan att 
varje enskilt fall måste bedömas för sig.109 Att internet inte ansågs vara en egen 
framställningssätt motiverades med att internet de facto inte är homogent till följd av de 
mångfacetterade kommunikationsmöjligheterna. Härav följer att regleringen av 
internetbaserade yttranden har spridits ut över både TF och YGL i form av tre (fyra) 
potentiellt tillämpliga regler; YGL 1:6 st. 1 första meningen, YGL 1:6 st.1 andra meningen, 
YGL 1:9 och TF 1:7. 110 Om reglernas tillämpningsområde överlappar varandra uppkommer 
också frågan om hierarkin mellan dem.  
 

Det ska i detta sammanhang noteras att frågan huruvida innehållet på en webbplats är 
grundlagsskyddat enligt YGL eller TF inte är synonym med frågan huruvida näthat på en 
webbplats är grundlagsskyddat. Detta har sin förklaring i att näthat primärt uppkommer 
genom interaktiva tjänster där användargenererat material publiceras, vilket ska skiljas ifrån 
det redaktionella material som publiceras av innehavaren av en webbplats. Det i media 
uppmärksammade näthatet utgörs framförallt av användargenererat material varpå 

                                                
105 Axberger, Hans-Gunnar, Yttrandefrihetsgrundlagarna, s. 28. 
106 Warnling-Nerep & Bernitz, s. 102-103. 
107 Axberger, s. 28 & 31. 
108 NJA 1999 s. 275.  
109 Prop. 2001/02:74: s. 33 och Prop. 1997/98:43 s. 104-105.  
110 SOU 1997:49 s. 181 & 220, observera att uttalandet gjorde innan webbsändningsregeln i YGL 1:6 st. 1 andra meningen 
infördes vilket skedde 2003-01-01, varför även denna har infogats i uppräkningen.  
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grundlagsskyddet för detta material är av primärt kommer att behandlas. Det är dock inte 
uteslutet att näthat kan förekomma även genom redaktionellt material men denna form av 
näthat är av sekundärt intresse. 
 

Huvudregeln om radioprogram och webbsändningsregeln i YGL möjliggör endast 
grundlagsskydd för redaktionellt material.111 Interaktiva tjänster faller därför utanför 
tillämpningsområdet.112Vid införandet av webbsändningsregeln 1 januari 2003 återfanns inget 
krav på att mottagaren inte skulle kunna påverka innehållet i sändningen, vilket öppnade för 
en möjlighet att tillämpa regeln på användargenererat material. Genom att tolka och likställa 
en omoderarade tjänst med en direktsändning som tillhandahålls allmänheten, vilken var 
avsedd att tas emot med tekniska hjälpmedel, föreföll regeln vara applicerbar på dessa 
situationer. Möjligheten stängdes genom att ett tillägg till webbsändningsregeln gjordes som 
trädde i kraft den 1 januari 2011 i form av att innehållet inte ska kunna påverkas av 
mottagaren. 113 Tidigare var regeln av relevans i ett näthatsperspektiv men inte längre. 
Tillämpning av bilageregeln i TF 1:7 st. 2 möjliggör också endast grundlagsskydd för 
redaktionellt material och är därför av sekundärt intresse i ett näthatsperspektiv.114  
 

4.3 Databasregeln  
Databasregeln fungerar som ett komplement till skyddet för de mer klassiska medieformerna 
genom att erbjuda ett likvärdigt grundlagsskydd för modernare medieformer. Av YGL 1:9 
framgår att de föreskrifter som gäller för radioprogram under vissa förutsättningar gäller för 
vissa specifika förmedlingar via elektromagnetiska vågor. I YGL 1:1 st. 5 återfinns en 
legaldefinition av begreppet databas vilken lyder att en databas är en samling information som 
är lagrad för automatiserad behandling. Begreppet databas används alltså som ett bredare 
samlingsnamn och inte i sin datatekniska smalare innebörd. Ett kännetecken för databaser är 
interaktivitet. Mottagaren är inte passiv på samma sätt som tidigare utan är en del av 
kommunikationen vilket manifesteras genom en möjlighet att påverkar innehållet och anpassa 
innehållet efter egna önskemål och behov.115 Databasregeln kan bli tillämplig antingen 
automatiskt genom att ett massmedieförtag gör en databasanmälan, eller frivilligt genom att 
någon annan fysisk eller juridisk person ansöker om utgivningsbevis. Tillämpning av 
databasregeln möjliggör grundlagsskydd av såväl redaktionellt material som 
användargenererat material och är därför av relevans i ett näthatsperspektiv. 
 

                                                
111 Att de två reglerna endast kan medföra grundlagskydd för redaktionellt material följer av att skyddet gäller sändningar 
som förmedlar yttranden genom ljudradio, TV, telefax, internet eller annan analog eller digital sändningsteknik. Detta under 
förutsättning att sändningen antingen är direktsänd på särskild begäran eller om det rör sig om ett inspelat program, om 
mottagaren inte kan inte kan påverka innehållet eller starttiden i sändningen. Detta innebär bland annat att rekvisiten i YGL 
1:6 inte är uppfyllda om mottagaren vänder sig till sändaren och startar sändningen. Av dessa två regler följer att 
informationen förmedlas endast i en riktning till mottagaren vilken är passiv, en form av envägskommunikation. 
Webbsändningsregeln innebär ett förtydligande av att radio och TV-sändningar över internet omfattas av reglerna om 
radioprogram. (Warnling-Nerep & Bernitz, s.105 och Axberger, s. 45-46, 53-54.). 
112 Prop. 1990/91:64 s. 63 och s. 110. 
113 Prop. 2009/10:81 s. 48-49 och s. 66. 
114 Att grundlagsskyddet är begränsat till redaktionellt material följer av bilageregeln endast är tillämplig om innehållet i 
bilagan är oförändrat i förhållande till den periodiska skriften, originalet, samt att det anges hur innehållet disponerats.  Av 
detta följer att en webbplats som i oförändrat skick återger en periodisk skrift kan erhålla grundlagsskydd enligt bilageregeln 
men om innehållet i bilagan är förändrat är bilageregeln inte tillämplig. Bilagans grundlagsskydd blir i detta skede beroende 
av huruvida det valda mediet är skyddad enligt YGL. (Warnling-Nerep & Bernitz, s. 40 & s. 113.).  
115 Warnling-Nerep & Bernitz, s. 107.  
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Databasregeln är uppbyggd kring ett antal grundförutsättningar i form av att 
tillhandahållandet måste ske på särskild begäran, det ska ske till allmänheten, det ska röra sig 
om en databas och innehållet i databasen ska endast kunna ändras av tillhandahållaren. Den 
första förutsättningen stadgas i YGL 1:9 st. 1 p. 1 och innebär ett krav på att databasen eller 
dess innehåll tillhandahålls på något av de fyra uppräknade sätten. I ett näthatsperspektiv är 
det endast de direkta överföringarna i YGL 1:9 st. 1 p. 1 som är relevant.116 Direkta 
överföringar omfattar tillhandahållande via en webbplats. Begreppet tillhandahållande på 
särskild begäran innebär ett krav på att användaren kan söka upp den relevanta informationen 
som han vill ta del av.117 Kravet på att tillhandahållandet ska ske till allmänheten medför att 
en distinktion måste göras mellan offentliga yttranden och privata eller enskilda yttranden. 
Det är endast den förra kategorin av yttranden som kan erhålla grundlagsskydd enligt YGL. 
Kravet är uppfyllt om en på förhand obestämd krets av personer kan ta del av innehållet även 
om den faktiska omfattningen av kretsen är utan betydelse så länge möjligheten för nya 
personer att ta del av innehållet står öppen. Förekomsten av krav på registrering, tecknande av 
abonnemang eller betalning utesluter inte att databasen tillhandahålls allmänheten om det är 
fritt för vem som helst att ansluta sig. 118   
 

Genom kravet på at innehållet i databasen endast ska kunna ändras av den som driver 
verksamheten aktualiserar två olika distinktioner, en mellan olika typer av interaktiva tjänster 
och en mellan frågan om redaktionellt material och användaregenererat material. Beträffande 
det användaregenererade materialet innebär rekvisitet att modererade tjänster uppfyller 
rekvisitet eftersom den som driver tjänsten har kvar sin exklusiva möjlighet att påverka 
innehållet. Omvänt gäller att omodererade tjänster inte uppfyller rekvisitet då exklusivitet inte 
föreligger. Tidpunkten för modereringen är också central eftersom kontrollen måste äga rum 
före publiceringen. Efterhandsmoderering är därför i YGL:s mening att likställa med att 
omoderade tjänster. 119 Sammanfattningsvis gäller alltså beträffande det användargenererade 
materialet att detta endast kan vara grundlagsskyddat beträffande modererade tjänster. 
Beträffande det redaktionella material vilket tillhandahållas av upphovsmän med anknytning 
till tjänster föreligger inget behov av någon distinktion mellan modererade eller omodererade 
tjänster vilket följer av att den som driver verksamheten alltid har exklusiv beslutsrätt 
beträffande detta. Ett särskilt problem kan uppkomma om den som driver databasen har valt 
att delegera vissa eller alla publiceringsbeslut åt en annan aktör. Detta kan exempelvis ske 
genom att en utomstående person får i uppdrag att blogga eller granska kommentarer för ett 
massmedieföretags räkning vilket innebär att denna person fattar publiceringsbesluten. 
Förarbetena anger att en sådan delegation inte påverkar grundlagsskyddets omfattning och 
därmed inte heller ansvarsfrågan då ansvaret kvarstannar hos den ansvarige utgivaren.120  

                                                
116 De andra tillhandahållningssätten, vilka exemplifierats i doktrinen, utgörs av indirekta överföringar (CD-skivor, DVD-
skivor och böcker), på förhand överenskommen uppspelning (push-teknik/nyhetsbrev) och offentliga uppspelningar (digital 
bio). I det första fallet är det inte slutprodukten utan endast databasen och framställningsproceduren som skyddas. I det andra 
fallet rör det sig olika typer av prenumerationer där mottagaren har gjort en specifik beställning enligt egna önskemål. I det 
senare fallet rör det sig om film vilken distribueras till biografen genom bredbandsuppkoppling, sattelituppkoppling eller 
annan nedladdning till en server. Ytterst sällan kan det förmodas förekomma näthat igenom dessa tillhandahållningssätt 
(Warnling-Nerep & Bernitz, s. 108.). 
117 Axberger, s. 49 och Warnling-Nerep & Bernitz, s. 108. 
118 Axberger, s. 29 & s. 49 och Köster, Therese & Sjödin, Karin, Att publicera på internet, s . 9. 
119 Prop. 2009/10:81 s. 51, Warling-Nerup & Bernitz, s. 110 och Köster & Sjödin, s. 8 & s.14. 
120 SOU 2012:55 s. 367-368 & s. 374-376, SOU 2001:28 s.483 och Warling-Nerup & Bernitz, s. 111.  
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4 3.1 Automatiskt grundlagsskydd genom databasanmälan 
Av ordalydelsen i YGL 1:9 st.1 p. 1 framgår att grundlagsskydd enligt databasregeln inträder 
automatiskt för massmedieföretag om en databasanmälan gör i enlighet med LTY 3:18 till 
myndigheten  för  radio  och  TV.  Av  YGL  1:9  st.  1  framgår  att  ett  massmedieföretag  är  
redaktioner för tryckta periodiska skrifter eller radioprogram, företag för yrkesmässig 
framställning av tryckta skrifter m.m. eller nyhetsbyråer tillhandahåller information på en 
webbplats. Avgörande för att en enhet ska klassificeras som en redaktion är huruvida den har 
faktisk rådighet över vilket innehåll som publiceras i den ifrågavarande databasen.121 En 
databasanmälan ska innehållas uppgifter om databasens namn och domännamn samt vem som 
utsätts till ansvarigutgivare eller ställföreträdare med ett tillhörande bevis om uppfyllelse av 
behörighetsvillkor och accepterande av uppdraget. Av LTY 3:1 framgår att den ansvarige 
utgivaren ska föras in i ett register hos myndigheten för radio och TV. Databasanmälan görs 
till  myndigheten  för  radio  och  Tv  som  registrerar  de  anmälda  uppgifterna  dock  utan  att  
genomföra någon närmare kontroll av om databasen uppfyller de formella förutsättningarna 
för grundlagsskydd. Det är alltså upptill massmedieföretaget själva att göra en bedömning av 
huruvida den aktuella databasen uppfyller villkoren. Grundlagsskyddet uppkommer genom 
registreringen. 122 
 

4.3.2 Frivilligt grundlagsskydd genom utgivningsbevis 
Det frivilliga grundlagsskyddet enligt YGL 1:9 st.2 innebär en möjlighet för andra än 
massmedieföretag, dvs. privatpersoner, företag, organisationer eller myndigheter att erhålla ett 
frivilligt grundlagsskydda sina databaser (webbplatser).123 Enligt LTY 3:19 utfärdas 
utgivningsbevis av myndigheten för radio och TV på ansökan av den som bedriver 
verksamheten, ett ansökningsförfarande. En ansökan ska innehålla en rad obligatoriska 
uppgifter enligt LTY 3:19 st. 2-5 såsom; databasens namn, vem som bedriver databas 
verksamheten, från vilken ort överföringarna ifrån databasen utgår, vem som utsetts till 
utgivare, uppgifter om en eventuell ställföreträdare samt databasens domännamn, en teknisk 
beskrivning av databasverksamheten i syfte att möjliggöra en kontroll om förutsättningarna 
för grundlagsskydd är uppfyllda (YGL 1:9 st. 1 p. 1-3 och YGL 1:9 st. 2 mom. 1-3) och ett 
bevis om utgivarens behörighet och accept av uppdraget. Det eventuella grundlagsskyddet är 
avhängigt en initial kontroll av myndigheten för radio och tv som granskar att 
förutsättningarna för att erhålla grundlagsskydd är uppfyllda. Om ansökan är bristfällig ska 
myndigheten begära komplettering, LTY 3:20. Grundlagsskydd genom utgivningsbevis 
kräver en mer omfattande aktivitet av sökanden än vid en databasanmälning. 
Grundlagsskyddet uppkommer genom beviljandet av ansökan, vilket innebär att den 
ifrågavarande webbplatsen uppfyllde alla förutsättningar vid tidpunkten för ansökningen. För 
att grundlagsskyddet i ett senare skede inte ska manipuleras föreligger en skyldighet enligt 
LTY 3:22 för den som bedriver verksamheten att anmäla förändrade förhållanden till 
myndigheten  för  radio  och  tv.  Av  LTY  3:25  framgår  att  denna  skyldighet  är  

                                                
121 Warnling-Nerep & Bernitz, s. 107-108. och RÅ 2003 ref. 30. 
122 Köster & Sjödin, s. 12.  
123 Warnling-Nerep & Bernitz, s. 110. 
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straffsanktionerad.124 Grundlagsskydd genom utgivningsbevis gäller fram till att ett beslut om 
återkallelse fattats oberoende av om de formella förutsättningarna inte längre är för handen.125 
 

4.4 Ett särskilt tillämpningsproblem till följd av kravet på exklusiv kontrollmöjlighet 
Ett tillämpningsproblem uppkommer när en webbplats innehåller både redaktionellt material 
och användargenererat material när den senare kategorin är omodererad. En strikt tolkning av 
ordalydelsen i YGL 1:9 i skulle i så fall medföra att grundlagsskyddet för det redaktionella 
materialet fallerade. Det användargenererade materialet är i detta skede diskvalificerat från 
grundlagsskydd till följd av den bristande kontrollmöjligheten.126 Problematiken berördes i 
förarbetena där det uttalades att om det på samma webbadress förekommer material av båda 
typerna kan det under vissa förutsättningar lösas genom att det redaktionella materialet ses 
som en databas och det användargenererade materialet ses som en annan databas. Synsättet 
medför att en webbplats kan innehålla mer än en databas och att åtskiljandet medför att 
grundlagsskyddet bibehålls för det redaktionella materialet. Det uttalades vidare att 
lösningsförslaget är avhängigt huruvida det ur ett användarperspektiv framstod som naturligt 
att se de olika delarna av samma webbplats som olika databaser.127 Förarbetena angav dock 
inte vilka bedömningsgrunder som ska användas för att en databas skulle anses vara 
självständig.  
 

