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Hva er straffbart på nett? 

• Norges Lover er gjeldene/kommer til anvendelse også i det digitale rom! 

• Ingen forskjell på digitale og andre krenkelser. 

 

Eksempel på straffbare forhold på nett: 

Identitetskrenkelse:  

§ 202. Med bot eller fengsel inntil 2 år straffes den som uberettiget setter seg i besittelse av en 

annens identitetsbevis, eller opptrer med en annens identitet eller en identitet som er lett å 

forveksle med en annens identitet, med forsett om å  

a) oppnå en uberettiget vinning for seg selv eller en annen, eller   

b) påføre en annen tap eller ulempe.   

Medvirkning straffes på samme måte. 

Eks: Falsk profil på sosiale medier 

 

Hensynsløs adferd 
§ 266. Den som ved skremmende eller plagsom opptreden eller annen hensynsløs adferd krenker 
en annens fred, straffes med bot eller fengsel inntil 2 år. 

Krenkelse av privatlivets fred 

§ 267. Den som gjennom offentlig meddelelse krenker privatlivets fred, straffes med bot eller 
fengsel i 1 år. 
 
Rasisme  (Hatkriminalitet) 
§ 185. Den som forsettlig eller grovt uaktsomt offentlig setter frem en diskriminerende eller 

hatefull ytring, straffes med bøter eller fengsel inntil 1 år. Som ytring regnes også bruk av 

symboler. Medvirkning straffes på samme måte. 

Med diskriminerende eller hatefull ytring menes det å true eller forhåne noen, eller fremme hat, 

forfølgelse eller ringeakt overfor noen på grunn av deres  

a) hudfarge eller nasjonale eller etniske opprinnelse,  

b)  religion eller livssyn,   

c) homofile legning, leveform eller orientering, eller   
d) nedsatte funksjonsevne. 
 
Konfliktrådet: 

• Enhver kan ta kontakt med konfliktrådet for hjelp og veiledning.   

• Konfliktrådene arbeider ut fra "forsonende justis" (Restorative Justice). Samfunnets 

reaksjon på en kriminell handling bør starte med å gjenopprette så mye som mulig av 

skaden offeret er blitt utsatt for.  

• Gjerningsmannen skal stimuleres til å forstå konsekvensene av egne handlinger og bli 

oppmuntret/få mulighet til å ta ansvar. 

• Metoden som brukes i konfliktråd, er megling og stormøter. 

• Avtalene inneholder enighet om erstatning, arbeid eller forsoning. 

• Konfliktrådsmegling viser seg svært hensiktsmessig.  Godt over 90 % av de sakene som 

er tatt opp til megling er blitt løst ved avtale. 

• Konfliktrådsordningen bygger på et positivt konfliktsyn: Konflikter er en naturlig del av 

livet og kan være en kime til vekst og utvikling. 



TIPS & RÅD  

• Ikke send bilder som du ikke er villig til å vise til din egen mor eller bestemor! 

• Ikke svar på sårende meldinger 

• Behold meldingen 

• Fortell det til noen 

• Rapportér problemer 

• Respektér deg selv og respektér andre 

• Vær forsiktig med å gi ut opplysninger om deg selv 

• Spør om lov før du legger ut opplysninger om eller bilder av andre 

• Blokkér avsenderen 

• Røde Kors-telefonen, RING GRATIS: 800 333 21 (www.korspahalsen.no) 

• www.slettmeg.no  

 

 

http://www.korspahalsen.no/

