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1. Inledning

1.1. Introduktion

 Internet är idag den dominerande källan för vårt informationsinhämtande. Vi är också

alltmer aktiva på nätet  och uttrycker vår egen åsikt och diskuterar med andra  i  så

kallade  sociala  medier.   I  takt  med  att  vår  internetaktivitet  har  ökat  så  har  även

brottsligheten följt med ut på internet. Den psykologiska aspekten på hur vi agerar på

internet jämfört  med agerandet i  den fysiska världen är väldigt intressant. Det finns

fortfarande väldigt stora kunskapsluckor i internets för- och nackdelar och vad kanske

mer anmärkningsvärt är så är mycket är fortfarande oklart om vad som är tillåtet och

inte.  Denna  framställning  är  en  studie  av  de  brott  som  sker  online  inom  ett

paraplybegrepp  som  kommit  att  uppmärksammas  mycket  på  senare  tid,  begreppet

Näthat. Uppsatsen är tvärvetenskaplig då både  juridiska och psykologiska aspekter av

det så kallade näthatet kommer belysas.  Varför är tvärvetenskapliga studier av juridik

och psykologi  så  intressant?  Psykologisk vetenskap är  grundad i   empiriska studier

vilket  i  princip  helt  saknas  inom  juridiken.  Juridiken  är  mer  ett  uttryck  för

maktutövning och kombinationen med psykologin,  i  egenskap av en   vetenskapligt

beprövad  kunskap,  är  väldigt  intressant  att  studera.  Om juridik  ses  som en  social

konfliktlösning så ger en tvärvetenskaplig belysning av omständigheterna med hjälp av

psykologisk  forskning  en  bättre  förståelse  för  människans  beteende  och  tankesätt.

Psykologi  kan användas  som ett  verktyg att  förstå,förebygga och förhindra brott  på

både kort och lång sikt. Fördelarna är att rättsprocessens form och utgången i målen blir

mer ändamålsenliga. Det är inte ett krav att jurister ska vara sakkunniga i psykologi

dock  så   underlättas  rättsväsendets  hantering  av  mänskliga  konflikter  av  en  viss

psykologisk  kunskap.  Kunskap  om  vilka  sociala  och  psykiska  effekter  som  dessa

konflikter   har  på de inblandade parterna ger   rättsväsendet  en möjlighet  att  arbeta

proaktivt, rationellt och långsiktigt. De psykologiska aspekterna bör komma in i alla

skeden av juristens arbete;  under utbildningen, i  lagstiftningsarbetet,  i  ombudsrollen

och inte minst i den dömande rollen. Utan beaktande av psykologiska aspekter så finns

risken  att  jurister   får  mer  och  mer  att  göra,  fler  och  fler  ärenden  eftersom deras

lösningar  bara  skapar  nya  problem.  Som  exempel  kan   att  använda  psykologiskt

grundad intervjumetodik ge mer korrekta och fullständiga vittnesuppgifter. Även inom
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bevisvärderingen är psykologisk kunskap värdefull.  En socialpsykologisk aspekt bidrar

med  en  större  förståelseram  än  vad  de  traditionella rättsreglerna  gör.  Den

socialpsykologiska forskningen ger en  bredare synvinkel på brotten och bland annat

uppsåtsbegreppet vilket minskar risken för att missa viktiga aspekter såsom betydelsen

av grupptryck, anonymitet, härskartekniker, åskådareffekten och ansvarspulverisering. 

1.2. Begrepp och förklaringar

I uppsatsen förekommer en del tekniska begrepp och andra begrepp som det redan nu

kan  vara  en  poäng  att  förklara  och  förtydliga  för  att  öka  läsarens  förståelse  för

innehållet. 

IP-adress: (engelskans  Internet  Protocol  adress)  är  ett  nummer  som används  som

adress för enskilda datapaket i IP-standarden, vilket är den grundläggande standarden

för trafik på internet. IP-adresser för användare och mottagare är den enda information

som nätverksenheter har gällande paketets destination.1

Proxyserver:  Ordet  Proxy kommer  av  engelska  ”proxy”vilket  betyder  ombud  eller

fullmakt. 2

Server: En server är en värddator som betjänar andra system så kallade klienter över ett

datornätverk.3

En proxyserver agerar som mellanhand för förfrågningar från dessa klienter som söker

resurser från andra servrar. Eftersom det är proxyn som kontaktar den egentliga servern

så är dess IP-adress (eller någon av dess IP-adresser) som syns som avsändare. Vissa

proxytjänster ger användare möjlighet att inte avslöja sin IP-adress på detta sätt. Detta

ger användaren möjlighet att dölja eller byta sin identitet på internet. Detta skapar en

del av anonymitetsproblematiken som finns på internet.

Podcast:  En Podcast är ett sätt att prenumerera på ljud- eller videofiler via nätet.4 

Det är också värt att förtydliga för läsaren är att begreppen nätet och internet kommer

att  användas  växelvis   men  de  avser  samma  plattform,  internet.  Utifrån  ett

1   Definition av IP-adress. ttp://ipnr.se/
2   Definition av proxyserver.http://windows.microsoft.com/sv-SE/windows-vista/What-is-a-proxy-server
3   Definition av server.    http://techterms.com/definition/server
4   Definition av Podcast. http://brapodcast.se/om/
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genusperspektiv  så  finns  det  också  anledning  att  poängtera  att  det  som  gäller

gärningsman i det följande också självklart kan vara en kvinna.

När uttrycket ”författaren” används i texten så avses författaren till denna framställning

om inget annat särskilt anges. 

1.3. Syfte och frågeställningar

Syftet  med uppsatsen  är  att  tvärvetenskapligt  belysa  uppsåtsbegreppet  i  relation  till

brott online. Avsikten är att, genom att använda socialpsykologiska faktorer, belysa hur

de olaga hot, ofredanden och ärekränkningsbrott som begås på internet står i relation till

uppsåtsbegreppet. Näthatet är oerhört omfattande och det är en författarens bestämda

uppfattning att det är viktigt att belysa varför problematiken måste tas på allvar.5 På

vilket  sätt   och  i  vilken  grad  påverkar  internet   den  psykosociala  dynamiken  i

samhället? Vad  ställer  onlinebrotten  för  krav  på  straffrättens  uppsåtsbegrepp?  Blir

begreppet ens ändamålsenligt online? Var bör den nedre gränsen för uppsåt gå?

1.4. Material och metoder

Eftersom  denna  framställning  är  tvärvetenskaplig  så  har  inte  enbart  den  klassiska

rättsdogmatiska  metoden  kunnat  användas.  I  den  juridiska  delen  så  har  materialet

inhämtas i enlighet med den juridiska metoden genom att söka stöd i förarbeten, lag,

praxis och doktrin. Metoden utgörs av en deskriptiv redogörelse av gällande rätt utifrån

relevanta  rättskällor.6  Målet är att skapa en tydlig systematik och enlighet för att uppnå

en så juridiskt godtagbar argumentation som möjligt.7  Metoden har dock vidgas då mer

okonventionella  källor  också  har  beaktats  av  olika  skäl.  Materiellt  har  framförallt

sökningen  efter  tillämpliga  rättsfall  varit  den  största  utmaningen  under  arbetet.

Begreppet  näthat  är  inte  en enskild brottstyp  utan mer  av ett  samlingsnamn för  ett

fenomen vilket försvårat identifieringen av relevanta rättsfall. Rättspraxis är intressant

att ha med då den beskriver hur domstolarna tillämpar gamla lagar på nya företeelser så

sökningen har fått göras på  brottskategorierna och följt av sökord som ”internet” eller

någon av de sociala medierna ”Facebook”,”Instagram” eller ”Twitter”. Ett av de mest

massmedialt, kända fallen när det gäller näthat ”Instagram-målet” finns självklart med
5 BRÅ:s rapport om antal polisanmälda hot och kränkningar av enskilda via internet. 
http://bit.ly/1BUqzsO 
6  Sandgren, Claes, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare, sid. 37-38.
7  Asp, Petter, Ulväng, Magnus & Jareborg, Nils, Kriminalrättens grunder, sid. 19.
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samt några ytterligare exempel som är intressanta ur uppsåtssynpunkt. Generellt  finns

dessvärre en generell avsaknad av NJA-fall rörande hot och hat på internet vilket har

medfört att underrättspraxis utgjort det enda alternativet som underlag i uppsatsen trots

att  dess  prejudikatvärde kan ifrågasättas.  Urvalet  har  koncentrerats  kring  praxis  där

domstolen belyser uppsåtsbegreppet särskilt tydligt för att på bästa sätt motsvara denna

framställnings  syfte.  Avsaknaden  av  fullkomligt  heltäckande  sökvariabler  för  att

utkristallisera näthat från brott samma brottskategori gör dock att det föreligger en risk

att  något  eller  några relevanta rättsfall  har  förbisetts  i  denna framställning.  Det  har

också använts en del okonventionella källor som exempel kan nämnas några  podcaster

där personer som har erfarenheter av näthat har uttalat sig och då det av författaren har

ansetts intressant så tjänar podcasterna som källor i tillämpliga, kompletterande delar

till de mer konventionella källorna  Naturligtvis kan sakuppgifterna i okonventionella

källor  inte anses ha samma tillförlitlighet som traditionella rättskällor. Det faktum att

uppsatsen är tvärvetenskaplig och att den belyser ett område som är väldigt brett så har

vissa  okonventionella  källor  ansetts  ge materialet  den bredd som  varit  författarens

avsikt med framställningen. Inför arbetet med denna framställning så har författaren

tagit  del  av  socialpsykologisk  forskning.  Inom  psykologisk  forskning  så  arbetar

forskarna  med  huvudsakligen  kvantitativ  forskningsmetod.  De  socialpsykologiska

studierna  tar  sikte  på  hur  människor  reagerar  på  anonymitet,  grupptryck,

härskartekniker  samt  hur  ansvarspulverisering  och  åskådareffekten  påverkar

människans  agerande.  Viktigt  att  poängtera  är  att  studierna  har  ingen  omedelbar

koppling  till  näthatskontexten  i  den  forskning  som  författaren  tagit  del  av.

Undersökningarna  är  gjorda  i  andra  länder  och  ibland  helt  utan  koppling  till

rättsprocessen  vilket  gör  att  forskningsresultaten  inte  är  direkt  överförbara  i  den

relevanta  kontexten.  Det  är  författarens  uppfattning  att  forskningen  i  vart  fall  kan

användas för att  belysa risker med människans sociala och psykologiska beteenden.

Förutom  att  ta  del  av  traditionella  juridiska  rättskällor  och  socialpsykologiskt

forskningsmaterial så har även ämnets aktualitet gjort att författaren haft möjlighet att

delta vid ett seminarium vid Umeå universitet med ämnet Näthat - trakasserier och hot

på internet.  De forskare som deltog och föreläste på seminariet var Therese Enarsson

som är  Jur dr  och lektor  vid Umeå Universitet,  Docent  Elza Dunkels,  forskare vid

Institutionen   för  tillämpad  utbildningsvetenskap  i  Umeå  och  Professor  Simon
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Lindgren,  vid  Sociologiska  institutionen  i  Umeå.  Vid  seminariet  så  diskuterade

forskarna hur näthat bör ses som ett stort samhällsproblem, och att det förs en pågående

diskussion  omkring  såväl  rättsliga  som andra  åtgärder  för  att  komma  tillrätta  med

problemet. Fenomenet näthat i stort diskuterades samt möjligheter till upprättelse för

dess brottsoffer. 

1.5. Avgränsningar

Avgränsning är ett nödvändigt ont då ämnet har en tendens att kunna bli hur stort och

brett  som  helst.  Urvalet  i  brottskatalogen  har  landat  på  olaga  hot,  ofredande  och

ärekränkningsbrotten,  förtal  och  förolämpning.  Avgränsningen  är  identisk  med  de

brottskategorier  som  utreds  i  en  nuvarande  utredning  som  berör  det  straffrättsliga

skyddet av den personliga integriteten.8   Utredningen handlar om hur ett modernt och

starkt straffrättsligt skydd för den personliga integriteten bör se ut. Utredarna tittar på

hur den tekniska utvecklingens fördelar med positiva förändringar inom yttrandefrihet

och den demokratiska debatten ska kunna uppväga nackdelarna som medfört att hot och

kränkningar  nu  förekommer  i  större  proportioner  än  någonsin.  Utredarna  menar  att

detta  till  stor  del  beror  på  att  strafflagstiftningen  på  området  är  för  ålderdomlig.

Förutom de uppräknade brottskategorierna så sker inom utredningen också en översyn

av om det straffrättsliga området bör kompletteras när det kommer till  spridning av

integritetskränkande information utanför grundlagsskyddet (Yttrandefrihetsgrundlagen

(1991:1469) och Tryckfrihetsförordningen (1949:105). Inom ramen för utredningen så

tittar utredarna också på om det ska införas ett straffansvar för den som tillhandahåller

en elektronisk anslagstavla och straffansvar för när tillhandahållaren inte tar bort eller

förhindrar spridningen av kränkande meddelanden. Då författaren tog del av vissa delar

ur utredningen så gjordes också denna framställnings avgränsning utifrån utredningens

brottskategorier.  Brott  mot  PUL,  sexuellt  ofredande,  kränkande  fotografering  har

lämnats utanför denna framställning. Hatbrotten som till exempel hets mot folkgrupp,

diskriminering  enligt  Diskrimineringslagen  kommer  att  beröras  kort,  endast  i

översiktligt  i  avsnitt  2:2.  En  annan  avgränsning  som  också  har  gjorts  är  att

internationella traktat och konventioner inte kommer  behandlas. Implementeringar och

8   JU 2014:10 Utredningen om ett modernt och starkt straffrättsligt skydd för den personliga integriteten.
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liknande som har gjorts i svensk rätt har inte inneburit några förändringar vad gäller

just dessa brottskategorier vilket i sig motiverat avgränsningen.9 

En  ytterligare  avgränsning  som  har  gjorts  är  att  ansvaret  för  internetleverantörer,

tjänsteleverantörer samt moderatorer och  liknande vid brott online kommer att belysas

mycket kortfattat, endast i de mest relevanta delarna då fokus ligger på den enskildes

ansvar och uppsåt till hot och kränkningar på nätet. Medhjälp och anstiftan till brott har

helt lämnats utanför denna framställning.

1.6. Disposition

Uppsatsen har tre delar, en juridisk och en socialpsykologisk del samt en del där de

juridiska och socialpsykologiska teorierna sammanförs.

Det  första  kapitlet  är  ett  inledningskapitel  med avsnitten  introduktion,  begrepp och

förklaringar,  syfte  och  frågeställningar,  material  och  metod,  avgränsningar  och

disposition.

Det andra kapitlet är det juridiska kapitlet som börjar med en allmän översikt om de

brott som begås online i just de valda brottskategorierna. Därefter görs ett försök till

definition av begreppet näthat. I nästa del diskuteras skillnaderna mellan hat och vad

som är uttryck för en åsikt. I del fyra diskuteras en del kring ansvaret för det innehåll

som finns på internet och hur det är kopplat till uppsåt. I femte delen läggs fokus på

uppsåt  mer generellt  oavsett  om brotten  sker  i  fysiska  världen  eller  i  den  digitala

världen och i del sex sätts uppsåtsbegreppet mer specifikt i relation till brott som begås

på nätet. Under avsnitt sju så diskuteras likgiltighetsuppsåtet och det som brukar kallas

för uppsåtets nedre gräns.  

I det sista, åttonde avsnittet under andra kapitlet så finns en del rättspraxis kring brott

online där fokus ligger på hur uppsåtet har beaktats utav domstolarna.

Det tredje kapitlet är det socialpsykologiska kapitlet. 

I avsnitt ett redogörs lite kort för vad socialpsykologi är och i avsnitt två inriktas fokus

på de socialpsykologiska forskningsresultaten på  hur anonymitet, grupptryck och den

så kallade åskådareffekten och ansvarspulverisering påverkar det mänskliga beteendet.

Det fjärde kapitlet är det tvärvetenskapliga kapitlet.  I avsnitt ett så fokuseras på hur

socialpsykologin kan användas för att förstå näthat. I avsnitt två belyses effekten som

9  Prop. 2001/02:150 sid. 88, sid. 90-92.
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kommer av att vara anonym på internet. I avsnitt tre så belyses grupptryckets inverkan

på  hur  människan  agerar  på  internet.  I  det  fjärde  avsnittet  så  diskuteras  de

socialpsykologiska tankarna i relation till uppsåtets nedre gräns.

Det femte kapitlet  innehåller den avslutande delen med  en slutsats  och en de lege

ferenda diskussion. 

2. Juridik

2.1. Begreppet näthat

Begreppet näthat har ingen juridisk definition utan begreppet inrymmer hot, hat och

trakasserier på internet. Definitionsproblemet medför att näthat har ingen omedelbar,

lättförstådd betydelse i en juridisk kontext. Den potentiellt brottsliga gärningen i form

av kränkning  eller  hatisk  kommentar  måste  översättas  till  relevant  brottstyp  för  att

näthat ska bli juridiskt intressant.  Näthat som innehåller direkta hot kan rubriceras som

olaga hot,vilket regleras i 4 kap 5§ BrB. Definitionen av ett olaga hot är att hota någon

med hot om brottslig gärning. Hotet måste vara allvarligt  menat och riktat mot den

hotade  personligen,  mot  annan eller  mot  egendom.10 Hotet  behöver  inte  ha  uttalats

direkt till offret men avsikten måste vara att hotet ska komma den hotade till känna

antingen direkt eller genom förmedling av någon annan. I praxis har det fastslagits att i

allmänt ordalag säga ”jag ska döda X när jag ser honom” är inget olaga hot om det inte

var tänkt att X skulle få reda på vad som sagts.11 Hotet kan också förmedlas med ett

indirekt åsiktsyttrande som att bära kläder med emblem exempelvis som en medlem i

ett  MC-gäng.12 Olaga hot faller under allmänt åtal  och det är således åklagaren som

väcker åtal. Eftersom Brottsbalkens regler gäller även på internet så innebär det att det

är den som framför hotet på internet som har ansvar för sina handlingar. Förutom detta

så gäller regeln att när någon blir utsatt för hot och hat på internet så är man inte alltid

men oftast berättigad till ett skadestånd för kränkningen.13

10  Prop. 2001/02:74 7kap 4§ 16p.
11  Holmqvist L m.fl., Brottsbalken en kommentar, 2009, sid 4:22b. Se även RH 1983:166, En 
gärningsman som uttalat att han skulle döda en icke närvarande person friades p.g.a. att gärningsmannen 
hade fog att inte anta att uttalandet skulle föras vidare och det ansågs ej att han haft uppsåt att hota den 
frånvarande.
12  RH 2004:70. 
13   Schultz Mårten, Näthat, sid.44-45.
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Ett annat brott som faller in under begreppet Näthat är  ofredande. Ofredande regleras  i

4 kap 7§ BrB och är aktuellt i  de fall då någon handgripligen antastar eller genom

skottlossning,stenkastning, oljud eller med annat hänsynslöst beteende ofredar någon.

Brottet ofredande har fått en relativt vid beskrivning då handlingar av vitt skilda slag är

straffbara enligt definitionen.  Att avsiktligt knuffa någon, rycka och slita i en annan

person räknas  som ofredande om den inte  ska  ses  som misshandel  eller  försök till

misshandel.14 Klappar  eller  smekningar  kan  också  falla  inom begreppet  ofredande.

Ingen  av  dessa  handlingar  är  naturligtvis  möjlig  online  men  även  upprepade

telefonpåringningar  eller  brevförsändelser  liksom  falska  meddelanden  kan,  om  det

anses vara en kännbar fridskränkning,  bedömas som ofredande.15 Eftersom paragrafen

öppnar  för  en  ganska  vid  definition  av  brottet  tack  vare  formuleringen  ”annat

hänsynslöst  beteende” så har  även hat,  hot  och kränkningar  ansetts  vara ofredande.

