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1 Innledning 

 

 

1.1 Tema og problemstilling 

Oppgavens tema er det strafferettslige vernet mot hatefulle ytringer i straffeloven § 185. 

Bestemmelsen utgjør et inngrep i retten til ytringsfrihet, og gjør visse ytringer rettet mot 

beskyttede grupper straffbare. Det er de diskriminerende eller hatefulle ytringene som rammes 

av bestemmelsen, og de må fremsettes enten offentlig eller i nærvær av en som rammes av 

ytringen. Ytringer som i straffelovens forstand er diskriminerende eller hatefulle er de som 

truer eller forhåner noen, eller fremmer hat, forfølgelse eller ringeakt. Ytringene må også 

være knyttet til et av de lovfestede grunnlagene: a) hudfarge eller nasjonale eller etniske 

opprinnelse, b) religion eller livssyn, c) homofile orientering eller d) nedsatte funksjonsevne.  

 

Hovedproblemstillingen for denne oppgaven er hvorvidt kjønn bør bli inntas som et lovfestet 

grunnlag i straffeloven § 185, slik at også hatefulle ytringer på dette grunnlaget blir straffbare. 

En underproblemstilling som reiser seg i den forbindelse er hvem bestemmelsen skal ta sikte 

på å beskytte: Skal det være et minoritetsvern, eller skal man beskytte utsatte grupper? Er 

både kvinner og menn omfattet? Videre oppstår det spørsmål om hva formålet med et slikt 

vern er: Ønsker man å bekjempe et reelt samfunnsproblem, eller skal bestemmelsen først og 

fremst ha en holdningsskapende effekt? Jeg vil også problematisere nødvendigheten av et 

slikt vern holdt opp mot ytringsfriheten, og drøfte hva slags ytringer som eventuelt ville 

omfattes av bestemmelsen. 

 

1.2 Aktualitet  

I vår tid har internett blitt tilgjengelig for så godt som alle. Det har gjort det mulig for enhver 

med tilgang til en datamaskin å ytre seg offentlig og nå ut til et stort publikum. Dette har 

styrket ytringsfriheten.1 På den annen side har internetts inntog bidratt til en polarisering av 

samfunnsdebatten, og et stort omfang krenkende ytringer på nett. På bakgrunn av dette har 

grensedragningen mellom ytringsfrihet og hatefulle ytringer fått økt oppmerksomhet de siste 

årene.  

 

I 2016 lanserte Solberg-regjeringen en strategi for å forebygge og bekjempe hatefulle ytringer 

for 2016-2020. I denne ble det understreket et ønske om at slike ytringer prioriteres av 

politiet.2 Riksadvokaten har som følge av dette bedt politiet prioritere bekjempelse av 

 

1 Kulturdepartementet (2019) s. 1 

2 Riksadvokaten (2019) s. 9-10 
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hatkriminalitet.3 Dette har resultert i at flere slike saker også har kommet opp for retten. Den 

29. januar 2020 avsa Høyesterett to dommer som ytterligere klargjorde grensene for straffbare 

ytringer.4  

 

Den 12. mai i år ble det sluppet en statusrapport for gjennomføringen av regjeringens strategi 

mot hatytringer. Rapporten viste at økningen i antall anmeldelser innen hatmotivert 

kriminalitet fra 2015 til 2019 var på 119 prosent. I 2019 hadde antall anmeldelser som gjaldt 

hatefulle ytringer økt med 21 % fra året før. Hatefulle ytringer utgjorde 40 prosent av alle 

anmeldelsene innen hatkriminalitet.5 

 

Straffeloven § 185 om hatefulle ytringer er foreslått endret. I forbindelse med arbeidet med ny 

felles likestillings- og diskrimineringslov, ble det bestemt at også det strafferettslige 

diskrimineringsvernet skulle utredes. Dette ble gjort gjennom en enkeltpersonsutredning av 

Kjetil Mujezinović Larsen som forelå 13. september 2016. Utredningen vurderte blant annet 

om kjønn, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk og seksuell orientering skulle inkluderes i det 

strafferettslige diskrimineringsvernet, herunder vernet mot hatefulle ytringer i straffeloven § 

185.  

 

Larsen-utredningen konkluderte med at alle fire grunnlagene burde inkluderes. Dette ble 

begrunnet i hensynet til likebehandling. Larsens grunnholdning var at 

diskrimineringsgrunnlagene bør behandles likt, med mindre tungtveiende hensyn taler for det 

motsatte.6  I forlengelse av dette mente han at diskrimineringsgrunnlagene som har 

sivilrettslig vern også bør vernes etter straffeloven. Det ble også fremhevet at straff kan være 

et nødvendig supplement for de mest graverende formene for diskriminering, og at 

strafferettslig vern kan ha betydning for den alminnelige holdningsdannelse. 7 

 

Den 3. april 2020 la Justisdepartementet frem Prop. 66. L, der de gikk inn for å inkludere 

grunnlagene «kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk» i straffeloven § 185, samt å endre grunnlaget 

«homofil orientering» til «seksuell orientering». Departementet valgte i motsetning til Larsen 

ikke å foreslå å inkludere «kjønn» i bestemmelsen. Lovforslaget har per 20. mai ikke vært 

oppe til behandling i Stortinget.  

 

 

3 Riksadvokaten (2019) s. 7 

4 HR-2020-184-A (Se redegjørelse for denne under punkt 2.6.4.5) og HR-2020-185-A 

5 Kulturdepartementet (2020) s.  10 

6 Larsen (2016) s. 61-62 

7 Ibid s. 65 
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Den nye ytringsfrihetskommisjonen ble presentert den 14. februar 2020, over 20 år etter den 

forrige ytringsfrihetskommisjonen la frem sin utredning i 1999. Av hensyn til den 

teknologiske utvikling har man sett behov for en ny gjennomgang av ytringsfrihetens stilling.8 

Kommisjonen skal legge til rette for en bred offentlig debatt om temaet for utredningen og 

innhente ulike gruppers erfaringer. På bakgrunn av dette skal de blant annet vurdere tiltak for 

å fremme en bred deltakelse i det offentlige ordskiftet og problematisere skillet mellom 

krenkende ytringer som ikke er beskyttet av ytringsfriheten, og ytringer som er beskyttet, men 

likevel kan oppfattes som problematiske.9 Kommisjonens rapport skal legges frem for 

Kulturdepartementet innen utløpet av 2021. 10 

 

1.3 Metode 

I denne oppgaven vil jeg først foreta en rettsdogmatisk gjennomgang av det strafferettslige 

vernet mot hatefulle ytringer. I oppgavens første hoveddel vil jeg ta for meg ytringsfriheten og 

dens begrunnelser. Deretter vil jeg analysere og redegjøre for innholdet i straffeloven § 185, 

samt tolkningsspørsmål knyttet til det strafferettslige vernet sammenholdt med 

ytringsfriheten.  

 

Deretter vil jeg foreta en rettspolitisk analyse av hvorvidt det er behov for et strafferettslig 

vern mot hatefulle ytringer på grunnlag av kjønn. Jeg vil først redegjøre for relevante 

rettskilder på diskrimineringsområdet. For å belyse spørsmål om hva slags art og omfang det 

er av hatefulle ytringer rettet mot kvinner vil jeg gjennomgå noe forskning om dette. Som 

jurist har jeg ikke forutsetninger for å vurdere dem metodisk, men jeg vil likevel forholde meg 

til dem som empirisk grunnlag for de argumenter som begrunner mitt standpunkt.  

 

1.4 Rettskilder  

Hovedbestemmelsen som gjør hatefulle ytringer straffbare finnes i Straffeloven av 2005, 

kapittel 20 om vern av den offentlige ro, orden og sikkerhet, § 185. Bestemmelsen avløste den 

tidligere straffeloven av 1902 § 135a. Noen steder i teksten er bestemmelsen referert til som § 

135 a.  De to skal imidlertid forstås likt. Forarbeidene til § 185 presiserer at rettstilstanden 

som var etablert under § 135a videreføres.11 Straffeloven av 2005 trådte i kraft i 2015. 

 

Utgangspunktet for å klargjøre innholdet i straffeloven § 185 er en naturlig språklig forståelse 

av ordlyden. Videre må den tolkes i lys av resten av straffeloven, og øvrig lovgivning. I 

tillegg vil praksis fra Høyesterett være en viktig rettskilde for å tolke bestemmelsen. 

 

8 Kulturdepartementet (2019) s. 2-3 

9 Kulturdepartementet (2019) s. 3 

10 Kulturdepartementet (2019) s. 5 

11 Ot.prp.nr. 8 (2007-2008) s. 249 
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Straffelovens regulering av hatefulle ytringer har gjennomgått en rekke endringer. Forarbeider 

fra lovendringene vil også være viktige rettskildefaktorer.  

 

1.4.1 Diskrimineringslovgivning 

Den øvrige diskrimineringslovgivningen utgjør et bakgrunnsteppe for tolkning av det 

strafferettslige vernet mot hatefulle ytringer. Nasjonal lovgivning om diskrimineringsvern 

finnes blant annet i likestillings- og diskrimineringsloven av 2017, og i likhetsprinsippet i 

Grunnloven § 98.  

 

Sentrale konvensjoner som gir vern mot diskriminering er blant annet Den europeiske 

menneskerettighetskonvensjon (EMK), FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter 

(SP), og FNs kvinnediskrimineringskonvensjon (KDK). Disse tre konvensjonene er 

inkorporert i norsk lov gjennom menneskerettsloven (mrl.) § 2, og gitt forrang foran øvrig 

lovgivning etter § 3.  

Straffeloven § 185 har sin bakgrunn i Norges ratifisering av 

Rasediskrimineringskonvensjonen (RDK). RDK gjelder som norsk lov gjennom likestillings- 

og diskrimineringsloven § 5. I motsetning til EMK, SP og KDK er ikke denne gitt forrang 

etter menneskerettsloven § 3.  

Av hensyn til flyt i teksten har jeg valgt å benytte den norske oversettelsen av de ulike 

konvensjonene. Norsk er ikke et av de offisielle konvensjonsspråkene. Ved tolkningstvil er 

det de offisielle versjonene som gjelder.  

 

Europarådets konvensjon om forebygging og bekjempelse av vold mot kvinner og vold i nære 

relasjoner (Istanbulkonvensjonen) er også en relevant kilde i spørsmålet om å inkludere kjønn 

som beskyttet grunnlag i § 185. Konvensjonen trådte i kraft 1. november 2017, og Norge 

antas å oppfylle alle konvensjonens krav uten lovendring.12  

 

Uttalelser fra domstoler og overvåkningsorganer tilknyttet de ulike konvensjonene vil være 

relevante kilder. 

 

1.4.2 Ytringsfrihet 

Vernet mot hatefulle ytringer i straffeloven § 185 innebærer et inngrep i ytringsfriheten. 

Bestemmelsen skal tolkes i lys av ytringsfriheten, som kommer til uttrykk i Grunnloven § 

100, Den europeiske menneskerettskonvensjon (EMK) art. 10 og FNs konvensjon om sivile 

og politiske rettigheter (SP) art. 19. Ytringsfriheten har forrang foran straffeloven § 185, 

gjennom menneskerettsloven § 3, Grunnloven § 92 og lex superior-prinsippet. Få å klargjøre 

 

12 Prop. 66 S (2016-2017) s. 24 
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hvordan avveiningen mellom hensynet til ytringsfrihet og diskrimineringsvern skal foretas vil  

rettspraksis, forarbeider og uttalelser fra folkerettslige organer ha betydning. Jeg vil også 

benytte noe juridisk teori om dette.  

 

1.4.3 Andre kilder 

En utredning om det strafferettslige diskrimineringsvernet foretatt av Kjetil Mujezinovic 

Larsen i 2016 vil være en sentral kilde i oppgavens del 3. Det samme gjelder ulike 

høringsinstansenes svar på høringsforslaget, og til sist det nye lovforslaget Prop. 66 L. Jeg vil 

også benytte noe statistikk og rapporter om hatefulle ytringer for å belyse spørsmålet om 

«kjønn» bør inkluderes i det strafferettslige vernet mot hatefulle ytringer i oppgavens tredje 

del. Dette er ikke rettskilder, men har likevel argumentasjonsverdi. Det samme gjelder 

juridisk teori, som jeg har benyttet meg av i liten grad, da bibliotekstilgangen har vært 

begrenset våren 2020.  

 

 

1.5 Avgrensning og den videre fremstilling 

Oppgavens hovedfokus vil være på straffeloven § 185. Jeg vil redegjøre for vilkårene for at 

bestemmelsen skal komme til anvendelse, og i begrenset grad trekke på sammenlikninger til 

øvrig straffelovgivning. Jeg vil ikke ta for meg annen hatkriminalitet eller de alminnelige 

straffbarhetsvilkårene, med unntak av noen bemerkninger knyttet til skyldspørsmålet. 

Spørsmål om medvirkning og forsøk vil heller ikke bli problematisert.  

 

I del 2 om gjeldende rett, vil jeg først gjøre rede for ytringsfriheten og dens begrunnelse. 

Ytringsfriheten har sider som grenser opp mot en rekke rettsområder – som åndverksrett, 

retten til privatliv, samfunnsmoral, blasfemi, med videre. Jeg vil ikke gå inn på disse. Jeg vil 

ta for meg vernet mot hatefulle ytringer, hensyn bak vernet og vilkår som må være oppfylt. 

Jeg vil også se på noen av grensedragningene mellom ytringsfrihet og hatefulle ytringer som 

har blitt trukket i rettspraksis. Av plasshensyn vil jeg bare ta for meg det mest sentrale her.  

 

Rasediskrimineringskonvensjonen er med på å danne et bakgrunnsteppe for det strafferettslige 

diskrimineringsvernet. Jeg vil til en viss grad gå inn på denne fortløpende i del 2. 

Konvensjonen har imidlertid relativt liten overføringsverdi i spørsmålet om å tilføye kjønn 

som beskyttet grunnlag, og jeg vil av den grunn ikke behandle den for seg.  