I fråga om webbplatser som är grundlagsskyddade till följd av utgivningsbevis medför 
ansökningsförfarandet att myndigheten för radio och tv att dessa webbplatser kontrolleras så 
att de formella förutsättningarna för grundlagsskydd föreligger, vilket innebär ett facit på 
huruvida databasen kan betraktas som självständig. Tillståndsmyndigheten har utbildat en 
praxis beträffande åtskiljandet av databaser. Av denna praxis följer att ett användarperspektiv 
ska anläggas vilket betyder att webbsidans utseende är av stor betydelse för bedömningen. 
Om webbplatsen i sin helhet framstår som en sammanhållen enhet, vilken tillhandahållas av 
samma organisation, under ett gemensamt namn och under en gemensam layout föreligger 
endast en databas. Särskiljande kräver alltså användande av annat sidhuvud, sidfötter, 
fliksystem, menyer, avvikande färgsättning eller gärna att förflyttningen till en annan databas 
innebär att ett nytt fönster öppnas.128  
 

Webbplatser som är grundlagsskyddade genom databasanmälningar är mer problematiska i 
avsaknad av en inledande kontroll av uppfyllelsen av de formella kraven. Under förutsättning 
att ett särskiljande av databaserna är möjligt löses det hela enligt samma principer som ovan. 
Vad förarbetesuttalande däremot inte gav svar på var vad som händer om ett särskiljande inte 
var  möjligt,  dvs.  att  delarna  av  webbplatsen  ska  ses  som  en  databas.  I  denna  situation  
uppkommer frågan om det ovan nämnda förarbetsuttalandet ska tolkas e contrario med 
följden att hela webbplatsen frånkänns sitt grundlagsskydd, en strikt tolkning av ordalydelsen 
i YGL 1:9 då tillhandahållaren inte har exklusiv kontroll över innehållet i databasen. 

                                                
124 Prop. 2001/02:74 s. 50-51 & s. 100 och SOU 2001:28 s. 202-203. 
125 Prop. 2001/02:74 s. 100 och SOU 2012:55 s. 370. 
126 Olsen, m.fl., s. 140.  
127 Prop. 2001/02:74 s. 98. 
128 Beslut av myndigheten för radio och Tv 2004-01-19 dnr. 1192/2003 (Bröllopstorget), Beslut av myndigheten för radio och 
Tv 2007-11-09 dnr. 384-385/2007 (Eniro) och Beslut av myndigheten för radio och Tv 2006-06-07 dnr. 582/2006 
(Tasteline).  
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Alternativet består av att det redaktionella materialet likväl ska anses vara grundlagsskyddat 
eftersom det i vart fall föreligger exklusiv kontroll över dessa delar.129 Problematiken kommer 
att prövas av HD inom kort. 130 Bakgrunden i fallet var att en redaktion för en periodisk skrift 
drev en webbplats, vilket formellt uppfyllde villkoren för att vara grundlagsskyddad enligt 
YGL 1:9. På webbplatsen förekom en blogg, redaktionellt material, och ett tillhörande 
omodererat kommentarsfält, användargenererat material. Kärnproblematiken utgjordes av 
huruvida dessa delar av samma webbplats utgjorde en databas eller två. Tingsrätten131 av den 
förra uppfattningen medan hovrätten132 var av den senare. I skrivande stund ger gällande rätt 
vid handen att grundlagsskydd för användaregenererat material är svart på vitt genom att 
modererat material kan skyddas medan omodererad och efterhandsmodererat material inte 
kan skyddas. Det redaktionella materialet är som huvudregeln grundlagsskyddat men under 
viss förutsättningar kan kanske omodererat användaregenererat material medföra att 
grundlagsskyddet fallerar. Ett liknande synsätt av mer relevans för näthatsproblematiken är 
huruvida en modererad tjänst som uppfyller kraven för särskiljande exkluderar 
kommentarerna ifrån det ifrågavarande grundlagsskyddet. Detta är tänkbart på webbplatser 
som använder sig av plug-in funktioner för att hantera kommentarsfälten, vilka då inte är en 
del av den ifrågavarande webbplatsen.133 Rättsläget är i denna situation oklart.  
 

4.5 Yttrandefrihetsbrott i ett näthatsperspektiv 
Yttrandefriheten begränsas genom den särskilda brottskatalogen i TF 7:4-5. YGL 5:1 st. 1 
innehåller en direkt hänvisning till TF 7:4 och TF 7:5 vilket innebär att yttrandefrihetsbrott 
och tryckfrihetsbrott är synonyma begrepp. Det kan ifrågasättas huruvida brottskatalogen de 
facto innebär en begränsning av yttrandefriheten eftersom det inte föreligger något hinder mot 
att fälla yttrandet mer än att det följer en straffsanktion.  Ett utlopp av exklusivitetsprincipen 
är att ingripande mot missbruk av yttrandefriheten endast får göras med stöd av YGL. 
Brottskatalogen i TF innehåller en uttömmande uppräkning av alla brottstyper som kan 
aktualiseras. I TF 7:4-5 föreskrivs ett krav på dubbel kriminalisering, vilket innebär att den 
brottsliga gärningen ska vara kriminaliseras genom både brottskatalogen i TF och enligt 
allmänna eller special straffrättsliga bestämmelser.134 HD har angett att avsaknad av 
uppfyllelse av kravet på dubbel kriminalisering innebär att det ifrågavarande yttrandet är 
straffritt.135 Kravet på dubbelkriminalisering medför att genomgången av straffbuden i BrB i 
kapitel 3 är av relevans även i detta sammanhang. I ett näthatsperspektiv återfinns följande 
potentiella näthatsbrott i brottskatalogen; hets mot folkgrupp (TF 7:4 p. 11), förtal (TF 7:4 p. 
14), förolämpning (TF 7:4 p. 15) och olaga hot (TF 7:4 p. 16). Om denna uppräkning ställs i 

                                                
129 SOU 2012:55 s. 25-26, s. 368-369 , s. 376-377 och s. 630. 
130 Högsta Domstolen Ö 5306-13, prövningstillstånd meddelades genom beslut den 18 november 2013.  
131 Linköpings tingsrätt FT 2486-12. Tingsrätten ansåg att information om att användarna själva svarar för sina kommentarer 
och att dessa inte förhandsgranskades i kombination med en avgränsande bård i avvikande färg medförde att det var frågan 
om två olika databaser. 
132 Göta Hovrätt Ö 2830-12. Hovrätten ansåg att ett särskiljande inte var möjligt med anledning av att den avvikande bården 
var en integrerad del av kommentarsfunktionen samt att den förekommande informationen inte ensam kunde medföra att det 
var fråga om två databaser. Resultatet blev att hela webbplatsen frånkändes sitt grundlagsskydd, dvs. både för det 
redaktionella och användargenererade materialet. 
133 Ett frekvent påträffat exempel i samband med undersökningen av grundlagsskyddade webbplatser är ett verktyg som heter 
Disqus (http://disqus.com/websites/) (2013-12-22). 
134 Warling-Nerup & Bernitz, s. 68 och Axberger, s. 88. 
135 NJA 1999 s. 275, observera att olaga hot har införts i brottskatalogen som en direkt reaktion på detta rättsfall vilket skedde 
genom Prop. 2001/02:74 s. 64-65 och s. 95-92. 
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korrelation till uppräkningen av potentiella brott i avsnitt 2.3 framgår att ett stort antal 
brottstyper är straffria om de begås i en kommunikationstjänst som skyddas av YGL eller TF.  
Enligt YGL 7:1 med hänvisning till TF 9:1-4 framgår att JK har exklusiv åtalsrätt i 
yttrandefrihetsmål. Av YGL 1:5 framgår att den som har att döma i yttrandefrihetsmål, dvs. 
JK, hellre ska fria än fälla vid tveksamhet i syfte att värna om yttrandefriheten. 136  
 
4.6 Ansvar för näthatsbrott i grundlagsskyddade medium 
Om ett yttrandefrihetsbrott har begåtts uppkommer frågan om vem eller vilka som bär det 
straffrättsliga ansvaret. Att en webbplats är grundlagsskyddad enligt YGL 1:9 innebär att 
grundlagens föreskrifter om radioprogram ska tillämpas på framställningen, dvs. de 
ansvarsregler som gäller radioprogram. Ansvarsregleringen i YGL är uppbyggd kring tre 
grund element i form av att ansvaret är exklusivt, successivt och artificiellt. Det primära 
straffansvaret åvilar den ansvarige utgivaren enligt YGL 6:1 eller ställföreträdaren om en 
sådan  har  utsetts.  Det  exklusiva  elementet  framgår  genom  att  av  det  rör  sig  om  ett  
ensamansvar. Ett sekundärt straffansvar kan endast aktualiseras om någon av de tre 
uppräknade situationerna i YGL 6:2 st. 1 p. 1-3 är för handen. Det rör sig om situationer där 
det inte fanns någon ansvarig utgivare vid tidpunkten för brottet, att en ansvarig utgivare 
utsetts för skens skull eller att den ansvarige utgivare saknade befogenheter att utöva tillbörlig 
kontrollen över innehållet i databasen eller att information om vem som är ansvarig utgivare 
inte funnits tillgängligt för allmänheten i enlighet med YGL 4:2. Ansvaret övergår i dessa 
situationer till den som bedriver sändningsverksamheten (databasverksamheten) dvs. 
framställaren eller producenten. Ett uttryck för det successiva ansvarselementet. Ansvaret är 
uppbyggt kring en ansvarskedja vilket innebär att om den primärt ansvarige inte kan hållas 
ansvarig övergår ansvaret till den sekundärt ansvarige osv. Avsaknad i det enskilda fallet av 
någon av dessa två potentiella ansvarssubjekt medför att yttrandefrihetsbrottet är straffritt. 137  
 

HD har i ett illustrativt fall bedömt ansvarsfrågan i förhållande till innehållet på en webbplats. 
Fallet innehåller två intressanta spörsmål. För det första hur ansvarskedjan aktualiseras när en 
ansvarig utgivare inte formellt utsetts och för det andra hur ansvarsfrågan påverkas av att den 
ansvarige utgivaren inte registrerats hos radio och tv myndigheten enligt LTY 3:18. HD 
uttalade att avsaknad av registrering inte per definition medför att ansvaret övergår till den 
som bedriver verksamheten men att YGL 6:2 st. 1 p. 3 ska tolkas så att en ansvarsövergång 
sker om den som bedriver verksamheten brustit i sin anmälningsskyldighet. Detta oberoende 
av att det i det ifrågavarande fallet explicit hade angetts på webbplatsen vem som hade utsetts 
till ansvarig utgivare.138 I  ett  nyligen  fattat  beslut  har  HD  konstaterat  att  den  ansvarige  
utgivarens ansvar inte är behäftat med tidsmässiga begränsningar. Beslutet gällde innehållet i 
en publicerad artikel på en grundlagsskyddad webbplats enligt YGL 1:9 st. 1 som hade 
publicerats vid en tidpunkt före den nuvarande ansvarige utgivarens tillträde. Eftersom 
artikeln fortfarande fanns tillgänglig för allmänheten anförde HD att ansvaret gäller 
fortlöpande för den nya ansvariga utgivaren så länge informationen är tillgänglig för 

                                                
136 Axberger, s. 173, Jfr JK 2011-05-11 dnr. 2984-11-31. 
137 Warnling-Nerep & Bernitz, s. 118, Axberger, s. 122-123 och 136-137 och Prop. 2001/02:74 s. 32. 
138 NJA 2004 s. 574, observera att HD tillämpade reglerna i sin lydelse före 2003 vid prövningen i målet men att de även före 
ett resonemang om vad som gäller i den nya lydelsen efter 2003. 
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allmänheten.139 En ansvarig utgivare ansvarar således för allt material på webbplatsen 
oberoende av när det publicerades. 
 

Av YGL 6:2 framgår det artificiella ansvarselementet genom att en ansvarigutgivare anses ha 
haft kännedom om det publicerade innehållet samt anses ha godkänt den ifrågavarande 
publiceringen. Ansvaret är strikt i den meningen att förekomst av reell kännedom eller ett 
reellt godkännande är irrelevant för ansvarsfrågan. Det råder en uppsåtspresumtion i 
förhållande till det publicerade materialet. HD har uttalat att den ansvarige utgivaren ska 
anses ha haft uppsåt att införa en text i just det skick vilken den publicerades. Den ansvarige 
utgivaren svara alltså för innehållet i texten såsom om han hade författat texten själv. HD 
uttalade vidare att endast extrema omständigheter kan medföra ansvarsfrihet för det 
publicerade innehållet.140 Avgörandet ligger i linje med förarbetesuttalandena i TF vilka dock 
inte exemplifierade vad som kan utgöra extrema omständigheter.141 I ett underrättsfall har 
uppsåtspresumtionen tillämpats beträffande kommentarer i en modererad tjänst, vilket innebar 
att den ansvarige utgivaren ansågs känna till innehållet och godkänt detsamma.142  
 

JK har i ett flertal fall fattat beslut av relevans för näthatsproblematiken, gällande 
ansvarsfrågan. Av fast JK-praxis följer att en ansvarig utgivare bär straffansvar för innehållet i 
modererade kommentarer på en webbplats som skyddas av YGL 1:9.143 Av JK-praxis framgår 
också det motsatta synsättet att en ansvarig utgivare inte bär något straffansvar beträffande 
innehållet i omodererade kommentarer på en annars grundlagsskyddad webbplats enligt YGL 
1:9.144 Av ett annat belysande JK-fall framgår det att en ansvarig utgivare bär straffansvar för 
den grundlagsskyddade webbsidan och dess tillhörande bloggar men ansvarar inte för de 
omodererade kommentarsfälten i anknytning till bloggarna.145 Om  JK:s  synsätt  i  de  ovan  
omnämnda besluten sammanfogas med HD:s nyligen fattade beslut framgår att den ansvarige 
utgivarens ansvar är ytterst vidsträckt. Inte nog med att denne svarar för innehållet i alla 
artiklar som finns tillgängliga för allmänheten oavsett publiceringsdatum utan ansvaret 
omfattar också för alla modererade kommentarer som är publicerats i samband med dessa 
artiklar. Att det dessutom råder en uppsåtspresumtion ökar ansvarets omfattning ytterligare. 
 

4.7 Meddelarfrihet 
Meddelarfrihet enligt YGL 1:2 är ett utlopp av exklusivitetsprincipen och innebär att alla som 
medverkar till innehållet eller publiceringen i ett grundlagsskyddat medium är fria ifrån 
straffansvar genom att endast den ansvarige utgivaren kan hållas ansvarig. Detta ger vid 
handen att den som lämnar uppgifter eller tipsar om innehållet i ett sedermera publicerat 
yttrande är fria ifrån ansvar, s.k. meddelarfrihet. Förekomsten av meddelarfrihet kräver 
uppfyllelse av två förutsättningar. För det första krävs det att uppgiften lämnas till en 
företrädare av ett grundlagskyddat medium och för det andra att det föreligger en avsikt hos 
meddelaren att uppgiften ska publiceras, en offentliggörande avsikt. Meddelarfriheten är 

                                                
139 Högsta Domstolen Ö 3507-12. 
140 NJA 1991 s. 155. 
141 Prop. 1948:230 s. 93 och s. 174.   
142 Stockholms Tingsrätt B 7655-00. 
143 JK 2011-05-11 dnr. 2984-11-31, JK 2010-01-29 dnr. 7377-09-31 och JK 2008-02-27 dnr. 881-08-31. 
144 JK 2012-02-17 dnr. 987-12-31, JK 2012-02-17 dnr. 1179-12-31, JK 2010-11-11 dnr. 6012-10-31. 
145 JK 2009-10-02 dnr. 5532-09-31. 
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förenad med ett efterforskningsförbud, meddelarskyddet, som innebär att myndigheter eller 
andra inte får efterforska meddelarens identitet vilket framgår av YGL 1:4. Tystnadsplikt 
råder också för den redaktion eller den arbetare som mottar uppgiften. Meddelarskyddets 
uppkomst och fortbestånd är inte avhängigt förekomsten av legitima syften bakom 
uppgiftslämnandet. Såväl meddelare som lämnar uppgifter i ett allmänt intresse, att 
åskådliggöra missförhållanden, som i ett eget intresse, av att smutskasta någon, skyddas av 
meddelarfriheten.146 HD har i ett fall uttalat att meddelarfriheten kan vara begränsad även om 
de två allmänna förutsättningarna för meddelarfrihet är uppfyllda. Den potentiella 
begränsningen består i att det dessutom krävs en naturlig koppling till den grundlagsskyddade 
verksamheten för att meddelarfrihet ska föreligga.147 Meddelarfriheten innebär också att en 
upphovsman till en artikel är fri från ansvar om artikeln publiceras i ett grundlagsskyddat 
medium. Ansvaret vilar i denna situation på den ansvarige utgivaren. En situation som företer 
stora likheter med när en läsare av en artikel kommenterar i ett kommentarsfält.148 
 

JK har i två fall prövat huruvida hot som framförts i grundlagsskyddade medier, i det första 
fallet i en grundlagsskyddad blogg enligt YGL 1:9 och i det andra fallet i ett radioprogram 
YGL 1:6 st. 1, var skyddade genom meddelarfriheten då hoten förmedlades av tredjeman. Om 
meddelarfrihet föreligger medför exklusivitetsprincipen att meddelaren inte kan hållas 
ansvarig för den lämnade uppgiften enligt allmänna straffrättsliga bestämmelser, olaga hot 
BrB 4:5. JK anförde att meddelarfriheten inte är absolut utan är behäftad med vissa undantag. 
För det första skyddas endast meddelanden av uppgifter i publiceringssyfte. Om en uppgift 
lämnas med ett annat syfte än att uppgiften ska bli föremål för offentliggörande föreligger inte 
meddelarfrihet. För det andra är det inte tillräckligt att ett publiceringssyfte finns, det ska 
dessutom vara det primära syftet. Om publiceringen endast utgör en bieffekt, ett sekundärt 
syfte, med uppgiftslämnandet föreligger ingen meddelarfrihet. Meddelarskyddets inträdande 
är inte avhängigt huruvida den lämnade uppgiften verkligen blir föremål för publiceringen 
eller ej. Meddelarfrihet ansågs därför inte föreligga i något av fallen149  
 

I ett näthatsperspektiv är meddelarfriheten relevant för webbplatser med modererade 
kommunikationstjänster eftersom grundlagsskyddet då även omfattar kommentarerna. Frågan 
uppkommer i dessa fall om upphovsmannen till kommentaren är att betrakta som meddelare i 
YGL:s mening eller om JK:s resonemang om att publiceringssyftet är en bieffekt appliceras 
och meddelarfrihet inte föreligger? Kommenterandet får anses uppfylla de formella 
förutsättningarna för att meddelarfrihet. Vidare är kravet på att det föreligger en naturlig 
koppling mellan den grundlagsskyddade webbplatsen (verksamheten) och publiceringen av en 
kommentar, vilket innebär att upphovsmannen borde omfattas av meddelarskyddet. Detta 
synsätt har också förespråkats i doktrinen.150 Ett motsatt synsätt skulle kräva applicering av 
JK:s argumentationslinje ovan vilken dock inte är direkt överförbart eftersom näthat oftast 
inte riktar sig mot tillhandahållaren av webbplatsen utan mot andra användare. Innan JK fattat 
beslut i frågan förblir rättsläget fortsatt något oklart.  