Online  så  är  det  att  se  som  ofredande  om  någon  skickar  väldigt  stora  mängder

meddelanden trots att mottagaren har påtalat att meddelandena inte är önskvärda och att

sändaren ska sluta. Det krävs ett uppsåt vilket innebär att gärningsmannen måste förstå

att  det  kan  uppfattas  som störande  för  mottagaren,  men  fortsätter  ändå  att  skicka

meddelanden. Det krävs inte att innehållet i meddelandena är kränkande utan det räcker

att de är otrevliga. Det som gäller meddelanden gäller även bilder och filmer. Dock

finns ett kvantitetskrav för ju mindre kränkande innehåll meddelandena har ju mer ökar

kravet på att det ska ha skett upprepade gånger för att det ska klassas som ofredande.16

Så kallat näthat  kan också vara att ärekränka någon genom förtal eller förolämpning.

Förtal är reglerat i 5 kap 1 § BrB. Förtal tar sikte på de fall då ett utpekande av någon

såsom brottslig  eller  klandervärd  i  sitt  levnadssätt  sker.  Förtalet  ska vara  avsett  att

utsätta den förtalade för annans missaktning. Det finns situationer som gärningsmannen

ej döms till ansvar för och det är om han/hon var skyldig att uttala sig eller det på annat

sätt  med  hänsyn  till  omständigheterna  ansågs  försvarligt  att  lämna  uppgifterna.  Är

uppgiften  sann och gärningsmannen  hade  skälig  grund för  att  lämna uppgiften  ska

han/hon inte dömas till ansvar. Bestämmelserna tillkom för att skydda en persons ära.

Kränkningar av en persons ära ses på ett objektivt sett det vill säga den aktning och

14  Prop. 1992/93:141 sid.22.
15 Holmqvist L m.fl., Brottsbalken- en kommentar del 1, sid. 4:31. 
16 Ungdomsstyrelsen, Nätkränkningar sid 26, (http://bit.ly/1cSsHZM  )
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anseende som en person åtnjuter  bland sina medmänniskor.  Det  kan ses som förtal

enligt 5 kap 1§ BrB  eller som grovt förtal enligt 5 kap 2§ BrB. För att brottet ska anses

som grovt så krävs beaktande av om uppgiften genom sitt innehåll eller den omfattning

i vilken den blivit spridd eller om spridningen av uppgiften var avsedd att medföra

allvarlig skada. I förarbetena ansågs det att förtal i tryckt skrift borde kunna anses som

grovt , med tanke på spridningen som innebär en försvårande omständighet.17 Ett av

rekvisiten för förtal är ett en spridning måste ha skett av uppgiften. Dock krävs inte att

det är upphovsmannen som sprider utan även den som  sprider uppgiften kan dömas för

förtal. Ibland är det till och med enbart den som sprider den kränkande uppgifter som

döms för förtal.18

Förolämpning stadgas i 5 kap 3§ BrB och tar sikte på kränkningen av en persons ära i

en subjektiv mening det vill säga den utsattes egen känsla av vara aktad eller ansedd av

omgivningen.  Även  förolämpning  kan  anses  som  grovt  enligt  andra  stycket  i

paragrafen. I förarbetena kan utläsas att förolämpningen måste vara riktad till den som

förolämpningen avser.19 Lagtexten ger inte mer ledning om vad som ska anses som

grovt men i praxis uttalas det att det ska röra sig om mycket allvarliga förolämpningar

under försvårande omständigheter. Det kan till exempel vara förolämpningar som ett

led i mobbing eller annat nedbrytande beteende.20

Både  förtal  och  förolämpning  är  ärekränkningsbrott  men  det  är  helt  skilda

gärningstyper. För att ett förolämpningsbrott ska vara begånget krävs till skillnad från

vid  förtalsbrott  inte  att  någon  uppgift  har  lämnats.  En  förolämpning  behöver  inte

innehålla nedsättande uppgift utan kan utgöras av en kränkande kroppsrörelse. Omvänt

behöver en nedsättande uppgift inte innehålla en förolämpning. 

Om en förolämpning innehåller en bestämd nedsättande uppgift som riktar sig både

emot  en  person  samt  en  tredje  person  och  förutsättningarna  för  både  förtal  och

förolämpning  föreligger  döms  förövaren  enbart  för  förtal.21 Är  förolämpningen

kränkande endast för berörd part och inte riktar sig till tredje man eller om nedsättande

bedömning inte innefattar bestämd gärning eller omständighet så döms förövaren för

17  Prop. 1962:10 del B, sid 137.
18  Prop. 1962:10 del B, sid 125.
19  Prop. 1962:10 del B sid.148.
20  Som exempel kan nämnas  Svea Hovrätt B 7460-07 och  Eskilstuna tingsrätts dom i mål  B 2617-12 
där det i båda fallen rört sig om en större mängd meddelanden som varit i led i mobbing och nedbrytning.
21  Schultz , Näthat, sid. 93.
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förolämpning.22

Både förtal och förolämpning kan även ett tryckfrihets- eller yttrandefrihetsbrott enligt

7  kap  4§  15p  Tryckfrihetsförordning  (1949:105)  respektive  5  kap  1§  1st

Yttrandefrihetsgrundlag  (1991:1469).  Näthat  förekommer  i  interaktiva  miljöer  där

enskilda användare bidrar med material som de själva skrivit eller delar vidare något

som någon annan användare skrivit. Delningsfenomenet har fått en helt ny dimension

genom delningsfunktionen i sociala medier. 

Det finns en ganska klar skiljelinje mellan näthat och nätmobbing. Den stora skillnaden

är att den nätmobbade vanligen har en relation till den som mobbar.23 Nätmobbingen

kan på många sätt jämföras med den mobbing som i alla tider förekommit i skolan, på

arbetsplatser och i föreningslivet. Den stora skillnaden är att idag har mobbingen fått en

helt ny arena med större chans till större spridning av en offentlig förnedring och för

den som är offer för mobbingen  finns ingen fristad när vederbörande kommer hem från

skola,  arbete eller  träningslokalen till  exempel  utan mobbingen kan fortsätta  dygnet

runt. Näthat kräver inte att hatare och offer känner varandra och kan många gånger rikta

sig  mot  en  grupp,  mot  en  åsikt  eller  mot  en  offentlig  person  som den  som hatar

egentligen  inte  överhuvudtaget  har  en  personlig  koppling  till.  Fokus  i  denna

framställning ligger på att påpeka både likheterna och skillnaderna mellan det som sker

i  den  fysiska  världen  och  det  som  sker  på  den  digitala  arenan.  För  att  skapa  en

förståelse  för  begreppet  näthat  så  ligger  det  ganska  naturligt  att  dra  kopplingar  till

mobbing  i  det  fysiska  livet  och  nätmobbing.  Gärningsmannens  uppsåt  kan  enligt

författarens mening se olika ut online än vad det gör i  den fysiska världen och det

ställer  krav  på  framförallt  den  straffrättsliga  regleringen.  Mer  om  detta  kommer  i

avsnittet om uppsåt nedan. Ett begrepp som också ligger nära begreppet näthat är de

individer som kallas för Nättroll. Ett nättroll har för avsikt att reta upp andra och skriver

ofta anonyma, kränkande kommentarer med ett syfte att skapa debatt.24  Det handlar

inte så mycket om att kränka en viss person utan mer om att väcka debatt och få igång

diskussioner.  Fenomenet  kommer  diskuteras  mer  under  den  psykologiska  och

tvärvetenskapliga delen av denna framställning.

22  NJA II 1962 sid.159.
23 Subrahmanyam Kaveri & Greenfield Patricia , Online Communication, 2008 sid.128 och Friends 
rapport 2013 http://bit.ly/1M0Hmy1
24 Waara Johan, Trolla på Avpixlat http://bit.ly/1e3nH5v
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2.2.  Brott online.

Sverige  har  ingen  separat  lag  för  det  som  sker  på  internet  utan  här  gäller  en

teknikneutral lagstiftning. Det vill säga, det är Brottsbalkens regler som är tillämpliga

även på internet. Uppsatsens syfte är att belysa hur uppsåtsbegreppet står sig när det

gäller olaga hot, ofredande och ärekränkningsbrotten som sker på plattformen internet.

Ett problem när brott på internet ska belysas är att internetrelaterade brott har inte egna

brottskoder. Detta gör att vid sökning i polisens register så är det svårt att skilja ett

olaga hot i den fysiska världen från ett olaga hot i den digitala världen. Viss information

om brott  via  internet  och  andra  elektroniska  kommunikationsmedel  går  att  utläsa  i

BRÅ:s rapporter som exempel Hatbrottsstatistik.25 Av den statistiken framgår att olaga

hot och ofredande utgör de vanligaste typerna av anmälda hatbrott, följt av bland annat

ärekränkningsbrott. År 2013 begicks elva procent av de anmälda hatbrotten via internet

och ytterligare nio procent via telefon eller sms. Fram till början av april 2014 hade tre

procent  av de  hatbrott  som anmäldes  under  år  2012 blivit  personuppklarade,  varav

huvuddelen genom åtalsbeslut. I Politikernas trygghetsundersökning från år 2013, där

hot och våld mot förtroendevalda i Sverige kartläggs, finns information om andelen

politiker som uppger att de varit utsatta för olika former av hot och trakasserier bland

annat  via  sociala  medier.26 Totalt  åtta  procent  av  de  politiker  som  deltog  i

undersökningen uppgav att de varit utsatta för hot eller påhopp via sociala medier under

år 2012. Fem procent uppgav att de fått hotfull e-post, och ungefär lika många uppgav

att de blivit uthängda på internet. En fördjupningsstudie om politikernas utsatthet via

sociala medier som BRÅ sammanställt visade endast marginella skillnader i andelen

manliga respektive kvinnliga politiker som blivit utsatta för hot eller påhopp via sociala

media under år 2012.27 Ett särskilt problem när det gäller brott som begås online är att

spridningen av en publicerad kränkning kan blir enormt stor, väldigt fort. Dessutom är

anonymitet en särprägel på brott online i många fall vilket kan bli ett stort problem.

Detta  finns  det  anledning  att  återkomma  till  under  kapitel  tre  och  fyra  i  denna

framställning. 

Det är naturligtvis svårt att göra en generell gärningsmannaprofil när det gäller olaga

hot,  ofredande  och  ärekränkningsbrott  på  nätet.  Det  innefattar  så  många  olika

25   BRÅ:s rapport 2014:14 om hatbrott    http://bit.ly/1dJBdf9
26   BRÅ:s rapport 2014:16 om politikernas trygghetsundersökning http://bit.ly/1QmXIm1
27   BRÅ:s rapport 2014:9 om politikers utsatthet i sociala medier http://bit.ly/1STQdH2
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brottskategorier,  omständigheter  och  dessutom  olika  typer  av  relationer  mellan

parterna. Vissa gemensamma drag visar statistiken från BRÅ, som exempel så visar

statistiken  att  i  de  fall  där  målsäganden  är  minderårig,  är  gärningsmannen  ofta

jämnårig.28 När  vuxna människor  utsätts  för  hot  och  kränkningar  via  internet  så  är

spridningen  på  gärningsmannens  ålder  större.  Resultatet  i  rapporten  visar  att

majoriteten av förövarna är av manligt kön. Andelen kvinnliga gärningsmän är högst i

de ärenden där flickor eller vuxna män är målsägande. Ungefär hälften av de utpekade

är  sedan  tidigare  lagförda  för  brott.  Det  vanligaste  forumet  för  kränkningar  är

Facebook. Det gäller särskilt anmälningar där målsäganden är underårig. När det gäller

vuxnas anmälningar så är det vanligt att kränkningarna även framförs via e-post. En

tredjedel av ärendena som rapporten tar upp innefattar hot eller kränkningar som skett

både via och utanför nätet (som exempel via sms, telefon eller ansikte-mot-ansikte).

Det är alltifrån ringa brott till mycket grova som är med i BRÅ:s rapport men vad som

inte kan bortses från i sammanhanget är naturligtvis det stora mörkertalet. Att nittiosex

procent  av  anmälda  hoten  och  kränkningarna  läggs  ned  kan  skicka  signaler  till

allmänheten om att det inte är någon idé att anmäla.29 Allvarliga brott kanske därför

aldrig kommer till  rättsväsendets  kännedom men den problematiken lämnas utanför

denna framställning.

Många gånger är den största anledningen till näthat att det fungerar som en form av

hämnd  enligt  en  undersökning  gjord  av  Mark  och  Ratliffe30  Lauren  Mark  och

Katherine  T  Ratliffe  är  båda  aktiva  forskare  vid  Psykologiska  institutionen  vid

University of Hawaii. Vid deras undersökning så deltog 247 elever i åldern 11-14 år. I

undersökningen  så visade det sig att det största motivet till att näthata verkar vara att

hämnas. En del gärningsmän anser dessutom enligt Mark och Ratliffe att det är roligt

att nätmobba och att det finns en okunskap om att det skadar andra.31 Den som näthatar

kan många gånger inte ens motivera varför han eller hon utför handlingarna. Ungefär

hälften av förövarna i den  undersökning som Mark och Ratliffe till slutade näthata när

de insåg att det var fel och skadade någon annan. Förvisso är försökspersonerna ganska

unga och i vart fall en begränsad urvalsgrupp i denna undersökning men det är troligen

inte  så  att  orsakerna  till  kränkningar  på  nätet  är  så  väldigt  annorlunda bara  för  att

28   BRÅ:s rapport 2015:16 om polisanmälda brott och kränkningar online     http://bit.ly/1BUqzsO
29  BRÅ:s rapport 2015:16 om polisanmälda brott och kränkningar online     http://bit.ly/1BUqzsO
30Mark, L., & Ratliffe, K. Cyber worlds: New playgrounds for bullying  http://bit.ly/1dfPEq0   
31 A.a.s. 12
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gärningsmannen är äldre. Det torde enligt författarens mening föreligga en chans att

äldre gärningsmän har en annan insikt om vad de gör när de med upprepade gärningar

kränker en person. Domstolarna verkar, som sagts tidigare, ha lagt mycket vikt vid att

det ska vara upprepade handlingar som leder till  ett  straffansvar och det underlättar

naturligtvis uppsåtsbedömningen. En gärning vid ett enda tillfälle är inte lika uppenbart

uppsåtlig  som om samma beteende gjorts  upprepade gånger  och följden  samt  dess

effekt blivit uppenbar för gärningsmannen. Saknas insikt hos gärningsmannen om att

det som han skriver skadar gärningsmannen så förefaller det svårt att hävda att uppsåt

föreligger. 

Brott online diskuteras just nu flitigt i den allmänna debatten och det verkar som den

allmänna uppfattningen är att omfattningen av kränkningar online har nu nått en sådan

hög nivå att något måste göras för att komma till rätta med problematiken.  I detta

avsnitt har en kort redogörelse gjorts för statistiken kring förövarna vad gäller ålder och

kön. Det som kan konstateras är dessutom att den vanligaste arenan är sociala medier

och då framförallt Facebook. 

2.3. Vad är hat och vad är uttryck för en åsikt? 

Alla kränkande uppgifter är inte brottsliga att uttala vare sig i den fysiska världen eller i

den digitala världen. Att  uttrycka hat eller  att  uttrycka en åsikt och göra personliga

ställningstaganden är  generellt  sett  inte  brottsligt.  Yttrandefrihetsgrundlagen skyddar

rätten att uttrycka sig och står på så sätt över rätten att slippa bli kränkt. YGL ger den

enskildes yttranden i medier ett skydd mot att staten censurerar materialet enligt 1 kap

1§  YGL.  Undantagen  från  YGL som finns  är  det  som klassas  som landsförräderi,

uppvigling,förtal, hets mot folkgrupp och olaga hot. YGL garanterar den enskilde ett

skydd mot att  staten igenom en förhandscensur hindrar den enskilde från att uttrycka

sig men garanterar inte att den enskilde får säga får säga vad som helst när som helst

och  var  som  helst.  År  1997  infördes  begreppet  teknisk  upptagning  vilket  vidgade

YGL:s tillämpningsområde.32 Ytterligare utvidgningar tillkom 200333 i takt med att de

32  SOU 1997:49 [Grundlagsskydd för nya medier], prop. 1997/98:43 och 1998/99:KU4.]

33  SOU 2001:08 [Yttrandefrihetsgrundlagen och Internet], prop. 2001/02:74 samt 2001/02:KU21 och       

2002/03:KU8)
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tekniska förutsättningarna i samhället förändras så kommer troligen fler förändringar

komma inom en snar framtid inte minst med tanke på den utredningen som nämndes i

avgränsningsavsnittet.

Tryckfrihetsförordningen(1949:105)  reglerar  de  ingrepp  som  staten  får  göra  i

medborgarnas rätt att publicera sina åsikter i tryckt form. TF innebär precis som YGL

att medborgarna har rätt att slippa statlig förhandsgranskning av det som medborgarna

vill publicera. Medborgarna kan naturligtvis straffas för sådant som uppenbarligen är

lagbrott. Detta stadgas i 1 kap 1 § TF. För de flesta ter det sig nog tämligen självklart att

eftersom det är förbjudet att hota, sprida lögner och kränkande uppgifter i det fysiska

livet så är detta självklart förbjudet även i det digitala livet. Som exempel så är det i

allmänhet  förbjudet  att  kalla  någon  pedofil  eller  att  sprida  bilder  från  sexuella

sammanhang utan inblandades tillåtelse. Trakasserier genom e-mejl eller sms är inte

heller  tillåtet.  Att  hota  någon  så  denne  känner  allvarlig  rädsla  eller  att  publicera

personliga uppgifter om annan är inte tillåtet. Det är ganska tydligt dock då studier i

ämnet börjar bedrivas att bedömningen av vad som ska anses tillåtet och inte är långt

ifrån enkel. 

Det skulle enkelt kunna uttryckas så som att det är tillåtet att hata och ha åsikter men

inte att hota men fullt så enkelt är det inte. Det handlar mycket om att den enskilde

måste ta ett eget ansvar. Vad som är en stor fråga i den allmänna debatten är om det

finns  andra  aktörer  som   måste  ta  ett  ansvar?  Vad  gör  detta  i  så  fall  med

uppsåtsbegreppet?  I  avsnittet  nedan  ska  begreppen  ansvarig  utgivare  och

utgivningsbevis belysas och senare belyses också ansvar kontra uppsåt.

2.4. Ansvar

Generellt sett så gäller som sagt ett egenansvar för det som den enskilde publicerar på

internet men något som diskuterats mycket i den allmänna näthatsdebatten är också det

ansvar som elektroniska tjänsteleverantörer bör åläggas. I fokus för diskussionen finns

den  så  kallade  BBS-lagen  eller  lagen  (1998:112)  om  ansvar  för  elektroniska

anslagstavlor.34 Lagen  gäller  för  tjänster  som  elektroniskt  förmedlar  meddelanden.

Syftet  med  lagen  är  att  fastställa  ansvar  för  den  som tillhandahåller  tjänsten.  Den

34  BBS står för Bulletin Board System
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ansvarige ska hålla uppsikt över anslagstavlan och ta bort meddelanden som uppenbart

är brottsliga. Den ansvarige anses vara tillhandahållaren av tjänsten och inte den som

tillhandahåller infrastruktur eller hårdvara för tjänsten. Exempel på de som inte anses

ansvariga är således webbhotell och internetoperatörer. Lagen gäller inte tjänster som

skyddas av Tryckfrihetsförordningen eller Yttrandefrihetsgrundlagen. 