 

I oppgavens siste del vil jeg se på hvorvidt man bør inkludere «kjønn» som et beskyttet 

grunnlag etter straffeloven § 185. I tilknytning til dette vil jeg gjennomgå noe av den 

relevante diskrimineringslovgivningen knyttet til dette grunnlaget.  Dette er et stort 

rettsområde med mange aktører, og jeg vil kun ta for meg de mest sentrale for denne 

oppgaven.  
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Opprinnelig inneholdt oppgaven også en drøftelse om hvorvidt grunnlaget kjønnsidentitet og 

kjønnsuttrykk burde inkluderes i vernet etter straffeloven § 185. I løpet av arbeidet med 

oppgaven har regjeringen Solberg fremmet forslag om å inkludere disse grunnlagene, og jeg 

vil av den grunn ikke gå inn i drøftelser rundt dette slik det opprinnelig var tenkt. 

Justisdepartementet vurderte også hvorvidt kjønn burde inkluderes i vernet. Jeg vil foreta en 

kritisk gjennomgang av departementets argumentasjon knyttet til dette, og trekke 

sammenlikninger mellom argumentene mot å inkludere kjønn, med argumentasjonen for å 

inkludere «kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk», samt å endre det vernede grunnlaget «homofil 

orientering» til «seksuell orientering». 

 

 

2 Gjeldende rett  

 

2.1 Ytringsfriheten   

Ytringsfriheten er en rett til fritt og offentlig å gi til kjenne og motta tanker, hensikter og 

følelser. Dette kan gjøres i form av tale, skrift, bilde eller gjennom andre uttrykksmidler.13 

Ideen om ytringsfrihet kan spores tilbake til antikken, og i opplysningstiden ble den utpenslet 

som en menneskerettighet.14 Opplysningstidens ide om at legitim statsdannelse skjer på 

bakgrunn av frie individers tilslutning til en samfunnskontrakt, forutsetter retten til fritt å 

kunne uttale seg.15 Muligheten til å påvirke gjennom ytringer er viktig både for 

enkeltindividet og for ivaretakelse og videreutvikling av samfunnet som helhet.16 Juridisk sett 

innebærer ytringsfriheten en frihet fra inngrep fra staten mot individets ytringer.17  

 

I norsk rett kommer ytringsfriheten til uttrykk i Grunnloven § 100. At bestemmelsen er 

plassert i Grunnloven innebærer at den er lex superior overfor alminnelig lovgivning: Andre 

bestemmelser må tolkes i lys av og potensielt innskrenkes på bakgrunn av Grunnloven § 100. 

I tillegg til dette har man rett til ytringsfrihet gjennom Den europeiske 

menneskerettighetskonvensjon (EMK) artikkel 10 og FN-konvensjonen om sivile og politiske 

rettigheter (SP) artikkel 19. Begge disse konvensjonene er inkorporert i norsk rett gjennom 

menneskerettsloven § 2, og gitt forrang foran annen formell lovgivning i § 3. Vernet om 

ytringsfriheten etter Grunnloven og de internasjonale konvensjonene er i stor grad 

sammenfallende. Der Grunnloven og de konvensjonsfestede menneskerettighetene gir ulikt 

 

13 Stigen (1986), s. 28-29 

14 Kierulf, Gisle og Elden (2018)  

15 Kierulf, Gisle og Elden (2018) 

16 Høgberg (2016) s. 134 

17 Kierulf, Gisle og Elden (2018) 
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vern, følger det av EMK artikkel 53 og Høyesterettspraksis18 at man skal legge bestemmelsen 

som gir individet best vern til grunn.  

 

2.1.1 Grunnloven § 100  

Grunnloven § 100 første ledd «Ytringsfrihet bør finne sted» utgjør prinsippbestemmelsen om 

formell ytringsfrihet. Ytringsfriheten omfatter en rett til å uttrykke seg, eller la være å 

uttrykke seg, gjennom de former og midler man måtte ønske. Ytringene kan være muntlige, 

skriftlige, gjøres gjennom bilder, symboler eller liknende. I utgangspunktet nyter alle ytringer 

et vern – også de uhøflige, fornærmende, nedsettende, krenkende og usanne. Selv om også 

slike ytringer har et vern, har man ikke en rett til at folk skal høre på, like det man sier eller at 

ytringen skal få stå uimotsagt. Man har heller ikke rett til at andre tilrettelegger for at en skal 

få spre meningene sine gjennom talerstoler eller media.  

 

I Grunnloven § 100 annet til tredje ledd utpensles den materielle ytringsfriheten: At ingen kan 

holdes «rettslig ansvarlig» for å ha meddelt eller mottatt opplysninger, ideer og budskap.19 

Dette utgangspunktet gir alle ytringer et vidt vern mot inngrep fra staten – man kan som 

utgangspunkt ikke sensureres, straffes eller sanksjoneres på annet vis for det man har ytret. 

Paragrafens annet ledd innebærer en rettslig skranke for statsmaktens maktutøvelse under 

lovgivning, utøvelse av forvaltningsmyndighet og i domstolene. Det kan imidlertid gjøres 

inngrep i ytringsfriheten dersom det «lar seg forsvare holdt opp imot ytringsfrihetens 

begrunnelse i sannhetssøken, demokrati og individets frie meningsdannelse» og er 

«foreskrevet i lov». For at en begrensning i ytringsfriheten skal være lovlig, må den følge av 

formell lovgivning og bygge på et legitimt grunnlag. Videre må det foretas en 

proporsjonalitetsvurdering «holdt opp mot ytringsfrihetens begrunnelse». Adgangen til å gjøre 

inngrep i ytringsfriheten vil jeg gå nærmere inn på under punkt 2.2. 

 

Ytringer som er beskyttet etter Grunnloven § 100 tredje ledd kan sies å være i kjerneområdet 

for ytringsfriheten. Her er det gitt et særlig sterkt vern for «frimodige ytringer om statsstyret». 

«Frimodige ytringer» innebærer ifølge forarbeidene ytringer som det kan kreves mot og 

uavhengighet for å fremsette, og særlig kritiske ytringer på tvers av autoriteter eller den 

alminnelige oppfatning i samfunnet.20 Ytringene må omhandle «statsstyret», altså gjelde 

politikk eller andre offentlige spørsmål. Det bærende hensynet bak et utvidet vern for denne 

typen ytringer er hensynet til demokratiet. I verdenshistorien finnes en rekke eksempler på at 

diktatorer og tyranner har gjort store inngrep i retten til å uttale seg kritisk om statsstyret. 

Grunnloven § 100 tredje ledd innebærer en beskyttelse av borgerne mot dette. Unntak fra 

 

18 Se for eksempel Rt. 2010 s. 143 (Rederiskatt) og Rt. 2010 s. 1445 (Krigsforbryter)  

19 Høgberg (2016) s. 135 

20 NOU 1999:27 s. 245 
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dette kan kun gjøres der «særlig tungtveiende hensyn» taler for det, og der grensene er «klart 

definerte».  

 

I Grunnloven § 100 fjerde ledd kommer den formelle ytringsfriheten til uttrykk.21 

Bestemmelsen fastslår at forhåndssensur og «andre forebyggende forholdsregler» er forbudt. 

Med sensur menes å stanse en ytring før den fremsettes.22 Unntak fra dette er når formålet er 

«å beskytte barn og unge mot skadelig påvirkning fra levende bilder», som for eksempel ved å 

vise vold eller seksualisert innhold på TV. Brevsensur er også forbudt utenom «anstalter», 

som i fengsel, psykiatriske klinikker eller liknende.  

 

Utgangspunktet om innsynsrett og offentlighet kommer til uttrykk i Grunnloven § 100 femte 

og sjette ledd. Man har rett til innsyn i statens og kommunenes dokumenter, og til å følge 

forhandlinger i rettsmøter og folkevalgte organer. Unntak fra dette kan gjøres av «hensyn til 

personvern og av andre tungtveiende grunner.» I sjette ledd er det pålagt myndighetene en 

aktivitetsplikt til å sikre at forholdene ligger «til rette for en åpen og opplyst offentlig 

samtale». Det er opp til staten å sikre og tilrettelegge for at faktisk ytringsfrihet foreligger for 

norske borgere.  

 

2.1.2 EMK og SP 

 

2.1.2.1 Den europeiske menneskerettskonvensjon (EMK) 

Den europeiske menneskerettskonvensjon (EMK) gjelder som norsk lov etter 

menneskerettsloven (mrl.) § 2, og har forrang ved motstrid med annen lovgivning etter § 3. 

Dette innebærer at norske borgere kan påberope seg konvensjonens rettigheter og at disse 

anvendes direkte i domstolene.  

 

EMK art. 10 bestemmer at enhver har rett til ytringsfrihet. Som utgangspunkt innebærer dette 

også et vern for hatefulle ytringer. Tillatte inngrep i ytringsfriheten følger av 

unntaksbestemmelsen i art. 10 nr. 2. Inngrep kan kun gjøres dersom de er «foreskrevet ved 

lov», og er «nødvendige i et demokratisk samfunn» av hensyn til en rekke opplistede 

begrunnelser. Opplistingen for inngrep er uttømmende. Når det kommer til vern mot hatefulle 

ytringer er det alternativet «andres rettigheter» som kan begrunne inngrep i ytringsfriheten 

etter art. 10 nr. 2. Hvor inngående Den europeiske menneskerettighetsdomstol (EMD) prøver 

inngrep i ytringsfriheten varierer alt etter hvilket formål som begrunner inngrepet.23 

 

 

21 Høgberg (2016) s. 135 

22 Kierulf, Gisle og Elden (2018) 

23 Aall (2015) s. 251.  
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EMD har to ulike innfallsvinkler for inngrep i ytringsfriheten. Vanligvis anser EMD de fleste 

ytringer som vernet etter art. 10 nr. 1, men at det kan gjøres inngrep etter nr. 2 etter 

vurderingen over.24 Det går imidlertid en grense for hvilke ytringer som er ansett å nyte et 

vern etter konvensjonen. EMK art. 17 gir forbud mot å misbruke konvensjonsrettighetene. 

Ingen av rettighetene, herunder ytringsfriheten i art. 10, skal kunne bli tolket slik at man har 

rett til å «ta opp noen virksomhet eller forta noen handling som tar sikte på å ødelegge noen 

av de rettigheter og friheter som er fastsatt her, eller til å begrense dem i større utstrekning 

enn konvensjonen gir anledning til». I noen saker har EMD ansett at enkelte hatytringer slett 

ikke nyter vern etter artikkel 10 i det hele tatt.25 Ytringer som undergraver fundamentale 

demokratiske verdier, som holocaust-fornektelse, er eksempel på ytringer som ikke har 

konvensjonsvern, jf. Art. 17.26  

 

Selv om vernet om ytringsfriheten etter EMK og Grunnloven i stor grad er sammenfallende, 

har det blitt tatt til orde for at EMK artikkel 10 langt på vei har fortrengt Grunnloven § 100.27 

Både i forarbeider og i Høyesterettspraksis har EMK art. 10 fått stadig større betydning for 

når grensene for ytringsfriheten skal trekkes opp etter norsk rett. Dette har blant annet blitt 

begrunnet med at stadig flere ytringer foregår på nett og har et internasjonalt element, samt at 

EMD har hatt et langt større antall ytringsfrihetssaker enn norske domstoler.28 På området for 

hatefulle ytringer har imidlertid Grunnloven § 100 selvstendig betydning, og det kan antas at 

Grunnloven § 100 utgjør en større skranke for inngrep enn EMK art. 10 gjør. 29 

 

2.1.2.2 FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter (SP)  

Etter FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter (SP) kommer retten til ytringsfrihet til 

uttrykk i konvensjonens artikkel 19 nr. 2. SP er i likhet med EMK inkorporert og gitt forrang 

gjennom menneskerettsloven §§ 2 og 3. I motsetning til EMK har ikke SP et eget 

håndhevingsorgan individer kan klage inn brudd på konvensjonsbestemmelser til. Prøving av 

konvensjonens rettigheter skjer i norske domstoler.  

 

Etter SP art. 19 nr. 2 har enhver rett til å ytre seg. Det er antatt at vernet tilsvarer det i EMK 

art. 10.30 Inngrep i ytringsfriheten kan gjøres gjennom unntaksbestemmelsen i art. 19 nr. 3. 

Her står det at utøvelsen av ytringsfriheten medfører «særlige forpliktelser og et særlig 

 

24 Strand og Larsen (2015) s. 160.  

25 Se for eksempel Lehideux og Isorni mot Frankrike 

26 Aall (2015) s. 263 

27 Ibid. 

28 Høgberg (2013) s. 128 

29 Wessel-Aas, Fladmoe og Nadim (2016) s. 23 

30 St.meld. nr. 26 (2003-2004) s. 68 
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ansvar». Visse begrensninger kan derfor gjøres i rettigheten. Begrensningene må være fastsatt 

ved lov og være nødvendige av hensyn til en rekke ulike begrunnelser. Inngrepet i 

ytringsfriheten for hatefulle ytringer kan gjøres av hensyn til alternativ a) respekten for andres 

rettigheter eller omdømme.  

 

2.2 Ytringsfrihetens begrunnelser 

I 1996 oppnevnte regjeringen en ytringsfrihetskommisjon for å utrede behovet for endringer i 

ytringsfrihetens grunnlovsvern. Bakgrunnen for oppnevnelsen var blant annet endringer i 

medietilbudet, og økt innvandring og internasjonalisering. Et sentralt punkt var å avklare 

ytringsfrihetens avgrensninger i forhold til andre interesser og rettigheter. 31 

Ytringsfrihetskommisjonen gjorde den grundigste redegjørelsen for ytringsfriheten i Norge til 

dags dato, og senere vurderinger av ytringsfrihetsvernet støtter seg i stor grad på 

kommisjonens begrunnelser.  

 

Ytringsfrihetskommisjonen la frem sin NOU, «Ytringsfrihed bør finde Sted» i 1999. I 

utredningen presenterte de tre hovedbegrunnelser for ytringsfriheten: Sannhetsprinsippet, 

autonomiprinsippet og demokratiprinsippet. Disse verdiene har forankring i 

samfunnstenkningen fra opplysningstiden og fremover.32 Begrunnelsene er hovedsakelig 

filosofiske, og kommer til uttrykk i dagens Grl. § 100 som «ytringsfrihetens begrunnelse i 

sannhetssøken, demokrati og individets frie meningsdannelse».  