                                                
146 Axberger, s. 140-143 och Lindberg & Westman, s. 133. 
147 NJA 2000 s. 355. 
148 JK 2013-02-21 dnr. 527-13-31. 
149 JK 2007-10-12 dnr. 3745-07-31 och JK 2011-03-01 dnr. 827-11-31 
150 Boman, s. 4-5. 
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Kapitel 5 - Ansvarsutkrävning på icke-grundlagsskyddade webbplatser 
 

5.1 Regelverkens inbördes relation  
I det föregående kapitlet näthat på grundlagsskyddade webbplatser berörts, vilket är begränsat 
till modererade tjänster. I detta kapitel ska övriga näthatsbrottsplatser beröras, dvs. 
omodererade tjänster på grundlagsskyddade webbplatser och omodererade eller modererade 
tjänster på icke grundlagsskyddade webbplatser. I detta sammanhang ska det framhållas att 
det finns tre potentiella regelverk, varpå deras inbördes hierarki primärt är av relevans. De tre 
regelverken är YGL, allmänna straffrättsliga bestämmelser, främst BrB, BBS-lagen. Att 
grundlag går före vanlig lag, lex superior, samt exklusivitetsprincipen medför att YGL har 
företräde framför övriga regelverk. I BBS-lagen 2§ st. 1 p. 3 anges explicit att YGL:s 
tillämplighet utesluter tillämpning av BBS-lagen, en webbplats som skyddas genom 
utgivningsbevis eller databasanmälan omfattas inte av BBS-lagen.151 Omvänt innebär detta att 
BBS-lagen blir tillämplig om grundlagsskydd inte föreligger, antingen för hela webbplatsen 
eller en del (en databas) av densamma. 152 Förhållandet mellan BrB och BBS-lagen regleras 
explicit i BBS-lagen 7§ st. 2 där det stadgas att möjligheten att hålla en person straffrättslig 
ansvarig enligt BrB utesluter tillämpning av BBS-lagens straffbestämmelse i 7§. I förarbetena 
framhölls att innebörden av subsidiariteten medför att alla ansvarsgrunder i BrB, 
gärningsmannaskap och medverkansansvar, ska prövas innan det blir aktuellt att tillämpa 
BBS-lagen.153 Hovrätten har förtydligat att brottskatalogen i 5§ BBS-lagen inte begränsar 
ansvarsutkrävning enligt BrB beträffande brottstyper som inte återfinns i brottskatalogen. 154  
 

Tillämpningsområdet för BBS-lagen följer av 1§ st. 1 där det stadgas att lagen är tillämplig på 
elektroniska anslagstavlor. Av den efterföljande legaldefinitionen framgår att en elektronisk 
anslagstavla är en tjänst för elektronisk förmedling av meddelanden. Begreppet elektroniskt 
meddelande är vidsträckt och omfattar såväl texter, bilder och ljud samt information i övrigt 
enligt 1 § st. 2. Avgörande för klassificeringen är huruvida användaren av tjänsten både kan 
publicera egna meddelanden och kan ta del av andra användares meddelanden, dvs. att det 
sker ett utbyte av användargenererat material, omodererad tjänst.155 I förarbetena anges att 
lagtexten är teknikneutral, använd programvara påverkar inte tillämpligheten utan endast 
funktionaliteten.156 En elektronisk anslagstavla är ett juridiskt samlingsbegrepp. Under 
begreppet elektronisk anslagstavla faller i princip alla webbplatser som innehåller interaktiva 
tjänster. Hovrätten har uttalat att BBS-lagen även omfattar modererade tjänster.157 
Klassificeringen av en tjänst som en elektronisk anslagstavla är flytande. En webbplats kan 
därför inrymma delar som faller innanför lagens tillämpningsområde och delar som faller 
utanför.158  
 

                                                
151 Jfr avsnitt 4.3 Där gränsdragningsproblematiken mellan grundlagskyddade delar (databaser) och övriga delar (databaser) 
berörts. De exkluderade delarna (databaserna) faller då in under BrB:s och BBS-lagens regler.  
152 Forsman, s. 131. 
153 Prop. 1997/98:15 s. 21. 
154 Göta Hovrätt FT 2010-10 och Hovrätten över Skåne och Blekinge FT 1346-10. 
155 Prop. 1997/98:15 s. 5 & s. 9. 
156 Prop. 1997/98:15 s. 6 och Olsen, m.fl., s. 140. 
157 Göta hovrätt FT 2010-12 och Hovrätten över Skåne och Blekinge FT 1346-10. 
158 Prop. 1997/98:15 s. 12., Jfr YGL:s krav på att databasen ska vara en avskild enhet vilket inte är nödvändigt här utan en 
tjänst kan anses bestå av flera delar.  
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Den följande genomgången är strukturerad kring ett illustrativt rättsfall ifrån HD, vilket berör 
de potentiella ansvarssubjekten och de korrelerade ansvarsgrunderna. Fråga i målet var vem 
som bar straffrättsliga ansvaret för olika potentiellt brottsliga kommentarer, i form av hets mot 
folkgrupp BrB 16:8, på en webbplats som tillhandahållit en efterhandsmodererad gästbok och 
på vilken ansvarsgrund. Under den första åtalspunkten hade tillhandahållaren skrivit egna 
kommentarer i den ifrågavarande gästboken och under den andra åtalspunkten gjordes det 
gällande att tillhandahållaren var ett straffansvar för underlåtenheten att ta bort tredje mans 
kommentarer. Fallet aktualiserade endast ett ansvarssubjekt men ett flertal ansvarsgrunder 
tillföljd av de två dispositionerna, både som upphovsman/gärningsman under åtalspunkt 1 och 
som tillhandahållare/moderator under åtalspunkt 2. Eftersom någon extern moderator inte 
hade utsetts sammanföll person D och E i denna situation.159   
 

5.2  Huvudregeln – Upphovsmannen  
Utgångspunkten och huvudregeln för den straffrättslig ansvarsutkrävning är att det är den som 
har begått den brottsliga gärningen som också bär ansvaret för densamma, gärningsmannen. 
Det är alltså främst upphovsmannen till ett yttrande som bär det straffrättsliga ansvaret.160 I 
enlighet med modellen är det alltså person A som bär det primära ansvaret. Ansvar enligt 
åtalspunkt 1 ovan gjordes gällande enligt denna ansvarsgrund.161 Vid BBS-lagens införande 
uttalades att ansvaret primärt skulle bäras av upphovsmannen enligt allmänstraffrättsliga 
bestämmelser men att den virtuella världen försvårar och ibland omöjliggör identifieringen av 
det relevanta ansvarssubjektet varpå ett kompletterande regelverk ansågs behövligt.162 Genom 
att författa egna kommentarer ansågs tillhandahållaren i det tidigare omnämnda HD-fallet, 
åtalspunkt 1, ansågs vara straffrättsligt ansvarig som gärningsman.163 
 

5.3 Undantag – Tillhandahållaren och moderatorn  
I undantagsfall kan det straffrättsliga ansvaret bäras av ett annat ansvarsubjekt än 
upphovsmannen till ett yttrande, s.k. allokerat ansvar. Ovan har ansvarige den utgivarens 
allokerade ansvar tillföljd av ensamansvaret för alla publicerade yttranden berörts. Ifråga om 
icke grundlagsskyddade tjänster förekommer ett allokerat ansvar i vissa fall för 
tillhandahållaren av tjänsten, personen E, eller moderatorn, person D, vilket ska beröras i detta 
avsnitt. Dessa ansvarssubjekt brukar kallas mellanhänder.164 Ansvaret av avhängigt vilken roll 
eller position ett visst ansvarssubjekt innehar, olika regelverk använder sig av olika 
terminologi vilket ska visas i det följande.165 Denna  form  av  ansvar  utesluter  inte  att  
upphovsmannen  också  hålls  ansvarig,  dvs.  att  både  A  och  D/E  bär  ett  straffrättsligt  ansvar.  
Igenom att underlåta att radera tredjemans kommentarer, åtalspunkt 2, gjordes det gällande att 
tillhandahållaren av webbplatsen skulle ha ett alkorerat ansvar som mellanhand. I denna 
situation föreligger tre potentiella ansvarsgrunder; gärningsmannaskap, medverkansansvar, 
och övervakningsansvar enligt BBS-lagen.166 
 

                                                
159 NJA 2007 I s. 805. 
160 Schultz, s. 30, Lindberg & Westman, s. 106 och Boman, s. 4. 
161 NJA 2007 I s. 805. 
162 Prop. 1997/98:15 s. 8 och SOU 1996:40 s. 174 & s. 197.  
163 NJA 2007 I s. 805. Observera att tillhandahållaren i detta skede är att betrakta som person A och inte som person D/E. 
164 Schultz, s. 30. 
165 Lindberg & Westman, s. 106-107. 
166 NJA 2007 I s. 805. Observera att tillhandahållaren nu är att betrakta som person D/E. 
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5.3.1 Gärningsmannaskap  
Var och en av de potentiella ansvarssubjekten som uppfyller samtliga rekvisit i respektive 
brottsbeskrivning kan hållas ansvarig såsom gärningsmän.167 Förutsättningarna för 
straffansvaret såsom gärningsman varierar beroende av om tillhandahållaren vidtagit aktiva 
dispositioner eller förhållit sig passiv samt vilken brottstyp som aktualiseras. Varken BrB eller 
BBS-lagen föreskriver något strikt ansvar för mellanhänder. Genom kravet på subjektiv 
täckning begränsas ansvarsutkrävningen ytterligare.168 När den som tillhandahåller tjänsten 
aktivt befattar sig med ett meddelande exempelvis genom att denne för in meddelandet på 
tjänsten, exempel en moderator som godkänner en kommentar, kan denne anses vara 
gärningsman och dömas till straffrättsligt ansvar om subjektiv täckning föreligger.169 
Hovrätten  har  i  två  fall  ansett  att  en  tillhandahållare  av  en  modererad  tjänst  som  aktivt  
godkänt en förtalande kommentar är att betrakta som gärningsman.170 Eftersom ett förtalsbrott 
kan begås genom att förmedla tredjemans framställda uppgift innebär godkännande av en 
kommentar att en brottslig förmedling äger rum. Modererade tjänster innebär ett mer 
långtgående ansvar för tillhandahållaren än motsvarande ansvar för en omodererade tjänst.171 
 

I det tidigare nämnda HD-fallet prövades frågan huruvida tillhandahållarens underlåtenhet att 
avlägsna tredjemans brottsliga kommentarer vilket resulterat i en mer omfattande spridning 
skulle kunna medföra att tillhandahållaren är att betrakta som gärningsman. HD anförde att 
ansvar såsom gärningsman vanligtvis kräver aktivt handlande men att detta inte är uteslutet 
endast av den anledningen att den brottsliga gärningen bestått av en underlåtenhet. För att 
kunna hålla tillhandahållaren av tjänsten straffrättsligt ansvarig i den motsatta situationen då 
denne förhållit sig passiv krävs det att tillhandahållaren har en skyldighet att aktivt kontrollera 
innehållet på webbplatsen, dvs. en garantställning. Någon generell handlingsplikt för 
tillhandahållare av interaktiva tjänster förekommer inte i svensk rätt.172 Åklagaren gjorde 
gällande att 4§ BBS-lagen vilken föreskriver en uppsiktsplikt över den elektroniska 
anslagstavlan, webbplatsen, medförde att tillhandahållaren befunnit sig i en garantställning. 
En synsätt som inte delades av HD som uttalade att BBS-lagens 4§ inte kan anses medföra ett 
mer långtgående ansvar än vad som följer av garantläran i allmänhet beträffande hets mot 
folkgrupp. En garantställninig i det förevarande fallet kräver att det är frågan om ett särskilt 
kvalificerat fall av underlåtenhet vilket medför att passiviteten framstår som lika straffvärd 
som en aktiv handling samt att underlåtenheten påverkar gärningsmannens (A) handlande och 
att det rör sig om ett perdurerande brott. Utöver dessa två förutsättningar föreligger också ett 
krav på subjektiv täckning vilket i de flesta fall innebär att det inte är möjligt att betrakta 
person D eller E som gärningsman vid underlåtenhetsfallen på grund av avsaknaden av uppsåt 
eller oaktsamhet.173 HD ansåg inte att detta var fallet och tillhandahållaren kunde därför inte 

                                                
167 Leijonhufvud, Madeleine & Wennberg, Susanne, Straffansvar, s. 128. 
168 Lindberg & Westman, s. 137. 
169 SOU 1996:40 s. 203 
170 Göta Hovrätt FT 2010-12 och Hovrätten över Skåne och Blekinge FT 1346-12. I båda fallen sammanföll person D och E 
genom att tillhandahållaren själv modererade webbplatsen, genom modereringen uppkom ansvar för person A:s kommentar.  
171 Forsman, s. 72. 
172 Prop. 2001/02:150 s. 89. 
173 Lindberg & Westman, s. 137 och Prop. 2001/02:150 s. 90. 
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hållas ansvarig såsom gärningsman.174 BBS-lagen föreskriver alltså inte en allmän 
handlingsplikt utan en särskild vilken är begränsad till vissa specifika fall, ett motsatt synsätt 
hade gjort lagen obehövlig eftersom garantläran annars hade inneburit en fullständig 
överlappning.175 Hovrätten har uttalat att tillhandahållarens garantansvar uttömmande regleras 
i 5§ BBS-lagen, vilket kan ifrågasättas med anledning av vad HD anförde i det refererade 
fallet.176 
 

5.3.2 Medverkansansvar 
I avsaknad av uppfyllelse av samtliga relevanta brottsrekvisit kan frågan om 
medverkansansvar aktualiseras beträffande personerna D och E. I förarbetena till lag 
(2002:562) om elektronisk handel och andra informationssamhällets tjänster, e-handelslagen, 
uttalades att straffansvar för mellanhänder vanligen torde aktualiseras i form av 
medverkansansvar. Medverkansansvar aktualiseras beträffande den som förmår annan till 
brottslig gärning, anstiftare, och den som främjar en brottslig gärning genom råd eller dåd, 
medhjälpare, vilket följer av BrB 23:4. Medverkanansvaret inrymmer också olika former av 
gärningsmannaskap, exempelvis medgärningsmannaskap eller utvidgat 
gärningsmannaskap.177 Att endast starta en interaktiv tjänst med ett legalt syfte är inte 
tillräckligt för att kunna grunda ett medverkansansvar även om det finns en risk för missbruk. 
Det uttalades att detta risktagande måste anses tillåtet, social adekvat, med beaktande av 
samhällsintresset av tillgången till informationsteknik.178 Medverkansansvar aktualiseras 
främst beträffande tjänster som inrättats i ett brottsligt syfte, exempelvis ett forum som ägnar 
sig åt att diskutera främlingsfientliga åsikter. En ytterligare förutsättning för 
medverkansansvar är att brottet ännu inte har fullbordats eftersom det per definition inte är 
möjligt att främja ett avslutat brott. Tillämpningsområdet för denna ansvarsgrund begränsas 
också av kravet på subjektiv täckning hos ansvarssubjektet speciellt vid passiv medverkan.179 
HD har uttala att medverkansansvar, medhjälp, vilken bestått av en underlåtenhet att ta bort 
meddelanden inte är möjligt om främjandet ligger i tiden efter brottets fullbordan. Om 
tillhandahållaren av en tjänst underlåter att radera brottsliga meddelanden som redan är 
tillgängliga för andra användare har brottet fullbordats genom publiceringen. I detta skede är 
det därför inte möjligt att främja, medverka, till den fortsatta spridningen av det brottsliga 
meddelandet. 180 
 
 
 