I  samband  med  ansvar  diskuteras  också  i  den  allmänna  näthatsdebatten  så  kallade

utgivningsbevis  och  ansvarig  utgivare.  Vid  publicering  på  nätet  så  skyddas  som

beskrivits ovan yttrandefriheten av bland annat YGL och TF. För massmediaföretag35 så

finns  ett  automatiskt  grundlagsskydd enligt  1  kap 1§ 1 st  YGL. Det  finns  även en

möjlighet för mindre företag och privatpersoner att ansöka om så kallat utgivningsbevis

för att få sin webbplats grundlagsskyddad enligt 1 kap 1§ 2 st YGL. Värt att observera

är att det är endast modererade diskussionsforum som kan få grundlagsskydd genom

utgivningsbevis.  Det  finns  således  ett  krav  på  att  att  det  finns  en  möjlighet  för

moderator  att  godkänna  alla  inlägg  innan  publicering.  De  omodererade

diskussionsforumen med möjlighet för den enskilde att  kommentera artiklarna inom

forumet,  att skriva i så kallade gästböcker eller liknande omfattas alltså inte.  Dessa

kommentarer kan modereras av andra än redaktionen och därför kan utgivningsbeviset

inte anses täcka dessa kommenterar. Om en webbplats önskar ha ett utgivarbevis men

både har ett modererat och omodererat diskussionsforum så krävs att den omodererade

delen är tydligt avskild från den modererade. Användarna ska upplysas om att om de

skriver under det omodererade forumet så är de själva ansvariga för inlägget.36  Ett

utgivningsbevis garanterar bland annat att uppgiftslämnare har rätt att vara anonyma

gentemot omvärlden enligt 2 kap 1§ YGL. Detta för att de som äger en hemsida ska

kunna få tillgång till  fler detaljer och eventuellt kontroversiellt material än vad som

annars är möjligt om en källa är identifierbar. För att en ansökan om utgivningsbevis

ska beviljas så krävs att det finns en ansvarig utgivare. Detta stadgas i 4 kap 1§ YGL.

Den ansvarige utgivaren har ensam ansvaret för det som publiceras på  sidan. Vem som

är ansvarig utgivare ska vara tillgängligt för allmänheten enligt 4 kap 2§ 2st YGL.  Den

ansvarige  utgivaren  är  juridiskt  ansvarig  för  om  yttrandefrihetsbrott  begås  på

webbsidan. Detta stadgas i  6 kap 1§ YGL. Det ska finnas en praktisk möjlighet att

granska  det  som  publiceras  och  även  om  det  finns  en  möjlighet  att  delegera

35  Tidningar, tv- och radioredaktioner, tryckerier, bok- musikförlag samt nyhetsbyråer.
36  Myndigheten för radio och tv om utgivningsbevis, http://bit.ly/1BaizYa
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granskningen så är det den ansvarige utgivaren som ensam bär ansvaret enligt 6 kap 4§

YGL. Sker en kränkning på en sida som omfattas av yttrandefrihetsgrundlagen så kan

talan exempelvis om förtal  föras mot utgivaren alltså inte mot den som skrivit inlägget.

Justitiekanslern tar som ensam åklagare i yttrandefrihetsmål endast i undantagsfall upp

åtal som handlar om förtal men det finns alltid en möjlighet att driva ett enskilt åtal och

begära  skadestånd.37 Ett  utgivningsbevis  för  hemsidan  i  kombination  med

efterhandsmoderering  av  kommentarerna  bör  lösa  de  största  problemen  enligt

författarens mening. Ändå så drivs flera stora sidor utan utgivarbevis och då är den

enskilde  skribenten  ansvarig  för  vad  denne  skriver  och  publicerar.  Det  som  ger

kränkningar på nätet en särprägel är att det ofta är tyngden av flera, i vissa fall tusentals

kommentarer som bryter ned brottsoffret. Frågan är hur långt ansvaret och uppsåtet ska

sträcka sig för den som publicerar den första kommentaren i jämförelse med den som

publicerar den sista. Det kan förvisso argumenteras för att ansvaret på medmänsklighet

ökar med antalet kommentarer men ett medmänskligt ansvar är inte det samma som ett

ökat straffrättsligt ansvar, varför gränserna för uppsåtsbegreppet diskuteras i de närmast

följande avsnitten i framställningen.

2.5. Uppsåt

Uppsåt  är  ett  rättsligt  begrepp,  inte  psykologiskt,  psykiatriskt,  sociologiskt  eller

filosofiskt.38 Uppsåt (Dolus) och oaktsamhet (culpa) är de två skuldformerna från vilka

ett straff ska kunna utmätas ifrån. Huvudregeln är att det för brott krävs uppsåt och bara

om det finns särskilt föreskrivet så kan en oaktsam handling bli straffbar. Detta stadgas i

1 kap 2§ BrB. För att gärningsmannen ska anses ha uppsåt så finns två rekvisit som ska

vara uppfyllda. Dels så ska gärningsmannen ha förståelse för att följden är möjlig och

dels  så  ska  gärningsmannen  också  ha  en  viss  inställning  till  följden.39 Vid

uppsåtsbedömning så  skiljer det sig mellan att  ha uppsåt till  till  brottsrekvisit  som

avser effekter av det aktuella handlandet, till exempel att kränka någon offentligt för att

få denne att känna sig mindervärdig  och uppsåt till det som inte utgör effekter utan

som  brukar  beskrivas  som  gärningsomständigheter.  Gärningsomständigheter  kan

exempelvis vara att en chef får se sin anställde i en otillbörlig situation på ett foto som

37  Om ansvarig utgivare http://bit.ly/1AIT8gl
38  Strahl, Allmän straffrätt i vad angår brotten, sid 90. Se även SOU 1996:185 del II, sid. 16.
39  Asp och Ulväng, Supplement till allmän kriminalrätt, 2008, sid 6
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manipulerats för att se ut som den föreställer den utsatte och sedan delats på Instagram

för att väcka anstöt hos de som ser bilden. Att chefen sen inte anställer personen som

bilden  sägs  föreställa  är  ju  kanske  inte  den  effekt  som  en  bildmanipulerande

gärningsmannen räknat med. Det finns tre typer av uppsåt. Om det anses föreligga ett

avsiktsuppsåt så avser det fallen där gärningsmannen handlade för att uppnå aktuell

effekt. Det finns då inget krav på att gärningsmannen ska ha uppfattat att sannolikheten

för följdens inträffande var hög. Det räcker att gärningsmannen ansåg det möjligt att

han skulle lyckas i sitt uppsåt. Avsiktsuppsåt tar inte fasta på gärningsomständigheterna

utan bara på effekterna.40

Den andra typen av uppsåt är insiktsuppsåt. Insiktsuppsåt föreligger i den situation då

gärningsmannen är säker på att den aktuella effekten kommer att inträda eftersom att

gärningsomständigheten föreligger.  För att ta föregående exempel igen så skulle det

innebära att gärningsmannen skulle ha en insikt om att dela bilden på Instagram skulle

få brottsoffrets blivande chef att reagera. Gärningsmannen ska har varit säker på (haft

praktisk  visshet)  att  den  aktuella  effekten  skulle  inträda  eller  att

gärningsomständigheten förelåg.41

Vid  bedömning  om  uppsåt  förelåg  vid  gärningstillfället  så  är  det  ett  krav  att

gärningsmannen ska ha haft en positiv eller i vart fall likgiltig inställning till följden.

Det finns skäl att återkomma just till den tredje formen av uppsåt, likgiltighetsuppsåt

och uppsåtets nedre gräns under avsnitt 2:7 i denna framställning. Viktigt att poängtera

är  att  det saknas  betydelse  om  en  psykiatriker  skulle  förklara  att  någon  har  varit

omedveten eller  ej,   det som är relevant  är  om den tilltalade uppfyller det  rättsliga

kravet på medvetenhet. Som exempel så förlitar sig hovrätten i målet NJA 1968 s 500

till stor del på orden i det rättspsykologiska uttalandet medan HD är mer kritiska.42 

2.6. Uppsåtsbegreppet på internet

Som tidigare konstaterats i författaren av denna framställning så är det ofta tyngden av

många  kommentarer  som  gör  att  kränkningar  på  nätet  bör  beaktas  med  särskild

vaksamhet.  Vem ska  anses  ha  uppsåt  till  vilken  del?  Det  är  dessvärre  ofta  på  de

40  Borgeke Martin, Likgiltighetsuppsåt i teori och praktik, http://bit.ly/1egwbai sid.2
41  Borgeke Martin, Likgiltighetsuppsåt i teori och praktik, http://bit.ly/1egwbai sid.2
42  Rättsfallet finns kommenterat i Jareborg Nils, Handling och uppsåt sid.218ff  & SOU 1996:185 del II
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omodererade  sidorna  som  näthatet  frodas  mest  troligen  på  grund  av  att  ansvarig

utgivare på modererade sidor ser till att få bort kränkande kommentarer så fort det går.

Det ter sig som om problemet med näthat är störst mestadels på omodererade sidor och

genom mer direkt, personlig kontakt såsom via mejl eller andra typer av meddelanden.

Fortsättningsvis  så  kommer  framställningen  att  rikta  in  sig  på  vad  den  enskilde

användaren   har  för  ansvar  och därmed också hur  uppsåtsbegreppet  ser  ut  för  den

enskilde.  Uppsåt kan vara svårt  att  bevisa i  många fall  och i  internet miljön är det

kanske  ännu  svårare  då  internet  till  sin  natur  som  plattform  bidrar  med  en  viss

anonymitetsmöjlighet  och  framförallt  en  spridningsfunktion  som  är  enorm  både  i

hastighet  och  kvantitet.  Uppsåt  kräver  en  viss  medvetandegrad  det  vill  säga  att

gärningsmannen både förstår att han handlar och att han förstår innebörden av det han

gör. Även för den mest datorvane användaren så ter sig överblicken omöjlig över hur

stor en spridning av uppgifter kan bli.  Lika svårt  är det troligen att  överblicka vad

konsekvenserna av en spridning kan bli.  Vad gäller uppsåt för brottet förtal så fordras

inget  annat  än  att  gärningsmannen  förstått  de  uppgifter  han  förmedlat  och  att  han

medvetet  förmedlar dem. Det krävs ingen egentlig avsikt  att  genom spridningen av

uppgifterna ge upphov till andras missaktning.43 Det ter sig som om domstolarna iakttar

påtaglig försiktighet då de bedömer huruvida en uppgift är att se som förtal eller ej.

Generellt sett så är  värdeomdömen inte straffbara vilket har visats genom praxis då

vissa uttalanden definitivt legat i gränslandet mellan uppgifter och värdeomdömen till

exempel ett påstående om att en person är rasist eller nazist – och då har domstolen valt

att hellre fria än fälla.44 Är gärningsmannen inte medveten om att han handlar så är den

gärningen inte en gärning i straffrättslig mening.45 När domstolarna dömer i fall med

hot och kränkningar online så verkar likgiltighetsuppsåtet i det närmaste användas som

en ”slasktratt”. Åtminstone utifrån de rättsfall som finns med i materialet som denna

framställning bygger på. Detta kommer mer i detalj att belysas under avsnitt 2:8. Det

finns ett krav på att gärningsmannen förstår de uppgifter han förmedlar och att det sker

medvetet men själva spridningen som leder till andras missaktning kan han likväl vara

43  Se  se NJA 1966 s 565 och NJA 1990 s 231

44  Svea hovrätts dom 2011-10-12 i mål nr. FT 3777-11, Justitiekanslerns beslut 1992-02-06 i ärende 470-
92-30 och 2010-11-25 i ärende 6319-10-31, samt RH 2009:40 [om ”snuthora” som värdeomdöme]; se 
dock Göta hovrätts dom 2011-06-01 i mål nr. FT 2522-10, där påståendet om att en person ”förmodligen”
deltagit i ett illdåd, ansågs utgöra en förtalande uppgift.
45  Jareborg, Handling och uppsåt sid 40 och Asp Petter, Ulväng Magnus, Supplement till allmän 
kriminalrätt, Uppsala 2008 sid 5.
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likgiltig  till  men  ändå  anses  ha  uppsåt.  Vad  innebär  då  mer  specifikt  att  ha  ett

likgiltighetsuppsåt?

2.7. Likgiltighetsuppsåt/uppsåtets nedre gräns.

I de allra flesta fall har gärningsmannen i praktiken knappast tid att närmare överväga

sitt  agerande.  Det skulle  bli  tämligen konstruerat att  pröva om gärningsmannen var

säker eller praktiskt taget säker på att viss effekt skulle uppkomma på grund av hans

handlande. Av samma skäl kan det vara svårt att pröva  gärningsmannens visshet om att

vissa omständigheter förelåg. Människan handlar för det mesta med hänsyn taget till

vad vi tror, antar eller uppfattar om vad som kommer hända eller så handlar vi efter vad

vi tror, antar eller uppfattar om de rådande omständigheterna.46 Att TRO något är något

helt annat än att vara säker eller praktiskt taget säker. Faktum är att människan handlar

många gånger utan att reflektera närmare över eller ta ställning till de tänkbara effekter

som våra handlingar för med sig. Vi handlar utifrån vad vi tror om omvärlden och

följderna av det vi  gör eller  planerar att  göra. Därför är det svårt att  dra den nedre

gränsen för uppsåt  vid full  insikt eller  praktisk visshet.  Svårigheten med den nedre

gränsen av uppsåt är att den ska dras mot det som är medveten oaktsamhet. Tidigare

drogs gränsen vid eventuellt  uppsåt  med ett  hypotetiskt  prov.47 Vid det  hypotetiska

provet så skulle det först prövas om gärningsmannen insåg att effekten kunde inträda

eller gärningsomständigheten kunde föreligga. I andra steget så skulle frågan besvaras

om gärningsmannen skulle ha handlat som han gjorde även om han hade varit säker på

att  effekten  skulle  inträda eller  att  gärningsomständigheten  förelåg.48 Idag har  detta

eventuella uppsåt med hypotetiskt prov ersatts av likgiltighetsuppsåtet.

Likgiltighetsuppsåtet påminner om eventuellt uppsåt med hypotetiskt prov då det också

förutsätter  resonemang  i  två  led.  I  första  ledet  prövas  om  gärningsmannen  varit

medvetet  oaktsam  och  alltså  insett  att  effekten  kunde  inträda  eller  att

gärningsomständigheten  kunnat  föreligga.  I  det  andra  ledet  så  prövas  om huruvida

gärningsmannen  varit  likgiltig  inför  förverkligandet  av  effekt  eller  förekomst  av

gärningsomständighet.  Det föreligger ett  likgiltighetsuppsåt  om effektens inträffande

46   Straffansvarsutredningens betänkande Straffansvarets gränser (SOU 1996:185) s. 113 f.
47  Som exempel kan nämnas NJA 1959 s. 63 och NJA 1980 s. 514.

48  Som exempel se HD:s domskäl i det s.k. Stureplansfallet, NJA 1996 s. 27, särskilt s. 43 y.
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eller förekomsten av gärningsomständigheten inte fick gärningsmannen att avstå från

gärningen.  Likgiltighetsuppsåtet  verkar  inte  vara  avsett  att  utvidga  det  uppsåtliga

området  i  förhållande  till  det  som  gällde  tidigare  med  eventuellt  uppsåt  och  det

hypotetiska provet. Därför kan det finnas skäl att använda formeln eventuell  uppsåt

med hypotetiskt  prov som en form av efterhandskontroll  när likgiltighetsuppsåt  har

ansetts föreligga.49

Det kan definitivt diskuteras om det eventuella uppsåtet med hypotetiskt prov på detta

sätt  fortfarande  ska  anses  ha  aktualitet.  Det  främsta  skälet  för  är  att  använda  det

hypotetiska provet är att försöka säkerställa att likgiltighetsuppsåt inte får ett  alltför

vidlyftigt tillämpningsområde. Det måste ju kunna sägas vara ställt utom rimligt tvivel

att den tilltalade har handlat på precis samma sätt som om han haft insikt eller avsikt

om  att  effekten  skulle  inträffa.  Annars  kan  gärningsmannen  knappast  sägas  vara

likgiltig  inför  effektens  inträffande  eller  gärningsomständighetens  förekomst.50 Hur

uppsåtets  nedre gräns mot medveten oaktsamhet  ska bedömas har diskuterats  bland

annat i NJA 2004 s. 176, det så kallade ”HIV-fallet” , I målet stod en man tilltalad för

att han som HIV-smittad hade haft oskyddat sex med ett tiotal personer. HD gör domen

till nästan mer än en dom då justitieråden mycket  utförligt går igenom definitionen av

uppsåtsbegreppet.  Det  anges  i  domen  att  avsiktsuppsåt  och  insiktsuppsåtet  ska

kompletteras  av  likgiltighetsuppsåtet  vilket  ska  anses  dra  den  nedre  gränsen  till

medveten  oaktsamhet.51 HD  har  i  fallet  lämnat  några  riktlinjer  kring  hur

bevisbedömningen  av  likgiltighet  ska  gå  till  i  det  andra  ledet.  HD  framhöll

omständigheter  såsom  att  gärningsmannens  beteende  var  hänsynslöst  och  att  hans

sinnesstämning  var  upprörd  och  att  han  hade  ett  intresse  i  saken.  52 Dessa

omständigheter kan tala för att han var likgiltig inför förverkligandet av effekten eller

förekomsten  av  gärningsomständigheten.  HD  menar  dock  att  riktlinjerna  måste

behandlas med försiktighet  och mycket urskiljning i  det  enskilda fallet.  Det  är  inte

meningen  att  omständigheter  såsom gärningsmannens  allmänna  karaktär,  tidigare

brottslighet och liknande ska vägas in i bedömningen. Detta kan leda till oförutsägbara,

godtyckliga och orättvisa resultat av prövningen. Precis som Ulväng poängterar i sin

artikel så är definitionen av likgiltighetsuppsåt  kanske klarare efter NJA 2004 s.176

49  Se som exempel NJA 2004 s. 176, särskilt s. 196. Se också not 22. 
50  Borgeke M, Likgiltighetsuppsåt i teori och praktik, sid 3
51  Ulväng, Likgiltighetsuppsåt SvJT 2005/1 sid. 1
52   S.k. likgiltighetsmarkörer. 
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men  diskussion  kring  hur  uppsåtet  ska  förstås,  användas,  utvecklas  samt  hur  den

förhåller sig till tidigare uppsåtsbegrepp är inte helt klarlagt.53

Åklagarmyndighetens riktlinjer är utformade på så sätt att det finns en presumtion för

uppsåt endast om det förelegat en ”mycket hög subjektiv sannolikhet”.54 Vid den lägre

nivån ”avsevärd risk” så finns det enligt riktlinjerna inte någon presumtion för uppsåt.

Det blir upp till åklagaren att bevisa uppsåt med hjälp av likgiltighetsmarkörerna det

vill säga hänsynslöst beteende, upprörd sinnesstämning och gärningsmannens intresse i

saken. Det finns en del svårigheter som föreligger när likgiltighet ska bevisas i andra

fall  än  då  gärningsmannen  uppfattat  sannolikheten  för   effektens  inträde  eller

gärningsomständighetens föreliggande som hög.55 På grund av dessa svårigheter så bör

det vara en fördel om det finns en möjlighet att arbeta med en tydlig gräns mellan fallen

där det finns en presumtion för likgiltighetsuppsåt och de fall  där det föreligger en

presumtion emot likgiltighetsuppsåt. Gränsen för detta bör kunna dras på en något lägre

nivå än ”mycket hög sannolikhet”. Det bör mycket sällan finnas en likgiltighetsmarkör

som kan både bevisas och tillmätas betydelse på ett sådant sätt att det finns skäl att vid

uppsåtsbedömningen avvika från slutsatsen som gärningsmannens tro (uppfattning eller

antagande) indikerar.56 

Viktigt att beakta i sammanhanget är att beviskravet för uppsåt är det samma som för

andra brottsförutsättningar. Det ska alltså vara ställt utom rimligt tvivel att den tilltalade

hade uppsåt för att kunna döma den tilltalade för uppsåtligt brott. Det kan finnas en

tendens att domstolarna inte alltid upprätthåller detta höga beviskrav vid bedömningen

av  uppsåtsfrågan.  Detta  gäller  särskilt  vid  prövningen  av  om  den  tilltalade  hade

likgiltighetsuppsåt57 Om den tilltalade förnekar att han har uppsåt till gärningen så får

uppsåtsfrågan i  allmänhet avgöras med hänsyn taget till  vad som har visats  om hur

gärningsmannen  faktiskt  har  handlat  och  allmänna  erfarenhetssatser  i  fråga  om

förutsättningarna för mänskligt handlande. Bedömningen kan vara besvärlig eftersom

bevisläget kan framstå som otydligt. Det torde enligt författarens uppfattning vara risk

53  Ulväng, Likgiltighetsuppsåt SvJT 2005/1 sid. 2
54  Uppsåt (RåR 2006:1) http://bit.ly/1Gta4US
55   Jfr här Petter Asp m.fl. Kriminalrättens grunder, 2 uppl. 2013 s. 298 där det sägs att ”det är svårt att 
påvisa likgiltighet utifrån dessa faktorer [de av HD i NJA 2004 s. 176 angivna bevisfaktorerna för 
likgiltighetsuppsåt — de s.k. likgiltighetsmarkörerna] om gärningsmannen inte har uppfattat 
sannolikheten som hög”. 
56  Ulväng M, Likgiltighet — kan man bevisa en attityd i JFT (Tidskrift utgiven av Juridiska föreningen i 
Finland) 5–6/2008 s. 642. 
57 Borgeke M, Likgiltighetsuppsåt i teori och praktik, sid 5
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för  att  likgiltighetsuppsåtet  används  som  en  så  kallad  ”slasktratt”.  Domstolarna

konstaterar att den tilltalade haft ”i vart fall” likgiltighetsuppsåt då annat uppsåt inte har

kunnat bevisas. Det är uppenbart att den nedre gränsen för uppsåt är långt ifrån självklar

var den ska dras därför kan ett tvärvetenskapligt samarbete gynna den gränsdragningen

vilket kommer belysas mer under kapitel fyra i denna framställning.

