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Meddelande om Nordiska rådets rekommendation 2/2022 om digitala hot 
och kränkningar 
 

Rekommendationen 

 

Nordiska rådets rekommendation 2/2022 om digitala hot och kränkningar har föl-

jande innehåll: 

  

at udarbejde en fælles nordisk strategi til bekæmpelse af digitale krænkelser og 

trusler. 

 

Nordiska ministerrådets meddelande 
 

Nordiska ministerrådet instämmer i Nordiska rådets bedömning att digitala kränk-

ningar hotar den sociala sammanhållningen och demokratin i Norden, bland annat på 

grund av hur de begränsar den offentliga debatten och enskilda individers yttrande-

frihet.  

 

I sitt betänkande redogör utskottet för några studier som visar på denna effekt. Här 

hänvisas bland annat till Nordiska ministerrådets rapport ”The angry internet” från år 

2020.  Denna rapport är resultatet av ett av flera viktiga projekt som Nordiska mi-

nisterrådet har genomfört inom detta område.  

 

Bland relevanta projekt som Nordiska ministerrådet har genomfört i närtid kan t.ex. 

nämnas att frågan hur det demokratiska samtalet begränsas av hat och hot mot kvin-

nor och sexuella minoriteter diskuterades vid eventet ”The Shrinking Democratic 

Space: Who is Heard and Who Decides?” som arrangerades gemensamt av Nordiska 

ministerrådet och UN Women i samband med CSW år 2021.  

 

Under 2021 arrangerade Nordiska ministerrådet även konferensen ”Gender Based 

Hate, Threat and Harrassment on the Internet” som hade till syfte att identifiera 

goda exempel och konkreta åtgärder i de nordiska länderna för att motverka könsba-

serade trakasserier och hat. Resultatet av denna konferens har publicerats i publikat-

ionen ”Preventing Online Gender-based Violence in the Nordics”. 

 

Frågan om könsbaserat hat och hot i det offentliga rummet med fokus på internet är 

en fråga som de nordiska jämställdhetsministrarnas har arbetat aktivt med sedan 

2013, och det är en fråga som jämställdhetsministrarna fortsätter att prioritera inom 

ramen för sitt samarbetsprogram. Det gäller särskilt med tanke på vikten av att lyfta 

fram fakta och kunskap och att dra nytta av varandras erfarenheter.  

 

År 2016 etablerade Nordiska ministerrådet ett nordiskt nätverk mot sexism och 

hatiska uttalanden. I nätverket ingick nordiska aktörer som arbetar för jämställdhet i 
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samhället. Projektet resulterade i en antologi med rekommendationer till nordiska 

jämställdhetsmyndigheter och ombudsmän om hur de kan bekämpa sexism och 

hatiska uttalanden på internet. Samma år arrangerade Nordiska ministerrådet en 

paneldiskussion med experter på detta tema vid årets möte för FN:s 

kvinnokommission (CSW).  

 

Under år 2017 genomförde Nordiska ministerrådet en kartläggning av den rättsliga 

regleringen i Norden ur ett jämställdhetsperspektiv med fokus på hat och hot på 

internet. Rapporten innehåller även en genomgång av central forskning och 

rapporter på nordisk nivå, och innehåller en beskrivning av de förändringar som 

skulle möjliggöra ett mer effektivt arbete mot näthat med koppling till kön.  

Det bör också nämnas att Nordiska ministerrådet år 2019 genomförde en 

tvärsektoriell internationell konferens med syfte att beskriva Metoo-rörelsen med 

särskilt fokus på hur rörelsen har påverkat unga människor med tanke på de sociala 

mediernas roll i samhället.  
 