                                                
174 NJA 2007 I s. 805 och Bengtsson, Ny Juridik 1:09, s. 14. I refererade HD-fallet anförde två skiljaktiga justitieråd att BBS-
lagen 3§, uppsiktsplikten, och 5§, skyldigheten att ta bort vissa meddelanden, medförde att tillhandahållaren befann sig en 
garantställning. En argumentation som byggde på att upphovsmannen till det brottsliga meddelandet efter att meddelandet 
publicerades saknade möjlighet att påverka spridningen av meddelandet. Tillhandahållaren av webbplatsen ansågs ha 
påverkat spridningen av meddelandet genom att förhålla sig passiv. Se SOU 1996:40 s. 183 & s. 203-204, Observera att 
paragrafnumreringen ändrades om innan införandet med följden att 3§ i utredningen motsvaras av 4§ i BBS-lagens 
nuvarande lydelse.  
175 Prop. 2001/02:150 s. 89-90. 
176 Göta Hovrätt B 836-13. 
177 Leijonhufvud & Wennberg, s. 128-130. 
178 Prop. 2001/02:150 s. 89. 
179 Lindberg & Westman, s.138-139., Bengtsson, Ny Juridik 1:09, s. 13 och Wendels-Carlén, Thomas, Nätjuridik – Lag och 
rätt på Internet, s. 66-67. 
180 NJA 2007 I s. 805. Noteras kan att hovrätten dömde den tilltalade såsom medverkande (medhjälpare). 
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5.3.3  Övervakningsansvar 
Ansvarssubjektet i BBS-lagen benämns tillhandahållare och är den som bestämmer över 
tjänsten genom att ha ett administrativt eller tekniskt ansvar. För att kunna identifiera 
tillhandahållaren är det nödvändigt att göra en helhetsbedömning.181 Tillhandahållaren kan 
vara såväl näringsidkare som privatperson.182 I fråga om juridiska personer och myndigheter 
som tillhandahållare gäller motsvarande reglering som vid företagaransvar. 183 Definitionen 
innebär att ansvaret inte per automatik är begränsat till ett ansvarssubjekt utan det kan 
förekomma flera parallella ansvarssubjekt exempelvis genom att flera personer gemensamt 
driver en blogg (elektronisk anslagstavla).184 Enligt BBS-lagen 5§ st. 3 är det vidare möjligt 
att delegera ansvar för de skyldigheter som följer av lagen till ytterligare ansvarssubjekt. En 
sådan delegation friar inte tillhandahållaren ifrån sina ursprungliga utan innebär endast en 
utvidgning av ansvaret till ytterligare ett ansvarssubjekt vilket följer av lokutionen ”gäller 
också”. Att en webbsida utser en moderator, administratör eller någon liknande befattning 
utgör en sådan delegation. Enligt modellen är person D att betrakta som tillhandahållare. 
Person E:s eventuella ansvar är beroende av en ansvarsdelegation. Det är också tänkbart att 
dessa två roller sammanfaller till ett subjekt exempelvis vid drivandet av en mindre blogg då 
tillhandahållaren utgörs av den som skapat bloggen och om kommentarer modereras på 
förhand  kommer  modereringen  att  utföras  av  samma  person.  Det  finns  ingen  skyldighet  att  
utse en moderator utan detta är endast ett verktyg för att kontrollera innehållet på den 
elektroniska anslagstavlan. Det ska observeras att ansvar enligt BBS-lagen inte utesluter att 
upphovsmannen (person A) till det brottsliga yttrandet också hålls ansvarig.185  
 

Att inneha rollen som tillhandahållare medför tre skyldigheter. Det rör sig om en 
informationsplikt 3§, en uppsiktsplikt 4§ och en skyldighet att ta bort vissa meddelanden 
enligt 5§. Informationsplikt kräver att användarna får information om tillhandahållarens 
identitet och i vilken omfattning användarnas meddelanden blir tillgängliga för andra. 
Informationsplikt kan uppfyllas även efter att användaren har använt sig av tjänsten.186 
Informationsplikten är straffsanktionerad i BBS-lagens 6§. Interaktiva tjänster kan av denna 
anledning inte vara helt anonyma även om användarna kan vara det.187 Uppsiktsplikten 
innebär en skyldighet att hålla den interaktiva tjänsten under uppsikt. Denna skyldighet är 
korrelerad med skyldigheten att radera vissa typer av brottsliga meddelanden enligt 5§. Lagen 
föreskriver att tillhandahållaren ska ha uppsikt i skälig omfattning. Kravet på uppsikten är 
beroende av en skälighetsbedömning i det enskilda fallet. Av förarbetena framgår att faktorer 
av betydelse är tjänstens omfattning, inriktning och om den tillhandahålls yrkesmässigt. Något 
krav på förhandsmoderering föreskrivs inte eller vilka verktyg som ska användas för att 
uppfylla kravet. I syfte att uppfylla uppsiktsplikten används vanligen en moderator eller en 
funktion där användarna kan rapportera missbruk, en klagomur eller abuse-knapp. Tjänster 

                                                
181 Prop. 1997/98:15 s. 10 och Olsen, m.fl., s. 141. 
182 Wendels-Carlén, s. 68. 
183 Prop. 1997/98:15 s. 10. Tillföljd av framställningens utrymmesmässiga begränsning har en behandling av 
företagaransvaret inte varit möjlig utan fått lämnas därhän.  
184 Jfr Lunds tingsrätt FT 2603-10 där två sambos hade en gemensam blogg och Borås tingsrätt B 1220-13 där fyra kompisar 
drev en blogg. 
185 Wendels-Carlén, s. 66.  
186 Prop. 1997/98:15 s. 14. 
187 Boman, s. 3. 
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där stora kvantiteter av publicerade meddelanden omöjliggör en kontroll av varje enskilt 
meddelande är hänvisade till den senare kontrollfunktionen. Ett riktmärke som omnämns är 
att uppfyllelse av uppsiktsplikten åtminstone kräver att innehållet i tjänsten kontrolleras en 
gång per vecka.188 Uppsiktsplikten är endast implicit straffsanktionerad genom att den kan 
påverka bedömningen av oaktsamhetsrekvisitet i 7§.189  
 

Enligt 5§ föreligger en skyldighet att för hindra spridning av vissa uppräknade typer av 
brottsliga meddelanden. I förhållande till dessa typer av meddelanden är det därför inte 
möjligt att tillhandahålla en helt omodererad tjänst. Uppräkningen är uttömmande vilket 
innebär att det inte finns någon skyldighet att ta bort andra typer av brottsliga meddelanden.190 
Av de uppräknade brotten är det endast hets mot folkgrupp som utgör ett potentiellt 
näthatsbrott. Förekomsten av en uppräknad brottstyp är inte tillräckligt utan det krävs 
därutöver att det uppenbart rör sig om ett sådant brottsligt yttrande. Uppenbarhetsrekvisitet 
motiverades i förarbetena med att tillhandahållaren skulle erhålls viss säkerhetsmarginal i 
samband med dessa juridiska avvägningar.191 HD ansåg i det ovan refererade fallet att 
uppenbarhetsrekvisitet var uppfyllt för de meddelanden som objektivt sätt utgjorde hets mot 
folkgrupp enligt BrB 16:8.192 Ett meddelande som innehåller en länk till ett brottsligt 
meddelande inverkar inte på tillhandahållarens ansvar.193 Skyldigheten att förhindra spridning 
är straffsanktionerad enligt 7§ st. 1 BBS-lagen. Brottet kan begås genom uppsåt eller grov 
oaktsamhet. Att låta ett meddelande som omfattas av 5§ finnas tillgängligt på tjänsten mer än 
en vecka torde i allmänhet medföra att kravet på grov oaktsamhet är uppfyllt. Vid 
oaktsamhetsbedömningen är utgångspunkten hur den faktiska övervakningen ägt rum.  
 
5.4 Åtalsbegränsningar  
I straff- och processrättslig mening sker en åtskillnad allmänt åtal, i bland benämnt 
åklagarbrott eller åklagarmål, och enskilt åtal, i bland benämnt målsägandebrott eller 
målsägandemål. Den förra kategorin där åklagaren för talan definieras negativt i RB 20:2 st. 1 
som alla  brott  som inte  är  särskilt  undantagna.  Den senare  kategorin  består  av  sådana  brott  
som inte får åtalas av åklagare, vilket innebär att målsäganden själv får för talan vilket 
framgår av RB 47:1. Absolut (obligatorisk) åtalsplikt i RB 20:6, åklagaren ska åtala för brott 
som faller under allmänt åtal. Av RB 20:8 framgår också att enskilt åtal är subsidiärt till 
allmänt  åtal  genom  att  målsäganden  inte  får  väcka  åtal  som  hör  under  allmänt  åtal.  
Huvudregeln är försedd med ett undantag, om åklagaren beslutar att inte väcka allmänt åtal 
övergår talerätten till målsäganden som kan föra enskilt åtal i detta skede.194 Principen  om  
absolut åtalsplikt har på vissa ställen i BrB brutits igenom till förmån för en 
lämplighetsprövning vilken innebär att allmänt åtal inte ska väckas om inte de föreskrivna 
villkoren är uppfyllda. Det ankommer på åklagaren att utröna huruvida villkoren är uppfyllda. 
Domstolen ska inte befatta sig med denna bedömning utan har endast att godta ett av 
åklagaren väckt allmänt åtal. I BrB förekommer två disparata villkor: angivelse ifrån 

                                                
188 Prop. 1997/98:15 s. 15 och Olsen, m.fl., s. 291.  
189 Prop. 1997/98:15 s. 25. 
190 Kronqvist, Stefan, Brott och digitala bevis, s. 205 och Wendels-Carlén, s. 69. 
191 Prop. 1997/98:15 s. 17. 
192 NJA 2007 I s. 805. 
193 Prop. 1997/98:15 s. 15. 
194 Ekelöf, Per-Olof, Rättegångshäfte - andra häftet, s. 56-57. 
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målsäganden och/eller att åtal är påkallat ur allmänsynpunkt. Den processrättsliga regleringen 
innehåller inte några specifika åtalsbegränsningar utan dessa återfinns i den straffrättsliga 
regleringen, BrB 4:11 och BrB 5:5.195 Av YGL 7:1 st. 1 med hänvisning till TF 9:1-4 framgår 
att JK är ensam åklagare i yttrandefrihetsmål samt att målsäganden rätt att ange brott och 
väcka enskilt åtal beträffande yttrandefrihetsbrott i enlighet med vad som i lag är föreskrivet. 
Detta innebär att JK har att betrakta samma åtalsbegränsningar som allmän åklagare har 
beträffande förtal- och förolämpningsbrott.196 JK  har  i  ett  flertal  fall  ansett  att  villkoren  för  
allmänt åtal inte varit uppfyllda.197 Av de potentiella näthatsbrotten är följande brottstyper 
behäftade med åtalsbegränsningar. 
 

5.4.1 Frihets- och fridsbrotten 
Av BrB 4:11 framgår att samtliga frihets- och fridsbrott faller under allmänt åtal men att 
talerätten under vissa förutsättningar är villkorad. Bestämmelsen om olaga hot är inte behäftad 
med någon åtalsbegränsning, vilket innebär att olaga hot alltid faller under allmänt åtal. 
Åtalsbegränsningarna i BrB 4:11 är uppbyggd kring alternativa förutsättningar. Bestämmelsen 
om ofredande är behäftad med åtalsbegränsningar som begränsar den allmänna åtalsrätten 
genom att ofredande endast faller under allmänt åtal om brottet förövats på allmänplats, har 
angivits av målsägande (angivelsebrott) eller att det är påkallat ur allmänsynpunkt. Avsaknad 
av uppfyllelse av de föreskrivna villkoren utesluter allmänt åtal till förmån för enskilt åtal.198 
 

5.4.2 Ärekränkningsbrotten 
I BrB 5:5 återfinns motsvarande åtalsbegränsningar avseende ärekränkningsbrotten. 
Huvudregeln är att alla ärekränkningsbrott är målsägandebrott och därmed faller under enskilt 
åtal. Åtalsbegränsningarna beträffande ärekränkningsbrotten är kumulativa, dvs. det krävs 
uppfyllelse av dubbla förutsättningar för att allmän åtalsrätt ska föreligga. Lokutionen av 
särskilda skäl antyder att bedömningen ska vara mer restriktiv vid ärekränkningsbrotten än 
vid åtalsprövning enligt BrB 4:11. Allmän åtalsrätt föreligger om målsäganden är under 18 år 
och om åtal är särskilda skäl är påkallade ur allmän synpunkt beträffande både förtals- och 
förolämpningsbrott. Förtalsbrott faller vidare under allmänt åtal om målsäganden anger brottet 
och det är av särskilda skäl påkallat ur allmänsynpunkt. Förolämpningsbrott faller under 
allmänt åtal om brottet anges av målsäganden, är av särskilda skäl påkallat ur allmän synpunkt 
och att brottet inryms i någon av de listade situationerna i BrB 5:5 st. 1 p. 1-4.199 
 

5.4.3 Angivelsebrotten 
Vissa av åtalsbegränsningarna ställer krav på att målsäganden har angivit brottet. RB 20:5 
stadgar att en angivelse av ett brott ska ske hos åklagare eller polismyndighet. Paragrafen 
anger inte några explicita formkrav vilka angivelsen behöver iaktta men om förekomsten av 
en tillbörlig angivelse skulle ifrågasättas bär åklagaren bevisbördan för dess förekomst. En 
angivelse kan därav ske såväl muntligen som skriftligen. Av paragrafen framgår inte heller 
vilken kvalité en utsaga av målsäganden måste prestera för att denna ska anses vara en 
angivelse i lagens mening. Det sagda innebär att om målsäganden gör en polisanmälan om ett 
                                                
195 Ekelöf, s. 57-58 och Holmqvist, m.fl., BrB 2 avd. s. 3. 
196 Axberger, s. 172-173. 
197 JK 2012-02-17 dnr. 1179-12-31 och JK 2011-05-11 dnr. 2984-11-31. 
198 Holmqvist, Lena, m.fl., 4:11 s. 1.  
199 Holmqvist, Lena, m.fl., 5:5 s. 3-4. 
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brott har en lagenlig angivelse ägt rum. Om en polisman agerar på eget initiativ bör 
målsägande tillfrågas om denne ämnar ange brottet till åtal. En angivelse behöver inte 
nödvändigtvis innehålla ett utpekande av en potentiell gärningsman utan målsäganden kan 
ange ett brott med okänd förövare.200 Av RB 20:3 st. 2 framgår att avsaknad av en erforderlig 
angivelse innebär rättegångshinder. HD har prövat frågan huruvida en erforderlig angivelse 
förelegat sedan målsäganden anmält ett brott hos polisen utan att ha tillfrågats om 
anmälningen skulle ses som en angivelse. HD konstaterade att angivelsen saknar formkrav 
och att omständigheten att målsäganden tagit kontakt med en behörig myndighet fick anses 
tala för att målsäganden ville att sakens skulle bli föremål för åtal.201 
 

5.4.4 Påkallat ur allmän synpunkt 
Vissa av åtalsbegränsningarna ställer krav på att åtalet ska vara av särskilda skäl påkallat ur 
allmän synpunkt. Denna lokution ger uttryck för att åklagaren ska göra en 
lämplighetsprövning av huruvida åtal ska väckas eller ej.202 I förarbetena uttalades att denna 
begränsning i de allra flesta fall skulle kunna medföra att åtalet avvisas eftersom dessa endast 
är  påkallade  av  ett  enskilt  intresse.  I  samband  med  uttalandet  omnämns  ett  exempel  på  när  
kravet skulle anses uppfyllt nämligen om målsägandens hela sociala existens hotas genom ett 
förtalsbrott.203 Departementschefen exemplifierade ytterligare en situation när kravet skulle 
anses uppfyllt, om person som utsattes för förtal på grund av en tjänsteåtgärd inom ramen för 
en allmän befattning.204 Bedömningen är restriktiv och innebär att det endast i undantagsfall 
kan bli aktuellt att väcka allmänt åtal. Genomförandet av en lämplighetsprövning är avhängigt 
bedömningsgrunder och följande faktorer ska tillmätas betydelse: brottets art, straffets syfte, 
omständigheter i samband med att den brottsliga gärningen begicks, sociala faktorer i 
korrelation till målsäganden och sociala hänsyn i förhållande till målsäganden. Hänsyn till 
målsäganden kan i vissa situationer innebära att åtal ska väckas och i andra att det ska 
underlåtas. Ett riktmärke vi angivelsebrott kan vara att målsägandens skäl till att inte ange 
brottet ska beaktas vid lämplighetsprövningen.205 Av RB 20:3 st. 2 framgår att det föreligger 
rättegångshinder  om allmänt  åtal  väcks  utan  att  det  är  (av  särskilda  skäl)  påkallat  ur  allmän 
synpunkt. HD har i ett fall uttalat att om allmänt åtal väcks utan att en angivelse föreligger får 
det förutsättas att åtalet är påkallat ur allmänsynpunkt.206  
 

Åtalsprövning är en åklagar angelägenhet, vilket innebär att domstolen inte befattar sig med 
sådana prövningar. Av åklagarmyndighetens riktlinjer framgår ett antal typsituationer när 
detta krav i allmänhet är uppfyll. Beträffande förtalsbrott gäller det situationer när förtalsbrott 
begåtts genom spridning av bilder eller filmer av sexuell och integritetskränkande karaktär, 
förtalsbrott begåtts genom omfattande spridning av särskilt integritetskränkande uppgifter av 
sexuell karaktär, förtalsbrott begåtts genom omfattande spridning av påståenden om att den 
utpekade gjort sig skyldig till mycket allvarlig brottslighet och förtalsbrott begåtts genom 
omfattande spridning av andra särskilt klandervärda uppgifter som riskerar att utplåna den 

                                                
200 Fitger, Peter & Mellqvist, Mikael, Domstolsprocessen – En kommentar till rättegångsbalken, s. 142 och NJA 1892 s. 399.  
201 NJA 2004 s. 757.  
202 Fitger, Peter, m.fl., Rättegångsbalken Zeteo, 20 kap. 3§.  
203 Prop. 1962:10 C s. 84. 
204 Prop. 1962:10 C s. 188. 
205 Holmqvist, Lena, m.fl., BrB 2 avd. s. 3-4. 
206 NJA 1994 s. 555. Tillföljd av de kumulativa villkoren beträffande ärekränkningsbrotten gäller inte detta synsätt dessa. 
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utpekades sociala existens. Om spridandet av uppgifter bedöms som grovt förtal finns det i 
allmänhet större anledning att överväga allmänt åtal än om motsvarande spridning anses vara 
brott av normalgraden.207 Beträffande förolämpningsbrotten anger riktlinjerna att kravet i 
allmänhet är uppfyllt om förolämpningsbrottet är en del av ett systematiskt förolämpande 
under viss tid eller om det är fråga om allvarliga förolämpningar som är av särskilt 
kvalificerat slag208 Att reglerna om åtalsbegränsningarna tillämpas restriktivt vilket följer av 
åklagarmyndighetens statistik. Tabellen visar andelen fall där allmänt åtal inte ansågs vara av 
särskilda skäl påkallat ur allmän synpunkt under åren 2006-2010.209   
 

2006 2007 2008 2009 2010 
96,20% 96,30% 96,40% 97,40% 94,00% 

Antal anmälningar av ärekränkningsbrott 
där det inte var av särskilda skäl påkallat 

ur allmänsynpunkt enligt BrB 5:5. 6575 st. 6850 st. 7196 st. 7843 st. 8013 st. 
 