Hur  har  domstolarna  då  hanterat  uppsåtsbedömningen  i  mål  som  gällt  hot  och

kränkningar  online?  Det  kommer  redogöras  i  det  närmast  följande  avsnittet  och

författaren har där försökt att utreda vilken form av uppsåt som domstolarna har ansett

förelegat i respektive fall. 

2.8. Domstolspraxis kring uppsåt online.

För enkelhetens skull så har rättsfallen rangordnas efter vilken brottskategori som är

aktuell  i  respektive  mål.  Rangordningen  följer  den  som finns  i  Brottsbalken  vilket

innebär  att  Olaga hot avhandlas  först  följt  av Ofredande,  Förtal  och Förolämpning.

Martin  Borgekes uppsåtsschema58 har  använts  för  att  visa  hur författaren analyserat

domskälen. Det ska poängteras att schemat är inget som domstolarna nedtecknat i sina

domskäl  utan  det  är   endast  ett  stöd  för  att  läsaren  ska  kunna  följa  författarens

argumentation kring uppsåt i  målen. Redan här kan det sägas att sammanfattningsvis så

verkar domstolarna generellt komma fram till att det för det mesta handlar om avsikts-

eller insiktsuppsåt i de fall då målet avser många incidenter. i I andra fall har det ansetts

handla om likgiltighetsuppsåt  

Olaga hot är rubriceringen när det gäller uttalanden i ett internetforum som heter 4chan

i  ett  fall  från  Hovrätten  för  västra  Sverige.59 Gärningsmannen erkände hoten   men

hävdade  att han inte trott att de skulle tas på allvar. Gärningsmannen hade hotat att han

skulle ta med sig sin sportskyttepistol till Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.

Där skulle gärningsmannen skjuta så många han hann med innan polisen kom enligt

gärningsmannens utsaga. Hovrätten menar att mannen måste ha insett att det fanns en

58  Borgeke M, Likgiltighetsuppsåt i teori och praktik sid 391ff

59 Hovrätten för Västra Sverige B 3232-11 
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uppenbar  risk  att  det  som han  skrivit  skulle  föras  vidare.  Risk  fanns  också  enligt

hovrätten  att  hoten  skulle  tas  på  allvar  av  lärare  och studenter  på skolan  då  ingen

information  fanns  på  internetsajten  om  den  generella  sanningshalten  av  det  som

uttalades i forumet. Mannen måste enligt hovrätten ha insett att för studenter och lärare

vid KTH så skulle det  på intet  sätt  kunna vara uppenbart  att  hotet  inte kunde vara

allvarligt  menat.  De uppenbara riskerna  fick inte gärningsmannen att avstå från att

skriva  som  han  gjorde.  Hovrätten  påpekar  den  likgiltighet  som  gärningsmannen

uppvisat både till  spridningen, att det fanns risk att det skulle nå utpekad mottagare och

till det faktum att det skulle uppfattas som ett allvarligt menat hot. I detta fall pekar

hovrätten  tydligt  på  att  gärningsmannen  skulle  anses  ha  ett  likgiltighetsuppsåt.

Domstolen  anser  att  han  både  varit  likgiltig  till  spridningen  det  vill  säga

omständigheten och även till effekten att det skulle uppfattas som ett hot. Han har alltså

uppvisat  likgiltighet  till  både  effekt  och  gärningsomständigheter.  Enligt  Borgekes

uppsåtsschema skulle bedömningen av uppsåt till effekter gjorts med resultatet att den

tilltalade inte ska anses ha eftersträvat effekten och ej uppfattat den som möjlig vilket

innebär att avsiktsuppsåt inte föreligger. I den vidare  bedömningen så har den tilltalade

inte  uppfattat  effekten  som varken säker  eller  praktiskt  taget  säkert  vilket  utesluter

insiktsuppsåt. Den tilltalade bedöms inte heller ha trott att effekten skulle inträda men

uppfattar effekten som möjligt vilket innebär att likgiltighetsuppsåt anses föreligga. Vid

bedömning  av  gärningsomständigheterna  vilket  i  detta  fall  är  spridningen  av

uppgifterna så anses inte den tilltalade ha uppfattat gärningsomständigheten som säker

eller  praktiskt taget säker  och inte  heller  trott  att  gärningsomständigheterna förelåg.

Detta innebär enligt Borgekes schema att varken avsikts- eller insiktsuppsåt kan anses

föreligga. Den tilltalade anses dock ha uppfattat gärningsomständigheten som möjlig.

Det  ansågs  ha  funnits  omständigheter  som  innebar  att  den  tilltalade  trots  allt  var

likgiltig inför att gärningsomständigheten förelåg. 

Det är (enligt författarens erfarenhet) mycket sällan angivet hur trovärdig en webbsida

är vilket gör att källgranskning har blivit ett stort problem på nätet. Vid användande av

mer traditionella  källor  så  är  det  lättare  att  göra en effektiv  och konkret  källkritisk

granskning.  Satirsidor  på  nätet  har  fått  fler  än  en  enskild  användare   att  falla  för

frestelsen att  dela  vidare en historia  som de tar  som ”sanning”.  Detta  fenomen har
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författaren personliga erfarenheter av. Det leder till att i detta mål så kan vid extensiv

tolkning av det domstolen anför om sanningshalten på webbsidan göra att gemene man

ska kunna tolka allt som är publicerat på nätet som sanning om något annat inte anges..

Detta håller nog flitiga användare av internets sociala medier inte med om riktigt. Det

är enligt författarens erfarenheter mycket oskrivna regler kring vad som publiceras på

sidor som är omodererade.  Dock ligger det väl i linje med den enskildes ansvar för det

som  publiceras  på  en  omodererad  sida.  Om  gärningsmannen  menat  detta  som  ett

”skämt” eller liknande så borde han i så fall ha  tydligt framhållit att hotet inte skulle tas

på allvar oavsett vilken internetsida han publicerat sin text på.

I ett annat rättsfall från Svea Hovrätt så dömdes en pojke för olaga hot som framförts

till en politiker på en Facebooksida.60 Det ansågs att hotet om brottslig gärning har varit

ägnat  att  framkalla  fruktan  hos  målsäganden.  Den  tilltalade  uttryckte  hot  om  att

politikern skulle hängas och att politikern ”snart skulle vara borta”. Tingsrätten ogillade

åtalet om olaga hot och menade att det ena uttalandet kunde anses som ett önskemål

eller en uppfattning om att politikern snart skulle vara borta ifrån politiken. Hovrätten

ändrar domen med avseende till  att texterna sammantaget utgör ett hot om brottslig

gärning som varit ämnat att framkalla allvarlig fruktan för egen säkerhet till person för

målsäganden. Att Facebooksidorna varit öppna för alla har ansetts vara tillräckligt för

att hoten ska vara ämnade att nå offret. I detta fall verkar det handla om avsiktsuppsåt

eller möjligen insiktsuppsåt vilket är lite svårt att avgöra med ledning av hovrättens

domskäl. Hovrätten verkar ha tagit särskild hänsyn till att det var flera meddelanden

som i  en  sammanvägd  bedömning  skulle  anses  som hot  om brottslig  gärning.  Det

intressanta i målet var att tingsrätten gick mer på innehållet i meddelandena och friade

den  tilltalade  medan  hovrätten  verkade  istället  ha  inriktat  sig  på  kvantiteten  av

meddelandena och gärningsmannen dömdes i hovrätten för olaga hot. 

När  det  gäller  brottet  ofredande   så  ger  materialet  som författaren  tagit  del  av  en

uppfattning om att det krävs upprepade kränkningar för en fällande dom och ofta är åtal

för  ofredande  kombinerade  med  till  exempel  olaga  hot  eller  annat  grövre  brott.  I

Hovrätten Västra Sveriges mål B 4673-13 så letade en ung man upp unga kvinnor via

nätet och sedan så hotade, trakasserade och ofredade han dem. Totalt blev ett trettiotal

kvinnor  drabbade  av  mannens  kränkningar.  Dels  så  skickade  han  kränkande

60  Svea Hovrätt B 4235-12
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meddelanden och dessutom så fanns i flera av meddelandena rena dödshot riktade mot

kvinnorna, deras pojkvänner och familjer. Gärningsmannen skickade dessutom bilder

och videoinspelningar  med kränkande material.  Han försökte även få  kvinnorna att

skicka honom nakenbilder och då han inte fick bilder så hotade han att döda kvinnorna

om  de  polisanmälde  honom.  Gärningsmannen  åtalades  för  flera  fall  av  olaga  hot,

övergrepp i rättssak, ofredande, sexuellt ofredande, samt utnyttjande av barn för sexuell

posering. Han erkände i stort de faktiska omständigheterna men förklarade sitt beteende

med att det var en reaktion på att vissa av kvinnorna tidigare mobbat honom, att han

blivit arg när han blivit avvisad och att röster tvingat honom att skriva och agera som

han gjorde. Tingsrätten tror inte på mannens historia om att röster tvingat honom att

skriva och agera som han gjorde utan menar att han handlade med beräknande och med

uppsåt.

Tingsrätten menar att det finns belagt i utredningen att den tilltalade haft svårt att få och

behålla vänner då han inte har samma sociala färdigheter som jämnåriga.  Tingsrätten

ifrågasätter  inte  att  den  tilltalade har  svårigheter  att  kontrollera  sitt  humör men det

utesluter inte att handlandet kan bedömas som uppsåtligt menar Tingsrätten. Domstolen

menar att det inte finns någon skillnad i hur den tilltalade uttrycker sig när han är arg

och de gånger han anser att han varit styrd av röster. Hans handlingar följer samma

mönster i båda fallen. Hans meddelanden framstår inte som irrationella utan det ges ett

intryck av att han förstått motpartens svar och vilja men att han varit fast besluten att

driva igenom sin egen vilja trots motpartens ovilja. Den tilltalade beskrev utförligt hur

han känt sig när han blivit avvisad och gav spontant uttryck för att han vid avvisning

känt en känsla av att vilja ge igen. Han uttryckte själv  att han tar hot på största allvar

men  har  ändå  vid  ett  par  tillfällen  förstärkt  sina  skrivna  ord  med  att  använda

målsägandens egna bilder för gärningsmannens eget bruk eller lagt ut bilder som han

förmått en av målsäganden att lämna för andra att ta del av. Detta menar domstolen

tyder på att gärningsmannen haft möjlighet att sätta sig in i andra människors känslor

och att detta agerande tydde på en direkt avsikt att skrämmas eller skada. I vissa av

fallen hade gärningsmannen själv uppgett att han förstått att målsägandena tagit hans

handlade på allvar. Domstolen menar i sin bedömning att han handlat med ”erforderligt

uppsåt”. Mannen döms  av tingsrätten för olaga hot, ofredande, sexuellt ofredande och

övergrepp i  rättssak.  Hovrätten  fastställer  tingsrättens  dom med ändring  i  påföljden
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enbart. Utifrån formuleringen i domen så innebär detta att domstolen menar att mannen

har   ett  avsikts-  eller  i  vart  fall  ett  insiktsuppsåt.  Effekten  han  vill  uppnå  är  att

skrämmas och skada och gärningsomständigheterna är själva spridningen av uppgifter,

bilder och videoklipp till målsäganden. Enligt uppsåtsschemat för effekter så anses den

tilltalade  enligt  domskälen  ha  haft  avsiktsuppsåt  och  vad  gäller

gärningsomständigheterna så  tolkar författaren domstolen som om den tilltalade ansågs

ha trott att gärningsomständigheten förelåg och frågan är då om det fanns det någon

omständighet  som  innebär  att  den  tilltalade  trots  allt  inte  var likgiltig  inför  att

gärningsomständigheten förelåg? För att uppsåt ska anses föreligga måste den frågan

besvaras nekande enligt Borgekes uppsåtsschema.

I Göta hovrätts dom 2012-11-07 B 81-12 så hade den tilltalade skickat flera hundra

facebookinlägg och sms till målsäganden. Detta gjorde gärningsmannen trots att han

varit  införstådd  med  att  målsäganden  inte  ville  ha  någon kontakt.  Med hänsyn  till

antalet  meddelanden  och  insikt  om  målsägandens  ovilja  till  kontakt  så  ansågs

gärningsmannen ha handlat hänsynslöst. Den tilltalade hade även skickat meddelanden

i mycket stor omfattning även till målsägandens anhöriga, vänner och arbetskamrater.

Domstolen anser att de meddelandena som skickats till anhöriga måste den tilltalade ha

insett skulle även målsäganden få ta del av. Därför döms den tilltalade för ofredande

även för de meddelandena. I detta fall är det verkligen svårt att utreda vilket uppsåt som

domstolen ansåg föreligga men enligt författarens mening (med ledning av Borgekes

schema)  så  är  det  i  vart  fall  inget  likgiltighetsuppsåt  som avses  utan  antingen  ett

avsikts- eller ett insiktsuppsåt. Det torde vara ett insiktsuppsåt i vart fall i  fråga om

effekten och kanske enligt författarens mening ska det tolkas som ett avsiktsuppsåt när

det gäller gärningsmöjligheterna.

Ett  fall  som diskuteras mycket  i  kring i  allmänna näthatsdebatten är  det  så  kallade

Instagrammålet.61 Två tonårstjejer (15 respektive 16 år) dömdes för grovt förtal av totalt

38 målsäganden. De tilltalade använde sig dels av chattapplikationen KIK och även av

bildapplikationen  Instagram  för  att  sprida  kränkande  bilder  och  kommentarer  av

framförallt sexuell karaktär. De tilltalade uppmanade även andra att dela med sig och

”tipsa” om följarna själva kände till någon som borde hängas ut offentligt som ”orre”

(ett slanguttryck för hora eller slampa). Det blev väldiga konsekvenser av dessa tjejers

61  Hovrätten för Västra Sverige B 4638-13
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gärningar då det ledde till det som har kommit att kallas för Instagramupploppen. I en

P3 dokumentär så intervjuas bland annat Arash Raouti, målsägandebiträde för de 38

målsäganden. Raouti menar att det blev mer långtgående konsekvenser av de tilltalades

handlingar  än  vad  de  själva  insåg.  De  publicerade  själva  kränkande  bilder  och

uppmanade dessutom andra att skicka dem material som gärningsmännen sedan kunde

publicera. Effekten av deras handlande blev att relationer krossades och till och med att

familjer splittrades. De känsliga uppgifterna ansågs ha dragit skam över de drabbades

familjer och detta är synnerligen känsligt i familjer där hedersrelaterat våld är en del av

kulturen.62  Detta är intressant i förhållande till uppsåtsbegreppet för kausaliteten mellan

gärningsmännens  gärningar  och  vad  det  faktiskt  får  för  verkan  är  omöjlig  för  de

tilltalade att inse vid gärningstillfället. Det råder inga som helst tvivel på att deras avsikt

var att sprida hat för de har skrivit i sitt informationsfält på Instagram att ”tipsare” kan

känna sig trygga för de är helt  anonyma.63 Genom att  garantera anonymitet  så blev

uppmaningen till allmänheten mer lockande för den som inte själv ville bli uthängd.

Det blev en i det närmaste lavinartad spridning av kränkningarna som inte varit möjlig

om de tilltalade inte hade använt sig av internets spridningsmöjlighet. Egentligen är inte

problematiken med hat och hot något nytt men i detta fall blir det väldigt tydligt vilken

omfattande  brottslighet  som  användning  av  sociala  medier  kan  bidra  till.  En  av

målsägandena formulerar fenomenet med hat på internet som en ny version av ”visk-

leken” där historien aldrig blir den exakt samma när den berättas vidare från person till

person.64 De tilltalade  insåg troligen inte vad spridningen skulle få för konsekvenser

och  som  målsägandebiträde  Raouti  påpekar  så  är  det  så  lätt  att  sitta  bakom  en

datorskärm och inte behöva bemöta den drabbade personligen. Om gärningsmannen ser

in i brottsoffrets ögon triggas vissa andra känslor såsom sympati och empati (vilket det

finns skäl att återkomma till i psykologiavsnittet) . Avsaknaden av fysisk närhet till sitt

offer menar Raouti leder till att förövaren får en möjlighet att ”gå uppåt i trappan av

grova  kränkningar”65 Det  vill  säga  det  får  en  eskalerande  effekt  av  graden  av

kränkningen. När de tilltalade i målet insåg att deras handlingar på Instagram ledde

fram till  upplopp som hade sitt  ursprung på en Facebook sida som uppmanade till

”tredje världskrig” mot de som låg bakom Instagram-kontot så tyckte först de tilltalade

62  se fotnot nr 58 Tid: 0:21:12/1:22:26
63  se fotnot nr 58 Tid: 0:25:44/1:22:26
64  se fotnot nr 58 Tid: 0:26:19/1:22:26
65 se fotnot nr 58 Tid : 0:27:44/1:22:26
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att  det  var  häftigt.  En av flickorna skickade ett  sms till  den andra att  ”jag går  här

bredvid polisen och de fattar ingenting, att det är jag som ligger bakom detta. Känner

mig som en boss.”66 I slutändan verkade de ändå inse vad de gjort och försökte skylla

över skulden först på andra utomstående och under rättegången så vände sig den äldre

av flickorna emot den andra och menade att hon själv var helt oskyldig. Den yngre

flickan hade först  försökt  ta  på sig hela  ansvaret  under  förhören men den tekniska

bevisningen med bland annat  sms-loggar  visade den andra flickans delaktighet.  16-

åringen hade dessutom, utan att kunna redogöra på ett trovärdigt sätt för varför, raderat

sin telefoninformation bara några dagar efter upploppen. Att åklagaren åtalade för grovt

förtal är enligt hennes egen utsaga på grund av att omfattningen av spridningen var så

ofantligt stor av de kränkande uppgifterna.67 Så återigen så är det mängden kränkningar

som blev det avgörande i rättegången. När det som i detta fall blev just grovt förtal så är

det enligt författarens mening inte så konstigt att antalet kränkningar ska spela in. Men

att det alltid ska handla om en kvantitet för att brott ska kunna styrkas torde kunna ses

som ett problem. Det bör rimligen kunna räcka med ett hot enligt författarens mening.