 

2.2.1 Sannhetssøken 

Sannhetsprinsippet bygger på en tanke om at sannheten best kan nås gjennom 

«meningsutveksling der fremsatte påstander kan korrigeres i konfrontasjon med andre 

meninger».33 For å komme frem til de beste meningene, holdningene, tankene og ideene i et 

samfunn er man gagnet ved at flest mulig av disse kommer til uttrykk. Ved at tanker man er 

uenig i kommer til orde har man muligheten til å komme med motargumenter som kan 

korrigere de. Ytringsfrihet er «nødvendig for at motargumentene skal kunne komme til orde, 

og uten at vi kjenner motargumentene kan vi ikke vite om vi har rett».34 Sannhetsargumentet 

blir fremhevet å være «kanskje det mest robuste argument for ytringsfrihet» i NOUen.35 

 

 

31 Kgl. resolusjon av 23. august 1996 

32 NOU 1999:27, s. 20 

33 Ibid. 

34 Ibid. s. 21 

35 Ibid. s. 21 
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2.2.2 Individets frie meningsdannelse 

Autonomiprinsippet kommer til uttrykk i § 100 annet ledd som «individets frie 

meningsdannelse». Idealet om fri meningsdannelse henger sammen med forestillingen om 

«det myndige menneske».36 Prinsippet bygger på en forestilling om likhet og frihet: Alle 

individers meninger er likeverdige, og at ingen skal ha rett til å bestemme hva andre individer 

kan ytre. Ytringsfrihetskommisjonen uttrykte det: Individet er født med «ukrenkelige 

førpolitiske rettigheter til frihet i handling såvel som i talehandling».37 Mennesket er et bevisst 

og tenkende vesen, med behov for å diskutere og lufte meninger med andre.38 Ved å prøve 

sine synspunkter og få tilbakemeldinger på disse skapes myndige mennesker som kan tenke 

for seg selv. Begrensninger i denne rettigheten kan føles som et inngrep i den personlige 

frihet, og bør av den grunn begrenses.39  

 

2.2.3 Demokrati 

Den tredje begrunnelsen for ytringsfrihet trukket frem av Ytringsfrihetskommisjonen er 

demokratiprinsippet. Med demokrati, eller folkestyre, menes en styreform der innbyggere 

deltar aktivt i viktige politiske beslutningsprosesser og alle har lik rett til deltakelse. Det 

sentrale i et virkelig demokrati er at folk kan være uenige i fundamentale spørsmål, om 

religion, etikk, og andre verdispørsmål – men likevel være enige om visse prinsipper som gjør 

det mulig å leve sammen og å samarbeide.40 En forutsetning for å komme til en slik enighet er 

at borgerne er aktive og har frihet til å ytre seg om statens styre. Slik sett kan man si at 

demokratiet muliggjør ytringsfriheten, og ytringsfriheten muliggjør demokratiet.41  

 

Ytringsfrihetskommisjonen fremhevet at åpenhet og kritikk er blant de viktigste sidene i et 

demokratisk samfunn.42 I den forbindelse er informasjonsfrihet, offentlig meningsutveksling 

og offentlighetens kontrollfunksjon er viktige mekanismer. Informasjonsfriheten er viktig for 

å skape politisk gjennomsiktighet og gi folk innsyn i og tillit til styresmaktene. Offentlig 

meningsutveksling skal fremme sannhet og gi folk bedre innsikt i spørsmål som påvirker 

livene deres.43 Offentlighetens kontrollfunksjon «hviler på en allmenn frykt for offentlighet, 

eller det vi kan kalle gapestokkeffekten», og ivaretas i første rekke av mediene.44 

 

 

36 NOU 1999: 27 s. 21 

37 Ibid. 

38 Stigen (1986) s. 29 

39 Ibid. 

40 Ibid.  s. 27 

41 Ibid.  s. 27 

42 NOU 1999:27 s. 23 

43 Ibid. 

44 Ibid. s. 24 
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2.3 Inngrep i ytringsfriheten  

Som vi har sett er utgangspunktet at man har rett til ytringsfrihet. Kun unntaksvis kan det 

gjøres inngrep i denne rettigheten. Hovedvilkårene for å kunne gjøre inngrep er at det har 

hjemmel i lov, at formålet med inngrepet er legitimt og at det man oppnår ved inngrepet er 

proporsjonalt i forhold til kostnaden av innskrenket ytringsfrihet. Disse vilkårene gjelder både 

etter Grunnloven § 100 annet ledd og EMK artikkel 10, som er de praktisk viktigste 

bestemmelsene om ytringsfrihet. For politiske ytringer «om statsstyret» er det innført en 

høyere terskel for inngrep etter § 100 tredje ledd.  

 

Som regel er det liten tvil om hvorvidt et inngrep i ytringsfriheten har tilstrekkelig 

lovhjemmel, eller om formålet man søker å oppnå er legitimt. Det er i avveiningen mellom 

legitime formål og hensynet til ytringsfrihet det er vanskelig å trekke en grense – særlig når 

det gjelder to menneskerettigheter som må avbalanseres mot hverandre. Etter Grunnloven § 

100 annet ledd må inngrep la seg forsvare «holdt opp imot ytringsfrihetens begrunnelse i 

sannhetssøken, demokrati og individets frie meningsdannelse». EMK art. 10 krever at 

innskrenkinger i ytringsfriheten må være «nødvendige i et demokratisk samfunn».  

 

2.4 Hatefulle ytringer 

 

2.4.1 Innledning 

Det finnes ingen felles definisjon av begrepet «hatefulle ytringer» verken i Norge eller 

internasjonalt. Den dagligdagse forståelsen av begrepet kan være videre enn det som følger av 

lovgivning. Et gjennomgående trekk er at det gjelder ytringer av en hatefull eller 

diskriminerende art som retter seg mot en gruppe eller et individ på grunn av dennes 

gruppetilhørighet.45 En rekke ulike bestemmelser gir vern mot hat og diskriminering, både i 

straffeloven og i annen lovgivning. Temaet for denne oppgaven er hatefulle ytringer som er 

straffbare etter straffeloven § 185.  

 

I straffeloven § 185 annet ledd er begrepet definert slik:  

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 orientering, eller  

d) nedsatte funksjonsevne. 

 

 

45 Nadim og Fladmoe (2016) s. 12 
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Etter bestemmelsen går hensynet til å verne utsatte grupper mot hat og diskriminering foran 

retten til ytringsfrihet på gitte vilkår. I spennet mellom ytringsfrihet og diskrimineringsvern er 

det to menneskerettigheter som står mot hverandre og må balanseres.  Hvilken rettighet som 

veier tyngst må vurderes i det konkrete tilfelle.  

 

I det følgende skal jeg først ta for meg vilkårene som må være oppfylt for at en ytring skal 

være straffbar etter straffeloven § 185. Deretter skal jeg gå inn på hensynene og historien bak 

de ulike beskyttede grunnlagene. Etter dette tar jeg for meg avveiningen mellom ytringsfrihet 

og hatefulle ytringer, og grensedragningene som har blitt trukket opp i rettspraksis.  

 

 

2.4.2 Vilkår etter straffeloven § 185 

For at en ytring skal være straffbar må en rekke vilkår være oppfylt. For det første må de 

alminnelige straffbarhetsvilkårene være oppfylt: Det må ikke foreligge straffrihetsgrunner 

som nødrett, nødverge eller liknende, personen må være tilregnelig, det må være utvist 

subjektiv skyld, og foretatt en handling som er dekket av et lovfestet straffebud. 

Strafferammen er på bøter eller fengsel i enten ett eller tre år, avhengig av hvor ytringen er 

fremsatt.46 De alminnelige straffbarhetsvilkårene vil jeg ikke gå inn på i denne oppgaven. Jeg 

vil imidlertid knytte noen bemerkninger til skyldkravet, før jeg går inn på de konkrete 

vilkårene som følger av straffeloven § 185.  

 

2.4.2.1 Skyldkravet i straffeloven § 185 

Opprinnelig var skyldkravet for å kunne straffes for hatefulle ytringer etter den tidligere 

straffeloven § 135 a forsett. Forsett foreligger etter straffeloven § 22 når noen begår en 

handling som dekker gjerningsbeskrivelsen i et straffebud med a) hensikt, b) bevissthet om at 

handlingen sikkert eller mest sannsynlig dekker gjerningsbeskrivelsen eller c) holder det for 

mulig at handlingen dekker gjerningsbeskrivelsen. Dette innebærer en minstegrense hvor 

gjerningspersonen måtte forstå at ytringen kan være straffbar og velger å foreta den uansett. 

Forsettkravet medførte at man måtte bevise for retten hva gjerningspersonen tenkte eller 

mente med ytringen vedkommende kom med.  

 

Etter lovendring i 2005 ble skyldkravet endret til å omfatte den som «forsettlig eller grovt 

uaktsomt» setter frem en diskriminerende eller hatefull ytring. Dette ble gjort for å lette 

beviskravet.47 Graden av skyld som måtte bevises ble dermed senket, slik at det var 

tilstrekkelig at det foreligger en «kvalifisert klanderverdig opptreden som foranlediger sterke 

 

46 Se punkt 2.4.2.2. 

47 Ot.prp.nr.33 (2004-2005) s. 188 
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bebreidelser for mangel på aktsomhet».48 Dette endret bevisvurderingen fra en subjektiv 

vurdering av hva ytreren faktisk tenkte – til en mer objektiv vurdering av selve handlingen.49 

Det er ikke noe krav om at den som har kommet med ytringen må ha hatt en hatefull 

motivasjon eller ønsket å såre noen. Skyldkravet er oppfylt dersom ytringen objektivt sett 

dekker handlingsbeskrivelsen, og den som ytrer seg har opptrådt kvalifisert klanderverdig. 

 

2.4.2.2 Offentlig eller i andres nærvær  

For at en ytring skal være straffbar etter straffeloven § 185 må den være fremsatt «offentlig» 

(første punktum) eller «i andres nærvær» (tredje punktum).  

 

2.4.2.2.1 Offentlig 

Ordet «offentlig» er gitt en legaldefinisjon i straffeloven § 10: En handling er offentlig når 

den en «foretatt i nærvær av et større antall personer, eller når den lett kunne iakttas og er 

iakttatt fra et offentlig sted». Dersom handlingen består i fremsettelse av en ytring er 

handlingen også offentlig når ytringen er fremsatt på en måte som «gjør den egnet til å nå et 

større antall personer». Definisjonen i § 10 er teknologinøytral, slik at internett og sosiale 

medier er likestilt med den fysiske verden i vurderingen av hva som er å anse som et 

«offentlig sted».50 

 

Det er en rekke mulige tilfeller som kan oppfylle offentlighetsvilkåret, knyttet enten til antall 

mennesker til stede eller hvor den har skjedd. I forarbeidene er det antydet at et antall på mer 

enn 20-30 personer er tilstrekkelig for å oppfylle kravet til å være i nærvær «et større antall 

personer».51 Det kreves ikke at personene faktisk har fått med seg ytringen, men at den var 

egnet til å nå frem til så mange.52 

 

At den er fremsatt på et sted hvor den lett kunne iakttas og er iakttatt, innebærer et krav om at 

det minst må være én tilhører. Dette vil si at en hatefull ytring rettet mot en enkeltperson fra 

en annen på et privat sted, for eksempel i hjemmet, ikke vil være straffbar. Er ytringen 

derimot fremsatt på en piknik i parken, på åpen gate, et kjøpesenter eller andre offentlige 

steder med tilhørere er den straffbar, fordi den lett kan iakttas og er iakttatt.  

 

Etter § 10 annet ledd siste punktum oppfyller ytringer også kravet til offentlighet dersom de er 

fremsatt på en måte som gjør de «egnet til å nå et større antall personer». Det vil si at også 

 

48 Matningsdal (2020) Note (144) 

49 Matningsdal (2020) Note (1226) 

50 Wessel-Aas, Fladmoe og Nadim (2016) s. 25 

51 Ot.prp.nr.90 (2003-2004) s. 409 

52 Wessel-Aas, Fladmoe og Nadim (2016) s. 26 
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kommentarer på sosiale medier vil være omfattet dersom det er nok medlemmer eller venner 

som har tilgang til der ytringen publiseres. 

 

2.4.2.2.2 I andres nærvær 

Alternativt kan ytringen være straffbar dersom den er fremsatt «i andres nærvær». Etter at 

æreskrenkelser ble avkriminalisert, valgte man å ta inn dette alternativet i § 185 første ledd 

siste punktum.53 Endringen medførte at ytringer også kan være straffbare selv om de er 

fremsatt på private steder, dersom den er fremsatt overfor en person som tilhører et beskyttet 

grunnlag og det er én eller flere tilhørere. Altså vil en hatefull ytring i hjemmet kunne være 

straffbar dersom den blir fremsatt i kontekst av et selskap med gjester, så lenge en av de til 

stede hører til i en av de beskyttede gruppene.  

 

Strafferammen for disse ytringene er på bot eller fengsel i inntil ett år, i motsetning til de 

offentlige ytringene som kan straffes med bot eller fengsel i inntil tre år. Det innebærer at 

nøyaktig samme ytring kan straffes ulikt ettersom den er fremsatt offentlig eller privat. 

Årsaken til forskjellen i strafferammen er at offentlige ytringer er ansett å ha større 

skadepotensiale.54 Jo større krets av mennesker som er på mottakersiden av ytringene, desto 

flere rammes. Særlig gjelder dette ytringer som blir fremsatt gjennom media og når frem til en 

stor og ubestemt krets av mennesker. Synspunktet om at det hovedsakelig er offentligheten, 

og ikke enkeltindividet, som skal beskyttes mot de hatefulle ytringene reflekteres også av § 

185 sin plassering i straffelovens kapittel 20 – om vern av den offentlige ro, orden og 

sikkerhet.  