5.4.5 Nya åtalsbegränsningar 
Under arbetet med denna uppsats har en lagändring genomförts som en direkt motreaktion på 
näthatsproblematiken och som träder i kraft den 1 juli 2014. Ändringen innebär att 
åtalsbegränsningarna beträffande är ärekränkningsbrotten lättas upp genom ett slopande av 
tidigare kravet särskilda skäl. Det nya lägre kravet innebär att allmänt åtal ska väckas om det 
är påkallat ur allmänsynpunkt. I förarbetena angavs att syftet med ändringen är att åklagare 
och JK i större utsträckning ska kunna driva mål om förtal på internet.210 Det kumulativa 
kravet på angivelse finns dock kvar. Lagändringen motiveras med förekomsten av ett flertal 
faktorer som försvårar målsägandens möjligheter att driva enskilt åtal, vilket ansågs 
förhindrar upprättelse i många fall.  För det första är rättegången i sig en påfrestning genom 
att de nedsättande uppgifterna aktualiseras på nytt. För det andra tvingas målsäganden som 
huvudregel driva enskilt åtal beträffande förtalsbrott. För det tredje anfördes att It-teknikens 
utbredning i form av internet har medfört snabbare och mer omfattande spridning av 
information.  Baksidan  av  detta  är  att  information  på  internet  ständigt  är  sökbar,  att  
informationen inte försvinner även om original källan tas bort samt att spridningen av 
information blir okontrollerbar, vilket är ett problem i ljuset av det hårda nätklimat som 
förekommer på nätet.211  
 

Förändringen är tänkt att i större utsträckning möjliggöra att det allmänna sörjer för 
utredningen av ärekränkningsbrott. Innebörden av det nya sänkta kravet berördes i förarbetena 
där det framhölls att kravet är uppbyggt kring två kumulativa förutsättningar. Den första 
förutsättningen  är  att  det  kan  förväntas  en  fällande  dom  i  det  enskilda  fallet.  Den  andra  
förutsättningen uppfylls genom förekomsten av ett starkt samhällsintresse eller genom 
förekomsten att starka skäl i förhållande till målsäganden, vilka talar för att det är påkallat ur 
allmän synpunkt. Huvudregeln att ärekränkningsbrott faller under enskilt åtal är inte tänkt att 
förändras. Sammanfattningsvis är kravet därför uppfyllt om: en fällande dom kan förväntas 

                                                
207 Förtal och förolämpning, RättsPM 2012:1, s. 11. 
208 Förtal och förolämpning, RättsPM 2012:1, s. 16-17. 
209 Förtal och förolämpning, RättsPM 2012:1, s. 25. Av det totala antalet anmälningar har de fall där åtal inte kunnat styrkas 
och de fall där åtalsunderlåtelse eller strafföreläggande utdömts, avräknats. 
210 Prop. 2013/14:47, s. 1-2 & s. 23. 
211 Prop. 2013/14:47, s. 24-25. 
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och det föreligger ett starkt allmän intresse eller en fällande dom kan förväntas och särskilda 
skäl i förhållande till målsäganden.212 
 

5.5 Anonymitetsproblematiken 
De ovan genomgångna regelverken pekar ut ett juridiskt ansvarssubjekt i form av 
upphovsmannen (A), tillhandahållaren (D) eller moderatorn (E). Ansvarsreglerna är dock utan 
verkan om det utpekade ansvarssubjektet inte kan kopplas samman med en fysisk person. Här 
framträder en viktig skillnad mellan den reella och den virtuella världen ifråga om 
gärningsmannens identitet.213 Internet erbjuder nämligen betydligt större möjligheter till 
anonymitet än vad som är möjligt i den reella världen. Detta ska inte missförstås som att det 
skulle röra sig om en ansvarsfrihetsgrund utan även anonyma ansvarssubjekt är straffrättsligt 
ansvariga.214 I avsaknad av en fysisk person som kan kopplas ihop med den digitala 
signaturen omöjliggörs dock en vidare ansvarsutkrävning. Det har på vissa håll påpekats att 
rättsväsendet saknar de resurser som krävs för att kunna avanonymisera alla näthatare.215 
Oavsett om en användare uppträder under eget namn eller ett fingerat namn lämnar all 
aktivitet och kommunikation på internet digitala spår. Det viktigaste av dessa utgörs av IP-
adresser.216 Identifikation av en gärningsman är därför ofta beroende tillgången till IP-
adressen som användaren använt i kombination av uppgifter om vilken fysisk person som 
använder den ifrågavarande IP-adressen. 217 Ett problem är att LEK 6:22 kräver att det finns 
en IP-adress att begära ut information om, dvs. tillgång till uppgifter om vilken IP-adress som 
användes vid publicering av ett brottsligt meddelande. Denna information måste inhämtas 
ifrån tillhandahållaren av en tjänst om den inte finns tillgänglig. 
 

Lag (2003: 389) om elektronisk kommunikation, LEK, innehåller ett viktigt verktyg för att 
avanonymisera internetanvändare. Enligt LEK 1:4 st. 1 gäller lagen för elektroniska 
kommunikationsnät ett begrepp som inrymmer internet.218 Enligt LEK 6:20 har 
internetleverantörer en tystnadsplikt beträffande uppgifter om abonnemang, innehållet i ett 
elektroniskt meddelande och annan uppgift som angår ett särskilt elektroniskt meddelande.  
Ett exempel på uppgifter om abonnemang är information om IP-adresser. I LEK 6:22 stadgas 
ett undantag ifrån tystnadsplikten i form av att internetleverantören är skyldig att på begäran 
lämna ut uppgifter till polis eller åklagare. Problematiken med nätmobbning (näthat) berördes 
i förarbeten. 219 Nätmobbningen ansågs motivera en ökad möjlighet för den brottsutredande 
verksamheten att få ta del av sådana uppgifter, vilket resulterade i att kravet på att det 
ifrågavarande brottet skulle kunna föranleda annan påföljd än böter i LEK 6:22 slopades. 
Eftersom näthatsbrotten i många fall är av lindrigare beskaffenhet förbättrades därmed 
utredningsmöjligheterna och möjligheterna att ingripa.220  

                                                
212 Prop. 2013/14:47, s. 25-26. 
213 Wendels-Carlén, s. 56. 
214 Boman, s. 2-3. 
215Schultz, s. 30 och http://www.dagensjuridik.se/2013/11/marten-schultz-om-nathat-finns-ett-skriande-behov-av-prejudikat 
(2013-12-11). 
216 Olsen, m.fl., s. 65. Står för Internet Protocol Adress och består av en beteckning av en tänkt destination för ett datapaket. 
(Kronqvist, s. 63). 
217 Boman, s. 4.  
218 Olsen, m.fl., s. 62. 
219 Prop. 2011/12:55 s. 101-102 och Olsen, m.fl., s. 177. 
220 Prop. 2011/12:55 s. 34 & s. 144-145. 
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Kapitel 6 – Analys av näthatsproblematiken 
 

6.1 Är yttranden av näthatskaraktär brottsliga?  
I kapitel 3 har tre av de vanligaste näthatsbrotten berörts och denna genomgång har givit vid 
handen att den lagtekniska konstruktionen av respektive brottstyp inte föranleder några 
tillämpningsproblem då den brottsliga gärningen ägt rum på internet. Eventuella 
tillämpningsproblem är därför förekommande i lika stor utsträckning oberoende av 
brottsplats. Detta har sin främsta förklaring i att de tre berörda brottstyperna inte är 
begränsade till att omfatta specifika förmedlingssätt. Internets utökade möjligheter att 
kommunicera och sprida yttranden inryms därför i de ifrågavarande brottsbeskrivningarna 
utan problem. Möjligen kan det förekomma mer eller mindre tvivelaktiga utfall av den 
ifrågavarande tillämpningen. En första slutsats är att yttranden av näthatskaraktär kan 
inrymmas i de tre behandlade brottsbeskrivningarna på samma sätt som yttranden i den reella 
världen.  
 
En korrelerad frågeställning är då huruvida den nuvarande kriminaliseringen erbjuder ett 
tillräckligt skydd mot kränkande yttranden eller om det förekommer luckor i 
kriminaliseringen. Detta är inte ett specifikt näthatsproblem utan snarare ett rättspolitiskt 
ställningstagande, vilket stundom verkar ha förbisetts i den mediala diskussionen kring näthat. 
Yttranden som faller utanför de ifrågavarande brottsbeskrivningarna och som ändå är av 
kränkande karaktär kan sägas utgöra legalt näthat, dvs. yttranden som är moraliskt 
tvivelaktiga utan att konstituera straffansvar. Här ska framhållas två exempel på yttranden 
som är av kränkande karaktär men som inte uppfyller alla relevanta brottsrekvisit i någon av 
de tre brottsbeskrivningarna. Värdeomdömen uppfyller i allmänhet inte kravet på att en 
bestämd uppgift lämnats beträffande förtalsbrott, vilket innebär att det är straffritt att uttrycka 
dessa. Värdeomdömet uppfyller inte nödvändigtvis rekvisiten för att utgöra en förolämpning 
om uttalandet inte har riktat sig till den förolämpade eller om uttalandet inte är tillräckligt 
kränkande. Att yttra att någon är ful, otrevlig, konstig eller dålig på någonting är alltså i 
allmänhet inte brottsligt. Att uttrycka en önskan om att någon förtjänar att dö eller förtjänar att 
få styrk utan att hota med att förverkliga detta uppfyller inte heller rekvisitet om att hota med 
brottslig gärning i BrB 4:5 och är därför straffritt även om det kan uppfattas som en 
kränkning. Det förtjänar återigen att påpekas att dessa yttranden är straffria även i den reella 
världen. En andra slutsats som kan dras är att det visserligen förekommer legalt näthat men att 
detta inte är en brist i förhållande till näthatsproblematiken utan ett utfall av den nuvarande 
kriminaliseringen. Det är således varken mer eller mindre brottsligt att uttrycka sig på nätet i 
jämförelse  med  den  reella  världen  även  om  illusionen  om  det  laglösa  internet  framhållit  på  
flera håll. I ett de lege ferenda perspektiv förefaller det inte heller vara önskvärt att införa ett 
näthatsbrott eftersom tillföljd av näthatets mångfacetterade uttryck. Svårigheterna med att 
formulera en brottsbeskrivning som inrymmer alla typer av näthat kan förmodas vara 
svåröverkomlig. Behovet av en sådan kriminalisering kan också ifrågasättas. 
 
6.2 Vem bär det straffrättsliga ansvaret för yttrandet? 
Efter att en brottslig gärning konstaterats uppkommer den efterföljande frågan om vem eller 
vilket det relevanta ansvarssubjektet är. Avsaknad av ett relevant ansvarssubjekt omöjliggör 
av naturliga skäl en rättslig prövning och därmed omintetgör möjligheten till upprättelse. I 
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syfte att kunna erhålla upprättelse är det därför av största vikt att identifiera ett ansvarssubjekt. 
Av kapitel 3 har det framgått att det under vissa förutsättningar kan uppkomma situationer där 
näthatet är grundlagsskyddat, vilket innebär en helt annan reglering i form av andra 
ansvarssubjekt. Eftersom regleringen framstår som svåröverskådlig och snårig kan en 
sammanfattning i syfte att klargöra de olika systemens integration och förhållande till 
varandra vara på sin plats. 
 
6.2.1 Grundlagsskyddat näthat – Modererade tjänster 
Huvudregeln är att innehåll på olika webbplatser inte är grundlagskyddat enligt YGL eller TF 
men  kan  i  undantagsfall  skyddas  av  databasregeln  i  YGL  1:9.  I  ett  näthatsperspektiv  är  
emellertid inte det redaktionella materialets grundlagsstatus av primärt intresse utan snarare 
det användargenererade materialets grundlagsstatus. Ovan har det framgått att 
användargenererat material endast är grundlagsskyddat om den interaktiva tjänsten är 
modererade. Sammanfattningsvis kan det därför sägas att frågan huruvida det förekommer 
grundlagsskyddat näthat är avhängigt följande två frågeställningar: 

1. Är den aktuella webbplatsen skyddad enligt databasregeln i YGL 1:9? 
2. Är den ifrågavarande interaktiva tjänsten modererad? 

 

Under förutsättning att frågorna besvaras jakande föreligger grundlagsskyddat näthat och 
ansvarsfrågan beträffande näthatsbrott för de olika ansvarssubjekten löses då enligt följande: 

C A D/E 

(Förhands) 
Modererad 

Meddelare enligt YGL 
fri från ansvar. 

Ansvarig utgivare är primärt ansvarig enligt YGL om inte en 
ställföreträdare utsetts. I sista hand är den som bedriver 
verksamheten ansvarig. Personen D och E sammanfaller här. 
Se JK 2011-05-11 dnr. 2984-11-31, JK 2010-01-29 dnr. 7377-
09-31 och JK 2008-02-27 dnr. 881-08-31.  

Omodererad Inget grundlagsskydd för kommunikationstjänsten, vilket innebär tillämpning av vanliga 
straffrättsliga regler se avsnitt 7.2.2 nedan. 

Efterhandsmodererad Inget grundlagsskydd för kommunikationstjänsten, vilket innebär tillämpning av vanliga 
straffrättsliga regler se avsnitt 7.2.2 nedan. 

 

C A D E 

(Förhands) 
Modererad 

Meddelare enligt 
YGL fri från ansvar. 

Ansvarig utgivare är primärt 
ansvarig enligt YGL om inte en 
ställföreträdare utsetts. I sista 
hand är den som bedriver 
verksamheten ansvarig. Se JK 
2011-05-11 dnr. 2984-11-31, JK 
2010-01-29 dnr. 7377-09-31 och 
JK 2008-02-27 dnr. 881-08-31. 

Ansvarsfrågan påverkas inte 
av att en moderator utses. 
Ansvarig utgivare är ensam 
ansvarig och moderatorn fri 
från ansvar. 

Omodererad Inget grundlagsskydd för kommunikationstjänsten vilket innebär tillämpning av vanliga 
straffrättsliga regler se avsnitt 7.2.2 nedan. 

Efterhandsmodererad Inget grundlagsskydd för kommunikationstjänsten vilket innebär tillämpning av vanliga 
straffrättsliga regler se avsnitt 7.2.2 nedan. 