Frågan om de digitala plattformarnas, eller tech-giganternas, ansvar beträffande hot 

och hat som förekommer på deras plattformar är också en fråga som prioriteras av 

Nordiska ministerrådet. Inom ramen för Nordiska ministerrådet har de nordiska kul-

turministrarna inrättat en tänketank med representanter för civilsamhället, forsk-

ningsvärlden och branschrepresentanter från hela Norden som ska se närmare på vil-

ket inflytande tech-giganterna bör ha på den offentliga debatten och hur det kan 

säkras att tech-giganterna understödjer ett öppet demokratiskt samtal istället för att 

underminera det. Tänketanken kommer att presentera sina förslag under det första 

halvåret 2023.  

 

Vid de nordiska justitieministrarnas möte den 15 juni 2022 diskuterades ett nordiskt 

samarbete för att bekämpa cyberkriminalitet, som kan inbegripa hot och kränkningar 

på internet. Ministrarna beslutade att ge Ämbetsmannakommittén för justitiefrågor 

(ÄK-JUST) i uppdrag att undersöka möjligheten för de nordiska länderna att koordi-

nera sitt samarbete med leverantörer av digitala tjänster i arbetet för att bekämpa 

denna kriminalitet. Ämbetsmannakommittén kommer att inleda sitt arbete med 

denna fråga under hösten 2022.  

 

Samtidigt är frågan om digitala hot och trakasserier och dess effekter på det demo-

kratiska samtalet även aktuell i EU-samarbetet. Detta gäller särskilt frågan om de di-

gitala plattformarnas ansvar. I december år 2020 lade EU-kommissionen fram ett för-

slag till en EU-förordning om en inre marknad för digitala tjänster som innehåller reg-

ler om ökat ansvar för leverantörer av förmedlingstjänster av sociala medier, bl.a. när 

det gäller brottslighet och aktiviteter som kan ha negativa effekter för grundläg-

gande rättigheter som yttrandefrihet och informationsfrihet, och för det offentliga 

samtalet. Enligt förslaget ska en europeisk nämnd för digitala tjänster inrättas som 

kan lämna yttranden och rekommendationer gällande tillämpningen av direktivet. 

Reglerna i denna förordning kommer att bli direkt tillämpliga i Danmark, Sverige och 



 
 

3 / 3 

Finland. EEA Joint Committee kommer att ta ställning till om förordningen ska inkor-

poreras i EES-avtalet och därmed bli tillämplig i Norge och Island.  

 

Av denna redogörelse framgår att bekämpandet av digitala hot och trakasserier är en 

fråga som Nordiska ministerrådet prioriterar och arbetar aktivt med. Det är ett om-

råde där förutsättningarna snabbt förändras till följd av den tekniska utvecklingen. 

Därför är det särskilt värdefullt för de nordiska länderna att fortsätta bedriva ett kon-

tinuerligt utbyte av kunskap och erfarenheter. Som framgår ovan har ministerrådet 

också inlett ett arbete med en gemensam nordisk ansats i fråga om de digitala platt-

formarnas inflytande på den offentliga debatten. Ministerrådet ska även undersöka 

möjligheterna för de nordiska länderna att koordinera sitt samarbete med tjänstele-

verantörer för att bekämpa cyberkriminalitet. Därtill kommer utformningen av det 

fortsatta nordiska samarbetet i denna fråga sannolikt också att vara beroende av den 

kommande EU-förordningen om en inre marknad för digitala tjänster. Det är Nor-

diska ministerrådets bedömning att frågan om ett eventuellt fördjupat nordiskt sam-

arbete för att bekämpa digitala kränkningar och hot, inklusive formerna för ett så-

dant samarbete, inte kan avgöras innan vi kan se resultatet av dessa pågående pro-

cesser. 

 

Nordiska ministerrådet kommer att beakta Nordiska rådets rekommendation i sina 

fortsatta överväganden om hur det nordiska samarbetet för att bekämpa digitala 

kränkningar och hot ska utformas, och därvid även överväga behovet av en gemen-

sam nordisk strategi. Nordiska ministerrådet ber därför att få återkomma till Nor-

diska rådet i denna fråga. 

 

 

Köpenhamn, den 1 september 

Nordisk Ministerråd for justitsspørgsmål (MR-JUST) 


