
Vanliga nätbrott bland unga
 
Här beskrivs några brott som ungdomar ofta begår på internet, men som kanske 
inte alltid uppfattas som brottsliga. Det är omöjligt att på förhand säkert säga var 
gränsen för brottslig handling går och vad straffet kan bli, eftersom det beror på flera 
faktorer. Detta informationsblad kan dock fungera som en vägledning.

Händelse 

En person får tag på lösenordet till någon 
annans e-postkonto och använder kontot för att 
skicka e-post under falsk identitet.
 
Brott
• Dataintrång

Straff
• Böter eller fängelse i högst två år

Kommentar:
Man bör inte lämna ut uppgifter till sitt e-postkonto 
som t.ex. lösenord. Då riskerar man att någon 
skickar meddelanden i ens namn och läser ens 
e-post.

Händelse

En person säger kränkande saker om någons 
etniska eller religiösa tillhörighet i en chatt, t.ex. 
”negerjävel” eller ”judesvin”.

Brott
• Hets mot folkgrupp

Straff
• Fängelse i upp till två år

Kommentar:
Hets mot folkgrupp är ett allvarligt brott, något som 
många är omedvetna om.

En person laddar ned ett fildelningsprogram och 
installerar det på familjens dator. Programmet 
används för att ladda ned musik och film som lagts 
ut på internet utan upphovsmannens tillstånd. 
Personen låter andra hämta filer från familjens 
dator.

Brott
• Brott mot Lag om upphovsrätt till 
    konstnärliga och litterära verk

Straff
• Böter eller fängelse i högst två år

Kommentar:
Upphovsrättsbrott är kanske det vanligaste brottet 
som begås av unga på nätet. Än så länge finns bara 
några få domar för fildelning i Sverige och därför är 
det svårt att säga vad straffet blir. Förutom straff 
riskerar man även att få betala dyra skadestånd till 
upphovsmännen.

Händelse 
 
Någon kommer över en kränkande bild på en 
annan person och publicerar den på nätet 
(webbsida, chattforum etc.) utan tillstånd.

Brott
• Brott mot Personuppgiftslagen, PUL (om 
    personen på bilderna kan identifieras)
• Ofredande
• Sexuellt ofredande (om bilderna har ett 
    sexuellt motiv)

Straff
• Brott mot PUL: Böter
• Ofredande: Böter eller fängelse upp till ett år
• Sexuellt ofredande: Böter eller fängelse upp   
    till två år

Kommentar: 
Detta är ett mycket vanligt brott på nätet. Om man 
medverkar på bilder i sexuella situationer bör man 
tänka på att bilderna senare kan spridas på nätet.

Händelse
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Händelse

Någon annonserar ut en vara på en nätauktion. 
Den som vinner budgivningen betalar in pengar, 
men ingen vara levereras.
 
Någon annonserar ut en vara på en nätauktion. 
Varan levereras till vinnaren, men denne betalar 
aldrig varan.

En person gör reklam för en s.k. cam-show på en 
chatt. Den som vill titta på showen betalar in 
avgiften på ett konto eller fyller på ett kontantkort 
till en mobiltelefon, men någon show blir aldrig av.

Brott
• Bedrägeri

Straff
• Fängelse i upp till två år

Kommentar:
Bedrägeri är ett vanligt brott på nätet. Ofta 
annonseras olagliga varor ut (t.ex. piratkopierade 
dekoder-kort) eller tjänster som inte är helt 
rumsrena (t.ex. posering i webbkamera). På så 
sätt räknar man med att den som blir bedragen 
inte ska vända sig till polisen.

En person skickar nakenbilder på sig själv till 
någon annan över nätet utan att mottagaren bett 
om det. Med bilderna följer kommentarer av 
sexuell natur.

Brott
• Sexuellt ofredande

Straff
• Böter eller fängelse upp till två år

Kommentar:
Det här beteendet är vanligt i chatt och e-post. 

Händelse

Två personer blir osams på nätet. Den ena skriver 
inlägg som ”jag ska slakta dej” eller ”du kommer 
att bli ihjälslagen”.

Brott
• Olaga hot

Straff
• Böter eller fängelse upp till ett år

Kommentar:
Att kommunicera via nätet kan vara svårt. Man har 
inte tillgång till kroppsspråk och tonfall och därför 
blir det ibland missförstånd. Det händer att gräl i 
t.ex. en chatt leder till kränkande kommentarer i 
ett forum, ryktesspridning m.m.

Händelse