 

Eftersom ansvarsregleringen i YGL är uppbyggt kring ett ensamansvar utgörs det enda och 
primära ansvarssubjektet av den ansvarige utgivaren eller ställföreträdaren om en sådan 
utsetts. I avsaknad av dessa ansvarssubjekt åvilar ansvaret den som bedriver 
databasverksamheten. Ansvarsfördelningen förändras inte av att en grundlagskyddad 
webbplats utser en moderator. Det följer av att delegation av publiceringsbeslut inte inverkar 
på grundlagsskyddet och därmed inte heller på ansvarsfördelningen. Om en moderator 
godkänner  en  kommentar  i  ett  kommentarsfält  som  utgör  ett  näthatsbrott  är  det  inte  
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moderatorn utan den ansvarige utgivaren som bär det straffrättsliga ansvaret. Synsättet 
motiveras av att den ansvarige utgivarens utnämning av moderator, en utnämning som bygger 
på tillit eftersom den ansvarige utgivaren bär ett strikt ansvar för dispositioner som 
moderatorn vidtar. Den ansvarige utgivarens kontrollmöjlighet anses därför vara bibehållen 
genom valmöjligheten av moderator och möjligheten att i ett senare skede avsätta moderatorn. 
Möjligheten till ansvardelegation är inte obegränsad i form av att det skulle vara möjligt att 
genomföra  en  generell  delegation  till  alla  användare  av  en  tjänst.  En  sådan  
argumentationslinje skulle innebära att en omodererad tjänst skulle kunna erhålla 
grundlagsskydd. Eftersom uppdragstagaren, den enskilde användaren, inte är känd från början 
är det inte möjligt för den ansvarige utgivaren att bedöma huruvida uppdragstagaren är pålitlig 
eller ej. Detta får anses vara en teoretisk tankegång utan praktisk betydelse eftersom det är 
svårt  att  tänka  sig  en  situation  där  en  ansvarig  utgivare  skulle  ha  ett  incitament  för  att  
genomföra en generell ansvarsdelegation. Ur person A:s perspektiv ät det förmånligare att 
näthat i grundlagsskyddade tjänster eftersom den egentliga upphovsmannen är fri från ansvar. 
Person A är i detta sammanhang ointressant vid den straffrättsliga ansvarsutkrävningen.  
 
I teorin föreligger en möjlighet till grundlagsskyddat näthat. Förekomsten av en teoretisk 
möjlighet innebär dock inte per automatik att det föreligger ett praktiskt användningsområde. 
I  ett  försök  att  kartlägga  den  praktiska  betydelsen  har  alla  svenska  webbplatser  som  är  
grundlagsskyddade enligt databasanmälningar eller utgivningsbevis kontrollerats för att 
avgöra huruvida dessa tillhandahåller interaktiva tjänster. Näthat förekommer som bekant 
framförallt vid dessa tjänster. Av de två frågorna som uppställts i föregående avsnitt kan den 
första, om webbplatsen är grundlagsskyddad, besvaras schematiskt. Av LTY 3:1 följer att 
myndigheten för radio och tv ska föra register över webbplatser som grundlagsskyddas genom 
databasregeln. Av detta register framgår att det i skrivande stund finns 881 st. webbplatser 
som har utgivningsbevis och 891 st. webbplatser som är skyddade genom en 
databasanmälan.221 Webbplatser som inte tillåter interaktivitet är i princip av mindre relevans 
i ett näthatsperspektiv. Att yrkesmässiga aktörer såsom tidningar eller andra 
massmedieföretag skulle ägna sig åt näthat på sina respektive webbplatser får anses 
osannolikt. Det är tänkbart att webbplatser eller bloggar som drivs av privata aktörer på icke 
yrkesmässiga grunder potentiellt skulle kunna använda dessa för att förmedla näthat i form av 
redaktionellt material, dvs. att tillhandahållaren av webbplatsen skriver inlägg eller artiklar på 
webbplatsen  som är  att  betrakta  som näthat.  Det  får  dock  anses  osannolikt  att  dessa  aktörer  
skulle bemöda sig med att ansöka om utgivningsbevis för dessa webbplatser i en sådan 
situation eftersom det dels innebär ett merarbete med att ansöka om grundlagsskydd samt att 
aktörer erhåller ett strängare ansvar tillföljd av en sådan disposition, vilket innebär att det 
saknas incitament för en näthatare att grundlagsskydda sin webbplats. Av denna anledning får 
det redaktionella materialet anses vara av sekundärt intresse.  
 

Det betyder att det i Sverige finns totalt 1772 st. webbplatser som potentiellt skulle kunna 
innehålla grundlagsskyddat näthat, vilket motsvarar alla grundlagsskyddade webbplatser. 
Eftersom myndigheten för radio och TV tillhandahåller sökbara offentliga register kan var 
och en besöka deras hemsida och utröna huruvida en viss specifik webbplats är 

                                                
221 http://www.radioochtv.se/sv/Tillstand-och-registrering/Sok-i-registret/ (2013-12-25).  
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grundlagsskyddad. En annan möjlighet är att undersöka den ifrågavarande webbplatsen mer 
ingående eftersom det föreligger en informationsskyldighet för grundlagsskyddade 
webbplatser enligt LTY 3:26. Om det förekommer information om ansvarig utgivare eller 
verksamhetens namn kan detta ge vägledning om ett eventuellt grundlagsskydd. 
Informationen ska finnas lättillgänglig. Besvarandet av den andra frågan, om den interaktiva 
tjänsten är modererad, är avhängigt en närmare undersökning av respektive webbplats. 
Genom att sortera ut webbplatser som både är grundlagsskyddade och som tillhandahåller 
modererade interaktiva tjänster är det möjligt att kvantitativt framhålla antalet potentiella 
brottsplatser där det kan förekomma grundlagsskyddat näthat, en uttömmande 
sammanställning. Av sekundärt intresse är de grundlagsskyddade webbplatser som 
tillhandahåller omodererade tjänster eftersom denna uppräkning inte är uttömmande men ändå 
utgör potentiella brottsplatser dock med helt andra ansvarsregler. Inventeringen av de 
grundlagsskyddade webbplatserna har resulterat i följande fördelning mellan förekomst och 
avsaknad av interaktivitet och mellan modererade och omodererade tjänster. 
 
  
  

Totalt antal 
webbplatser 

Interaktiva 
tjänster saknas222 

Omodererade 
tjänster223 

Modererade 
tjänster224 

Ogiltig 
webbadress225 

  St. % St. % St. % St. % St. % 

Utgivningsbevis 881 st. 100% 582 st. 66,0% 111 st. 12,6% 73 st. 8,3% 115 st. 13,1% 

Databasanmälan 891 st. 100% 351 st. 39,4% 226 st. 25,4% 82 st. 9,2% 232 st. 26,0% 

 
Inventeringen av de webbplatser som till följd av databasanmälningar eller utgivningsbevis är 
grundlagsskyddade totalt 1772 st. har medfört följande resultat. Initialt kan sägas att 19,6% 
(347 st.), fördelade på 13,1% utgivningsbevis och 26,0% databasanmälningar, av de 
registrerade webbplatserna är inaktiva och har därför inte kunnat undersökas. Av de aktiva 
webbplatserna är det 34,5% (492 st.), fördelade på 20,9% (184 st.) utgivningsbevis och 34,6% 
(308 st.) databasanmälningar, som tillhandahåller någon form av interaktiv tjänst där 
användaregenererat material kan bli tillgängligt på webbplatsen. Av de interaktiva tjänsterna 
är 68,5% (337st.), fördelade på 60,3% (111 st.) utgivningsbevis och 73,4% (226 st.) 
databasanmälningar, omodererade och är att bedöma enligt vanliga straffrättsliga 
bestämmelser. Återstoden av de interaktiva tjänsterna 31,5% (155 st.), fördelade på 39,7% (73 
st.) utgivningsbevis och 26,6% (82 st.) databasanmälningar, är modererade och är att bedöma 

                                                
222 Till denna kategori räknas de webbplatser som inte tillåter något användargenererat material antingen beroende på att 
interaktiva tjänster saknas, är inaktiverade eller access till webbplatsen kräver prenumeration eller inloggningsuppgifter. 
223 Till denna kategori räknas de webbplatser som tillhandahåller interaktiva tjänster som inte blir föremål för någon 
förhandsmoderering, Kategorin innehåller alltså både omodererade tjänster och efterhandsmodererade tjänster.  
224 Till denna kategori räknas de webbplatser som tillhandahåller interaktiva tjänster som blir föremål för 
förhandsmoderaring. Vi osäkerhet huruvida moderering äger rum har författaren med användning av en pseudonym ”test” 
publicerat innehåll i tjänsten för att möjliggöra en korrekt klassificering. 
225 Till denna kategori räknas de webbplatser som inte är tillgängliga för besökare vilket kan bero på flera orsaker såsom att 
webbplatsen har upphört att existera, webbplatsen är inaktiverad, webbplatsen är under uppbyggnad, webbplatsen har flyttats 
till en annan domänadress eller att uppdateringar av webbplatsen pågår. Vid osäkerhet kring huruvida webbplatsen existerar 
har fört försök att besöka den registrerade webbadressen gjorts och har detta misslyckats så har Google använts för att finna 
webbplatsen. Om båda dessa försök misslyckats har webbplatsen kategoriserats som icke existerande. Webbplatser som 
explicit angett att de är under uppbyggnad eller rekonstruktion har återbesökts och erhållit en andra chans innan de 
kategoriserats till denna kategori. Databasanmälningar som avser annat än webbsidor faller också in här exempelvis appar 
och tidningars webbarkiv, presstext.se och ad.se/artikelarkiv, vilka inte är tillgängliga för allmänheten. 
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enligt YGL:s ansvarsregler. Sammanfattningsvis ska det framhållas att det potentiella antalet 
webbplatser där det kan förekomma grundlagsskyddat näthat är kraftigt begränsat. Den ovan 
genomförda undersökningen ger vid handen att antalet potentiella brottsplatser där det kan 
förekomma grundlagsskyddat näthat är kvantitativt begränsade. Att det endast förekommer ett 
fåtal potentiella brottsplatser innebär dock inte att grundlagsskyddat näthat är ett icke problem 
eftersom undersökningen inte ger svar på hur omfattande den faktiska användningen är eller 
om det de facto förekommer kränkande kommentarer av näthatskaraktär. Undersökningen 
säger endast att det finns ett visst antal webbplatser som rent förutsättningslöst kan innehålla 
grundlagsskyddat näthat. Ett intensivt och frekvent näthatande genom användning av ett fåtal 
webbplatser kan utgöra ett problem. Resultatet av undersökningen ska dock ses i ljuset av 
övriga förutsättningar som måste vara uppfylla innan ett kränkande yttrande blir tillgängligt 
på en annars grundlagsskyddad webbplats.   
 
Publicering av ett yttrande på en grundlagsskyddad webbplats är beroende av en föregående 
kontroll, moderering, av den ansvarige utgivaren eller utsedd moderator. Avsaknad av ett 
godkännande innebär att yttrandet aldrig sprids. Huvudsyftet med att moderera en tjänst är 
just att undvika och omöjliggöra missbruk av densamma, vilket innebär att majoriteten av alla 
yttranden av näthatskaraktär aldrig kommer att godkännas. Slutsatsen blir att 
grundlagsskyddat näthat endast kan förekomma i följande situationer: 
1. Om modereringen av inlägg sker slentrianmässigt eller bristfälligt, vilket innebär att 

olämpliga yttranden kan slinka igenom kontrollen.  
2. Om innehållet i ett yttrande befinner sig i en juridisk gråzon med följden att moderator 

missbedömer lagligheten i yttrandet och väljer att godkänna det.  
3. Om det rör sig om en webbplats som är grundlagsskyddad genom utgivningsbevis och att 

den interaktiva tjänstens utformning har ändrats. Den tekniska utformningen av tjänsterna 
tillåter en sådan ändring genom några få knapptryckningar. Grundlagsskyddet upphör inte 
förrän ett myndighetsbeslut om återkallelse har fattats, vilket innebär att en tjänst som 
ändras ifrån modererad till omodererad är grundlagsskyddad framtill att ett beslut har 
fattats. Grundlagsskyddet kan därmed kvarstå för en tjänst som inte längre uppfyller de 
formella kraven. 

4. Om en webbplats upprättas i syfte att förmedla hatiska och kränkande kommentarer kan 
det på goda grunder förutsättas att näthat kommer att förekomma på webbplatsen.  

 

Situation ett möjliggör visserligen att det kan förekomma näthat men ur ett ansvarsperspektiv 
är detta oproblematiskt eftersom den ansvarige utgivaren bär ansvaret för det eventuella 
yttrandefrihetsbrottet. I situation två aktualiseras instruktionen i YGL 1:5 som anger att man i 
yttrandefrihetsmål  hellre  ska  fria  än  fälla  i  tveksamma  fall,  vilket  innebär  att  den  ansvarige  
utgivaren kan förmodas frias vid gråzonsfall. Om något frikännande inte sker är ansvarsfrågan 
oproblematiskt genom att den ansvarige utgivaren bär ett ensamansvar. Inte heller situation tre 
innebär några spörsmål i ett ansvarsperspektiv. Eftersom grundlagsskyddet, genom 
utgivningsbevis, inte upphör genom ändringen ligger ansvaret kvar hos den ansvarige 
utgivaren. Dessutom riskerar denne ytterligare sanktioner enligt LTY och 3:25 eftersom han 
underlåtit att anmäla de förändrade förhållandena i enlighet med LTY 3:22. Beträffande 
databasanmälningar kan en motsvarande situation inte uppkomma eftersom grundlagsskyddet 
bygger på en registrering utan någon föregående kontroll. Om webbplatsen inte längre 
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uppfyller de formella kraven för att vara grundlagsskydd, exempelvis genom att tjänst ändras 
till att vara omodererad, fallerar grundlagskyddet direkt utan att det krav på myndighetsbeslut. 
Om en tjänst ändras ifrån att vara modererad till att vara omodererad upphör 
grundlagsskyddet direkt genom denna ändring.  I situation fyra kan det ifrågasättas varför 
tillhandahållaren av webbplatsen skulle bemöda sig med att grundlagsskydda den 
ifrågavarande webbplatsen. Om detta ändå har skett ansvarar den ansvarige utgivaren för det 
förekommande näthatet, vilket medför att ansvarsutkrävning inte utgör ett problem. 
Sammanfattningsvis är grundlagsskyddat näthat en teoretisk konstruktion som på goda 
grunder kan sägas sakna praktiskt betydelse. Om det någon gång skulle förekomma medför 
den ansvarige utgivarens strikta ensamansvar ändå att ansvarsfrågan löses tämligen enkelt. 
Avsaknad av ansvarig utgivare aktualiserar en ansvarsövergång till utsedd ställföreträdare 
eller i sista hand den som bedriver databasverksamheten (webbplatsen), vilket förstärker 
möjligheterna till ansvarsutkrävning ytterligare. Slutsatsen är därför att grundlagsskyddat 
näthat är ett ickeproblem.  
 
6.2.2 Icke grundlagsskyddat näthat – Omodererade tjänster 
Om den interaktiva tjänsten inte är grundlagsskyddat, vilket får betraktas som huvudregeln, är 
YGL:s regelverk inte tillämpligt utan ansvarsutkrävning får ske med hjälp av allmänna 
straffrättsliga bestämmelser i form av BrB och BBS-lagen. I detta skede föreligger flera 
parallella ansvarssubjekt vilket innebär att ansvarsfrågan besvaras olika beroende på vilket 
perspektiv som anläggs. Ansvarutkrävning av ett ansvarssubjekt utesluter inte ytterligare 
ansvarsutkrävning av andra potentiella ansvarssubjekt. Ansvarsproblematiken besvaras 
genom följande tre frågeställningar: 
1. Faller webbplatsen eller den interaktiva tjänsten utanför YGL? 
2. Vilken typ av interaktiv tjänst förekommer? 
3. Ur vilket ansvarssubjekts perspektiv ska ansvarsfrågan besvaras? 
 

Eftersom de flesta webbplatser inte är skyddade av grundlagen föreligger en presumtion att 
grundlagsskydd inte föreligger. Ett definitivare och mer pålitligt svar kan erhållas med 
utgångspunkt i den enskilda tjänsten eller webbplatsen. Den andra frågan kan inte besvaras 
generellt utan får avgöras med utgångspunkt i det enskilda fallet. Användarvillkor eller 
information i anknytning till den interaktiva tjänsten kan ge vägledning om vilken typ av 
tjänst det är fråga om. Exempel på information i anknytning till en interaktiv tjänst kan vara; 
kommentaren kommer att publiceras först om redaktionen godkänner den (modererad tjänst), 
webbplatsen har inget juridiskt utgivaransvar för dina kommentarer. Du är alltid personligt 
ansvarig för innehållet i din kommentar” (omodererad tjänst). Webbplatser vars interaktiva 
tjänster är uppbyggda kring användning av sociala medier genom att användare ombeds att 
logga in på Facebook, Twitter, Google+, Wordpress eller Disqus är allt som oftast 
omodererade. Sociala medier kännetecknas av att användaren fritt kan interagera med andra 
användare utan förhandskontroll av det användaregenererade materialet.226 Klassificering av 
en tjänst kan stundtals vara behäftat med svårigheter i avsaknad av information. Den tredje 
                                                
226 Det kan i sammanhanget noteras att vissa av de listade plugin-verktygen tillhandahåller moderingsmöjligheter för den som 
tillhandahåller webbplatsen vilket potentiellt skulle kunna medföra att kommentarerna uppfyller kravet i YGL på att 
innehållet endast ska kunna påverkas av den som tillhandahåller webbplatsen. Det kan då påpekas att de sociala medierna 
endast är sammankopplade med den grundlagsskyddade webbplatsen och utgör inte en del av den. I denna bemärkelse är det 
fråga om två olika databaser där det sociala mediet inte är grundlagsskyddat. 
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frågan som måste besvaras för att kunna utröna ansvarsfrågan är ur vilket 
ansvarssubjektsperspektiv ansvarsfrågan ska bedömas. Eftersom det förekommer flera 
alternativa ansvarssubjekt kan frågan inte besvaras generellt. Tabellerna nedan visar samtliga 
potentiella ansvarssubjekt med utgångspunkt i att de två föregående frågorna kunnat besvaras, 
dvs. att det är klarlagt att den interaktiva tjänsten inte skyddas av YGL samt att det är klarlagt 
huruvida tjänsten är förhandsmodererad, omodererad eller efterhandsmodererad.  
 