Ett hot eller en kränkning är ett ett hot eller kränkning för mycket och inget som vare

sig offentlig person eller privatperson ska behöva tåla. Vad gäller spridningen så har

den  möjlighet  att  bli  lika  omfattande  oavsett  om det  som sprids   är  en  eller  flera

kränkningar  Problematiken som kan skönjas är  att  internet som medium alltid kan

anses leda till  stor spridning då spridningen blir  global   på en gång så snart  något

publiceras  på  internet.  Så  spridningen  blir  alltid  stor  men  problemet  är  att

gärningsmännens insikt  och konsekvenstänkande kring detta är troligen ganska låg och

det blir av svårt att hävda uppsåt om insikt eller avsikt ej kan bevisas. Det skulle kunna

tala för att  det rör sig om likgiltighetsuppsåt.  Författaren ser dock en klar risk i  att

använda likgiltighetsuppsåt som en sista utväg för att kunna styrka uppsåt och därmed

döma för uppsåtligt brott. 

I ett rättsfall om bloggar från år 2011 så omnämns  den så kallade BBS-lagen som

nämnts tidigare i denna framställning.  Rättsfallet rör en blogginnehavare som ålades att

utge  ersättning  för  kränkande  kommentarer  på  en  blogg.68 Både  tingsrätten  och

hovrätten anser att en politiker ska dömas för förtal då en text i form av en kommentar

66  se fotnot nr  58 Tid 1:08:29/1:22:26
67  Se fotnot nr  58 Tid 1:09:26/1:22:26
68  Göta hovrätts dom 2011-04-19 i mål nr. FT 2010-10
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publicerats på politikerns modererade blogg. Kommentaren bestod i uttalanden om att

en viss annan utpekad politiker skulle vara kriminell. Tingsrätten menar att politikern är

ansvarig för sin blogg och genom att tillåta det aktuella inlägget så är politikern skyldig

till förtal. Blogginnehavaren invände att enligt BBS-lagen kan han inte hållas ansvarig

för kommentarer som publiceras på hans blogg eftersom lagen inte innefattar ansvar för

förtal. Hovrätten konstaterar att BBS-lagen är subsidiär i förhållande till bland annat

brottsbalken. I förarbetena så har det uttalats  att  lagen har tillkommit för de fall  då

brottsbalkens  regler  inte  är  tillräckliga  för  att  reglera  ansvaret.69 BBS-lagen medför

således  inte  någon  begränsning  i  hovrättens  prövning  av  skadeståndsansvar  för

blogginnehavaren på grund av förtal. Då bloggen är en modererad blogg så krävs en

aktiv  åtgärd  från  innehavaren  för  att  inlägg  och  kommentarer  ska  publiceras.

Bestämmelsen  om  förtal  i  brottsbalken  omfattar  även  spridning  av  uppgift,  vilket

innebär  att  blogginnehavaren  bör  ses  som gärningsman då uppgiften  fick  spridning

genom hans agerande. I detta fall så torde det därför handla om ett  avsiktsuppsåt då

gärningsmannen eftersträvat effekten och uppfattat den som möjlig.

Förolämpningar  på  internet  sker  oftast  via  direktkontakt  mellan  gärningsman  och

målsäganden  enligt  BRÅ:s  rapport.70 Till  skillnad  från  kränkningar  som  sker  på

offentliga hemsidor och forum så är målsäganden i dessa ärenden ensam mottagare till

det som skrivs. Det handlar om mejl från gärningsmannen till målsäganden alternativt

förolämpningar som riktats till målsäganden via privata meddelanden på Facebook eller

annan chatt. Det är svårt att hitta praxis när det gäller förolämpning eftersom det  oftast

går under enskilt åtal. För att en åklagare ska ta upp ett ärende om förolämpning så

krävs två omständigheter, återkommande förolämpningar under viss tid eller allvarliga

förolämpningar av särskilt kvalificerat slag71 

I Svea Hovrätt B 7460-07 dömdes en man för förolämpning efter att han skickat flera

kränkande e-postmeddelanden till en kvinna. E-postmeddelandena innehöll kränkande

tillmälen  och  beskyllningar.  Mannen  hävdade  att  det  var  hans  vänner  som  skrivit

meddelandena från hans dator men dessa invändningar lämnade rätten utan avseende.

Tillmälena  och  beskyllningarna  var  tydligt  kopplade  till  kvinnans  hudfärg,  etniska

ursprung och trosbekännelse. Hovrätten anser att brotten har ett högre än straffvärde än

69  Prop. 1997/98:15 s. 8
70  BRÅ 2015:6 Polisanmälda hot och kränkningar mot enskilda personer via internet, sid 64
71  Åklagare RättPM 2014-2 Förtal och Förolämpning http://bit.ly/1FvKJcB 
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vad tingsrätten fann men fann ändå inte att omständigheterna i övrig kring brotten kan

anses som så försvårande att det skulle betraktas som grov förolämpning. 

Detta bedöma vilken typ av uppsåt som föreligger i detta fall är inte så lätt att utröna.

Det verkar som om domstolen menar att det i vart fall inte rör sig om likgiltighetsuppsåt

utan att det i vart fall rör sig antingen avsikts- eller insiktsuppsåt.

Förolämpning var en av tre åtalspunkter i Eskilstuna tingsrätts dom i mål  B 2617-12 .

Gärningsmannen fälldes för förolämpning för att han under två månaders tid skickat ett

större antal meddelanden via Facebook  med förolämpande innehåll till målsäganden.

Den tilltalade erkände att han skickat meddelandena med det innehåll som åklagaren

åberopade vilket styrkte de objektiva gärningsomständigheterna. Det ansågs klarlagt i

målet att de kränkande tillmälena var ämnade att kränka målsägandens ras, hudfärg,

nationellt/etiskt ursprung samt dennes sexuella läggning.

Inte  heller  i  detta  fall  så  kan  gärningsmannen  ha  haft  annat  än  avsiktsuppsåt  eller

insiktsuppsåt.

Det som kan konstateras är att gemensamt för i princip alla brottskategorierna utom

olaga  hot  så  krävs  upprepade kränkningar   för  att  det  ska leda  till  fällande domar.

Uppsåt skall bedömas i varje enskilt  fall  men då domstolarna tar hänsyn till  antalet

kräkningar  så  blir  det  också en  form av sammanlagt  bedömning av  uppsåt.  Brottet

ofredande ter sig nästan som att det dessutom behöver stöd av andra grövre brott såsom

olaga hot för att det överhuvudtaget ska väckas åtal för ett flertal ofredanden. Samma

förutsättningar verkar gälla vid mål om förolämpningar och förolämpningarna verkar i

de flesta fall rör sig om det som brukar kallas för hatbrott. Det ska vara förolämpning

som  rör  ras,  hudfärg,  etnisk  bakgrund,  trosbekännelse,  sexuella  läggning,

könsöverskridande  identitet  eller  uttryck  Det  är  åtminstone  den  uppfattning  som

rättsfallen som författaren tagit del av ger. 

Det torde vara ganska lätt att i de flesta fall vid kränkningar online kunna visa på att

den tilltalade varit i vart fall likgiltig inför konsekvenserna av gärningarna. Det blir lite

av en ”slasktratt” för uppsåt och det är definitivt inte lätt att dra den nedre gränsen för

uppsåt. När det gäller förtal så är spridningen det som gör det grovt som exempelvis i

Instagram-målet som beskrivs ovan så frågan är hur domstolar framöver ska bedöma

just spridningar på nätet? Ska det inte alltid i så fall  ses som grovt brott då internet som

plattform bidrar till en global spridningsmöjlighet? Troligen är det bland annat det som

34



utredningen  kring  ett  modernt  straffrättsligt  skydd  för  den  personliga  integriteten

kommer att utreda närmare. Likgiltighetsuppsåt är svårbedömt vid brott i den fysiska

världen och kränkningar på nätet komplicerar bedömningen ytterligare. 

3. Psykologi

3.1. Socialpsykologi

Socialpsykologi  ingår  ett  större  forskningsfält  inom  psykologin  och   definieras  av

Gordon Allport som ”ett försök att förstå och förklara hur en människas tankar, känslor

och handlingar påverkas av den faktiska, inbillade eller underförstådda närvaron av

andra".72 Socialpsykologi ser  både till  individens unika egenskaper och karaktärsdrag

samt  på  hur  individens  sociala  omgivning  påverkar  dennes  sociala  egenskaper.

Socialpsykologin ser människan som en i grunden social varelse som både skapar och

påverkas av normer, institutioner, social struktur och kultur. Från ett sådant perspektiv

blir individ och samhälle två sidor av samma mynt och befinner sig i ständig förändring

och interaktion. Socialpsykologin präglas mycket av experiment och nedan kommer en

redogörelse av pionjärernas experiment under tiden år 1930 till år 1960 och vad för

resultat som dessa givit.

3.2. Socialpsykologiska forskningsresultat

En pionjären inom socialpsykologin, Solomon Asch, lät sina försökspersoner bedöma

längden av linjer i ett  konformitetesexperiment.73 Uppgiften var att  avgöra vilka linjer

som var lika långa som en viss jämförelselinje. På egen hand klarade försökspersonerna

uppgiften galant men med flera i förväg instruerade personer som gav sitt svar innan

försökspersonen blev det svårare. Om de instruerade personerna angav en felaktig linje

så valde den försöksutsatte den felaktiga linjen också. Experimentets resultat  ter sig

märkligt då försökspersonerna uppenbarligen hade helt rätt objektivitetskriterier men

föll ändå till föga inför okända människor som representerade ett överväldigande antal.

72  Allport, som var en amerikansk psykolog, anses ha den mest heltäckande definitionen av 
socialpsykologi. http://psychology.about.com/od/profilesal/p/gordon-allport.htm
73  Olofsson P-O, Sjöström B, Existens och sociala relationer, sid. 37-38
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Detta visar en del av hur grupptryck kan fungera något som inte alls är ovanligt på

internetforum.

Senare  kom  Stanley  Milgram74,  psykolog  vid  Yale  University  som gjorde  en  serie

berömda socialpsykologiska experiment som avsåg att belysa och mäta hur människans

benägenhet att lyda en auktoritet som instruerar en försöksperson att utföra handlingar

som försökspersonen normalt sett inte skulle göra på grund av samvetskval. Milgram

menar att handlingar som sker på befallning är psykologiskt sett av en annan karaktär

än en spontan handling. Trots en inre övertygelse med avsky för handlingen som sådan

så kan en person som agerar på befallning, handla relativt obehindrat menar Milgram.75

Lydnad är det som förenar individuellt handlande med politiskt syfte och lydnaden är

många gånger djupt rotat beteende eller en rent av härskande impuls som är starkare än

uppfostran i etik, moral och medkänsla enligt Milgram.76 Det diskuteras i Milgrams bok

om  ofta  hur  till  synes  friska  och  socialt  välanpassade  människor  under  andra

världskriget kunde göra sig skyldiga till så avskyvärda handlingar som mord, tortyr och

andra övergrepp på civila. Detta förklarar Milgram med att en människa som anser att

så länge han bara gör sitt jobb, så är han befriad från känslan av behovet av att sätta sig

upp mot överheten.77  Människan har en tendens att gå upp i den tekniska uppgiften och

glömma konsekvenserna som agerandet medför menar Milgram.78  Det är lätt för den

som lyder en auktoritet att bortse från sitt eget ansvar när han ser sig själv som en länk i

en kedja långt från handlingens slutresultat. Milgram menar att detta är ett av moderna

samhällets  problem.  Samhället  är  så  uppdelat  och  de  som  fattar  besluten  om  en

ingripande handling är sällan den som i slutändan utför och beaktar konsekvenserna av

handlingen  som beslutet  medför.  Milgram poängterar  att  lydnadens  problematik  är

alltså inte bara ett psykologiskt problem utan samhällets form, struktur och utveckling

påverkar i mycket stor utsträckning. Ett av Milgrams experiment syftar till just denna

underkastelse  och lydnad av auktoriteter.79 Experimenten inledes 1961 och Milgram

sammanfattade experimenten såsom att lagliga och filosofiska aspekterna av lydnad är

oerhört  viktiga  men säger  väldigt  lite  om hur  den enskilde  reagerar  i  viss  konkret

situation. Milgram hade testat detta genom att testa hur mycket smärta en vanlig individ

74  Milgram Stanley, Lydnad och auktoritet, Berlingska Boktryckeriet, 1975
75  A.a.s 5
76  A.a.s 13
77  A.a.s 18
78  A.a.s 19
79 A.a.s. 15ff.
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var  beredd  att  utsätta  en  annan  person  för  om  order  gavs  av  en  vetenskapsman.

Auktoritet ställdes således emot en moralisk övertygelse om att inte skada annan. I de

allra flesta fallen vann auktoriteten.  Milgrams experiment gav bland annat resultatet att

den   fysiska  närheten,  eller  snarare  brist  på  den  samma,  är  det  som  gjorde  att

försökspersonerna kunde fortsätta med sina handlingar trots vetskapen om att de gjorde

testpersonerna  illa.  Försökspersonerna  sattes  i  något  som  Milgram  kallar  för

agenttillstånd. I ett agenttillstånd så förlorar försökspersonerna sin känsla av att vara en

enskild  individ  utan  blir  mer  som  en  agent  som  utför  andras  önskemål.  80 En

ansvarsförlust inträder för agenten inte gentemot auktoriteten men mot själva innehållet

i handlingen som försökspersonen befalls att utföra. Försökspersonerna försöker passa

in en socialt definierad roll. För att inte det personliga ansvaret ska försvinna så måste

den enskilda uppleva det som om beteendet utgår i från den enskilde, inte auktoriteten

eller  kollektivet.81 Vid  upprepade  handlingar  eller  bibehållen  aktivitet  så  lugnas

försökspersonen av att dennes tidigare agerande inte gett någon avskräckande effekt

vilket för in försökspersonen i ett destruktivt beteende.82 Vuxna människor uppvisade en

extrem villighet att tillmötesgå auktoriteten. Att ha auktoritet,  legitim eller informell

medför stort ansvar. Dock kan ansvar för egna handlingar aldrig delegeras.

Philip Zimbardo, som är en amerikansk forskare och professor i psykologi vid Stanford

University, har skrivit boken The Lucifer effect- understanding how good people turn

evil.83 där han framförallt pratar om det som är andra delens innehåll i boken nämligen

om vakters övergrepp i fängelset Abu Ghraib. Zimbardo kallades som expertvittne för

försvaret av de amerikanska vakternas räkning. Zimbardo menar att det inte alltid finns

någon som är ansvarig till hot, hat ,kränkningar utan det kan ibland vara  något! I de

klipp  som  Zimbardo  visar  så  blir  goda  människor  till  onda  monster  under  vissa

omständigheter såsom under krig, Zimbardo liknar ett annat experiment som Zimbardo

var delaktig i  med Milgrams forskning (som beskrivits ovan). Experimentet gick ut på

att  Zimbardo  samlade  ett  gäng  vanliga  studenter  där  hälften  fick  spela  rollen  som

fängelsevakter och den andra hälften spelar fångar. ”Fångarna” hämtades upp hemma

med all den förnedring som det innebar då själva upphämtningen var autentisk med en

80  A.a.s 135
81  A.a.s 157
82  A.a.s 159
83 Zimbardo, Philip, The Lucifer effect http://lucifereffect.com/
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häktning. Vakterna pushades till att behandla sin fångar allt grövre och det gjorde de.

Efter 36 timmar fick man lov att avbryta experimentet då så många bröt ihop psykiskt.

Zimbardo  pekar  på  ett  antal  sociala  processer  som  leder  fram  till  ondska.  Först

omedvetna  små steg  emot  avhumanisering  och  anonymitet  som  det  blev  med  de

studenter som skulle behandlas som fångar inte längre som jämbördiga studenter. Sen

uppstår  förvirring  i  vad  som  är  ens  rätt-  och  skyldigheter  både  hos  vakterna  och

fångarna. Auktoriteten, som i det här fallet var Zimbardo som forskare, börjar ge order

som ska  lydas  av  vakterna  och  det  sker  en  anpassning  till  den  nya  grupperingens

normer. Sedan uppstår en passiv tolerans för ondska genom att inte agera eller ens börja

tänka annorlunda än det som auktoriteten säger. Lägg dessutom till faktumet att befinna

sig i en ovan situation. Zimbardo menar att försöket visade att om folk ges för mycket

makt utan restriktioner så är det ett recept på att det kommer att utnyttjas.

3.3. Anonymitet

En stor del i diskussionen om så kallat  näthat är att det finns en möjlighet att  vara

anonym  på  internet.  Det  finns  två  starka  motpoler  när  det  gäller  möjligheten  att

identifiera  skribenter  på internet.  Dels  finns  de  som menar  att  det  måste  finnas  en

möjlighet till anonymitet och de som menar att full identitet ska alltid anges. Dessutom

finns ett mellanting som anger en möjlighet att  skriva under pseudonym. Att skriva

under pseudonym blir  som en gråzon där personen inte skriver under med sitt  rätta

namn utan använder ett alias för sina inlägg och kommentarer. En användare som är

helt anonym vet man ingenting om. Dock begränsas detta av att det på ett ganska enkelt

sätt går att utröna i vilken sfär författaren agerat baserat på dennes språk, språkbruk, tid

och  plats  där  publiceringen  skedde.  Några  som  på  senare  tid  gjort  sig  kända  för

anonymitet är aktivistgruppen Anonymous84. De består av ett löst sammansatt nätverk

som gör  aktioner  bestående  av  trakasserier  av  enskilda  och  även  underlättande  av

oppositionens kommunikation ut från stängda diktaturer. Vissa av aktörerna har blivit

identifierade men den stora massan förblir oidentifierade. Det gör att påståenden från en

grupp som Anonymous är svårt att bedöma om de är tillförlitliga eller inte då man inte

vet hur många som står bakom budskapet eller om rätt person är misstänkt. Att använda

ett alias/pseudonym är ett annat alternativ till total anonymitet. Ett sätt för bland annat

84   Gustavsson Matilda, Trollen härskar i nätets utmarker. Sydsvenska dagbladet  
http://www.sydsvenskan.se/kultur--nojen/trollen-harskar-i-natets-utmarker/
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aktivister som vill dölja sin identitet. Det är kutym även bland musiker, författare och

andra konstnärer och inte minst är det vanligt bland internetanvändare. Det finns tre

underkategorier till pseudonym, Den första är när identiteten är känd till exempel att

använda ett  alias  men koppla det  till  sitt  Googlekonto.  Den andra kategorin  är  när

pseudonymtiteln är spårbar men identiteten är ej offentligt känd. Det motsvarar när en

pseudonym kopplats till ett privat mejlkonto och den tredje kategorin är en  pseudonym

som inte  går att  spåra då identiteten inte  går att  koppla till  pseudonymen med den

information som finns tillgänglig vilket blir fallet med ett pseudonym registrerat på ett

anonymt mejlkonto och som enbart surfar genom en anonym proxyserver. Genom att

skriva under sitt riktiga namn och identitet så finns underlättar det för den som vill ta

kontakt  och  bemöta  det  som skrivits.  De som  är  för  att  tillåta  anonymitet  brukar

använda sig av argumenten meddelarfrihet och integritet. Viss information är så pass

viktig  att  den  kommer  ut  men  då  den  som lämnar  ut  informationen  skulle  kunna

exempelvis bli avskedad eller liknande och att man ska slippa vara sökbar exempelvis

genom  sökmotorn  Google  gör  att  förespråkarna  menar  att  anonymiteten  är  en

nödvändighet.  Motståndarna motargumenterar med att  kommentarsfält  på internet är

inte  helt  anonyma  och  framförallt  så  frodas  mer  näthat  än  det  utlämnas  viktig

information och för  att  komma till  rätta  med näthat  så  borde anonymitet  förbjudas

enligt motståndarna. I kommentarsfälten på nätet har flera aktörer utarbetat en tjänst

som gör att man måste logga in för att kunna kommentera och jättar som Google och

Facebook kräver inloggning för att kunna använda deras olika tjänster. Google har varit

ganska effektiv  med att  rensa bort  konton som de har  ansett  brutit  mot namnregler

medan  Facebook  gick  redan  år  2011  ut  med  att  ”anonymiteten  på  nätet  måste

försvinna” Folk beter sig mycket bättre när de använder sina riktiga namn och bara den

som har  någonting  att  dölja  kan  väl  ha  något  emot  att  använda  sitt  riktiga  namn?

menade talespersonen från Facebook.

