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Varför är hat och hot på nätet en så
angelägen fråga?

• Internet är en central del i vår vardag och idag 
gäller det även för näthatet

• Näthatet påverkar oss i sådan utsträckning att vi 
undviker vissa diskussioner, digitala rum och 
möjligen att överhuvudtaget att delta i det 
offentliga samtalet.



Vad är näthat?



Hat

“du vet vad jag gör med dig och dina
terroristbröder… “

“Såna som du behöver inte en rullstol, du tar 
onödig plats och lurar systemet och missbrukar
våra samhällsresurser. Jag ska döda dig! 

“…Det bästa man kan göra för jämställdheten i 
Sverige är att gå ut med ett basebollträ och slå 
ihjäl sexistiska feministkräk .”



Hot

"Jag ska kapa ditt instagramkonto och lägga ut
nakenbilder på dig där..." 

“jag ska döda dig!”

“Jag ska bränna ner ditt hus…”



Andra kränkningar

”Du är ful som fan, feministfitta!”

“Du är en usel, inkompetent journalist”

Någon skickar oönskade nakenbilder till någon
annan

Någon sprider nakenbilder av en annan person



Hur vanligt är det, vem utsätts, och

vilka konsekvenser får näthatet?



Kunskapsläge

Vem utsätts och för vad? Män och kvinnor är utsatta i ungefär
samma utsträckning men för olika
former av näthat. Kvinnor och
minoritetsgrupper utsätts för sexism ch
rasism vilket innebär att näthatet blir
personligt. OBS! Kvinnor i offentligheten
utsätts i betydligt större utsträckning.

Vad väcker hatet? Vissa grupper (journalister, politiker,
forskare etc.) och ämnen så som
jämställdhet, migration etc.) får utstå
mer hat.

Vem är näthataren? P.g.a. de mängder av olika uttryck
näthatet kan ta kan vem som helst ligga
bakom. Men när det är organiserat eller
riktat mot journalister etc. är män i klar
majoritet.

Konsekvenser? Vissa röster och ämnen tystas.



Rättslig reglering av hat, hot 

och andra kränkningar

på nätet



Rättsligt skydd mot hatbrott

ras, etnicitet, hudfärg Skyddas av samtliga nordiska länders lagstiftning

nationalitet, religion Skyddas av samtliga nordiska länders lagstiftning

sexuell läggning Skyddas av samtliga nordiska länders lagstiftning

funktionsnedsättning Skyddas i Finland och  Norge

könsidentitet Skyddas i Finland (implicit) och Island (explicit)

kön, ålder, social status 
Skyddas inte explicit i något av de nordiska länderna 
(och oklart om implicit i de straffskärpande reglerna)

politisk eller annan åskådning Skyddas inte explicit i något av de nordiska länderna 
(och oklart om implicit i de straffskärpande reglerna)



Rättsligt skydd mot hot

Hot mot liv och hälsa Skyddas av samtliga nordiska länders 
lagstiftning

Hot mot någons egendom Skyddas i Danmark Norge och Island. I 
Sverige endast om det är allvarlig skada

Hot om att sprida bilder med 
integritetskränkande innehåll (non 
consensual pornography)

Skyddas i Norge, möjlighet till skydd på
Island och I Danmark. Från årsskiftet också
i Sverige. 

Hot som innehåller tvång Skyddas av samtliga nordiska länders 
lagstiftning



Rättsligt skydd mot upprepade
kränkningar

• Om det är fråga om samma gärningsperson så 
finns det ett rättsligt skydd

MEN om det är fråga om ett organiserat drev 
utfört av flera olika personer mot en person saknas 
rättsligt skydd 



Slutsatser



Moa Bladini, lektor i straffrätt
moa.bladini@law.gu.se 

Rapporten finns att ladda ner på
nikk.no 



”Men jämställdhet för mig är att man 
pullar en sexistisk feministhora i
vaginan med en stor kniv. Det bästa
man kan göra för jämställdheten i
Sverige är att gå ut med ett
basebollträ och slå ihjäl sexistiska
feministkräk .” 
Citat från ett kommentarsfält och sedermera ur en dom från en av Sveriges

hovrätter.
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