C A D/E 

Omodererad 

Gärningsman enligt 
allmänna straffrättsliga 
bestämmelser såsom: 
1.) Gärningsman, 2.) 
Medverkansansvar 
enligt BrB 23:4. 

Om en moderator inte har utsätts genom att visst ansvar delegerats till 
denne sammanfaller person D och E, vilket betyder att 
tillhandahållaren ansvarar för modereringen. I denna situation finns tre 
olika ansvarsgrunder: 1.) Gärningsmannaskap genom garantställning, 
2.) Medverkansansvar, medhjälp, enligt BrB 23:4 eller 3.) Ansvar enligt 
BBS-lagen 7§ st. 1. Jfr NJA 2007 s. 805. 

 

C A D E 

Omodererad 

Gärningsman enligt 
allmänna straffrättsliga 
bestämmelser såsom: 
1.) Gärningsman, 2.) 
Medverkansansvar 
enligt BrB 23:4. 

Om tillhandahållaren inte sköter 
sina åtaganden så att tjänsten 
förblir omodererad eller bristfälligt 
efterhandsmodererad bär 
tillhandahållaren ett straffansvar 
enligt BBS-lagen 7§ st. 1. De 
potentiella ansvarsgrunderna 
prövas enligt följande ordning: 1.) 
Gärningsmannaskap 
(garantställning) 2.) 
Medverkansansvar, 
medgärningsman, (BrB 23:4) och i 
sista hand 3.) BBS-lagen 7§ st. 1.  
Jfr NJA 2007 s. 805. 

Om en moderator utsätts men 
inte sköter sina åtaganden, 
förhåller sig passiv, så att 
tjänsten förblir omodererad bär 
moderatorn ett straffansvar enligt 
BBS-lagen 5§ st. 3. Det utesluter 
inte enligt BBS-lagen 7§ st. 2 
ansvarsutkrävning enligt 1.) 
Gärningsmannaskap 
(garantställning) 2.) 
Medverkansansvar, medhjälp, 
(BrB 23:4) och i sista hand 3.) 
BBS-lagen 7§ st. 1. Jfr NJA 2007 
s. 805. 

 

C A D/E 

(Förhands)- 
modererad 

Gärningsman enligt 
allmänna straffrättsliga 
bestämmelser eller 
medverkansansvar, 
medgärningsman eller 
medhjälp, enligt BrB 
23:4 (Inte prövat i 
domstol). 

Om en moderator inte har utsätts genom att visst ansvar delegerats till 
denne sammanfaller person D och E, vilket betyder att 
tillhandahållaren ansvarar för modereringen. Tillhandahållaren är då 
att betrakta som gärningsman enligt vanliga straffrättsliga 
bestämmelser (BrB) genom den aktiva handlingen att publicera 
(godkänna) en kommentar. Se Göta Hovrätt FT 2012-10 och 
Hovrätten över Skåne och Blekinge FT 1346-10. 

 

C A D E 

(Förhands) 
modererad 

Gärningsman enligt 
allmänna straffrättsliga 
bestämmelser eller 
medverkansansvar, 
medhjärningsman eller 
medhjälp, enligt BrB 
23:4 (Inte prövat i 
domstol). 

Om en moderator utsätts och 
förhandsmodererar tjänsten torde 
det innebära att kraven enligt BBS-
lagen uppfylls, vilket innebär att 
tillhandahållaren är fri från ansvar. I 
annat fall ansvarar tillhandahållaren 
enligt BBS-lagen 7§ st. 1. 

Gärningsman enligt straffrättsliga 
bestämmelser (BrB) genom den 
aktiva handlingen att publicera 
(godkänna) en kommentar. Se 
Göta Hovrätt FT 2012-10 och 
Hovrätten över Skåne och 
Blekinge FT 1346-10. 

C A D och E eller D/E 

Efterhands- 
modererad 

Gärningsman enligt 
allmänna straffrättsliga 
bestämmelser (BrB) för 
näthatsbrottet. 

Om tjänsten är efterhandsmodererad i skälig omfattning föreligger 
inget straffansvar för tillhandahållaren. Förekomsten av brottsliga 
meddelanden påverkar inte bedömningen om dessa avlägsnas inom 
föreskriven tid. Kravet på uppsikt en gång per vecka och 
användningen av abuse-knappar kan öka kravet på omfattningen av 
uppsikten. Skyldigheterna enligt 4§ och 5§ BBS-lagen är uppfyllda. 
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Ansvarsutkrävningen försvåras av att ett flertal regelverk aktualiseras och att dessa överlappar 
varandra samt att det förekommer ett flertal olika potentiella ansvarssubjekt. Integrationen 
mellan de olika regelverken medför att ansvarsreglerna är svårtillämpade. Det medför en 
rättsosäkerhet och en oförutsägbarhet som inte är önskvärd. Risken är att åtal väcks mot fel 
ansvarssubjekt eller i fel forum, vilket blir resultatet om YGL är tillämplig i stället för BrB. På 
sina håll kan det ifrågasättas om inte de snåriga ansvarsreglerna även inneburit spörsmål för 
domstolen genom att vissa domskäl innehåller tvivelaktiga uttalanden. Ett exempel på detta är 
hovrättens fastställelse av tingsrättens dom, vilken uttalade att mellanhänders garantställning 
är uttömmande reglerat i 5§ BBS-lagen utan att det motiveras varför den allmänna garantläran 
inte skulle gå att tillämpa.227 Ett annat exempel är det illustrativa fallet NJA 2007 s. 805 som 
behandlades ovan, vilket innehåller två skiljaktiga meningar och olika domslut i varje instans. 
 

Sedan ett ansvarssubjekt identifierats förefaller appliceringen av dessa inte medföra 
ytterligare spörsmål. Person A:s straffansvar är oproblematiskt genom att denne primärt 
svarar för sina yttranden och sina kommentarer. De eventuella svårigheterna med att koppla 
samman den virtuella användaren med en fysisk person kan inte anses medföra några 
tillämpningssvårigheter beträffande ansvarsreglerna. Tillhandahållaren (D) och moderatorn 
(E) bär ett smalt straffansvar i ett näthatsperspektiv, vilket i princip är begränsat till att 
omfattat uppenbara fall av hets mot folkgrupp enligt 7§ BBS-lagen. I övrigt begränsas 
straffansvaret genom kravet på subjektiv täckning, vilket beträffande de potentiella 
näthatsbrotten alltid innebär att krav på uppsåtstäckning. Av de uppräknade brotten är det 
brott mot URL 7 kap. och brott mot PuL 49§ som kan begås genom oaktsamhet, vilket 
betyder att alla andra potentiella näthatsbrott kan begås om erforderligt uppsåt föreligger. 
BBS-lagen har i teorin ett stort tillämpningsområde tillföljd av att lagen är teknikneutral och i 
princip omfattar alla interaktiva tjänster såväl modererade som omodererade. Det ger vid 
handen att även om lagen infördes vid en tidpunkt där internet inte alls hade samma 
omfattande användningsområde eller utbredning så är lagen likväl en del av gällande rätt.  
 

Lagen kan utan större tolkningsoperationer tillämpas på olika former av sociala medier. Ett 
exempel är att en Facebookanvändare kan anses tillhandahålla en elektronisk anslagstavla i 
form av den egna användarsidan (väggen). Andra facebookanvändare, vänner till den förra, 
kan nämligen skriva meddelanden på denna sida, vilka blir direkt tillgängliga för andra 
användare. Genom denna möjlighet torde alla facebookanvändare kunna anses tillhandahålla 
en elektronisk anslagstavla. Motsvarande resonemang kan föras beträffande grupper, sidor 
och evenemang på Facebook. Twitter är uppbyggt kring ett annorlunda system genom att 
användarna inte kan sägas ha den erforderliga kontrollen i administrativt eller tekniskt 
hänseende. Det finns ingen administratör eller moderator som kan radera andra användares 
meddelanden (tweets). Konsekvensen blir att det därmed inte finns någon tillhandahållare i 
BBS-lagens mening utöver företrädarna för Twitter. Typiska näthatsforum såsom Flashback 
och Avpixlat uppfyller också villkoren för att vara elektroniska anslagstavlor, vilket möjliggör 
tillämpning av BBS-lagen. Lagens stora tillämpningsområde borde därför innebära att lagen 
är ett viktigt verktyg i jakten på näthatare i den virtuella världen. I praktiken framstår BBS-
lagen som en obsolet kvarleva ifrån en svunnen tid som mycket sällan tillämpas. Vid en 

                                                
227 Göta Hovrätt FT 836-13. 
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genomsökning i de största rättsdatabaserna åter finns endast fyra rättsfall228 där BBS-lagens 
tillämpats i brottmål och ett tiotal i tvistemål rörande upphovsrättsintrång. Lagen har varit i 
kraft ända sedan den 1 maj 1998 men har alltså inte tillämpats i någon större utsträckning. 
Orsakerna till detta kan inte analyseras ytterligare här men av dagens intensiva debatt om det 
främlingsfientliga näthatet på sajter som Avpixlat och liknande gör ju frågan än mer 
intressant. Kombinationen av en begränsad brottskatalog och uppenbarhetsrekvisitet kan 
förmodas begränsa tillämpningen genom att det är svårt att nå upp till det högt ställda kravet, 
vilket innebär ansvarsfrihet. 
 

De teoretiska möjligheterna att hålla en tillhandahållare eller moderator straffrättsligt ansvarig 
förefaller av denna anledning försvåras dels av kravet på uppsåtstäckning, avsaknad av en 
generell garantställning, att de potentiella näthatsbrotten sällan är att betrakta som 
perdurerande och av att BBS-lagen sällan används. Det är i princip endast då tillhandahållaren 
eller moderatorn aktivt befattar sig med ett brottsligt yttrande i modererade tjänster som 
ansvarsutkrävning aktualiseras. Det  medför  att  beslut  om  utformning  av  en  interaktiv  tjänst  
kan medföra obehagliga överraskningar för en lekman som inte är bekant med de 
ansvarsmässiga skillnaderna mellan en modererad tjänst och en omodererad.  I sammanhanget 
kan det noteras att avsaknaden av lagstadgade skyldigheter (eller den minimala risken för att 
göras straffrättsligt ansvarig) inte medför att tillhandahållare generellt avhåller sig ifrån att 
aktivt motverka att tjänsten missbrukas. Det förekommer självsanerande inslag i de flesta 
interaktiva tjänster genom att användarvillkor eller användarpolicys som vanligen föreskriver 
respekterande av andra användare, undvikande av personangrepp och kränkande uttalanden i 
olika former.229 Detta innebär att många tillhandahållare tar ett större moraliskt ansvar, vilket 
är större än vad lagen kräver. Möjligheten till upprättelse underlättas därmed inte för den som 
drabbats av näthat men det motverkar förekomsten av näthat genom att kommentarer som står 
i strid med användarvillkoren raderas. 
 

I ett de lege ferenda perspektiv förefaller ett effektivare sätt att bemöta näthatsproblematiken 
vara att ålägga tillhandahållarna ytterliggare skyldigheter. Det gäller oaktat det oklara 
rättsläget beträffande tillhandahållarens skyldighet att ingripa mot brottsliga yttranden när 
denne uppmärksammats på dessa. Det förefaller vara otillfredsställande om en tillhandahållare 
av en tjänst som innehåller en klagomur eller en abuse-knapp kan förhålla sig passiv och inte 
radera en brottslig kommentar trots att han uppmärksammats på dess förekomst utan att 
riskera att hållas straffrättsligt ansvarig. Genom att tillämpa garantläran torde det vara möjligt 
att hålla tillhandahållaren straffrättsligt ansvarig för underlåtenheten även om en sådan 
skyldighet inte följer av BBS-lagen tillföljd av att det rör sig om en annan brottstyp. Den 
tekniska utvecklingen har genererat i ett flertal hjälpmedel för att hålla god ton i interaktiva 
tjänster, vilket innebär att såväl arbetsbördan som de ekonomiska konsekvenserna av en ökad 
skyldighet inte ska överdrivas.230 
 

                                                
228 Göta Hovrätt FT 836-13, Hovrätten över Skåne och Blekinge FT 1346-10, Göta Hovrätt FT 2010-10 och NJA 2007 s. 
805. 
229 Exempel på användarvillkor är: http://www.aftonbladet.se/nyheter/article13654357.ab (2013-12-22, https://twitter.com/tos 
(2013-12-22) och https://www.facebook.com/communitystandards (2013-12-22). 
230 Exempel på hjälpmedel är det tidigare nämnda verktyget Disqus och Zerohate (http://zerohate.simpletask.se/) (2014-01-
06). 
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6.3 Kan det relevanta ansvarssubjektet identifieras?  
Anonymitetsproblematiken har av Mårten Schultz framhållits som ett betydande problem. På 
grundlagsskyddade webbplatser är det ett icke-problem eftersom inte nödvändigt att 
identifiera upphovsmannen till ett yttrande om denne använder sig av ett alias eller en 
pseudonym, vilket följer av den ansvarige utgivarens ensamansvar. Den ansvarige utgivaren 
får inte vara anonym och ska dessutom registreras i ett register enligt LTY 3:1. I detta 
sammanhang kan det återigen påpekas att tillhandahållaren (D) av en elektronisk anslagstavla 
inte får vara anonym enligt 3§ BBS-lagen, vilket innebär att anonymitetsproblematiken 
framförallt rör upphovsmannen (A). På internet förekommer flera anonymiserande faktorer. 
Den enklaste formen av anonymitet erhålls genom att en interaktiv tjänst tillåter sina 
användare att vara anonyma, använda sig av alias eller pseudonymer. I syfte att undvika 
missbruk av tjänsten uppställs ibland krav på att användaren ska uppge sitt namn och sin 
mailadress eller liknande uppgifter för att identifiera sig själv för att få tillträde till tjänsten. 
Det kan få viss avanonymiserande effekt men denna ska inte överdrivas eftersom möjligheten 
att skapa fingerade mailadresser eller uppge fingerade namn är stor och utan risk. Att många 
interaktiva tjänster är sammankopplade med sociala medier såsom Facebook, Twitter, 
Instagram eller liknande innebär att en användare kan uppträda i sitt namn. Precis som ovan 
kan man dock inte med säkerhet veta om en Facebookanvändare verkligen är den som den till 
synes är. Tillhandahållaren av en tjänst saknar möjlighet att verifiera huruvida en användare 
som uppger sig heta Hugo verkligen gör det. Tillhandahållarens krav på namn eller mailadress 
är därför harmlöst. Att många interaktiva tjänster är sammankopplade med sociala medier 
såsom Facebook, Twitter, Instagram eller liknande innebär att en användare kan uppträda i sitt 
namn. Precis som ovan kan man dock inte med säkerhet veta om en Facebookanvändare 
verkligen är den som den till synes är. För tekniskt mer avancerade användare förekommer 
ytterligare möjligheter att uppträda anonymt på internet exempelvis genom att dölja sin IP-
adress genom användning av proxyservrar231 eller VPN-tunnlar232.  
 

Om inte en virtuell användare kan kopplas samman med en fysisk person fallerar 
ansvarsutkrävningen. Till följd av regeln i LEK 6:22 i den nuvarande lydelsen, vilken trädde i 
kraft den 1 juli 2012, med det slopade kravet beträffande brottets svårighetsgrad förefaller 
möjligheterna att avanonymisera näthatare ha ökat. Om detta är tillräckligt eller om ytterligare 
förändringar och ökade resurser kommer att krävas för att bemöta näthatet får tiden utvisa. I 
ett de lege ferenda perspektiv vore det därför önskvärt om avanonymiseringen effektiviserade 
och kompletterades ytterligare. Eftersom näthat ofta förekommer i sociala medier är behovet 
av att få tillgång till information om olika användare och vilken IP-adress dessa använder av 
stor vikt. Många sociala medier är stationerade utomlands vilket försvårar 
informationsinhämtningen. Av denna anledning vore det önskvärt att effektivare samarbeten 
och påskynda kommunikationen mellan den brottsutredande verksamheten och 
tillhandahållarna av olika tjänster såsom Facebook, Twitter, Instagram, Skype och Youtube. 
 