 

 

2.4.2.3 Diskriminerende eller hatefulle ytringer 

I § 185 annet ledd fremgår det at det med diskriminerende eller hatefull ytring menes «å true 

eller forhåne noen, eller fremme hat, forfølgelse eller ringeakt overfor noen». I kjernen av 

bestemmelsen er ytringer som kan forstås som trusler eller oppfordringer til å utsette 

enkeltpersoner eller grupper for ulovlige handlinger på grunn av deres tilhørighet i en av de 

vernede gruppene. Ytringer som fremmer reell frykt for de som er utsatt for de, er klart 

innenfor bestemmelsens anvendelsesområde. 

 

Grensetilfeller finnes i ytringer som er egnet til å fremme hat eller grovt nedvurderer 

menneskeverdet til de beskyttede gruppene. Forarbeidene sier lite om hva som ligger i 

uttrykket. Dette kan indikere at lovgiver har funnet det best å overlate grensedragningene av 

 

53 Ot.prp.nr.22 (2008-2009) s.399 

54 Ibid. 
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hvilke tilfeller som rammes til domstolene. Se mer om disse grensedragningene i rettspraksis 

under punkt 2.6.4. 

 

Rene meningsytringer er utenfor bestemmelsens anvendelsesområde og straffes ikke.55 I 

dommen inntatt i Rt. 1978 s. 1072 fremhevet Høyesterett at «hvis det stilles for strenge krav 

til saklig form eller arten eller holdbarheten av den faktiske fremstillingen av en 

meningsytring, vil dette begrense mulighetene for meningsytringer, spesielt for de mange som 

savner forutsetningene for å ikle sine ytringer en uklanderlig form». I konflikten mellom disse 

ytringene må hensynet til ytringsfriheten tillegges «vesentlig vekt».56  

 

2.4.2.4 Rammer et beskyttet grunnlag  

Det er kun de opplistede grunnlagene som følger av straffeloven § 185 som er omfattet av 

bestemmelsen. Grupper utenfor disse grunnlagene har ikke beskyttelse etter straffeloven § 

185. Altså er ikke for eksempel seksuell orientering, kjønn, kjønnsuttrykk og kjønnsidentitet 

beskyttet per dags dato.  

 

2.4.2.4.1 Grunnlag a) Hudfarge, nasjonal eller etnisk opprinnelse 

Det første grunnlaget som ble omfattet av vernet er det som kommer til uttrykk i bokstav a 

som «hudfarge eller nasjonal eller etnisk opprinnelse». Bestemmelsen brukte tidligere 

begrepet «rase», men skal forstås likt etter ordlydsendringen.57 Punktet gjennomfører 

Rasediskrimineringskonvensjonens krav om å kriminalisere ytringer som gir uttrykk for ideer 

om raseoverlegenhet.58   

 

2.4.2.4.2 Grunnlag b) Religion og livssyn  

Grunnlaget omfatter alle religioner og livssyn, også sekulære livssyn. Det må trolig være et 

minstekrav om en viss utbredelse og helhetlig livsanskuelse.59 Det strenge legalitetsprinsippet 

på strafferettens område innebærer at man må utvise forsiktighet med å tolke begrepet for 

vidt. Trolig vil vernet måtte avgrenses mot for eksempel veganisme.60 

 

2.4.2.4.3 Grunnlag c) Homofil orientering 

 

55 Ot.prp. nr. 8 (2007-2009) s. 247 

56 Side 1076 

57 Ot.prp. nr. 33 (2004-2005) s. 215 

58 Se RDK art. 4 

59 Wessel-Aas, Fladmoe og Nadim (2016) s. 27 

60 Nadim, Fladmoe og Wessel-Aas (2016) s.26 
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Grunnlaget «homofil orientering» omfatter både den seksuelle orienteringen og ethvert sosialt 

eller kulturelt uttrykk for denne.61 Ordlyden omfatter trolig bifili i den «homofile» relasjonen, 

men det kan være en vanskelig grensedragning for hat rettet mot bifile som lever i forhold 

med partner av motsatt kjønn. Forarbeidene sier imidlertid at bifile skal omfattes.62  

 

2.4.2.4.4 Grunnlag d) Nedsatt funksjonsevne 

Grunnlaget «nedsatt funksjonsevne» omfatter i følge forarbeidene fysiske, psykiske og 

kognitive funksjoner. Nedsatte fysiske funksjoner vil typisk være bevegelses-, hørsels- og 

synsfunksjon. Nedsatt psykisk funksjonsevne omfatter ulike psykiske lidelser. Nedsatt 

kognitiv funksjonsevne omfatter redusert evne til mentale prosesser som språk og 

hukommelse.63 

 

 

2.5 Hensyn bak bestemmelsen  

Hovedbegrunnelsen for vernet mot hatefulle ytringer er å beskytte minoriteter og utsatte 

grupper i samfunnet mot hets, hat og diskriminering. I forarbeidene er det uttrykt at 

«hovedformålet var å gi utsatte grupper et bedre vern mot grove rasistiske og visse andre 

kvalifisert krenkende ytringer».64 Bestemmelsen tar både sikte på å motvirke utbredelsen av 

grovt krenkende ytringer, og å markere samfunnets vern av minoriteter.65 

Ytringsfrihetskommisjonen uttrykte at det alltid er «en fare for uheldige følger av fri agitasjon 

for diskriminerende holdninger i retning av en mer allmenn utbredelse av slike holdninger».66 

Ved å hindre spredningen av hatefulle og diskriminerende ytringer, kan man unngå at de blir 

ansett som legitime. På den måten kan bestemmelsen være en del av den alminnelige 

holdningsdannelse om at slike ytringer er uønskede. Å gi uttrykk for en slik prinsipiell 

holdning er også ansett for å ha selvstendig betydning.67 

 

2.5.1 Bakgrunn og begrunnelser for de ulike beskyttede grunnlagene 

Vernet mot hatefulle ytringer oppsto i kjølvannet av andre verdenskrig, og startet som et vern 

mot rasehets og antisemittisme. Siden den gang har bestemmelsen vært gjennom en rekke 

endringer, og fått et bredere nedslagsfelt. I det følgende skal jeg gjennomgå de ulike 

endringene bestemmelsen har vært gjennom, bakgrunnen for og hensynene bak disse.  

 

61 Wessel-Aas, Fladmoe og Nadim (2016) s. 27 

62 Ot.prp. nr. 29 (1980-1981) s. 15 

63 Ot.prp. nr. 8 (2007-2008) s. 343 

64 Ot.prp. nr. 8 (2007-2008) s. 247, Se mer om denne standarden under punkt 2.6.4.1 

65 Rt. 1997 s. 1816 

66 NOU 1999: 27 s. 152 

67 Ot.prp.nr.29 (1980-1981) s. 11 
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2.5.1.1 Grunnlag a) og b) – avskaffelse av alle former for rasediskriminering 

Til tross for at andre verdenskrig var over var det fremdeles antisemittiske strømninger i 

Europa på slutten av femtitallet. Disse kom til uttrykk i flere former, blant annet ved maling 

av hakekors i offentligheten. På bakgrunn av dette ble straffeloven § 135 gitt et nytt annet 

ledd i 1960.68 Endringen i bestemmelsen satte straff for den som «offentlig forhåner eller 

opphisser til hat eller ringeakt mot en folkegruppe som karakteriseres ved en bestemt 

trosbekjennelse, avstamning eller opprinnelse for øvrig eller som truer en slik folkegruppe 

eller sprer falske beskyldninger mot den».  

 

Samtidig satte FN i gang et arbeid med en internasjonal konvensjon mot antisemittisme og 

rasefordommer. I 1965 ble Den internasjonale konvensjon om avskaffelse av alle former for 

rasediskriminering (RDK) vedtatt av en enstemmig generalforsamling i FN.69 Konvensjonens 

innhold ble gitt et videre nedslagsområde enn kun avskaffelse av antisemittisme, særlig etter 

ønske av noen afrikanske stater. 70 Etter rasediskrimineringskonvensjonen ble blant annet 

diskriminering på bakgrunn av «rase, hudfarge, avstamming eller nasjonal eller etnisk 

opprinnelse» og rasistiske organisasjoner gjort forbudt.  

 

Norge ratifiserte RDK i 1970. For å få norsk rett i samsvar med konvensjonen var det 

nødvendig med en rekke lovendringer. Derfor ble straffeloven § 135 annet ledd opphevet og 

erstattet med § 135a i 1970.71 Lovendringene etter ratifikasjonen av RDK medførte en 

utvidelse av nedslagsfeltet til de straffbare ytringene. Der ytringene før kun var straffbare 

dersom de rettet seg «mot en folkegruppe», ble de nå straffbare også om de var rettet mot en 

«person eller gruppe av personer». Terskelen for hvor grove ytringene måtte være for å kunne 

straffes ble også senket. Før vedtakelsen av § 135 a var det kun ytringer som «forhåner eller 

opphisser til hat eller ringeakt» som var straffbare, og etter vedtakelsen omfattes også ytringer 

som utsetter «vedkommende for forfølgelse eller ringeakt, eller er truende eller forhånende». 

Kravet om at ytringene måtte fremsettes «offentlig» ble utvidet til også å omfatte uttalelser 

som «på annen måte spres blant allmennheten».72 

 

 

68 Ot. prp. nr. 48 (1969-70) s. 23 

69 Ot.prp. nr. 48 (1969-1970) s. 6  

70 Ot.prp. nr. 48 (1969-1970) s. 6 

71 Ot.prp. nr. 8 (2007-2008) s. 247 

72 Ibid.  
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2.5.1.2 Grunnlag c) Strafferettslig vern for homofile  

To år etter endringene i § 135 a, uttalte Justiskomiteens flertall at det kunne bli nødvendig 

med lovgivning og sosiale tiltak av hensyn til homofile mennesker.73 Det samme året ble 

straffeloven § 213, som satte straff for seksuell omgang mellom menn, opphevet. På bakgrunn 

av dette ga Justisdepartementet i 1975 Straffelovrådet i oppdrag å overveie om homofile og 

bifile bør gis et særlig strafferettslig vern mot rettsstridig diskriminering.74 Straffelovrådet 

kom ikke til enighet, og det ble derfor gitt to konklusjoner i dette spørsmålet.  

 

De faste medlemmene av straffelovrådet gikk ikke inn for et særlig vern for homofile, blant 

annet under henvisning til at strafferettslig lovgivning som tar sikte på å verne homofile kan 

lede til økt aggresjon og dermed virke mot sin hensikt. De mente også at nedsettende omtale 

av homofile på grunn av deres leveform ikke «under noen omstendighet» kan sidestilles med 

nedsettende omtale av personer på grunn av deres rase, hudfarge eller liknende. Videre ble det 

uttrykt et ønske om forsiktighet med å foreta ytterligere begrensninger i ytringsfriheten.75  

 

De tilkalte medlemmene mente straffeloven § 135 a burde utvides til å også omfatte homofil 

orientering. Disse medlemmene fremhevet at krenkende uttalelser om homofile ofte har preg 

av å være generelle utsagn som skal ramme dem som gruppe. Det ble også lagt vekt på at 

belastningen lå i at det gjelder et forhold ved personen de ikke kan noe for. Medlemmene 

mente at homofile som gruppe rent faktisk er «en sterkt utsatt gruppe som kun i meget 

beskjeden grad kan forvente en positiv støtte fra samfunnet» og som har et «sterkt behov for 

vern». 76 

 

Justisdepartementet la til grunn at homofile faktisk blir utsatt for diskriminering og andre 

former for krenkelser, og at dette er klart uønsket.77 En rekke av krenkelsene mot homofile 

var allerede omfattet av annen straffelovgivning. Spørsmålet var dermed hvorvidt det var 

behov for et strafferettslig vern som strekker seg lenger enn det alminnelige vernet mot 

legemskrenkelser, æreskrenkelser og krenkelser mot privatlivets fred.78 Her var 

Justisdepartementet enig med de tilkalte medlemmene i Straffelovrådet, og mente at det hadde 

«selvstendig betydning» å innføre et vern som ga uttrykk for en «prinsipiell holdning».79 

Departementet antok at symbolfunksjonen av bestemmelsen også kunne innebære reelle 

 

73 Innst. O XI (1971-72) s. 4 

74 Ot.prp.nr.29 (1980-1981) s. 3  

75 Ot.prp.nr. 29 (1980-81) s. 8  

76 Ibid. s. 9 

77 Ibid. s. 11 

78 Ibid. s. 11 

79 Ibid. s. 11 
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virkninger for homofile.80 Det ble også uttalt at de mente utvidelsenes inngrep i 

ytringsfriheten ville være «beskjedne», ettersom det kun var ytringer av «kvalifisert art» som 

omfattes.81  Forslaget ble vedtatt med klart flertall i Stortinget.82 

 

2.5.1.3 Grunnlag d) Personer med nedsatt funksjonsevne  

I Ot.prp.nr. 8 (2007-2008) s. 250 ble det lagt frem en rekke endringsforslag til straffeloven 

2005. I den forbindelse ble det også vurdert hvorvidt personer med nedsatt funksjonsevne 

burde tas med i oppregningen av grupper som nyter beskyttelse etter § 185. I forkant hadde 

også Syse-utvalget vurdert spørsmålet i forbindelse med en utredning om diskriminering mot 

personer med funksjonsnedsettelser.83 

 

Syse-utvalget kom til at en utvidelse ikke var nødvendig, og uttrykte en generell skepsis til 

bestemmelsens effektivitet. For det første mente de at det var klart at § 135a, slik den var blitt 

tolket av Høyesterett, ga et «beskjedent vern» mot diskriminerende ytringer, og at det 

hovedsakelig var ytringer som oppfordret til integritetskrenkelser som var rammet. De mente 

det var «ytterst sjeldent» at straffesanksjon ville være aktuelt, og at en uheldig sideeffekt 

kunne være at fornærmede feilaktig oppfattet henleggelse av saker om hatefulle ytringer som 

en aksept av krenkelsen.  

