
LAGAR PÅ NÄTET

Förtal
Brottsbalken 5 kap 1 §

Förolämpning
Brottsbalken 5 kap 3 §

Din jävla slampa, ingen

tycker om dig!

Ana är så falsk,  hon snodde minmobil i omklädningsrummet!

Leo ligger med vem somhelst, akta er om ni inte villfå klamydia!

Förtal = Att prata illa om någon. Tex. att sprida* rykten att någon gjort något
brottsligt eller andra saker som får andra att tyckasämre om personen.

Förolämpning = Att prata illa direkt till någon

Om någon har sagt eller skrivit något nedsättande till dig

som har sårat din självkänsla. Det kan också vara kränkande

bilder och gester. 

Spridning: att dela vidare vad någon
annan skrivit kan också vara förtal!

Din äckliga bög!

Utsatt för brott på nätet? 
Det här kan du göra

SAMLA BEVIS ANMÄLA STÖD

Lär dig mer om lagar och rättigheter på Instagram @kollpalagen

Guide: Få bort bilder, filmer eller annan
känslig information 
Guide: polisanmälan steg-för-steg

Brottsofferjouren: ring116 006 eller
ungaboj.se 

Bris: ring 116 111 eller bris.se - de erbjuder
stödtelefon och chatt för barn och unga.

Ecpat: dittecpat.se - de kan hjälpa få bort
nakenbilder som spridits på nätet. De ger stöd
om kränkningar, hot och övergrepp på nätet
och IRL.

Näthatshjälpen.se - På hemsidan finns bl.a.:

Anmäl till polisen!  Ring 11414 eller besök
en polisstation. 

För att personen som gjort brottet ska få
ta ansvar och inte utsätta fler för brott. 
För att få ersättning från ditt
försäkringsbolag behöver du först göra en
polisanmälan. 
Du kan få hjälp, skydd och ersättning för
skador som du fått av brottet.
Att polisanmäla kan också göra det lättare
för vissa av oss att hantera det som hänt
och kunna gå vidare. 

1.

Varför ska du polisanmäla? 

2. Anmäl kontot/sidan! Har brottet skett på
sociala medier? Kontakta administratören till
sidan och anmäl personen eller kontot.

Ta screenshot på bilden/meddelandet. 
Dokumentera vad som hänt, skriv ner när
och var bilden/meddelandet delades. 
Länk till inlägget, på Instagram och
Facebook kan du kopiera direktlänk till
bilden/inlägget. 

Spara bevisen! Spara bilder och
anteckningar digitalt. Om du kan, skriv
också ut i pappersform. 

Vittnen! Visa bilden/meddelandet för en
person du litar på. Personen blir ditt
vittne.