Detta kan definitivt diskuteras och  Torbjörn Tännsjö, professor i praktisk filosofi vid

Stockholms universitet, har skrivit en debattartikel om att möjligheten till kommentarer

på nätet stängs på vissa tidningars hemsidor och att den åtgärden troligen mestadels

motverkar  sitt  syfte.85 Åtgärden  medför  troligen  att  personer  med  radikala  åsikter

istället  hänvisas  till  vissa  slutna  kretsar.  De  hänvisas  till  kommunikation  med

85  Tännsjö T, Ett öppet samhälle kräver ansvar för det egna ordet DN Debatt 2011, http://bit.ly/1RLW93m
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likasinnade och tvingas därmed inte till  ifrågasättande av sitt eget budskap och sina

egna  åsikter.  Tärnsjö  menar  att  diskussionsklimatet  skulle  definitivt  tjäna  på  att

omöjliggöra anonyma inlägg generellt om det ska få önskad effekt. Ett ökat ansvar för

vad  som  skrivs  då  blir  då  oundvikligt  och  dessutom  öppnas  möjligheten  för  att

personligen kunna komma med invändningar för att konfrontera fördomar och kanske

till och med en möjlighet att avslöja möjliga gärningsmän. Det är tydligt att hat skapar

klyftor mellan människor. Hat online ersätter och/eller kompletterar hat i den fysiska

världen. Det är lättare att kränka eller mobba en person som inte finns ansikte-mot-

ansikte med förövaren oavsett  om förövaren är anonym eller inte. Gärningspersoner

som hatar och hotar på nätet lever med en föreställning om att de är anonyma, då de

använder sig av fingerade namn eller falska användarkonton. Det är inte många som

inser  att  många  gånger  går  det  att  spåra  även  falska  identiteter.  Men  hot,  hat  och

kränkningar  förekommer också helt  öppet och på vissa sidor är hatet  satt  i  system.

Sidorna representeras ofta av en icke anonym person som är aktiv även på andra sociala

medier. Det är emellertid inte bara anonymiteten som skapar problemet med näthat. När

det gäller mobbing exempelvis i skolan så är mobbaren inte okänd för den mobbade

utan det är ofta någon i den egna klassen eller i parallellklassen. Genom att använda sig

av internet så fortsätter mobbaren att kränka sitt offer vid alla tider på dygnet och det är

tyvärr  ingen  garanti  att  bara  för  att  gärningsmannen  inte  har  en  möjlighet  att  vara

anonym så skulle hans beteende förändras. Där är kanske enligt författaren den stora

skillnaden  mellan  mobbing  och  det  som allmänt  kommit  att  kallas  för  näthat.  Om

gärningsmannen och offer redan känner varann och mobbing förekommer redan i den

fysiska  världen  så  skulle  ett  totalstopp  av  anonymitet  på  internet  inte  stoppa

gärningsmannen att fortsätta sina gärningar på nätet.  

Det  är  dock  ett  allmänt  känt  fenomen  inom  socialpsykologiska  forskningen  att

människan har en tendens att båda säga och skriva helt andra saker i den digitala miljön

än vad de gör i den fysiska världen. Internet lockar fram människans mer ohämmade

sidor samt en förmåga att uttrycka sig mer öppet och fritt. Detta kallas av forskare för

The online disinhibition effect86  Forskarna menar att det uppkommer en känsla av att

vara  anonym  då  det  inte  förekommer  direkt  personkontakt.  Detta  skulle  enligt

författarens mening kunna vara en mer trolig förklaring till hot, hat och kränkningar

86  Suler John, The psychology of  cyberspace, http://truecenterpublishing.com/psycyber/disinhibit.html
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som riktas mot personer som gärningsmannen inte känner sen tidigare och kanske inte

har annan kontakt med än via medier av olika slag. Enligt författarens mening så är det

stora problemet med anonymitet egentligen inte att de som missköter sig blir svårare att

identifiera utan det stora problemet blir att den som vill kan identifiera, kartlägga andra

personer och genom detta kunna skada sina offer på ett antal olika sätt. Möjligheten till

anonymitet påverkar således inte bara de som vill använda anonymitet för att kunna

missköta sig och de som vill använda sig av den för att kunna undgå att bli kartlagda

och skadade genom att för mycket information lämnas ut om dem via internet.  som

missköter sig lättare kan identifiera och kartlägga andra om inte anonymitet är tillåtet. 

På internet är det också vanligt att användare verkar under pseudonym eller så kallat

alias vilket är en form av anonymitet.  Författaren har personliga erfarenheter av när

företaget Google började kräva att användarna skulle använda sitt riktiga namn och inte

längre kunna använda ett alias. Det ger problem om användaren exempelvis är utsatt för

så kallat Stalkning då Stalkaren ges en mycket större möjlighet att leta upp sitt offer och

fortsätta trakassera henne om hon tvingas använda sitt vanliga namn.  Annelie Häyrén

Weinestål har gjort en Podcast87 tillsammans med Malin Holm som är doktorand vid

statsvetenskapliga institutionen vid Uppsala Universitet. De diskuterar i podcasten vad

som ligger bakom de hotfulla kommentarerna och hoten på internet. Malin poängterar

att  hennes  forskning har  visat  att  anonymiteten  på internet  för  att  användare  vågar

marknadsföra åsikter utan att stå för dem. Det öppnar för en möjlighet att säga även

sådant som inte passar i det offentliga rummet. Det faktum att ingen  fördelar ordet på

nätet medför att utbildning, politisk erfarenhet och sättet att uttrycka sig väl i text blir

väldigt viktiga parametrar för att bli sedd på internet. Dominansbeteende menar Häyren

Weineståhl vara det grundläggande beteendet hos den som hatar och hotar på nätet. 

En  annan  teori  är  den  som några  forskare  som forskat  på  anonymitet  kopplat  till

internet har. De har kommit fram till att det kan snarare ha med bristen på ögonkontakt

mellan  den  utsatte  och  förövaren  än  själva  anonymiteten.88 I  Israel  gjordes  ett

experiment med 70 studenter som inte kände varann sedan tidigare. De fick till uppgift

87 Podcast om vad som kan ligga bakom de hotfulla kommentarerna http://bit.ly/1IfW181

88  Moyer Wenner Melinda, Scientific American -Eye Contact Quells Online Hostility- 
http://bit.ly/1KGk00e

41

http://bit.ly/1KGk00e
http://bit.ly/1IfW181


att  diskutera sig  fram till  en gemensam lösning på ett  visst  problem och forskarna

upptäckte att de var betydligt mer fientliga mot varann då de satt i olika rum och bara

chattade med varann men tonen blev en helt annat när de fick använda sig av videochatt

och alltså kunde se varandra i ögonen via datorskärmarna när de diskuterade. En av

forskarna menade att ögonkontakten underlättare för att väcka empatiska känslor och

förståelse för hur mottagaren reagerade på det som diskuterades och på vilket sätt som

argumenten lades fram. 

3.4. Grupptryck

Precis som professor Solomon Asch och professor Philip Zimbardo (se avsnitt 3.2) drog

som slutsats av sina experiment så är vi människor som de sociala varelser vi är väldigt

påverkade av grupptryck i vissa situationer. Enligt författarens egna erfarenheter så är

detta  särskilt  tydligt  i  internetforum.  Goda människor  löper  en  risk  att  under  vissa

förutsättningar  bli  onda.   Johan Waara89 menar  att  det  finns  en  brist  på  studier  på

grupptryck i  slutna grupper.  I  slutna grupper  ökar risken att  människan ”leker följa

John”. Alla förtryckta och underordnade grupper vill hävda sin rätt och sin stolthet mot

de värderingar som anses fria. Om de inte hävdade sin rätt skulle motsatsen få dem att

känna skam och skuld. Historiskt symboliseras detta bra genom arbetarrörelsens kamp

för  att  arbetaren  ska  känna  stolthet  genom  att  ge  arbetarrörelsens  värderingar

samhällelig genomslagskraft, 90Rika ”borgare” och företrädare för kapitalet påverkades

av  arbetarrörelsen  att  skämmas  och  känna  skam  för  sin  sociala  position.  Att  vara

arbetarklass ansågs vara något fint  genom dessa värderingar inte minst ser man det

genom John  Lennons  låttext  från  1971  ”Working  class  hero  is  something  to  be”.

Dagens samhälle är fyllt av många normer och referensgrupper. Med hjälp av andra

jämförelse-  eller  referensgrupper  kan en  upprorisk  stolthet  stå  upp gentemot  någon

normrepresentant som försöker spela på en rädsla för skam.91 Idag har dessutom annan

stor samhällsmakt kommit att ta allt mer plats, nämligen antal. Det försvårar att tycka

och tänka annorlunda än den stora massan. Det krävs andra, mycket starka normer för

att kunna stå emot ett grupptryck. Som enskild anpassar man sig hellre än riskerar att

89  Utbildad psykolog vid Uppsala Universitet och Koordinator vid Psykologiska Indstutionen.
90  Olofsson P-O, Sjöström B, Existens och sociala relationer, sid 36
91  Olofsson et al, sid. 37
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stå där med skammen. Påverkan sker genom gruppförankrade inställningar.92 Ska man

försöka förändra en gruppnorm och inställning så görs det bäst genom att engagera hela

gruppen.93 Hat riktar sig mot den eller det som vi uppfattar som annorlunda och inte

lika mycket värt som oss själva. Det finns flera mekanismer som driver en människa till

att hata. Det handlar ofta om en avsky mot den grupp eller den person som hatet riktas

emot. Precis som i den fysiska världen så är avsikten att smutskasta, förminska och det

kan med gruppdynamik på exempelvis nätforum förstärka ”vi” och ”dom” känslan. Hot

och  hat  används  också  för  att  hota  och  skrämma  den  enskilde.  Doug  Gross  har

publicerat  en  artikel  för  CNN  där  Gross  skriver  att  så  kallade  nättroll  ofta  är

”vardagssadister”.94 Gross hänvisar till en grupp kanadensiska forskare som har gjort ett

onlineexperiment där de kom fram till att de som hatar, hotar och kränker andra på nätet

har  större  benägenhet  än  andra  att  uppvisa  tecken  på  sadism,  psykopati  och

Machiavellism.95 Sambandet var så pass tydligt att forskarna menar att det går att säga

att nättroll som de också kallas är vardagssadister. De njuter av att få hata och hota

generellt. Detta ter sig inte som den vanliga typen av mobbing utan sadister vill bara

”ha  roligt”  och  använder  internet  som sina  arena.  Elza  Dunkels  som  var  med  på

seminariet om näthat i Umeå (se under avsnitt  1:3) forskar på hur människan beter sig

på internet. Dunkels menar att vissa av internetforumen vaggar in de som hatar och

hotar i en känsla av att inom forumet så befinner de sig med likasinnade och därför

skruvas säkerhetsventilen av och värre saker än någonsin kommer fram. Det blir som

en  känsla  av  förtrolighet  fast  på  internet.  Inom  gemenskapen  på  forumet  kan

användarna dela vad som helst utan att ha en tanke på att som sägs inom forumet kan

läcka fram till tredje man. 

 Att hata och hota på nätet kan vara en flykt undan egna tillkortakommanden och sin

egen ångest. Att leva tätt inpå som en grupp  är inte alltid nödvändigt för att det ska

uppstå ett  grupptryck utan det kan räcka med att  känna gemenskap. Genom att  dra

paralleller  till  Zimbardos  exempel  på  hur  soldater  agerar  och  förändras  i  en

krigssituation och den undersökning som Doug Gross gjort så verkar det som att om

samhällsskeptiker samlas i ett gäng eller på ett nätforum med en gemensam känsla av

92 Sjölund Arne, Gruppsykologi, sid 225
93  Sjölund Arne, Gruppsykologi, sid. 228
94 Gross Doug,  Survey-Online trolls are sadists http://cnn.it/1deLEX5
95  En brist på respekt för moral och en tendens att manipulera eller exploatera andra.
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att befinna sig i samhällets krigszon och det faktum finns att de känner utanförskap

finns en risk att en ”fiende” utpekas och därmed ges också ”rätt” att förfölja och kränka

denna gemensamma fiende.

3.4.1.Härskartekniker

Härskarteknik är att genom mer eller mindre medvetna strategier påverka(manipulera)

sin  omgivning.  Detta  kan  ske  genom  osynliggörande,  att  tysta  eller  marginalisera

personer genom att ignorera dem. Detta kan vara som utfrysning på ett internetforum.

Ingen kommenterar vad en specifik person skriver eller kanske förlöjligas personens

kommentarer med en föraktfull underton. I andra sammanhang kan det förekomma en

typ av tolkningsföreträde av den som anser sig ha rätt att avgöra vad som räknas i helt

ovidkommande  frågor.  Förminskande  i  form  av  stereotypisering  och  sexuella

trakasserier förekommer också ”Lilla gumman/gubben så här är det” 

Snabba  beslut  präglas  internet  också  av  med  tanke  på  hur  forum och  till  exempel

Facebook är utformade. Beslut kan stressas fram och där ”härskaren” döljer viktiga

aspekter i förvirrande och eventuellt även förvanskad information. Många använder sig

också av ”Vi strategier” för att få andra att förstå att förväntas tycka likadant och följa

ledaren. Eller också framkallar det en känsla av att den som utsätts står ensam och har

alla emot sig och har fel åsikt.96 Effekten som ryktesspridning på nätet har blev ganska

tydlig i  Instagrammålet (se avsnitt  2.8).

3.4.2.Åskådareffekten/ansvarspulverisering

En annan effekt som blir väldigt tydlig på internet är den så kallade åskådareffekten. Ju

fler som bevittnar ett övergrepp eller liknande händelse ju mer osannolikt är  det att

någon ingriper. I England har fenomenet kallats ”The walk-on-by-syndrome” det vill

säga ”om ingen ser det som händer så händer det inte”97 Paralleller skulle kunna dras

till förintelsen menar författaren då Förintelsen troligen aldrig skulle kunna ägt rum

utan att så kallade ”bystanders”. Många människor ansåg det säkert som fel det som

nazisterna gjorde men  genom att det sker en  tyst fördelning av ansvaret för att säga

96  Om härskartekniker: http://www.narcissism.se/harskartekniker
97  Om åskådareffekten  http://bit.ly/1Gmv4Sy      sid 1
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stopp  mellan  alla  närvarande görs  istället  ingenting.  Alla  får  en  lika  stor,  vilket  i

praktiken blir en väldigt liten del av ansvar vardera så  leder det till att ingen agerar

emot den större massan.  Ju fler som närvarar ju mindre del får varje individ att ansvara

för.  Det  hävdas  ofta  att  det  är  alla  andras  ansvar  att  agera  men  det  bemöts  med

argument  som  att  ”ingen  annan  gjorde  ju  något”.  Det  finns  också  en  helt  annan

mekanism i dessa situationer. Den enskilde observerar de andras agerande och bedömer

andras passivitet som ett bevis på att ingen behöver ingripa. Det blir som en ond cirkel

av passivitet trots en känsla hos var och en att någon borde agera.

Det  kan  också  vara  tvärtom.  Börjar  någon  i  en  större  grupp  att  säga  emot  eller

protestera mitt ett övergrepp så är det lättare för den som protesterar att få fler att hjälpa

till. Detta kallas för ansvarströskel. Den som säger ifrån tar en risk men plötsligt är det

lättare för andra att  gripa in.  Det krävs gemensamma värderingar om vilket sätt  att

agera som är det riktiga. Det är lättare att få en enskild individ att agera om individen

känner sig sedd och får därmed ett krav på sig att agera. Även i gruppsamarbete så är

det lättare om varje individ känner sig sedd och därmed känner sitt individuella ansvar.

Denna insikt  gör  fenomenet  åskådareffekt  intressant  framförallt  ur  ett  demokratiskt

perspektiv. Åskådaren har i alla lägen till och med under hot och terror åtminstone ett

ögonblick att kunna välja, ett litet handlingsutrymme. Med beaktande av detta ter sig

åskådareffekten hos personer med makt, som lever i fria stater utan terror. En viktig

lärdom att dra av Förintelsens åskådare är att det är bara åskådarens beslut att ingripa

som kan  skapa  ett  medmänskligare  klimat  menar  författaren  och  i  vår  tid  så  kan

paralleller mellan förintelsens åskådare och mänskligt agerande på internet definitivt

dras. En åskådare kan många gånger ”välja” att inte riktigt förstå var som händer. De

vet att något outhärdligt pågår framför ögonen på dem men de anser sig inte vara i

position att kunna påverka eller finner eventuellt till och med skäl att inte protestera.

Åskådaren tror eller intalar sig själv att en öppen protest gör det värre för den utsatte.

Åskådaren kan också vara helt likgiltig för vad den utsatte drabbas av eller så låter

åskådaren helt enkelt bli att skaffa sig kunskap eftersom det går lätta sitt samvete på så

sätt och intala sig att det går i iallafall inte att göra något för att förbättra den utsattes

situation.98

98   om åskådareffekten- http://bit.ly/1Gmv4Sy
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Åskådareffekten har också upptäckts i samband med övervakning som exempelvis vid

kamerabevakning.99 Vetskapen om att övervakning finns gör att människors känsla för

det personliga ansvaret sjunker. Den enskilde får en känsla av att om någon ”storebror”

bevakar så kommer den utsatte kunna få hjälp utan att den enskilde behöver agera. Det

är dock troligare att dokumentationen sparas och används för att beivra brott senare än

att det får någon direkt effekt. Detta skulle kunna jämföras med att moderera sidor på

internet.  Om förövaren  får  för  sig  att  skriva  något  olagligt  leds  denne  snabbt  in  i

tryggheten att det kommer att modereras bort. Det kan å andra sidan också leda till en

känsla av att vara censurerad och det leder till att den enskilde inte vågar uttrycka sig

vilket kan vara hämmande för debatten. 

Ansvarspulverisering brukar forskarna kalla den passivitet som är förknippad med att

många ”hatar i grupp”. Det väcker en känsla av att om alla andra gör på ett visst sätt så

kan den enskilde, utan egen skuld i det hela, göra likadant. Tydligast är detta på forum

som  exempelvis  Flashback  och  bland  de  så  kallade  Nättrollen.  Trollen  startar

diskussioner som eventuellt får med sig flera anhängare och de får då flera att hata i

grupp. Flashbacks användare ges möjligheten att vara anonyma och kan uttrycka sig

relativt fritt vilket likasinnade aktörer utnyttjar för att trigga varandra och hatet växer

sig där allt starkare. Nättrollen kan ses som karriärister.100 Målet för dessa troll jämför

Johan Waara med att  ha  ett  spelmissbruk Likheten  ligger  i,  menar  Waara,  att  både

spelmissbrukaren och nättrollen är att båda individerna har en önskan om att stiga i

graderna och bli en mäktigare karaktär. Ansvarspulveriseringen blir tydlig i och med att

användare på Flashback (och liknande sidor) hatar i grupp och får därmed en känsla av

att deras sätt att uttrycka sig och bete sig är socialt accepterat och därför finns ingen

anledning att  ändra sitt beteende. Acceptansen finns emellertid endast inom forumet

många  gånger  och  framförallt  mellan  likasinnade.  Många  gånger  blir  det  som  en

nedåtgående spiral som börjar med oskyldiga inlägg som sedan blir grövre och grövre.

Skribenterna påverkas också av jargongen på forumen. Forumen blir nästan att jämföra

med en dataspelsvärld där man upplever sig som en rollfigur i spelet mer än att vara en

ansvarstagande individ i den fysiska världen. 

99  Övervakningens oanade effekter: http://fof.se/tidning/2007/4/overvakningens-oanade-foljder

100 Waara Johan, Karriärsugna troll, http://bit.ly/1fANBih
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4. Tvärvetenskaplig aspekt på juridik och psykologi.