 

Når det kom til den faktiske situasjonen for personer med funksjonsnedsettelser mente 

utvalget at det var grunn til å tro omfanget av grovt rasistiske ytringer er betydelig større enn 

omfanget hatytringer mot personer med nedsatt funksjonsevne. Derfor mente de nytteeffekten 

av bestemmelsen ville være liten, og viste til Ytringsfrihetskommisjonens advarsel mot 

«symbolske markeringer uten videre effekt» når det gjelder straffesanksjonering av ytringer.84 

 

Departementet foreslo likevel å inkludere personer med nedsatt funksjonsevne i det 

strafferettslige vernet. Under høringen av Syse-utvalgets forslag mente en rekke 

høringsinstanser at det var behov for vern, og at personer med funksjonsnedsettelser i større 

grad enn før var utsatt for hatefulle ytringer. Det var ført lite statistikk over omfanget av 

problemet, noe som ble knyttet opp mot at slike ytringer ikke tidligere har vært ulovlige. Slik 

departementet forsto Syse-utvalget var det subsidiaritetsprinsippet som var det bærende 

argumentet for å ikke foreslå vern: At straff ikke skal benyttes dersom sivilrettslige 

sanksjonsmuligheter gir tilstrekkelig vern for de fornærmede. Til dette bemerket 

 

80 Ibid. s. 11 

81 Ibid. s. 13 

82 Rt. 1984 s. 1363 

83 NOU 2005:8 Likeverd og tilgjengelighet 

84 NOU 2005: 8, s. 145, jf. NOU 1999:27 s. 152 
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departementet at likebehandlings- og rettferdighetshensyn talte for at personer med nedsatt 

funksjonsevne får det samme strafferettslige vernet som andre utsatte grupper. Det ble også 

fremhevet at det kunne gi uttrykk for en norm som kan ha betydning i den alminnelige 

holdningsdannelse.85 

 

2.6 Avveiningen mellom ytringsfrihet og hatefulle ytringer  

 

2.6.1 Forholdet mellom ytringsfrihet og hatefulle ytringer  

Straffeloven § 185 er et inngrep i ytringsfriheten. I rettspraksis har det kommet til uttrykk at 

bestemmelsen ikke i seg selv er i strid med ytringsfriheten, men at den må «tolkes og 

anvendes med Grunnloven § 100 som bakgrunn og rettesnor».86 Grensedragningen mellom de 

to bestemmelsene skal foretas konkret i den enkelte saken. I avveiningen skal hensynet til 

ytringsfriheten veie tungt, men ikke «slå igjennom for enhver pris – uten hensyn til tyngden 

av de interesser som tilsier at uttalelsene må belegges kunne med straff».87 I dommen inntatt i 

Rt. 1997 s. 1827 fremholdt Høyesterett at «ved den avveining som skal foretas i forhold til 

Grunnloven § 100, må det ha betydning at vern mot rasediskriminering er akseptert i det 

internasjonale samfunn som en grunnleggende rettighet.» Dette synspunktet må også kunne 

gjøres gjeldende når det angår de andre beskyttede grunnlagene i straffeloven § 185.  

2.6.2 Kolliderende menneskerettigheter 

 

Som det fremgår av punkt 2.5 over er hovedbegrunnelsen for straffeloven § 185 at man 

ønsker å verne utsatte grupper mot diskriminering. Diskrimineringsvern er ikke bare et 

hensyn, men også en selvstendig rettighet. I 2014 ble likhets- og ikke-

diskrimineringsprinsippet grunnlovsfestet i Grunnloven § 98. Der fremgår det: «Alle er like 

for loven. Intet menneske må utsettes for usaklig eller uforholdsmessig forskjellsbehandling». 

Rett til vern mot diskriminering følger også av likestillingsloven § 6, EMK art. 14 og SP art. 

26. Mer om diskrimineringsvern står under punkt 3.2.  

 

Avveiningen mellom ytringsfriheten og diskrimineringsvern er en rettighetskollisjon mellom 

rettighetene til to private personer. I en slik rettighetskollisjon tar man i menneskerettslig 

metode utgangspunkt i at alle menneskerettigheter er likeverdige, og at man må finne en 

avveining mellom rettighetene i det konkrete tilfellet.88  Denne tilnærmingen er dominerende i 

Den europeiske menneskerettsdomstolens praksis, hvor man forutsetter at det skal finnes en 

 

85 Ot.prp.nr. 8 (2007-2008) s. 250 

86 Rt. 1977 s. 114 

87 Rt 1997 s. 1821 

88 Larsen-utredningen, s. 11 
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rimelig avveining, «fair balance», mellom rettighetene som har blitt berørt.89 Dette innebærer 

at retten til ytringsfrihet og retten til ikke-diskriminering tolkes i lys av hverandre, for å finne 

en sammenfallende regel som tar hensyn til de motstridende rettighetene.90 En slik 

avveiningsmodell, der man foretar en konkret helhetsvurdering, har også blitt lagt til grunn av 

Høyesterett som den gjeldende i norsk rett.  

 

2.6.3 Grensedragning i rettspraksis 

I det følgende skal jeg ta for meg noen viktige grensedragninger mellom ytringsfrihet og 

hatefulle ytringer, og gjennomgå noen sentrale dommer på dette rettsområdet. Rettspraksis har 

vært preget av å særlig knytte seg til bestemmelsens grunnlag a) og b). Derfor vil også 

flertallet av dommene jeg gjennomgår omhandle disse grunnlagene. Uttalelser fra rettspraksis 

om grunnlag a) og b) har overføringsverdi til også de andre grunnlagene.  

 

2.6.3.1 Den nedre terskel for strl. § 185: kvalifisert krenkende ytringer 

I dommen inntatt i Rt. 1978 s. 1072 (Leserbrev-dommen) drøftet Høyesterett hvor den nedre 

grense for hatefulle ytringer skulle trekkes. Forarbeidene til straffeloven § 135a hadde ikke 

tilsiktet noen innskrenkning i retten til å komme med meningsytringer. Førstevoterende 

fremhevet at dersom det stilles «for strenge krav til saklig form eller arten eller holdbarheten 

av den faktiske fremstillingen av en meningsytring, vil dette begrense mulighetene for 

meningsytringer, spesielt for de mange som savner forutsetningene for å ikle sine ytringer en 

uklanderlig form».91 For slike ytringer må hensynet til ytringsfriheten tillegges «vesentlig 

vekt».  

 

Videre uttalte han: «Hvis fordommer, usaklige meninger og uriktige faktiske oppfatninger 

stenges ute fra den offentlige debatt, vil de lettere kunne vokse i det stille uten at de kan 

imøtegås, noe som i lengden kan medføre større skadevirkninger enn om de kommer fram 

offentlig og kan besvares». Til sammen talte dette for at skadevirkningene en uttalelse 

medfører må være av en «kvalifisert art» for at straffeloven § 135a skulle komme til 

anvendelse.92 Denne standarden er lagt til grunn i både rettspraksis og forarbeider i senere 

tid.93 

 

 

89 Larsen-utredningen, s. 11 

90 Larsen-utredningen, s. 11 

91 På s. 1076 

92 Ibid. 

93 For eksempel Rt. 2002 s. 1618 og Ot.prp.nr.8 (07-08) s. 247 
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2.6.3.2 Om tolkningsprinsippene for § 185 

Grensen for hvor streng ordlydstolking som skal legges til grunn ved anvendelse av 

straffeloven § 185 har vært oppe for debatt både i teorien og i rettspraksis. 

Legalitetsprinsippet, som følger av Grunnloven § 96, medfører at ingen kan straffes uten 

hjemmel i lov. På strafferettens område gjelder det et absolutt forbud mot å tolke straffebud 

analogisk. Tilsvarende kan man også tenke seg at det gjelder en absolutt skranke for å tillegge 

ytringer et meningsinnhold som ikke fremgår av ordlyden.94  

 

I plenumsdommen inntatt i Rt. 2002 s. 1618 var spørsmålet om nedsettende uttalelser om 

innvandrere og jøder var rammet av straffeloven § 135a. Boot boys var en høyreekstrem 

gruppe tilknyttet internasjonale nynazistiske miljøer. Lederen av gruppen holdt en appell på et 

torg, omgitt av rundt 30 meningsfeller ikledd klær og symboler som viste tilhørighet til 

gruppen. Under appellen uttalte lederen: «Hver dag raner, voldtar og dreper innvandrere 

nordmenn, hver dag blir vårt folk og vårt land plyndret og ødelagt av jødene som suger vårt 

land tomt for rikdom og erstatter det med umoral og unorske tanker». Etter dette holdt 

forsamlingen ett minutts stillhet for nazisten Rudolf Hess, før de ropte «Sieg heil» gjentatte 

ganger.  

 

Et viktig spørsmål for Høyesterett var hvordan ytringer skal tolkes i forbindelse med 

straffeloven § 135a. Førstevoterende fremholdt at ordlyden var sentral, og at utgangspunktet 

for tolkningen må være hvordan den alminnelige tilhører vil oppfatte utsagnet. 

Førstevoterende mente rettssikkerhetshensyn talte for at man utviser forsiktighet med 

utvidende tolkning av ytringer ut fra sammenhengen de er fremsatt i, og at ytringsfriheten 

talte for at ingen burde risikere strafferettslig ansvar ved at utsagn tillegges meningsinnhold 

som ikke er «uttrykkelig uttalt og heller ikke med rimelig stor sikkerhet kan utledes av 

sammenhengen».95 Høyesteretts flertall fant at ytringene var sterkt nedsettende, krenkende og 

usanne, men ikke så «kvalifisert krenkende» at straffeloven kom til anvendelse. Et mindretall 

på seks dommere la større vekt på konteksten ytringene fremkom i, og fant at uttalelsene om 

jødene samlet sett hadde et så krenkende innhold at de måtte rammes av bestemmelsen.  

 

I etterkant av denne dommen ble det fremhevet av Stortingets kontroll- og 

konstitusjonskomité at terskelen for hva som regnes som kvalifisert krenkende uttalelser i 

rettspraksis var noe høy.96 Dommen hadde også blitt kritisert av FNs 

rasediskrimineringskomite. Dette ble fulgt opp ved lovendringene til straffeloven § 135a i 

 

94 Høgberg (2013) s. 133 

95 På s. 1627 

96 Inns. O. Nr. 270 (2003-2004) s. 22 
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2005.97 Det ble fremhevet at det kan være naturlig å tillegge konteksten som ytringen inngår i 

større betydning. På bakgrunn av dette la Justisdepartementet i 2007 til grunn at utfallet av 

Boot boys-dommen ville blitt et annet etter lovendringene og at dommen ikke gir uttrykk for 

gjeldende rett på området.98 Dette var særlig på grunn av den strenge ordlydstolkningen som 

var lagt til grunn.  

 

2.6.3.3 Ytringsfrihetens kjerne: Politiske ytringer 

I plenumsdommen inntatt i Rt. 1997 s. 1821 var det spørsmål om ytringer avgitt i en politisk 

debatt om innvandringsspørsmål kunne straffes med hjemmel i dagjeldende straffeloven § 

135a. Lederen for det politiske partiet Hvit Valgallianse hadde stått bak distribuering av et 

partiprogram som inneholdt krenkende uttalelser av rasistisk art. Høyesterett uttalte at ytringer 

i en slik debatt ligger i kjerneområdet for utsagn som skal nyte vern etter Grunnloven § 100, 

men at bestemmelsen ikke har vært forstått slik at «enhver ytring på det politiske området – 

uansett realitet og form – reservasjonsløst skal være straffri». Partiprogrammet inneholdt 

programposter som blant annet gikk ut på at folk med ikke-etnisk norsk bakgrunn skulle 

sendes ut av landet, tvangssteriliseres eller tvangsaborteres.  

 

Førstevoterende kunne ikke se at Grunnloven § 100 nødvendiggjør at slike ytringer skal være 

straffrie dersom de er inntatt i et politisk program. At adgangen til å kunne utforme et slikt 

program måtte være «meget vid», kunne ikke innebære at det kan skje «ved utsagn om grove 

krenkelser av de mest fundamentale rettigheter», som utsagnene om etnisk rensing var. Hun 

fant at det var «vanskelig å tenke seg utsagn som i sterkere grad gir uttrykk for ringeakt». 

Slike ytringer som gjorde konkrete anvisninger på tiltak mot vernede grupper måtte være 

omfattet av straffebudet. Et mindretall på fem av sytten dommere mente hensynet til 

ytringsfrihet måtte veie tyngst.  

 

2.6.3.4 Den nedre grense – Ren sjikane 

I HR-2018-674-A hadde en mann gjentatte ganger i påhør av andre kalt en innvandrer for 

Somalia «jævla neger» under en opphetet krangel. Ytringen hadde ingen forankring i en 

politisk debatt, men ble fremsatt i ren sjikanehensikt. Det følger av rettspraksis at en slik 

situasjon ikke har noe til felles med den kjerneverdi Grunnloven § 100 skal beskytte, nemlig 

det frie ordskiftet. Derfor nyter utsagnene et beskjedent grunnlovsvern.99 Høyesterett 

presiserte likevel at § 135a ikke gir vern mot «enhver uttalelse som kan påvirke de grupper 

som omtales negativt.» Uttrykket «ringeakt» er et sterkt uttrykk som ikke omfatter enhver 

nedvurdering, og det må også utenfor kjerneområdet for ytringsfriheten gjelde en «relativt 

 

97 Ot. Prp. Nr. 33 (2004-2005) 

98 Ot. Prp. Nr. 8 (2007-2008) s. 249 

99 Se Rt. 2012 s. 536 (Dørvaktdommen) 
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rommelig margin for smakløse ytringer».100 Førstevoterende mente uttalelsen måtte forstås 

som en grov nedvurdering av fornærmede ut fra hans hudfarge, som falt innenfor ordlyden 

«forhåne» og «fremme ringeakt». At ytringen ble fremsatt i en opphetet krangel var ikke 

straffriende, da diskrimineringsvernet også må gjelde i slike situasjoner. Førstevoterende 

presiserte at ytringen ligger i nedre sjikt av anvendelsesområdet for straffeloven § 135a. 

Dommen var enstemmig.  

