Brott på nätet
Olaga hot

Att någon hotar att skada dig, din egendom eller någon i din närhet. Det kan därmed vara hot mot personer och hot
mot platser. För att hotet ska vara brottsligt måste hotet uppfattas som allvarligt. Alltså är det mottagaren som avgör
om hotet känns allvarligt (t.ex. känner rädsla för sin säkerhet).
Länk till källa: https://polisen.se/lagar-och-regler/lagar-och-fakta-om-brott/hot/

Exempel på olaga hot på nätet: Hoten mot Jimmy Durmaz efter VM 2018,
samt hot via Instagram om skolskjutning mot skolor.

Kränkande fotografering

Att i hemlighet fotografera eller filma någon som befinner sig i sin privata miljö eller på en annan plats som är avsedd
att vara privat, exempelvis på en toalett, i ett omklädningsrum eller liknande.
Länk till källa: https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/betankande/krankande-fotografering_H001JuU21

Exempel på kränkande fotografering: Filma/fota någon som duschar,
samt smygfotografera någon i ett omklädningsrum.

Olaga integritetsintrång

Att sprida integritetskänsliga bilder och uppgifter, som nakenbilder och så kallad hämndporr. Det kan också vara
olagligt att sprida t.ex. en bild eller film från en olycksplats där människor är skadade.
Länk till källa: https://omni.se/olaga-integritetsintrang-en-av-17-nya-lagar-2018/a/ngA5Km

Exempel på olaga integritetsintrång: Sprida nakenbilder på andra via Snapchat.

Sexuella trakasserier (sexuellt ofredande)

Att bland annat ge en person sexuella förslag, som en person inte vill ha. Det kan också vara att skicka meddelanden,
bilder eller filmer som har med sex att göra, och som personen inte har bett om.
Länk till källan: https://www.umo.se/vald-och-krankningar/sexuella-overgrepp-och-trakasserier/sexuella-trakasserier/

Exempel på sexuella trakasserier på nätet: Få dickpicks ofrivilligt skickade till sig

Hatbrott

Kan vara hets mot folkgrupp samt olaga diskriminering. Motivet för brottet är att kränka en person, en folkgrupp eller
en annan sådan grupp av personer på grund av bland annat etniskt ursprung, trosbekännelse eller sexuell läggning.
Länk till källa: https://polisen.se/utsatt-for-brott/olika-typer-av-brott/hatbrott/

Exempel på hets mot folkgrupp på nätet: Skriva rasistiska kommentarer på Facebook.

Förolämpning

Att förolämpa någon med anspelning på hans eller hennes ras, hudfärg, nationella eller etniska ursprung eller
trosbekännelse eller förolämpning mot någon med anspelning på hans eller hennes sexuella läggning. Huvudregeln
för förolämpning är att inte utreda det om inte målsägaren själv vill.
Länk till källa: https://www.aklagare.se/om-brottsligheten/olika-brottstyper/fortal-och-forolampning/

Förtal

Att sprida bilder, filmer eller kommentarer som är integritetskränkande eller spridning av uppgifter om att en person
ska ha begått mycket allvarliga brott. T ex att sprida rykten om någon med avsikt att skada någons rykte och/eller
spridning av osanna uppgifter.
Länk till källa: https://www.aklagare.se/om-brottsligheten/olika-brottstyper/fortal-och-forolampning/

Exempel på förtal på nätet: Instagram-målet i Göteborg 2012, där två tjejer
spred rykten om andra ungdomar via ett öppet instagramkonto.