4.1. Hur kan socialpsykologin användas för att förstå näthat?

Vad kan juristen och psykologen vinna på att samarbeta när det gäller så kallat näthat?

Ja  egentligen  är  det  väl  tre  expertområden  som  möts,  juridik,  psykologi  och

informationsteknologi.  Bortsett  från  den  tekniska  biten  så  är  det  för  juristens

uppsåtsbedömning av vikt att förstå ett visst mått av psykologi och kanske i synnerhet i

relation till kränkningar på nätet så är socialpsykologin i fokus. Användare av internet

interagerar i de allra flesta fall med andra och när det gäller olaga hot, ofredande, förtal

och förolämpning krävs det ju minst två parter. Internet i sig är något som människan

gör sig beroende av i olika grader då internet kan ses som en utvidgning av människan

sociala  relationer.  Den nya  tekniken har  ett  snabbare  förlopp  än  någonsin  tidigare

vilket  ändrar  det  sociala  samspelet  delvis  och  därigenom  förändras  även  olika

samhällskulturer men detta gör även att samhällets problem blir mer utmärkande. I takt

med att  människan flyttat  ut  en  stor  del  av  sin  sociala  samvaro  på nätet  så  flyttas

problemen från att vara fysiska till att vara psykiska vilket så kallat näthat är ett tydligt

exempel på. Kränkningar som tidigare var verbala har förändrats till att bli skrivna ord.

Ord som upplevs som mer eller mindre osynliga. Om inte människan är medveten om

att  internet  är  en  förlängning  av  människan  själv  så  blir  människan  inaktiv  och

beroende av tekniken. Om människan istället ser internet som ett primitivt verktyg gör

detta användarna aktiva och självmedvetna. Detta synsätt bidrar  till att synliggöra de

nya problem som uppkommit genom internets genomslagskraft. För att kunna arbeta

preventivt mot de sociala problem som internet kan anses bidra till så måste individerna

bli mer aktiva och behärska internet som en förlängd arm och inget annat.  En viktig

aspekt är enligt författarens mening att människans relation till internet verkar vara en

generationsfråga. Denna inställning verkar forskaren Elza Dunkels, som forskar på barn

och ungas närvaro på nätet, också ha. Dunkels menade att det ter sig uppenbart att det

finns en generationsklyfta när det gäller digitala mediers del i vardagslivet. Den äldre

generationen verkar ha inställningen att det är väl bara att stänga av och logga ut från

sociala  medier  så  skulle  problemen   med  kränkningar  på  internet  vara  lösta.  Det

”verkliga livet är det fysiska livet” För den yngre generationen är det digitala livet en

integrerad del av vardagen som inte går att bara stänga av.  Dunkels har skrivit om
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kränkningar på nätet bland annat i en artikel för Skolverkets räkning.101  I artikeln så

skriver Dunkels att forskningen har visat att människan har svårt att ta till sig ny teknik

utan att gå igenom en fas av mer eller mindre panik och det som skapar panik i en

generation blir respekterat i nästa.102 

För  att  juristen  ska  kunna  göra  bra  uppsåtsbedömningar  så  krävs  kunnande  om

människans  psykosociala  liv.  Inte  minst  vid  likgiltighetsbedömningen.

Socialpsykologin  hjälper  till  att  skapa  förståelse  kring  vad  som kan  anses  vara  en

avsikt, insikt och framförallt likgiltighet. 

4.2. Effekten av att vara anonym på internet

Effekten av att vara anonym och kanske just i synnerhet bristen på ögonkontakt gör att

individen agerar annorlunda på nätet än vad individen gör i det fysiska livet. Det går

inte  att  bortse  ifrån  när  en  uppsåtsbedömning  ska  göras.  Likaså  måste  de

härskartekniker  och  dominansbeteende som finns  hos  vissa individer  som härskar  i

internetforum beaktas. Det finns ”fotsoldater” som endast handlar på uppdrag av en

”härskare” och som bland annat Milgram var inne på i sitt experiment om lydnad så

kanske fotsoldatens uppsåt närmast är att följa sin ”härskares” vilja än att fotsoldaten

har ett uppsåt till själva gärningen som sådan. ”Härskaren” är fortfarande skymd av en

typ  av  anonymitet  och  ”fotsoldaterna”  får  skulden.  Anonymitet  gör  enligt

socialpsykologisk  forskning  som  beskrivits  ovan  att  individens  empatiska  känslor

minskar dels på grund att att gärningsmannen inte ser/hör sitt offers reaktioner och dels

på grund av bristen på ögonkontakt.  Vad gäller  uppsåtet  så  ska ju  det  ske  med en

medvetenhet eller i vart fall likgiltighet om följden. Det som torde kunna föreligga i de

flesta  fall  av  kränkningar  på  nätet  är  i  så  fall  likgiltighetsuppsåt.  Gärningsmännen

uppvisar likgiltighet för följden av deras kränkningars spridning och vilken effekt de får

genom att gömma sig bakom alias eller total anonymitet. 

101   Dunkels, E, Kränkningar i skolan, Vad är särskilt med kränkningar på nätet?
102A a s. 5 
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4.3. Grupptryckets inverkan

Grupptrycket märks tydligast av på internets forum där likasinnade samlas i en viss

grupp eller på en viss sida för att diskutera. Det blir en ”vi och dem” känsla som många

gånger inte överensstämmer med verkligheten och på så sätt kan framförallt en apatisk

känsla byggas upp inom forumet om hur fruktansvärd världen är för ”de förstår ju inte

oss, vi inom detta forum”. Det blir precis som forskarexperimenten i avsnitt 3.4 visade

en ”Följa John” mentalitet. Det behöver inte vara en grupp som samlas fysiskt utan det

räcker  med den sammanhållning  som en diskussionsgrupp på ett  forum ger  för  att

grupptrycksmekanismer ska aktiveras. Grupptryck behöver inte alltid vara negativt för

när det gäller kränkningar så kan det även stoppa kränkningar om tillräckligt många går

samman emot den/de som håller på med så kallat näthat. Antal är en stor kraft att räkna

med.  Grupptrycket kan  vara  mycket  avgörande  för  en  persons  handlande  och

situationen på internetpåminner en del om situationen med härskare och fotsoldater.

5. Avslutande kommentarer

5.1. De lege ferenda

När lagstiftaren stiftade de lagar som alltjämt idag är tillämpliga så såg människans

kommunikationsmöjligheter helt annorlunda ut än idag så den översyn som nu sker är

välbehövlig.  Inom  den  utredning  som  i  denna  framställning  omnämndes  i

avgränsningsavsnittet  så  diskuteras  en  skärpning  av  den  så  kallade  BBS-lagen.  På

seminariet  i  Umeå  så  tog  Therese  Enarsson  upp  detta  skärpningsförslag  som  har

diskuterats. Enarsson uttrycker en tveksamhet till om detta räcker. Hon menar att det

måste till  en generell modernisering av straffrätten istället åtminstone kring de brott

som sker  online.  Fler  än  Enarsson har  efterfrågat  straffrättslig  lagändring  kring  de

kränkningar som sker på nätet. Förre överåklagaren Sven-Erik Alhem har efterfrågat

lagändring  kring  ärekränkningsbrotten.103  Sven-Erik  Alhem  vill  se  att  åtal  om

ärekränkning   väcks  av  en  åklagare.  Alhem  menar  att  det  faktum  att   förtal  och

förolämpning finns kvar under enskilt åtal istället för allmänt åtal är något som finns

kvar sen den tid då det var förbehållet några få att skriva och synas i debatten. I dagens

103  Pehrson Josefin, Näthatet: Alhem kräver lagändring, Svenska Dagbladet 2013-02-07 - 
http://bit.ly/1FwhKFp
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samhälle ser det  annorlunda ut och det är positivt ur demokratisk synvinkel att allt fler

medborgare nu engagerar sig i samhället men det gör också att fler kan bli påhoppade

menar Alhem. Det är ett steg i rätt riktning den förändring som nu har skett som gör att

åklagaren  kan  ta  upp  ärekränkningsbrotten,  förtal  och  förolämpning,  om det  finns

särskilda skäl för det enligt 5 kap 5§ BrB. Men som Alhem är inne på så vore det bättre

om ärekränkningsbrott  utreds  av  polis  med  förbehållet  att  polisen  ska  inte  behöva

utreda enklare former av förolämpningar såsom om någon i stridens hetta mellan två

personer  kallats  för  idiot  eller  liknande.  Det  skulle  dock  inte  kräva  den  mängd  av

exempelvis förolämpningar som rättsfallen i denna framställning ger en bild avför att

åtal  ska  kunna  väckas.  Med  beaktande  av yttrandefriheten  så  måste  individer  och

offentliga  människor  i  synnerhet  i  viss  mån  tåla  inlägg  som kan  verka  kränkande.

Gränsen behöver dock dras tidigare än att det ska krävas ett större antal kränkningar

eller att det ska vara särskilt påkallat av samhällets intresse att hot, hat och kränkningar

stoppas i den offentliga, digitala världen. Det är  viktigt precis som Alhem påpekar att

näthatsinlägg utreds  ordentligt  då det  kan  visa sig att  det  finns allvarliga hot  som

upptäcks först vid noggranna utredningar och förhör. Det är viktigt att näthat  bemöts av

polisen med ett ingående förhör av den utsatte. Det behövs en attitydförändring för att

den utsatte inte ska mötas med kommentarer  till exempel om hur svårt det är att spåra

IP nummer och få information från servrar utomlands. Det krävs också en ordentlig

uppbyggnad av internationella  nätverk där  länderna hjälps  åt  med just  brott  online.

Märker medborgaren att rättsväsendet tar dessa ärenden på allvar så  bidrar det till ett

bibehållet  förtroendet  för  rättsväsendet  även  om det  enskilda  ärendet  inte  leder  till

lagföring.  Det  viktiga  är  att  anmälan  inte  avskrivs  direkt  på  grund  av  ointresse,

okunskap. Riksrevisionen har uppmärksammat att rättsväsendets hantering av IT-brott

och IT-relaterad brottslighet. Riksrevisionen har tillsatt en utredning som just nu utreder

rättsväsendets hantering av it-brott och it-relaterad brottslighet.104 Rapporten publiceras

inte  förrän  i  November  2015  så  tyvärr  har  inget  material  kunnat  användas  ur  den

rapporten.   I  inledningen  till  utredningen  konstateras  emellertid  att  rättsväsendet

behöver bli bättre på att hantera brott online då brotten på nätet håller på att utveckla

sig till en ny typ av mängdbrott. Polis och åklagare har trots ökade resurser inte lyckats

förbättra uppklaringsstatistiken. Det finns stora brister i hur rättsväsendet hanterar brott

104  Riksrevisionen: Rättsväsendets hantering av it-brott och it-relaterad brottslighet http://bit.ly/1JmR8LP
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som  är  IT-relaterade.  Om  inte  rättsväsendet  lyckas att  hålla  jämna  steg  med

utvecklingen  så  finns  det  stora  risker  att  brottsutredningsarbetet  försämras  vilket

påverkar  allmänhetens  förtroende  för  rättsväsendet.  En  väldigt  positiv  insikt  under

arbetet med denna uppsats är att fler och fler instanser i samhället  mer och mer börjat

intressera sig för och söka kunskaper inom den digitala världens utveckling vilket är

väldigt bra. Precis som Therese Enarsson är inne på så verkar det finnas en övertro på

att hat och hot går att lagstifta bort. Visst lagstiftningen behöver moderniseras för att bli

ännu mer teknikneutral men det behövs mer än modernisering av lagen. Vid sidan av en

modernare lagstiftning så krävs enligt författarens mening att det sker ett kunskapslyft

angående IT och de utmaningar som följer med att vi alla är mer aktiva i den digitala

världen. Kunskapen behöver bli bättre i hela rättsväsendet och likaså hos den enskilde

medborgaren.  Det  är  uppenbart  att  då  journalister  inte  längre  vågar  göra  sitt  jobb,

politiker inte vågar uttala sig i känsliga frågor och den enskilde utsätts för en grövre

form av kränkningar så måste mycket förändras för att möta den nya tidens tekniska

utmaningar på egentligen gamla problem.  Forskningen visar att  effekterna av att  ha

varit utsatt för mobbing under skoltiden påverkar livskvaliteten genom hela livet och att

mobba andra innebär enligt forskningsstudier en ökad risk för brottsligt beteende senare

i  livet.105 Glädjande nog så har  ett  stort  arbete  inom  polisen påbörjats  nu med ett

utvecklande av ett IT-center. En stor fördel med det nya centret är att det verkar gagna

ett  internationellt  samarbete  vilket  är  ytterst  angeläget  eftersom internet  inte  är  en

nationell utan en internationell arena. Polisen har tillsammans med Myndigheten för

samhällsskydd  och  beredskap  (MSB),  Nationella  operativa  avdelningen  (före  detta

Rikskriminalpolisen), Försvarsmakten och Försvarets radioanstalt (FRA) tagit fram en

rapport som heter  ”Informationssäkerhet – trender 2015”.106Tanken med rapporten är

att  ge en lättillgänglig bild av informations- och cybersäkerhetsområdet.  I rapporten

omnämns en utredningsrapport som Försvarsberedningen författade år 2013 ”Vägval i

en globaliserad värld (DS 2013:33). Där anges  att sårbarheterna som uppstår i dagens

globala  it-system  är,  och  inom  överskådlig  tid  kommer  att  vara,  en  av  de  mest

komplexa frågorna. Detta gäller naturligtvis även andra brott än just näthat också men

det är intressant att konstatera att det händer ganska mycket på ganska många olika

forsknings-  och  utredningsområden  i  nuläget  gällande  utvecklingen  av  vår  alltmer

105 BRÅ. (2012). School bullying, Depression and Offending Behavior Later in Life. http://bit.ly/1TNjLXy
106  MSB-Informationssäkerhet Trender 2015 ,  http://bit.ly/1RH9z0G
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frekventa aktivitet på internet. Likaså den tidigare omnämnda statliga utredningen om

personlig  integritet  kommer  att  bli  färdig  kommande  år  vilket  gör  att  det  troligen

kommer hända mycket på området inom kort men inget som dessvärre finns möjlighet

att vidare belysa inom ramen för denna uppsats.

5.2. Slutsats 

Internet är en naturlig del av vår vardag  och dess möjlighet till anonymitet och inte

minst spridningsfunktionen har inneburit många fördelar för människan. Internet har

inneburit en stor förändring för den psykosociala dynamiken i samhället. Många som

tidigare inte vågade delta i debatten av en eller annan anledning vågar nu ta plats på

internet  och  få  sin  röst  hörd  inför  en  större  publik  än  någonsin.  Så  att  förbjuda

anonymitet är troligen inte rätt väg att gå. Dock ska det inte vara omöjligt att begå brott

och gömma sig. Spridningsmöjligheten gör att det är billigt och går  snabbt att nå ut till

många mottagare samtidigt. Självklart har internets fördelar även kommit att användas

för brottsliga syften. Den viktigaste slutsatsen som alla som närvarande på seminariet i

Umeå verkade enas emellertid är att internet inte ska ses som orsaken till den ökning av

kränkningar  (och för  all  del  annan IT-relaterad  brottslighet  också)  som vi  ser  idag.

Naturligtvis bidrar  internet med sin möjlighet till anonymitet och spridningsfunktionen

till  problematiken  men  hot,hat  och  kränkningar  har  alltid  funnits.  Det  som  måste

förändras  är   allmänhetens  värderingar  och  konsekvenstänkande  för  det  enskilda,

individuella agerandet. Användning av internet gör att vi riskerar att göra stor skada på

mycket kort tid. Detta inser nog ej gemene man inser vid första anblicken. Kränkningar

på nätet har en väsentlig  likhet med mobbing i den fysiska världen och det är risken för

en  ”snöbollseffekt”.  En  användare  börjar  med  en  kommentar  och  sen  faller  nästa

användare  in  och så  vidare.  Skillnaden är  antalet  förövare  och inte  att  förglömma,

antalet åskådare. Ett exempel som media skrivit mycket om relativt nyligen är det drev

som drabbade författaren Marcus Birro.107  Som beskrivits ovan så är det inte ovanligt

att en auktoritär skribent  tar ”ledningen” och sedan fortsätter folk att hata den som

utvalts till subjekt  utifrån flera olika anfallsvinklar. Ibland kan även härskartekniker

107  Frick Chang, Här är näthatet mot Marcus Birro, Nyheter idag 2014-11-24, http://bit.ly/1dhrv2J
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användas men det framstår som om härskartekniker mestadels finns utrymme för inom

forum med likasinnade medlemmar såsom Flashback. 

Onlinebrotten  ställer  särskilda  krav  på  straffrättens  uppsåtsbegrepp  eftersom  både

härskartekniker,  anonymiteten  och  grupptryck  får  helt  nya  dimensioner  online.

Spridningen  gör  att  det  är  lättare  för  härskare  att  få  större  antal  anhängare.

Anonymiteten  bidrar  till  känslan  av  att  vara  onåbar  för  eventuella  repressalier  och

grupptycket kan anses massivt med tanke på hur många användare som kan interagera

med  varandra  samtidigt.  Troligen  kommer  domstolarna  att  även  fortsättningsvis  ha

antalet  kränkningar   som  en  viktig  del  av  uppsåtsbedömningen  vilket  gör  att

uppsåtsbegreppets  ändamålsenlighet  på  nätet  kan  ifrågasättas.  Eftersom  uppsåt  ska

bedömas som alla andra bevis så ska uppsåt bedömas för varje enskild handling enligt

författarens uppfattning. Då blir sammanvägningen av antal kränkningar lite märklig.

En  kränkning  torde  vara  tillräckligt  om  uppsåt  finns  för  den  enskilda  gärningen.

Likgiltighetsbedömningen blir särskilt intressant när det kommer till att kränkningar på

nätet.  Många gånger kan gärningsmannens avsikt vara  att kränka sitt offer men det

faktum att tjejerna i Instagram-målet endast skulle kunna dömas för förtal på grund av

antalet målsägande ter sig felaktigt. Uppsåt har de väl redan till första kränkning torde

åklagaren kunna visa. Det ska bli intressant att se hur domstolarna kommer döma i mål

framöver  när  det  gäller  kränkningar  på  nätet. Särskilt  i  de  fall  likgiltighetsuppsåtet

anses föreligga och då domstolarna öppnat för en vid bedömning av uppsåt så är och

frågan är om inte den nedre gränsen för uppsåt borde definieras ännu tydligare för att

inte likgiltighetsuppsåtet  ska bli en ”slasktratt”.  Det ska ju ha ett bevisvärde i  varje

enskild handling, inte vara en bedömning av en attityd hos den tilltalade. 

På nätet är det lätt att användarna får känslan av att forumets anonymitet skapar en

känsla av säker zon men att avsikten med det som diskuteras inte är att det ska komma

till allmänhetens kännedom. Men att fälla för ett uppsåtligt brott i dessa situationer går

emot skuldprincipen som uppsåtsbegreppet bygger på alltså att ingen ska dömas för

brott utan skuld.108 Dock bör eventuellt en ansvarsprincip kunna träda in. För det är ju

samtidigt så att om det godtas att kunskapen om hur nätets spridningsfunktion fungerar

anses alltför låg hos allmänheten så skulle det inte ge domstolarna någon möjlighet att

fälla gärningsmän för brott på internet. Internet är ett spridningsmedium och att hävda

108 Asp, Ulväng, Jareborg, Kriminalrättens grunder, sid 297

53



att  man  som  gärningsman  inte  ha  uppsåt  till  spridningsmöjligheten  tyder  enligt

författarens uppfattning på en brist på konsekvenstänkande och brist på IT-kunskaper.