 

2.6.3.5 Sjikanøse ytringer i politisk kontekst 

I en enstemmig Høyesterettsdom fra januar 2020 (HR-2020-184-A) var spørsmålet om 

hvorvidt en Facebook-kommentar i en støttegruppe for tidligere innvandrings- og 

integreringsminister Sylvi Listhaug var rammet av straffeloven § 185. En person hadde 

skrevet følgende om en kvinnelig muslimsk samfunnsdebattant: «Fandens svarte avkom reis 

tilbake til Somalia og bli der din korrupte kakerlakk». At ytringen var fremsatt mot noen i det 

som i utgangspunktet er en politisk debatt, medførte ikke at § 185 ikke skulle komme til 

anvendelse. Førstevoterende la vekt på at ytringen utelukkende var knyttet til 

samfunnsdebattantens person og ikke hadde tilknytning til politikk. Selv om ytringsfriheten 

veier tungt i det politiske ordskiftet, har også politiske aktører et vern mot sjikanøse, hatefulle 

eller diskriminerende ytringer. Videre ble det uttalt at «Likestillings- og 

diskrimineringsobudets rapport fra 2018, Hatefulle ytringer i offentlig debatt på nett, viser at 

omfanget er stort av ytringer med hatefullt innhold, spesielt i kommentarfeltene på Facebook. 

Dette er åpenbart belastende for dem som rammes, og mange vil i frykt for slike reaksjoner 

holde seg unna offentlig debatt. Deres ytringsfrihet, kan man si, blir da i realiteten 

innskrenket.»101 Kvinnen som var utsatt for ytringene var et illustrende eksempel, da hun 

hadde trukket seg tilbake fra offentligheten og fått voldsalarm i en periode.  

 

2.6.3.6 Forholdet til religionsfriheten 

I dommen inntatt i Rt. 1984 s. 1359 drøftet Høyesterett forholdet mellom hatefulle ytringer, 

ytringsfrihet og religionsfrihet. En pastor hadde uttalt på en kristen nærradio: «Så vil vi gjerne 

oppfordre alle de kristne – de som virkelig tror på Gud – å bryte denne djevelske makten som 

homofilien representerer i dette land. Og vi vil også be om at alle som representerer denne 

åndsretning, blir fjernet fra ledende stillinger i landet vårt». Høyesterett uttalte at straffeloven 

§ 135a måtte anvendes med betydelig varsomhet av hensyn til ytringsfriheten og 

religionsfriheten. Det måtte likevel være på det rene at det kan gjøres visse begrensninger i 

forkynnelsesfriheten i lov, og at vernet mot hatytringer er ment å ha videre rekkevidde enn 

kun å ramme oppfordringer til integritetskrenkelser. Førstevoterende fant under tvil at de 

 

100 Ibid. avsnitt 32 

101 HR-2020-184-A premiss 42 
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konkrete oppfordringene om å fjerne homofile fra ledende stillinger var av en så utilbørlig 

karakter at de innebærer en forhånelse av homofile og utsetter dem for hat og ringeakt. 

Uttalelsene var derfor omfattet av straffeloven § 135a. Én dommer tok ut dissens, og mente 

uttalelsene ikke var av en så kvalifisert krenkende karakter at de var omfattet av 

bestemmelsen.  

 

2.6.3.7 Oppsummering av rettspraksis  

Utgangspunktet for tolkningen av hatefulle ytringer er hvordan en alminnelig tilhører vil 

forstå ytringen. Det skal utvises forsiktighet med å tillegge ytreren et meningsinnhold man 

ikke med rimelig stor grad av sannsynlighet kan utlede fra konteksten. Det er rom for 

usmakelige ytringer, og den terskelen som må overtres for at en ytring skal kunne straffes er 

at den er «kvalifisert krenkende». Politiske ytringer er i kjernen av ytringsfriheten, og nyter et 

sterkere vern mot inngrep i den enn sjikanøse ytringer, som er i periferien av de verdier 

ytringsfriheten skal beskytte. I en politisk kontekst har man også et vern mot sjikane, der det 

avgjørende er om ytringene retter seg mot sak eller person. Bestemmelsen om hatefulle 

ytringer skal anvendes med varsomhet av hensyn til både ytringsfriheten og religionsfriheten. 

Dersom ytringene enten gir anvisning på konkrete trusler eller tiltak mot en beskyttet gruppe, 

eller innebærer en grov nedvurdering av en gruppes menneskeverd er imidlertid terskelen for 

«kvalifisert krenkende ytringer» overtrådt.  

 

 

3 Bør det strafferettslige diskrimineringsvernet i § 185 utvides 

til å omfatte kjønn som beskyttet grunnlag?  

 

Etter å ha gjennomgått gjeldende rett på området for ytringsfrihet og hatefulle ytringer, går jeg 

nå inn i den rettspolitiske vurderingen av hvordan retten bør være. I det følgende skal jeg 

drøfte hvorvidt «kjønn» bør inkluderes som et vernet grunnlag mot hatefulle ytringer. Jeg vil 

først gi en oppdatering på de nyeste utviklingene knyttet til spørsmålet, Larsen-utredningen og 

lovforslaget som kom i år, Prop 66 L. Deretter vil jeg gjennomgå noen rettslige 

utgangspunkter i norsk og internasjonal rett for kjønnsvern mot hatefulle ytringer. Jeg vil 

foreta min analyse på bakgrunn av disse utgangspunktene, og samtidig gjennomgå noe empiri 

som kan belyse temaet ytterligere.  

 

3.1 Hvor står vi nå?  

 

3.1.1 Solberg-regjeringens innsats mot hatefulle ytringer 

I 2015 lanserte Solberg-regjeringen en politisk erklæring med formål å forplikte til innsats 

mot hatefulle ytringer. I erklæringen ga de uttrykk for bekymring for «omfanget av hatefulle 
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ytringer på bakgrunn av kjønn, etnisitet, religion eller livssyn, nedsatt funksjonsevne eller 

seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk».102 Året etter lanserte de en strategi 

mot hatefulle ytringer for 2016-2020, som inneholdt en rekke tiltak. Blant tiltakene var blant 

annet å øke kompetanse om hatkriminalitet, innhente nasjonal statistikk om hatefulle ytringer, 

og å vurdere det strafferettslige diskrimineringsvernet.103  

 

3.1.2 Larsen-utredningen  

I 2016 innhentet Barne- og likestillingsdepartementet en enkeltpersonsutredning fra Kjetil 

Mujezinović Larsen om hvorvidt flere grunnlag bør omfattes av straffeloven § 185. 

Spørsmålene knyttet seg særlig til om kjønn, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk bør beskyttes 

gjennom straffeloven § 185, og om hvorvidt grunnlaget «homofil orientering» bør endres til 

«seksuell orientering». På alle disse spørsmålene svarte Larsen bekreftende.  

 

3.1.3 Prop. 66 L (2019-2020) 

Etter Larsen-utredningen sto utviklingen stille inntil Stortinget ba regjeringen fremme forslag 

om å inkludere kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk som beskyttede grunnlag i strl. § 185 i april 

2018.104 Regjeringen sendte Larsen-utredningen på høring høsten 2018. Den 3. april 2020 

fremmet regjeringen endelig forslag om endringer i § 185. Med utgangspunkt i Larsen-

utredningen og ulike høringssvar kom regjeringen med anbefaling om at man bør inkludere 

«kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk» som vernede grunnlag i § 185, at grunnlaget «homofil 

orientering» bør endres til «seksuell orientering», og at «kjønn» ikke bør være et eget 

beskyttet grunnlag i bestemmelsen. Forslaget har per 22. mai 2020 ikke vært oppe i Stortinget 

igjen.  

 

3.2 Rettslige utgangspunkter 

I det følgende vil jeg gjennomgå noen rettslige utgangspunkter for diskrimineringsvernet 

knyttet til grunnlaget «kjønn». Dette er et stort rettsområde med mange norske og 

internasjonale rettskilder. Av plasshensyn har jeg kun tatt med de viktigste for denne 

oppgaven.   

 

3.2.1 Likhets- og ikke-diskrimineringsprinsippet 

Likhets- og ikke-diskrimineringsprinsippet kommer til uttrykk i Grunnloven § 98. 

Bestemmelsen kom inn i Grunnlovens menneskerettskapittel ved grunnlovsreformen i 2014. 

Det er statens myndigheter som er pliktsubjekt for rettighetene som er listet opp i 

menneskerettskapittelet, jf. Grl. § 92. I forarbeidene er det fremhevet at likhetsprinsippet i § 

 

102 Barne- og likestillingsdepartementet (2016) s. 2 

103 Ibid. s. 8 

104 Innst. 238 S (2017-2018) 
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98 vil fungere som skranke for både lovgiver, domstoler og forvaltning.105 Bestemmelsen 

innebærer en rettesnor for lovgiver ved utformingen av regelverket, men gir stort spillerom 

for måter å oppfylle forpliktelsen på. Det vil være «sjelden» at lovgiver tråkker så feil at det 

blir nødvendig å sette lovgivning til side av hensyn til likhetsprinsippet.106 Praktisk sett 

innebærer bestemmelsen at lovgiver ikke vil ha adgang til å gi privilegier til enkelte personer 

eller grupper i samfunnet på bekostning av andre grupper. Videre har Grunnloven § 98 

betydning for praktiseringen og fortolkningen av den øvrige lovgivningen som et 

tolkningsprinsipp.107 Særlig på denne måten fungerer likhetsprinsippet som en tolkningsfaktor 

som må tas med i avveiningen mellom ytringsfrihet og diskrimineringsvern. 

 

3.2.2 Likestillings- og diskrimineringsloven 

Likestillings- og diskrimineringsloven av 2017 gir også vern mot diskriminering. Beskyttede 

grunnlag etter loven er «kjønn, graviditet, permisjon ved fødsel eller adopsjon, 

omsorgsoppgaver, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, 

kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk, alder eller kombinasjoner av disse grunnlagene».108 

 

Formålet med loven er å fremme likestilling, likeverd, like muligheter og rettigheter og å 

hindre diskriminering.109 Loven tar «særlig sikte på» å bedre kvinners og minoriteters stilling. 

Da lovforslaget ble sendt på høring ønsket man opprinnelig å ha en kjønnsnøytral 

formålsbestemmelse. I høringsnotatet ble det presisert at det er liten tvil om at kvinner fortsatt 

diskrimineres mer enn menn, at etniske minoriteter diskrimineres mer enn den etniske 

majoritetsbefolkningen og at skeive diskrimineres mer enn heterofile. Formålsbestemmelsen 

kunne uansett tolkes i lys av hvem som er mest sårbare for diskriminering.110  

 

Dette ble møtt med motstand fra høringsinstansene, som mente det var viktig å fremheve 

kvinners særstilling i samfunnet.111 Departementet tok dette til etterretning, og viste til at å 

inkludere kvinner ville være best i samsvar med anbefalinger fra FNs kvinnekomité og en 

rekke EU-direktiver om diskriminering.112 

 

Etter likestillingsloven § 13 er trakassering på grunnlag av tilhørighet i et av de beskyttede 

grunnlagene og seksuell trakassering forbudt. Dette er utgangspunktet for det sivilrettslige 

 

105 Dokument 16 (2011–2012) s. 144. 

106 Dokument 16 (2011–2012) s. 144. 

107 Dokument 16 (2011–2012) s. 143-144. 

108 § 6 

109 § 1 

110 Prop 81 L (2016-2017) Punkt 8.7 

111 Prop 81 L (2016-2017) Punkt 8.7.2 

112 Prop 81 L (2016-2017) Punkt 8.8.5 og punkt 8.8.6 
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vernet mot hatefulle eller diskriminerende ytringer, og omfatter også kvinner. Loven gjelder 

på alle samfunnsområder.113 I forarbeidene er det imidlertid forutsatt at den ikke skal gjelde i 

familieliv og andre rent personlige forhold.114 Vernet har altså vesentlig snevrere virkeområde 

og færre konsekvenser enn straffeloven § 185.  

 

3.2.3 FNs kvinnediskrimineringskonvensjon (KDK) 

FNs konvensjon om avskaffelse av alle former for diskriminering av kvinner (KDK) gjelder 

som norsk lov og er gitt forrang gjennom menneskerettsloven §§ 2 og 3. Konvensjonen ble 

vedtatt da man så at kvinners menneskerettigheter ikke ble tilstrekkelig hensyntatt gjennom de 

andre konvensjonene, og at det var et behov for å sette søkelyset på kvinners rettsstilling.  

 

I fortalen til konvensjonen presiseres det at man gjennom de internasjonale 

menneskerettighetskonvensjonene er forpliktet til å sikre begge kjønn lik rett til å nyte alle 

økonomiske, sosiale, kulturelle, sivile og politiske rettigheter. Videre gis det uttrykk for en 

bekymring over at kvinner fortsatt er utsatt for «betydelig diskriminering, til tross for alle 

disse ulike instrumentene».  

 

Det fremheves også at diskriminering av kvinner «bryter med prinsippene om like rettigheter 

og respekt for menneskeverdet, hindrer kvinner i å delta på lik linje med menn i det politiske, 

sosiale, økonomiske og kulturelle liv i sine land». Denne ideen kommer også til uttrykk i 

KDK artikkel 3 som forplikter konvensjonspartene til å «på alle områder, særlig på det 

politiske, sosiale, økonomiske og kulturelle området, treffe alle tiltak som er nødvendige, også 

i lovs form, for å sikre kvinnene fulle utviklingsmuligheter og framgang, med garanti for å 

kunne utøve og nyte menneskerettighetene og de grunnleggende friheter på lik linje som 

menn». I forbindelse med det strafferettslige vernet mot hatefulle ytringer kan dette 

synspunktet gjøre seg gjeldende. Vernet eksisterer nettopp for å sikre at de beskyttede 

gruppene skal kunne utøve og nyte sine rettigheter.   

 

Kvinnediskrimineringskonvensjonen inneholder intet eksplisitt krav om nasjonale 

straffebestemmelser for å motvirke diskriminering, slik som straffeloven § 185 innebærer. 

KDK art. 5 a innebærer derimot en plikt for konvensjonspartene til å treffe «alle tiltak som er 

nødvendige» for å «endre menns og kvinners sosiale og kulturelle atferdsmønstre, med sikte 

på å avskaffe fordommer og hevdvunnen og all annen praksis som bygger på stereotype 

manns- og kvinneroller, eller på forestillingen om at et av kjønnene er det andre underlegent 

eller overlegent». 