                                                
231 En proxyserver utgör förenklat en mellandestination när ett datapaket skickas mellan sändare och mottagare. Mottagaren 
av datapaketet erhåller proxyserverns IP-adress med följden att den riktiga avsändares IP-adress förblir dold. (Computer 
Swedens ordlista, http://cstjanster.idg.se/sprakwebben/ord.asp?b=P) (2013-12-06). 
232 VPN är en förkortning för virtual private network och är en benämning för en anonymitetsserver. Genom att sändaren 
kopplar upp sig mot en anonymitetsserver erhåller denne en ny IP-adress vilket innebär anonymitet eftersom denna adress 
endast går att spåra tillbaka till servern. Se exempelvis https://www.anonine.com/en/service (2013-12-06). 
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6.4 Analys av åtalsbegränsningarna 
Det finns tre näthatsbrott som är behäftade med mer eller mindre omfattande 
åtalsbegränsningar; ofredande, förtal och förolämpningsbrott. Konsekvensen av detta är att 
målsäganden tvingas till att inta en mer aktiv roll och initiera en rättsligprövning för att kunna 
erhålla upprättelse. Om det hålls för visst att de tre vanligaste brottstyperna i ett 
näthatsperspektiv utgörs av olaga hot, förtal och förolämpning förefaller åtalsbegränsningarna 
vara av stor betydelse för näthatsbrotten. Den förra av dessa faller alltid under allmänt åtal 
och begränsas därför inte på samma sätt som övriga.  
 

Beträffande villkoret om att målsäganden anger brottet är det principiellt intressant att det inte 
förutsätts att en potentiell gärningsman utpekas. Möjligheten att vara anonym på internet 
inverkar inte på möjligheten att lämna en angivelse. I teorin kan därför en angivelse 
genomföras även om den verklige gärningsmannen är dold bakom ett alias, en 
anonymitetsserver eller på annat sätt är anonym. Ofredandebrottet förefaller inte vara behäftat 
med några utredningsmässiga svårigheter tillföljd av åtalsbegränsningar eftersom det är 
tillräckligt med att en angivelse görs vilket i kombination med möjligheten att ange en okänd 
gärningsman inte innebär några större begränsningar. Beträffande förtal och 
förolämpningsbrotten är de utredningsmässiga svårigheterna mer framträdande tillföljd de 
kumulativa villkoren i form av angivelse och kravet på att det ska vara särskilt påkallat ur 
allmän synpunkt. Huvudregeln om att ärekränkningsbrotten faller under enskilt åtal innebär 
att målsäganden måste driva åtalet på egen hand. Eftersom både förtalsbrott och 
förolämpningsbrott framhållits som frekventa typer av näthatsbrott innebär det att många 
näthatsbrott endast kan beivras om målsäganden själv agerar. Avsaknad av sådan aktivitet 
medför  omvänt  att  brottet  aldrig  kommer  att  beivras  och  någon  upprättelse  inte  erhålls.  
Åtalsbegränsningarna utgör en flaskhals i ett näthatsperspektiv. Att den tekniska kompetens 
och de utredningsmässiga fördelar som återfinns genom att polisen utreder en brottslig 
gärning inte står till buds för målsäganden försämrar dennes möjligheter till upprättelse 
kraftigt då brott begås på internet.  
 

Ponera att anonyma kommentarer eller kommentarer under pseudonym tillåts på en webbplats 
med omodererade kommentarer. Grundlagsskydd föreligger då inte för kommentarerna. 
Någon moderator återfinns då inte heller som kan hållas ansvarig. Målsäganden står i denna 
situation inför valet att antingen underlåta att söka upprättelse eller att på egen hand försöka 
identifiera en okänd internetanvändare för att därefter väcka enskilt åtal.  Målsäganden är 
dessutom bakbunden genom att vissa utredningsmässiga verktyg som åklagaren har i sin 
arsenal inte finns tillgängliga för denne. Detta innebär att målsäganden inte har någon 
möjlighet att begära ut abonnemangsuppgifter, LEK 6:22, på samma sätt som polis eller 
åklagare, vilket inverkar på möjligheten att identifiera den reella gärningsmannen och därmed 
möjligheten att driva det enskilda åtalet. I ett de lege ferenda perspektiv vore det därför 
önskvärt att ge enskilda personer en möjlighet att begära ut uppgifter om abonnemang från 
internetleverantörer  när  dessa  är  utelämnande  till  att  driva  enskilt  åtal  beträffande  ett  
näthatsbrott. En efterlikning av URL regler om informationsföreläggande i 53c-53g § vore ett 
alternativ.  
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Av åklagarmyndighetens riktlinjer för bedömning av åtalsbegränsningarna har spridningens 
omfattning framhållits som en faktor som talar för att brottet ska anses vara på särskilt 
påkallat ur allmän synpunkt. Beträffande näthatsbrotten är detta av särskild vikt eftersom 
uppgifter som sprids på nätet tenderar att få en mer omfattande spridning än reellt spridande 
mellan fysiska personer. Det medför alltså att förtal på internet i förhållande till reella 
förtalsbrott med beaktande av spridningen har större möjlighet att uppfylla detta krav. Det 
måste dock ses i ljuset av den restriktiva bedömningen i övrigt. Lagändringen förefaller vara 
väl motiverad med tanke på att det skett en förändring av hur ärekränkningsbrotten begås. 
Från att ärekränkningsbrotten begicks öga mot öga i den reella världen så har antalet virtuella 
ärekränkningsbrott blivit allt fler vilket utgör kärnan i näthatsproblematiken. Det förefaller 
också  som att  enskilda  åtal  är  en  svårkomlig  väg  för  den  enskilde  vilket  medför  att  det  kan  
vara så att bedömningen av huruvida fallet faller under allmänt åtal eller ej är avhängigt 
huruvida saken kommer att bli föremål för rättslig prövning över huvudtaget. När de nya 
åtalsbegränsningarna träder i kraft kommer möjligheterna förbättras för målsäganden genom 
att allmän åklagare och JK i större utsträckning kommer befatta sig med ärekränkningsbrott. 
Omfattningen av denna förändring ska dock inte överdrivas eftersom huvudregeln fortfarande 
är ärekränkningsbrotten faller under enskilt åtal samt att det i de allra flesta fallen kommer att 
vara möjligt att avfärda obefogade anmälningar utan närmare utredning. 
 

6.5 Slutsats 
Avslutningsvis kan följande slutsatser dras genom att en distinktion upprätthålls mellan 
teoretiska problemområden, dvs. potentiella tillämpningsproblem, och praktiska 
problemområden, dvs. faktiska tillämpningsproblem. De behandlade problemområdena ska 
ses i ljuset av framställningens fyra frågeställningar. Bedömningen kan ske i ett enskilt och ett 
helhetsperspektiv, där det förra rör varje problemområde för sig och det senare rör en 
kumulativ bedömning av samtliga behandlade problemområden. De grundläggande 
frågeställningarna för framställningen har utgjorts av; frågan huruvida gällande rätt erbjuder 
tillräckliga verktyg för att bemöta de näthatsanknutna problemområdena, frågan om vilka 
ansvarsregler som används för att bemöta näthatsproblematiken och vilka potentiella 
ansvarssubjekt som återfinns i dessa, frågan huruvida de nuvarande brottstyperna (olaga hot, 
förtal och förolämpning) är tillräckligt teknikobundna för att kunna inrymma yttranden av 
näthatskaraktär samt frågan om vilka potentiella förbättringsmöjligheter, i ett de lege ferenda 
perspektiv, som kan komplettera och effektivisera utredningsarbetet. 
 

Omfattningsproblematiken beträffande svårigheterna att utröna näthatets omfattning utgör 
inte ett praktiskt problem. Ett tänkbart scenario är att ett synliggörande av näthatets faktiska 
omfattning kan medföra att den utredande verksamheten i form av polis och åklagare skulle 
medföra att dessa ärenden prioriteras. Eftersom näthatets reella omfattning i skrivande stund 
är okänt i väntan på Brå:s utredning kan det sägas föreligga en indirekt begränsning genom att 
det förmodade stora mörkertalet medför att ärenden av näthatskaraktär inte prioriteras. 
Problematikens indirekta inverkan motiverar inte några de lege ferenda resonemang rörande 
införande av nya brottskoder eftersom kärnan i problemet är en prioriteringsfråga hos de 
utredande myndigheterna. 
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Defenitionsproblematiken, dvs. svårigheterna att judicera näthatsbegreppet och det 
korrelerade begreppet näthatsbrott, utgör inte ett heller ett praktiskt problem. Eftersom det 
förekommer ett stort antal potentiella brottstyper som kan inrymma yttranden av 
näthatskaraktär, vilket medför att gällande rätt tillhandahåller verktyg som kan bemöta 
näthatet. Beträffande de tre brottstyper som behandlats i denna framställning verkar det inte 
uppkomma några specifika tillämpningsproblem av anledningen att brottsplatsen är digital. 
Det kan återigen påpekas att allt näthat inte är illegalt utan i vissa fall är det endast moraliskt 
förkastligt. Förekomsten av dessa legala men moraliskt tvivelaktiga yttranden medför inte att 
brottstyperna ska anses vara behäftade med några tillämpningsproblem. Näthatets 
mångfacetterade utformning omöjliggör de lege ferenda argument  om  att  införa  en  
kriminalisering av näthatsbrott.  
 

Ansvarsproblematiken, dvs. svårigheterna att veta vilket regelverk som är tillämpligt samt 
vem eller vilka som är de relevanta ansvarssubjekten, innehåller ett flertal försvårande 
moment i teorin. För det första innebär de parallella och stundom överlappande regelverken 
att regleringen blir svår överskådlig, en slutsats som förstärkts av att det förekommer ett 
flertal potentiella ansvarssubjekt. För det andra förekommer det gränsdragningsproblem 
mellan grundlagsskydd och icke-grundlagsskydd i vissa fall.  I praktiken är 
ansvarsutkrävningen betydligt enklare eftersom det i princip uteslutande är upphovsmannen 
(A) som hålls straffrättsligt ansvarig. Avsaknaden av subjektiv täckning hos tillhandahållaren 
(D) och moderatorn (E) i kombination med BBS-lagens begränsade brottskatalog och 
uppenbarhetsrekvisitet medför att dessa ansvarssubjekt sällan aktualiseras. Förhållandet 
mellan BBS-lagen och garantläran försvårar ansvarsutkrävningen ytterligare. 
Ansvarsproblematiken är minst framträdande vid grundlagsskyddade tjänster då den ansvarige 
utgivaren (D) bär ett strikt ansvar och övriga ansvarssubjekt är fria ifrån ansvar. I ett de lege 
ferenda perspektiv vore det önskvärt om tillhandahållarens skyldigheter att radera brottsliga 
meddelanden utökades. Tillföljd av den tekniska utvecklingen i form av hjälpmedel för att 
övervaka interaktiva tjänster förefaller arbetsbördan och kostnaderna för en sådan utökning 
inte behöva bli alltför betungande. 
 

Anonymitetsproblematiken, dvs. svårigheterna med att koppla samman en virtuell användare 
med en fysisk person, utgör ett såväl teoretiskt som praktiskt spörsmål. Detta är inte ett 
renodlat juridiskt problem utan är avhängigt tekniska dispositioner, vilket utgör ett 
försvårande moment. I de fall där anonymitetsproblematiken är obefintlig, vid 
grundlagsskyddat näthat eller vid ansvarsutkrävning beträffande mellanhänderna, förefaller 
den praktiska betydelsen av regelverket vara som minst. Detta kan knappast vara en slump. 
Min uppfattning är att det just är möjligheten till anonymitet som gör att näthatet frodas. En 
stor  del  av  dem  som  näthatar  hade  förmodligen  inte  gjort  detta  om  de  hade  tvingats  att  stå  
tillsvars för ett yttrande. Om detta ses i ljuset av ansvarproblematiken är det till syvende och 
sist möjligheten att avanonymisera person A som till stor del avgör huruvida upprättelse kan 
erhållas. LEK 6:22 utgör i detta sammanhang ett viktigt verktyg för den utredande 
verksamheten. I ett de lege ferenda perspektiv vore det önskvärt att den brottsutredande 
verksamheten etablerade ett effektivare informationsutbyte med olika sociala medier 
exempelvis i from av uppgifter IP-adresser. En annan förbättring vore att förse målsäganden 
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med ett rättsinstitut som tillåter att målsäganden på egen hand kan begära ut information ifrån 
internetleverantörer. Det är av särskild vikt i de situationer där målsäganden är utelämnad till 
att driva enskilt åtal. 
 

Om problemområdena i stället ses i ett helhetsperspektiv, genom att de olika 
problemområdena läggs samman framträder en annan bild. Förekomsten av ett flertal mer 
eller mindre försvårande moment begränsar möjligheten till ansvarsutkrävning. Slutsatsen av 
detta är att även om ett enskilt problemområde inte framstår som oöverkomligt kan summan 
av flera problem sammantaget innebära att ett oövervinneligt hinder förekommer. Det gäller 
speciellt i de fall där målsäganden tillföljd av åtalsbegränsningarna är utelämnad till att driva 
ett enskilt åtal. Ponera att målsäganden initialt ska tillämpa de svåröverskådliga 
ansvarsreglerna för att identifiera det relevanta ansvarssubjektet, avanonymisera 
ansvarssubjektet och därefter frambringa bevisning om att en brottslig gärning begåtts. 
Kombinationen av dessa försvårande moment får förmodas medföra att ett flertal personer 
som utsätts för näthat avhåller sig ifrån att ens försöka inleda en rättslig prövning. 
 

Gällande rätt tillhandahåller tillräckliga men knappast optimala verktyg för att bemöta 
näthatsproblematiken, vilket innebär att det finns utrymme för förbättringar. Slopandet av 
kravet på viss svårighetsgrad på ett brott vid användning av LEK 6:22 och förändringen av 
åtalsbegränsningarna beträffande ärekränkningsbrott är ett steg i rätt riktning men knappast 
tillräckligt. 
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Rättsfallsförteckning 
 

Högsta domstolen 
NJA 1892 s. 399 
NJA 1966 s. 565 
NJA 1983 I s. 53 
NJA 1989 s. 374 
NJA 1990 s. 231 
NJA 1991 s. 155 
NJA 1992 s. 594 
NJA 1994 s. 555 
NJA 1994 s. 557 
NJA 1994 s. 637 
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NJA 2003 s. 567 
NJA 2004 s. 331 
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NJA 2004 s. 757 
NJA 2006 s. 16 
NJA 2007 I s. 805 
 
Högsta Domstolen beslut 2013-2013-11-07 Ö 3507-12 
Högsta Domstolen beslut 2013-11-18  Ö 5306-13 
 
Regeringsrätten 
RÅ 2003 ref. 30 
 
Hovrätterna 
RH 1982:81 
RH 1983:166 
RH 1992:58 
RH 1997:61 
RH 2002:6 
RH 2002:39 
RH 2002:71 
RH 2009:40 
 
Göta Hovrätt dom 2011-04-19 FT 2010-10 
Göta Hovrätt dom 2012-06-05 B 3320-11 
Göta Hovrätt beslut 2013-04-09 Ö 2830-12 
Göta Hovrätt dom 2013-10-17 T 107-13 
Göta Hovrätt dom 2013-11-28 FT 836-13 
Hovrätten för nedre Norrland dom 2008-11-26 B 1094-08 
Hovrätten för Västra Sverige dom 2011-11-11  B 4209-10 
Hovrätten för Västra Sverige dom 2012-03-14 B 3232-11 
Hovrätten för Västra Sverige dom 2012-03-26 B 4799-11 
Hovrätten över Skåne och Blekinge dom 2011-04-26  B 570-11 
Hovrätten över Skåne och Blekingen dom 2011-05-23 FT 3051-10   
Hovrätten över Skåne och Blekinge dom 2011-06-01 FT 1346-10 
Svea Hovrätt dom 2008-09-04 B 7460-07 
Svea Hovrätt dom 2011-10-12 FT 3777-11 
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Svea Hovrätt dom 2011-10-31 B 4611-11 
Svea Hovrätt dom 2012-07-02 B 4235-12 
Svea Hovrätt dom 2013-07-16  B 5724-13 
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Jönköpings tingsrätt dom 2013-08-12 B 1904-13 
Linköpings tingsrätt dom 2003-07-01 B 260-01 
Linköpings tingsrätt beslut 2012-10-01 FT 2486-12 
Lunds tingsrätt dom 2010-10-12  FT 2603-10 
Lunds tingsrätt dom 2013-11-22 B 4134-13 
Mora tingsrätt dom 2013-09-10 B 1023-12   
Mora tingsrätt dom 2013-04-15 B 55-13 
Norrköpings tingsrätt FT 1065-10 
Stockholms Tingsrätt dom 2002-03-07 B 7655-00 
Södertörns tingsrätt dom 2013-02-28 B 14687-12 
Södertörns tingsrätt dom 2013-05-20 B 11372-12 
Varbergs tingsrätt dom 2013-10-10 B 1051-13 
Västmanlands tingsrätt dom 2012-07-10 B 6369-11 
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