Konsekvenstänkandet verkar försvinna då användare  upplever nätet som en låtsasvärld

där användarna som skribenter söker uppmärksamhet och bekräftelse. I det empiriska

studiematerial som ligger till grund för denna framställning så verkar det ibland som

om tonen på nätet också kan sägas bara vara en jargong och att skribenterna inte menar

något illa. Det är ju precis som i den fysiska världen  viktigt att samtliga inblandade är

medvetna om vad det som skrivs har för innebörd. Det måste beaktas att det tar inte

många sekunder för en anonym hatstorm att svepa  fram över nätet och dra med sig allt

och  alla.  Inga  ordval  ser  sig  för  fula  för  internet  verkar  vara  en  ganska  allmän

uppfattning dessvärre. Språk är makt men att kunna tala/skriva för sin sak kräver också

att  talaren/skribenten  kan  växla  till  åhörarrollen  och  lyssna  till  motståndarens

synpunkter. En verklig dialog är det som gör att förmedlingen av ett budskap når fram

om nu den verkliga ambitionen är att kunna påverka! 

54



KÄLLFÖRTECKNING

Nytt juridiskt arkiv avdelning två

NJA II 1962 s.159.

Propositioner

Prop. 1962:10  Kungl. Maj:s proposition med förslag till brottsbalk.

Prop. 1992/93:141 om ändring i brottsbalken m.m.

Prop. 1997/98:15 Ansvar för elektroniska anslagstavlor.
Prop. 1997/98:43 Tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsgrundlagens

tillämpningsområden  Barnpornografifrågan m.m.

Prop. 2001/02/74  Yttrandefrihetsgrundlagen och Internet 

Prop. 2001/02:150 Lag  om  elektronisk  handel  och  andra  

informationssamhällets tjänster. 

Statliga utredningar

SOU 1996:185 [Straffansvarsutredningens betänkande Straffansvarets gränser]

SOU 1997:49  [Grundlagsskydd för nya medier] 

SOU 2001:08 [Yttrandefrihetsgrundlagen och Internet]

Betänkanden och uttalanden konstitutionsutskottet

1997/98:KU19 Tryckfrihetsförordningens  och  yttrandefrihetsgrundlagens  

tillämpningsområden - barnpornografifrågan m.m.

1998/99:KU4 Tryckfrihetsförordningens  och  Yttrandefrihetsgrundlagens  

tillämpningsområden-barnpornografifrågan

2001/02:KU21 Yttrandefrihetsgrundlagen och Internet, m.m.

2002/03:KU8 Yttrandefrihetsgrundlagen och Internet [vilande grundlagsförslag 

och följdlagstiftning]

55



Pågående statliga utredningar

JU 2014:10 Utredningen om ett modernt och starkt straffrättsligt skydd för

den personliga integriteten.

Justitiekanslerns beslut

Justitiekanslerns beslut 1992-02-06 i ärende 470-92-30 och 2010-11-25 i ärende 6319-

10-31

LITTERATUR

Asp Petter, Ulväng Magnus, Supplement till allmän kriminalrätt , Iustus förlag, 2008

Asp, Petter, Ulväng, Magnus & Jareborg, Nils,  Kriminalrättens grunder , 2 uppl.,

Iustus Förlag, Uppsala 2013.

Holmqvist Lena Leijonhufvud Madeleine Träskman Per-Olof Wennberg Susanne,

Brottsbalken-en kommentar del 1, studentutgåva 6, Norstedts Juridik, 2009.

Jareborg Nils, Handling och uppsåt: : en undersökning rörande doluslärans underlag

= Action and criminal intent, Norstedts förlag,1969.

McLuhan,  M. (R.  Matz övers.)  Media-människans utbyggnader (2  uppl.).  Falun:

Norstedts. 1999 (Originalarbetet publicerat 1964).

Milgram Stanley, Lydnad och auktoritet, Berlingska Boktryckeriet, 1975.

Olofsson P-O,  Sjöström B,  Existens  och  sociala  relationer,  studentlitteratur  Lund,

1993.

Sandgren, Claes,  Rättsvetenskap för uppsatsförfattare – Ämne, material metod och

argumentation, 2 uppl., Norstedts Juridik, Stockholm 2011. 

Schultz Mårten, Näthat, Scandinavian Books ,Danmark, 2013.

Sjölund Arne, Gruppsykologi, 2 upplagan, Raben & Sjögren, 1979.

Strahl Ivar, Allmän rättslära i vad angår brotten, Norstedts förlag, 1976.

Juridiska artiklar

Ulväng Magnus, Likgiltighet — kan man bevisa en attityd JFT (Tidskrift utgiven av

Juridiska föreningen i Finland) 5–6/2008.

56



ELEKTRONISKA KÄLLOR

Juridiska  elektroniska artiklar

Borgeke Martin, Likgiltighetsuppsåt i teori och praktik, SvJT 2015/383

http://bit.ly/1egwbai

http://svjt.se/svjt/2015/383

Ulväng Magnus  ,   Likgiltighetsuppsåt,   SvJT 2005/01

http://svjt.org/svjt/2005/1

Elektroniska artiklar

Frick Chang, Här är näthatet mot Marcus Birro, Nyheter idag 2014-11-24

http://bit.ly/1dhrv2J

(  http://nyheteridag.se/har-ar-nathatet-mot-marcus-birro-totti-hade-tagit-livet-av-sig  )

Gross Doug -Survey-Online trolls are sadists,  CNN, 2014-02-11

http://cnn.it/1deLEX5

(  http://edition.cnn.com/2014/02/11/tech/web/online-trolls-sadists/index.html?hpt=te_r1  )

Gustavsson Matilda,Trollen härskar i nätets utmarker.Sydsvenska dagbladet 2010-10-

31

http://www.sydsvenskan.se/kultur--nojen/trollen-harskar-i-natets-utmarker/

Mark, L., & Ratliffe, K. Cyber worlds: New playgrounds for bullying. Computers in the

Schools, 2011

http://bit.ly/1dfPEq0   

   http://10-musketeers.wikispaces.com/file/view/Cyber+Worlds-+New+Playgrounds+for+Bullying-

+Con.pdf  . 

Moyer Wenner Melinda, Scientific American 2012-08-02- Eye Contact Quells Online

Hostility

http://bit.ly/1KGk00e

http://www.scientificamerican.com/article/rudeness-on-the-internet/

57

http://www.scientificamerican.com/article/rudeness-on-the-internet/
http://bit.ly/1KGk00e
http://10-musketeers.wikispaces.com/file/view/Cyber+Worlds-+New+Playgrounds+for+Bullying-+Con.pdf
http://10-musketeers.wikispaces.com/file/view/Cyber+Worlds-+New+Playgrounds+for+Bullying-+Con.pdf
http://bit.ly/1dfPEq0
http://www.sydsvenskan.se/kultur--nojen/trollen-harskar-i-natets-utmarker/
http://edition.cnn.com/2014/02/11/tech/web/online-trolls-sadists/index.html?hpt=te_r1
http://cnn.it/1deLEX5
http://nyheteridag.se/har-ar-nathatet-mot-marcus-birro-totti-hade-tagit-livet-av-sig/
http://bit.ly/1dhrv2J
http://svjt.org/svjt/2005/1
http://svjt.se/svjt/2015/383
http://bit.ly/1egwbai


Pehrson Josefin, Näthatet: Alhem kräver lagändring, Svenska Dagbladet 2013-02-07 

 http://bit.ly/1FwhKFp

(  http://www.svd.se/alhem-vill-ha-lagandring-mot-nathat_7896144  )

Subrahmanyam  Kaveri,  Greenfield  Patricia,  Online  communication  and  adolescent

relationships, 2008

http://bit.ly/1IhwcXZ

(http://muse.jhu.edu/journals/foc/summary/v018/18.1.subrahmanyam.html) 

Suler John, The psychology of  cyberspace, 2004

 http://truecenterpublishing.com/psycyber/disinhibit.html

Tännsjö  Torbjörn-  Ett  öppet  samhälle  kräver  ansvar  för  det  egna ordet-DN Debatt

2011-07-31 

http://bit.ly/1RLW93m

http://www.dn.se/debatt/ett-oppet-samhalle-kraver-ansvar-for-det-egna-ordet/

Snaprud Per, Övervakningens oanade följder, Forskning och Framsteg, 2007-06-01

 http://fof.se/tidning/2007/4/overvakningens-oanade-foljder

Waara Johan, Karriärsugna troll

http://www.johanwaara.se/jag-%C3%A4r-johan-waara-505846

Definitioner

Myndigheten för radio och tv om utgivningsbevis

http://bit.ly/1BaizYa

http://www.radioochtv.se/att-sanda/internetpublicering/utgivningsbevis/

Myndigheten för radio och tv om ansvarig utgivare

http://bit.ly/1AIT8gl

http://www.radioochtv.se/sv/att-sanda/krav-och-regler/ansvarig-utgivare/

58

http://truecenterpublishing.com/psycyber/disinhibit.html
http://www.radioochtv.se/sv/att-sanda/krav-och-regler/ansvarig-utgivare/
http://bit.ly/1AIT8gl
http://www.radioochtv.se/att-sanda/internetpublicering/utgivningsbevis/
http://bit.ly/1BaizYa
http://www.johanwaara.se/jag-%C3%A4r-johan-waara-505846
http://fof.se/tidning/2007/4/overvakningens-oanade-foljder
http://www.dn.se/debatt/ett-oppet-samhalle-kraver-ansvar-for-det-egna-ordet/
http://bit.ly/1RLW93m
http://muse.jhu.edu/journals/foc/summary/v018/18.1.subrahmanyam.html
http://bit.ly/1IhwcXZ
http://www.svd.se/alhem-vill-ha-lagandring-mot-nathat_7896144
http://bit.ly/1FwhKFp


Om härskartekniker: 

http://www.narcissism.se/harskartekniker

Om socialpsykologi-Gordon Allports definition  .

http://psychology.about.com/od/profilesal/p/gordon-allport.htm

Om åskådareffekten:

http://bit.ly/1Gmv4Sy

(  http://www.levandehistoria.se/sites/default/files/wysiwyg_media/spelar_roll_vem_0.pdf  )

Rapporter

Brottsförebyggande rådets rapport (2014:9) om politikers utsatthet i sociala medierna 

http://bit.ly/1STQdH2

(http://www.bra.se/bra/nytt-fran-bra/arkiv/press/2014-05-15-politiker-ofta-utsatta-for-hot-och-

trakasserier-i-sociala-medier.html)

Brottsförebyggande  rådets  rapport  (2014:14)  om  hatbrott  -Statistik  över

polisanmälningar  med identifierade  hatbrottsmotiv  och självrapporterad  utsatthet  för

hatbrott. 

http://bit.ly/1dJBdf9

(  https://www.bra.se/download/18.5e2a4a6b14ab166759928c/1421243287010/2014_14_Hatbrott_2013.p

df  )

Brottsförebyggande rådets rapport (2014:16) om politikernas trygghetsundersökning 

http://bit.ly/1QmXIm1

(  http://www.bra.se/download/18.420e4a191465888e8218b1/1403697510392/2014_16_PTU_teknisk.pdf  )

Brottsförebyggande rådets rapport (2015:6) om polisanmälda hot och kränkningar mot

enskilda personer via internet rapport 

http://bit.ly/1BUqzsO 

https://bra.se/download/18.5e2a4a6b14ab166759985c/1422612591606/2015_6_Polisanm

%C3%A4lda+hot+och+kr%C3%A4nkningar+mot+enskilda+personer+via+internet.pdf

Friends rapport 2013

http://bit.ly/1M0Hmy1

(  http://issuu.com/friends.se/docs/fr13-0812  )

59

http://issuu.com/friends.se/docs/fr13-0812
http://bit.ly/1M0Hmy1
https://bra.se/download/18.5e2a4a6b14ab166759985c/1422612591606/2015_6_Polisanm%C3%A4lda+hot+och+kr%C3%A4nkningar+mot+enskilda+personer+via+internet.pdf
https://bra.se/download/18.5e2a4a6b14ab166759985c/1422612591606/2015_6_Polisanm%C3%A4lda+hot+och+kr%C3%A4nkningar+mot+enskilda+personer+via+internet.pdf
http://bit.ly/1BUqzsO
http://www.bra.se/download/18.420e4a191465888e8218b1/1403697510392/2014_16_PTU_teknisk.pdf
http://bit.ly/1QmXIm1
https://www.bra.se/download/18.5e2a4a6b14ab166759928c/1421243287010/2014_14_Hatbrott_2013.pdf
https://www.bra.se/download/18.5e2a4a6b14ab166759928c/1421243287010/2014_14_Hatbrott_2013.pdf
http://bit.ly/1dJBdf9
http://www.bra.se/bra/nytt-fran-bra/arkiv/press/2014-05-15-politiker-ofta-utsatta-for-hot-och-trakasserier-i-sociala-medier.html
http://www.bra.se/bra/nytt-fran-bra/arkiv/press/2014-05-15-politiker-ofta-utsatta-for-hot-och-trakasserier-i-sociala-medier.html
http://bit.ly/1STQdH2
http://www.levandehistoria.se/sites/default/files/wysiwyg_media/spelar_roll_vem_0.pdf
http://bit.ly/1Gmv4Sy
http://psychology.about.com/od/profilesal/p/gordon-allport.htm
http://www.narcissism.se/harskartekniker


Myndigheten för säkerhet och beredskap – Informationssäkerhet- Trender 2015.

http://bit.ly/1RH9z0G
https://www.msb.se/RibData/Filer/pdf/27494.pdf

Riksrevisionens granskning

http://bit.ly/1JmR8LP

(  http://www.riksrevisionen.se/sv/GRANSKNINGAR/Planering-och-uppfoljning/Pagaende-

granskningar/Pagaende-granskningar/Inledd-granskning-Rattsvasendets-hantering-av-it-brott-och-it-

relaterad-brottslighet/  )

Tekniska definitioner

IP nummer definition

http://ipnr.se/

Podcast definition

http://brapodcast.se/om/

Proxyserver definition

http://windows.microsoft.com/sv-SE/windows-vista/What-is-a-proxy-server

Server definition

http://techterms.com/definition/server

Undersökningar

Ungdomsstyrelsen,  Nätkränkningar  En  studie  av  svenska  ungdomars  normer  och

beteende, utgivningsdatum den 24 mars 2014.

http://bit.ly/1cSsHZM

http://lup.lub.lu.se/luur/download?func=downloadFile&recordOId=4359616&fileOId=4391571

Övriga elektroniska källor

BRÅ (2012)- School bullying, Depression and Offending Behavior Later in Life.

http://bit.ly/1TNjLXy
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http://ipnr.se/
http://bit.ly/1TNjLXy
http://lup.lub.lu.se/luur/download?func=downloadFile&recordOId=4359616&fileOId=4391571
http://bit.ly/1cSsHZM
http://techterms.com/definition/server
http://windows.microsoft.com/sv-SE/windows-vista/What-is-a-proxy-server
http://brapodcast.se/om/
http://www.riksrevisionen.se/sv/GRANSKNINGAR/Planering-och-uppfoljning/Pagaende-granskningar/Pagaende-granskningar/Inledd-granskning-Rattsvasendets-hantering-av-it-brott-och-it-relaterad-brottslighet/
http://www.riksrevisionen.se/sv/GRANSKNINGAR/Planering-och-uppfoljning/Pagaende-granskningar/Pagaende-granskningar/Inledd-granskning-Rattsvasendets-hantering-av-it-brott-och-it-relaterad-brottslighet/
http://www.riksrevisionen.se/sv/GRANSKNINGAR/Planering-och-uppfoljning/Pagaende-granskningar/Pagaende-granskningar/Inledd-granskning-Rattsvasendets-hantering-av-it-brott-och-it-relaterad-brottslighet/
https://www.msb.se/RibData/Filer/pdf/27494.pdf
https://www.msb.se/RibData/Filer/pdf/27494.pdf


   http://www.bra.se/bra/bra-in-english/home/publications/archive/publications/2012-06-11-school-

bullying-depression-and-offending-behaviour-later-in-life.html

P3 Dokumentär ”Instagramupploppen i Göteborg”

http://t.sr.se/1GZEdzf

https://sverigesradio.se/sida/avsnitt/563349?programid=2519

Persondata på Annelie Häyrén Weineståhl

http://bit.ly/1HMrDPL

http://www.uu.se/ViewPage.actionsiteNodeId=19040&languageId=1&contentId=-1

Podcast om vad som kan ligga bakom hotfulla kommentarerna på internet 

http://bit.ly/1IfW181

http://www.gender.uu.se/ViewPage.action?

tarContentId=283527&siteNodeId=16664&amp;languageId=3&amp;contentId=-1

Waara Johan, Karriärsugna troll

http://bit.ly/1fANBih

http://www.johanwaara.se/2015/02/16/karri%C3%A4rsugna-troll-25566822

Waara Johan, Trolla på avpixlat.

http://bit.ly/1e3nH5v

http://www.johanwaara.se/2014/02/18/trolla-p%C3%A5-avpixlat-20509188

Zimbardo ”The Lucifer Effect”

http://lucifereffect.com/

Åklagare RättsPM 2014-2 Förtal och förolämpning

http://bit.ly/1FvKJcB 

http://www.aklagare.se/PageFiles/13569/R%C3%A4ttsPM%202014-2.pdf

Åklagarmyndighetens riktlinjer  Uppsåt (RåR 2006:1)

http://bit.ly/1Gta4US

http://www.aklagare.se/PageFiles/3765/R%C3%A5R%202006%2001%20Upps%C3%A5t

%20%28textversion%29.pdf
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http://www.aklagare.se/PageFiles/3765/R%C3%A5R%202006%2001%20Upps%C3%A5t%20(textversion).pdf
http://www.aklagare.se/PageFiles/3765/R%C3%A5R%202006%2001%20Upps%C3%A5t%20(textversion).pdf
http://bit.ly/1Gta4US
http://www.aklagare.se/PageFiles/13569/R%C3%A4ttsPM%202014-2.pdf
http://lucifereffect.com/
http://www.johanwaara.se/2014/02/18/trolla-p%C3%A5-avpixlat-20509188
http://bit.ly/1e3nH5v
http://www.johanwaara.se/2015/02/16/karri%C3%A4rsugna-troll-25566822
http://bit.ly/1fANBih
http://www.gender.uu.se/ViewPage.action?tarContentId=283527&siteNodeId=16664&amp;languageId=3&amp;contentId=-1
http://www.gender.uu.se/ViewPage.action?tarContentId=283527&siteNodeId=16664&amp;languageId=3&amp;contentId=-1
http://bit.ly/1IfW181
http://www.uu.se/ViewPage.actionsiteNodeId=19040&languageId=1&contentId=-1
http://bit.ly/1HMrDPL
https://sverigesradio.se/sida/avsnitt/563349?programid=2519
http://t.sr.se/1GZEdzf
http://www.bra.se/bra/bra-in-english/home/publications/archive/publications/2012-06-11-school-bullying-depression-and-offending-behaviour-later-in-life.html
http://www.bra.se/bra/bra-in-english/home/publications/archive/publications/2012-06-11-school-bullying-depression-and-offending-behaviour-later-in-life.html


Samtliga elektroniska källor  är kontrollerade 2015-06-23

Rättsfallsförteckning

Högsta domstolen

NJA 1959 s.   63

NJA 1966 s. 565

NJA 1968 s. 500

NJA 1980 s. 514

NJA 1990 s. 231

NJA 1996 s.   27

NJA 2004 s. 176

Hovrätterna

Göta hovrätts dom i mål nr. B 81-12

Göta hovrätts dom i mål nr. FT 2010-10

Göta hovrätts dom i mål nr. FT 2522-10

Hovrätten för Västra Sverige mål nr. B 3232-11

Hovrätten för Västra Sverige mål nr. B 4638-13

Hovrätten för Västra Sverige mål nr. B 4673-13

RH 1983:166

RH 2004:70

RH 2009:40

Svea Hovrätt mål nr. B 4235-12

Svea Hovrätt mål nr. B 7460-07

Svea Hovrätt mål nr. FT 3777-11

Tingsrätterna 

Eskilstuna tingsrätts dom i mål  B 2617-12 
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