 

 

113 § 2 

114 Innst. 389 L (2016-2017) 
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I 2017 avga Kvinnediskrimineringskomiteen sine konkluderende konklusjoner til Norges 

niende periodiske rapport. I denne uttrykte komiteen bekymring ved at straffeloven § 185 ikke 

inkluderer kjønnsbaserte hatytringer, og anbefalte Norge å legge til kjønn som beskyttet 

grunnlag. 115 

 

 

3.2.4 Europarådets arbeid mot kjønnsdiskriminering 

 

3.2.4.1 Istanbul-konvensjonen 

Ved siden av EMK er Istanbulkonvensjonen Europarådets viktigste internasjonale konvensjon 

for å bekjempe vold mot kvinner. Denne ble ratifisert og trådte i kraft i Norge i 2017. 

Konvensjonen forplikter staten til å føre en politikk som medfører tiltak for å bekjempe alle 

former for vold mot kvinner.116 Konvensjonen definerer vold mot kvinner som alle former for 

kjønnsbasert vold som resulterer i, eller med sannsynlighet resulterer i fysisk, seksuell, 

psykologisk eller økonomisk skade eller lidelse for kvinner – inkludert trussel om slike 

handlinger, tvang eller vilkårlig frihetsberøvelse.117  Kjønnsbasert vold er vold som er rettet 

mot en kvinne fordi hun er kvinne.118 Konvensjonsparter må iverksette nødvendige tiltak med 

sikte på å utrydde fordommer, skikker, tradisjoner og praksis basert på kvinners underordning 

eller stereotypiske kjønnsroller.119 

 

3.2.4.2 Europarådets ministerkomites anbefaling for å forebygge og bekjempe 

sexisme 

Europarådets likestillingsstrategi for 2018-2023 definerer sexistisk hatprat som en form for 

vold mot kvinner.120  Strategien inkluderer å stoppe slikt hatprat under sitt første mål: å 

bekjempe kjønnsstereotyper og sexisme.121 For gjennomføringen av målet vedtok 

Europarådets ministerkomité en anbefaling om forebygging og bekjempelse av sexisme i 

2019.122 Ministerkomiteen oppfordrer medlemsstatene til å vurdere lovendringer som 

fordømmer sexisme og som definerer og kriminaliserer sexistisk hatprat.123 De mener at 

nåværende politikk og lovgivning ikke har vært tilstrekkelig for å bekjempe dette, og 

oppfordrer medlemsstatene til å ta ansvar for å bekjempe hatefulle ytringer på grunnlag av 

 

115 CEDAW/C/NOR/CO/9 s. 6 

116 Artikkel 7 

117 Artikkel 3 bokstav a  

118 Artikkel 3 bokstav d 

119 Artikkel 12 

120 Europarådet (2018) s. 18 

121 Europarådet (2018) s. 16 

122 CM/Rec (2019) 1 

123 CM/Rec (2019) 1, s. 13 
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kjønn, og sikre at de samme strafferettslige reglene gjelder for hatefulle ytringer basert på 

kjønn som for rasistisk hatprat.124 

 

3.3 Inngrep i ytringsfriheten 

Som nevnt under punkt 2.3 er det tre vilkår for å gjøre inngrep i ytringsfriheten etter 

Grunnloven § 100, EMK art. 10 og SP art. 19. Disse er at inngrepet må ha hjemmel i lov, at 

formålet med inngrepet er legitimt og at inngrepet er nødvendig for å oppnå formålet. En 

utvidelse av vernet etter straffeloven § 185 til å omfatte kvinner innebærer et inngrep i 

ytringsfriheten, og må derfor oppfylle disse vilkårene. Etter som det er snakk om å legge til 

noe i en eksisterende bestemmelse vil inngrepet ha lovhjemmel. På området for hatefulle 

ytringer har statene vid skjønnsmargin til å balansere rettighetene til ytringsfrihet og 

diskriminering slik de måtte finne ønskelig.125 Formålet med å begrense hatytringer eller å 

beskytte kvinner mot diskriminering er begrunnet i vern av andres rettigheter, som er ansett 

som et legitimt formål etter EMK art. 10 nr. 2.  

 

Formålsvurderingen henger tett sammen med nødvendighetsvurderingen. I sitt høringssvar til 

Larsen-rapporten uttalte Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter (NIM) at det er 

behov for ytterligere informasjon om hva formålet med bestemmelsen er for å belyse 

nødvendigheten av denne. De etterlyste i den forbindelse et grundigere empirisk grunnlag om 

hva slags art og omfang det er av kvinnehets. I høringssvaret uttalte de:  

 

«For formålsvurderingen er det relevant om lovforbudet primært er ment å være av 

forebyggende art, for eksempel som en symbolmarkering av hensyn til den 

alminnelige holdningsdannelse, eller om formålet er at forbudet skal være egnet til å 

avbøte et reelt nåværende problem. Også mer holdningsrettede formål kan være 

legitime, men deres karakter av symbolmarkeringer kan ha noe å si for den 

etterfølgende nødvendighetsvurderingen.»126  

 

Argumentet er altså at det er viktig med mer empiri for å få rede på om formålet med å 

inkludere kjønn som et beskyttet grunnlag er for å bøte på et reelt problem, eller om det er 

mer en symbolsk markering. Det er ikke noe krav om at straffebestemmelser skal være 

empirisk begrunnet. Gjennomgående er både straffebestemmelser og menneskerettigheter 

begrunnet i moralske og filosofiske betraktninger, hvilket også er tilfellet for ytringsfrihetens 

vedkommende. I punkt 3.5 går jeg likevel inn på noe empiri om art og omfang av hatytringer 

 

124 CM/Rec (2019) 1, s. 8 

125 NIM (2018) s. 2 

126 NIM (2018) s. 3 
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mot kvinner som kan belyse formålet med en slik bestemmelse. I punkt 3.6-3.7 vurderer jeg 

nødvendigheten av inngrepet holdt opp mot ytirngsfriheten.  

 

3.4 Kjønn som beskyttet grunnlag mot hatefulle ytringer 

 

3.4.1 Betyr kjønn kvinner?  

Som det fremgår av redegjørelsen overfor tar en rekke sivilrettslig lovgivning utgangspunkt i 

at kvinner har større behov for beskyttelse mot diskriminering enn menn. Larsen-utredningens 

forslag om å inkludere «kjønn» som beskyttet grunnlag i straffeloven § 185 er imidlertid 

kjønnsnøytralt.  

 

I det følgende vil jeg komme med en rekke argumenter for hvorfor kvinner er en særlig utsatt 

gruppe som har behov for vern. Tidene kan imidlertid endre seg, slik at det er menn som er 

utsatte i senere tid. I punkt 3.5.2.1 vil jeg gå inn på forskning om incels, som har vist seg å 

være en gruppe som uttrykker hat mot både kvinner og menn på bakgrunn av deres kjønn. 

Dersom det strafferettslige vernet kun skulle omfatte kvinner, ville man ikke tatt høyde for 

diskriminering av menn, og også potensielt utelatt de som ikke oppfatter seg selv innenfor en 

to-kjønnsmodell. Likhetshensyn tilsier at et eventuelt strafferettslig vern bør omfatte alle 

kjønn.  

 

Terskelen om at en ytring må være av «kvalifisert krenkende art» for å straffes vil likevel 

innebære en sikkerhetsventil, slik at det kan hensyntas kvinners stilling i samfunnet. En 

tilsvarende begrunnelse ble også gitt i utredningen av kjønnsnøytral formålsbestemmelse i 

likestillings- og diskrimineringsloven.127 Vernet mot hatefulle ytringer på grunnlag av 

alternativ a) hudfarge, nasjonal eller etnisk opprinnelse, eller b) religion eller livssyn er også 

utformet nøytralt – og peker ikke på konkrete hudfarger eller religioner som er beskyttet mot 

hatytringer. Selv om denne oppgaven vil fokusere på kvinners stilling, vil jeg ta utgangspunkt 

i et kjønnsnøytralt vern. 

 

3.4.2  Bakgrunn for å inkludere kjønn 

Å innføre et forbud mot hatefulle ytringer i straffeloven knyttet til noens kjønn ble for første 

gang foreslått i forbindelse med behandlingen av forslag til lov om likestilling mellom 

kjønnene i 1974.128 Forslaget var den gang spesifikt knyttet til vern for kvinner. Forslaget ble 

gjentatt da loven var til behandling på ny i perioden 1977-78, med følgende ordlyd: 

 

 

127 Se punkt 3.2.2. 

128 Ot.prp.nr.33 (1974-75) 
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«Det er forbudt ved uttalelse eller annen meddelelse som framsettes offentlig eller på 

annen måte spres blant allmennheten, å true, forhåne eller utsette for hat, forfølgelse 

eller ringeakt en kvinne eller en gruppe av kvinner på grunn av kjønn.» 

 

Forslaget ble nedstemt av Stortinget. Da spørsmålet på ny dukket opp i forbindelse med å 

inkludere homofile i straffeloven § 135a, mente Justisdepartementet at det fremdeles ikke 

burde inkluderes. Begrunnelsen for dette var at kvinner ikke er en minoritetsgruppe, og at 

krenkelser av kvinner vil ramme «mer vagt og på enn annen måte enn når det gjelder mindre 

grupper».129 Det ble fremholdt at virkeområdet for straffeloven § 135a bør begrenses til 

utsatte minoritetsgrupper med særlig behov for vern. Også i 2002 ble det gitt uttrykk for at 

«allment aksepterte grupperinger trenger ikke noen særskilt beskyttelse mot hets».130 Dette 

synes fremdeles å være den primære begrunnelsen for at kjønn ikke er et beskyttet grunnlag i 

dag.131  

 

3.4.3 Minoritetsvern eller utsatte grupper? 

I Larsen-utredningen er det fremhevet at vernet tar sikte på å beskytte grupper som er særlig 

utsatte for hat, og ikke bare minoritetsgrupper. Til uttalelsen i forarbeidene om at «allment 

aksepterte grupperinger ikke trenger særskilt beskyttelse mot hets», mente han at dette er et 

lite heldig grunnlag for å avgrense det strafferettslige diskrimineringsvernet. Han mente det 

avgjørende ikke kunne være at kvinner ikke er en minoritet, og at man heller måtte se på den 

faktiske situasjonen – at de er en utsatt gruppe for hatkriminalitet.  

 

Flertallet av høringsinstansene132 som uttalte seg om spørsmålet støttet forslaget.133 En rekke 

høringsinstanser mente kvinner måtte anses som en utsatt gruppe for hatkriminalitet, og at 

dette må være avgjørende for om en gruppe skal gis vern.134 Barne-, ungdoms- og 

familiedirektoratet uttalte i forbindelse med dette spørsmålet:  

 

«At kvinner utgjør en stor gruppe, fremfor å være en minoritet, er ikke et godt nok 

argument for at grove tilfeller av kjønnsdiskriminering ikke skal gis strafferettslig 

vern. Straffelovens formuleringer om hudfarge, religion, livssyn og nasjonal og etnisk 

 

129 Ot.prp.nr. 29 (1980-1981) s. 12 

130 NOU 2002:4 s. 299 

131 Larsen (2016) s. 67 

132 Blant annet Antirasistisk Senter, Amnesty International, Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, FRI – 

foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold, Hovedorganisasjonen Virke, Likestillingssenteret, LO, 

Menneskerettsaliansen, MiRA-senteret, Norsk kvinnesaksforening, Redd barna og Reform – ressurssenter for 

menn. 

133 Prop. 66 L (2019-20) s. 70 

134 Prop. 66 L (2019-20) s. 71 
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opprinnelse legger heller ikke vekt på minoritetsstatus, men heller grupper med et 

særskilt behov for vern».135 

 

En rekke av høringsinstansene som har tatt stilling til forslaget om å inkludere kjønn i § 185 

mente imidlertid at bestemmelsen kun skal ta sikte på å beskytte minoritetsgrupper. Disse 

fremhever argumentet som ble brukt i forbindelse med spørsmålet om å endre «homofil 

orientering» til «seksuell orientering» i forarbeidene til straffeloven 2005: at «et vern for alle 

blir lett et vern for ingen».136 Synspunktet synes å være at man fratar minoritetsgrupper sitt 

særegne vern dersom man utformer bestemmelsen slik at «alle» er omfattet.  

 

Den samme problemstillingen kom også denne gangen opp under spørsmålet om «homofil 

orientering» bør endres til «seksuell orientering» som etter ordlyden omfatter både heterofile, 

bifile og homofile. Departementet fastholdt at heterofile ikke har behov for et strafferettslig 

diskrimineringsvern. Det er særlig av hensyn til at bifile og andre som ikke gjenkjenner seg i 

en to-kjønnsmodell ikke dekkes av uttrykket «homofil orientering» at de valgte å gå inn for å 

endre uttrykket. Det ble også lagt vekt på at «seksuell orientering» er anvendt i annen 

diskrimineringslovgivning.137 Det samme gjelder også for grunnlaget kjønn.  

 

I forarbeidene til den nye likestillingsloven ble det uttalt om begrepet seksuell orientering at 

«vernet gjelder i prinsippet også heterofile, men har størst praktisk betydning for 

homofile».138 Departementet mener at «seksuell orientering» i straffeloven § 185 skal forstås 

på samme vis, og uttaler: «Siden heterofile ikke er en utsatt gruppe som har behov for et 

særskilt vern, vil det imidlertid være nødvendig å tolke uttrykket innskrenkende».139 

 

Slik jeg forstår departementet legger man opp til at ordlyden i § 185 er generell. Ved 

tolkningen av det konkrete tilfellet, skal man ta hensyn til om den gruppen individet tilhører 

er utsatt. På den måten kan man ta høyde for å inkludere alle som har behov for vern, og legge 

opp til en nærmere avklaring i domstolene. Viktige momenter i denne vurderingen vil være 

om man tilhører en minoritet eller om man tilhører en utsatt gruppe.  

 

Formuleringen i straffeloven § 77 første ledd bokstav i) taler for en slik forståelse som Larsen 

tar utgangspunkt i. Her fremgår det at det ved straffutmålingen skal tas i betraktning hvorvidt 

lovbruddet «har bakgrunn i andres religion eller livssyn, hudfarge, nasjonale eller etniske 

 

135 Ibid. 

136 Ot.prp.nr.8 (2007-2008) s. 250 

137 Prop 66 L (2019-20) s. 75  

138 Prop. 81 L (2016-2017) s. 313  

139 Prop. 66 L (2019-2020) s. 76 
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opprinnelse, homofile orientering, funksjonsevne eller andre forhold som støter an mot 

grupper med et særskilt behov for vern». Formuleringen her er altså lik de beskyttede 

grunnlagene i § 185, men inkluderer også andre grupper med behov for vern, og ikke 

«minoriteter». Jeg nevner for ordens skyld at § 77 også er foreslått endret i Prop. 66 L (2019-

2020) slik at ordlyden i likhet med § 185 omfatter «kjønnsidentitet», «kjønnsuttrykk» og 

«seksuell orientering». Formuleringen om «grupper med behov for vern» har ikke blitt 

foreslått endret til «minoriteter», slik man enkelt kunne foreslått i forbindelse med 

lovforslaget. Å inkludere kjønn i vernet ville også svare til det sivile diskrimineringsvernet, og 

formålet i likestillings- og diskrimineringslovens formål – å ta særlig sikte på å bedre kvinners 

og minoriteters stilling.140  

 

I lovforslaget som kom i år, Prop 66 L (2019-2020), unngikk departementet spørsmålet om 

vernet skal være et minoritetsvern eller om det skal verne utsatte grupper, da de mente det 

ikke var nødvendig å ta stilling til. Spørsmålet er av en mer filosofisk enn en rent praktisk art. 

Selv om det kunne vært avklarende med et tydeligere standpunkt fra departementet, kan jeg 

slutte meg til at det ikke er nødvendig å avklare dette på et prinsipielt nivå så lenge man har 

klare regler i praksis.   

 

3.5 Art og omfang av hatytringer mot kvinner 

 

3.5.1 Empiri 

En rekke av høringsinstansene har gitt uttrykk for at man bør skaffe et grundigere empirisk 

grunnlag for å inkludere kjønn i bestemmelsen. I de siste årene har det blitt rettet stadig mer 

oppmerksomhet mot hvordan kvinner som gruppe utsettes for trusler, hets og seksuell 

trakassering. Forskningen på hat mot kvinner er fremdeles noe begrenset, men noen bidrag 

kaster lys over hvordan kvinner (og andre grupper) utsettes for krenkelser på grunn av 

gruppetilhørigheten.141 I det følgende skal jeg gjennomgå noe av forskningen jeg mener 

underbygger at kvinner har behov for et strafferettslig vern mot hatefulle ytringer på grunnlag 

av kjønn.  

 

Regjeringens statusrapport om hatefulle ytringer fra mai 2020, viste at økningen i antall 

anmeldelser innen hatmotivert kriminalitet fra 2015 til 2019 har vært på 119 prosent. I 2019 

hadde antall anmeldelser som gjaldt hatefulle ytringer økt med 21 % fra året før. Dette kan 

enten være et resultat av at politiet har hatt større fokus på og kompetanse om hatkriminalitet, 

eller at det reelle tallet har økt.  

 

140 Se punkt 3.2.2 

141 Eggebø og Stubberud (2016) s. 26  
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Institutt for samfunnsforskning (ISF) utga i 2016 tre delrapporter om hatefulle ytringer.142 I 

den første rapporten, om art og omfang, har de gjennomgått en rekke forskning fra området.  

En dansk undersøkelse viste at kvinner, unge og personer med lav inntekt/kort utdanning er de 

som føler seg mest utsatte for hatkriminalitet.143 Den samme undersøkelsen viste også at det 

vanligste grunnlaget for hatkriminalitet var kjønn.144 Gjennomgangen viste at det var små 

kjønnsforskjeller i hvem som er rammet av hets og trakassering totalt sett, men at innholdet i 

ytringene var ulikt. Menn opplevde ubehagelige kommentarer knyttet til innholdet i 

argumentene sine, mens kvinner i større grad opplevde at hetsen var knyttet til kjønn og 

utseende.145 Menn mottok oftere fysiske trusler og krenkende kommentarer, mens kvinner var 

mer utsatt for seksuell trakassering og stalking.146  

 

I EUs likestillingsstrategi for 2020-2025 ble det presisert at likestillingsprinsippet ble krenket 

gjennom sexistiske hatytringer, kjønnsbasert vold og kjønnsstereotypier. Det ble blant annet 

fremhevet at #MeToo-bevegelsen hadde demonstrert omfanget av sexisme og undertrykkelse 

av kvinner i dag. Deres tall viste at 55 % av kvinner i EU har blitt seksuelt trakassert.147  

 

3.5.2 Sexistisk hat på nett 

En undersøkelse foretatt av Amnesty International i 2018 viste at flere kvinner enn menn blir 

utsatt for trakassering på nett.148 Av de som deltok svarte 12 % av norske kvinner at de har 

blitt utsatt for trakassering på nett og sosiale medier.149 Av disse oppgir 2 av 3 at de sover 

dårlig og får lavere selvtillit på grunn av trakasseringen. Undersøkelsen viste at det var stor 

enighet (67% er helt eller delvis enig) i at trakassering på nett er en stor belastning for alle 

kvinner, og i at dette er vanlig i dag (54 % er helt eller delvis enig). Blant de spurte mente 49 

% at norske myndigheters innsats til å takle utfordringene knyttet til trakassering på nett var 

lite eller ikke tilfredsstillende, mens 26 % mente det innsatsen var ganske tilfredsstillende. 

Kun 2 % mente innsatsen var meget tilfredsstillende. Resten var usikre. Om eksisterende 

lovgivning mente 43 % at den var lite eller ikke tilfredsstillende, mens 28 % mente den var 

ganske tilfredsstillende og 2 % mente den var meget tilfredsstillende.  

 

 

142 Nadim og Fladmoe (2016), Eggebø og Stubberud (2016), Wessel-Aas, Fladmoe og Nadim (2016)  

143 Nadim og Fladmoe (2016) s. 33 

144 Nadim og Fladmoe (2016) s. 21 

145 Nadim og Fladmoe (2016) s. 28 

146 Ibid. 

147 COM(2020) 152 

148 Amnesty (2018) s. 5 

149 Ibid. s. 11 
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NIKK – Nordisk information för kunskap om kön utga i 2017 rapporten «Hat och hot på 

nätet» på oppdrag fra Nordisk ministerråd. I rapporten kartlegger de den rettslige reguleringen 

av netthat i Norden fra et likestillingsperspektiv. I sin studie fant de at gutter og menn utsettes 

for mer tradisjonelle former for krenkelser på nettet, som i større grad er omfattet av 

gjeldende straffelovgivning enn krenkelsene mot kvinner.150 Det ble satt spørsmålstegn ved 

om de nordiske statene har vært proaktive nok for å sikre reell ytringsfrihet, all den tid 

ytringer som gir uttrykk for sexisme, rasisme og annet hat i økende grad brer om seg på nettet. 

151 Det ble også gitt uttrykk for at det sterke vernet om ytringsfriheten ved å ikke begrense den 

strafferettslig fører til begrensing av reell ytringsfrihet for kvinner, minoritetsgrupper og 

offentlige personer som vil skrive om likestilling, integrering og innvandring.152 Forfatterne 

rådet blant annet til å oppdatere rettslig regulering slik at den omfatter alvorlige nettkrenkelser 

samt å overveie å legge til kjønn som grunnlag i hatkriminalitetslovgivningen.153 

 

Europarådets ministerkomité uttaler i sin anbefaling at sexistisk hatprat på internett har blitt et 

stort problem i Europa som rammer kvinner disproporsjonalt. Særlig gjelder dette unge 

kvinner, kvinnelige journalister, politikere, offentlige personer og 

menneskerettsforkjempere.154 Det blir fremhevet at selv om «det er anerkjent av statene at 

rasistiske ytringer er i strid med europeiske og internasjonale menneskerettigheter, kan ikke 

det samme sies om sexistisk eller mysogynistisk hatprat.»155 Det blir fremhevet at nåværende 

politikk og lovgivning ikke har vært tilstrekkelig til å bekjempe problemet.  

3.5.2.1 Incels 

En annen, ny problemstilling knyttet til hat mot kvinner på nett har reist seg ved fremveksten 

av såkalte «incels». Til tross for å ha vært en del av den offentlige debatten de siste årene, er 

dette et relativt nytt fenomen jeg finner det hensiktsmessig å redegjøre for.  

 

Incels er en undergruppe av den såkalte «mannosfæren» på internett, hvor menn diskuterer 

menns problemer i nettforum. Incel er en forkortelse for «involuntary celibate» eller ufrivillig 

sølibat. Et gjennomgående trekk hos denne gruppen er at det er menn som føler seg som 

tapere i det «seksuelle markedet», og uttrykker forakt mot seg selv, kvinner, og andre menn 

som er seksuelt aktive. I 2019 publiserte en forsker ved Open University i Storbritannia, 

Tracie Farrell, en analyse av språket i flere fora tilknyttet «mannosfæren» på nettsiden Reddit. 

De fant at antall brukere på forumene og bruken av ord de klassifiserte som hatefulle økte 

 

150 NIKK (2017) s. 54 

151 NIKK (2017) s. 55 

152 NIKK (2017) s. 56 

153 Ibid. 

154 CM/Rec (2019) 1, s. 17 punkt II.B.  

155 Ibid. s. 8 [Min oversettelse] 
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markant gjennom en syvårsperiode. Ytringene i forumene var i økende grad seksualiserte, 

voldelige, rasistiske og homofobiske.156  

 

Southern Powerty Law Center er en «vaktbikkje» som overvåker hatgrupper og andre 

ekstremister i USA. De definerer hatgrupper som grupper som kommer med hatytringer mot 

andre på bakgrunn av deres rase, religion, etnisitet, seksuelle orientering eller 

kjønnsidentitet.157 Keegan Hankes, som er senioranalytiker i organisasjonen, beskriver i en 

artikkel fra USA Today at incels har en ide om at de har rett til sex fra kvinner. 158  Han viser 

til et typisk innlegg fra et Reddit-forum der en mann skriver at hvis en kvinne slutter å svare 

på meldinger: «I send them a message saying ‘Ted Bundy was a pretty cool guy, I wish it was 

legal to rape and murder women.’ I mean, I’d rather make them upset and fearful than just let 

them fade out and forget me and treat me like some subhuman». Hankes beskriver at det er en 

villighet i miljøet til å si slike ting om kvinner og til kvinner.159  

 

Det er særlig Elliott Rodger som har vært katalysator for voldeligheten i incelmiljøet. I 2014 

publiserte han en video på nett der han beskrev at han ønsket å hevne seg på kvinner for å 

avvise han og på seksuelt aktive menn fordi han var misunnelig på dem. Etter å ha opplastet 

videoen og sendt ut et «manifest» på mail, kjørte han mot et sorority på campus på University 

of California for å drepe de han måtte komme over. Seks personer døde og fjorten ble skadet, 

før han til slutt tok selvmord. I ettertid har Rodgers blitt hyllet som en helgen, omtalt som 

«Supreme leader» i incelforum, og inspirert flere angrep.160 

 

Texas Department of Public Safety ga i januar 2020 ut en ny terrortrusselvurdering hvor de 

uttrykte en bekymring for incelmiljøet. De beskriver at det som begynner som en personlig 

skuffelse over oppfattet avvisning fra kvinner utvikler seg til en troskap og tilslutning til et 

incelopprør. I vurderingen skrives det blant annet: «Incels are now seen as a growing 

domestic terrorism concern due to the ideological nature of recent Incel attacks 

internationally, nationwide, and in Texas». De anser videre at den volden som har blitt 

gjennomført av incels det siste tiåret antyder at inceltrusselen snart kan nærme seg, eller 

potensielt gå forbi, dødeligheten av andre former for innenlandsterrorisme.161  

 

 

156 Farrell (2019), s. 1 
157 Southern Poverty Law Center (2020)  
158 Dastagir (2019) 

159 Ibid. 

160 Texas Department of Public Safety (2020) s. 29, Fernquist mfl. (2020) s. 5 

161 Ibid. s. 3 
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En undersøkelse fra det svenske totalforsvarets forskningsinstitutt (FOI) i 2020 viste at de 

fleste besøkende på incelforum er amerikanere.162 Et av de eldste aktive incelforumene, 

Lookism.net, hadde i desember 2019 rundt 3.8 millioner innlegg på siden. Flesteparten av de 

besøkende på denne siden var fra USA, med 26,3 %. På andreplass var Storbritannia med 6,2 

%, etterfulgt av Norge, som sto for 4,9 % av besøkende på nettsiden.163 Dette indikerer at det 

er en relativt stor andel av den norske befolkningen, sammenliknet med andre land, som enten 

identifiserer seg selv som incels, eller er nysgjerrige på hva som skjer i disse forumene. 

Rapporten bemerker at flere dødelige angrep har blitt gjennomført av personer som har ansett 

seg selv som incels ute etter hevn, ikke på en person, men på et helt kjønn. Undersøkelsen 

konkluderer med at dette viser at det destruktive miljøet på incelforumene påvirker betydelig 

fler enn de som bruker forumet.164 

 

I forbindelse med denne oppgaven tok jeg kontakt med Monica Lillebakken, som jobber som 

etterforsker i hatkrimgruppa i Oslo politidistrikt. Hun kunne fortelle at de hadde sett at 

gjerningspersoner i flere av sakene de etterforsket i forbindelse med hatkriminalitet og 

hatefulle ytringer var tilknyttet incelmiljøet. Disse rettet ofte hat ikke kun mot kvinner, men 

også mot personer som ble omfattet av de beskyttede grunnlagene i straffeloven § 185. Også 

terrortiltalte Philip Manshaus har blitt knyttet til dette miljøet etter man fant begrepet i hans 

søkehistorikk, sammen med begreper som «rase/politikk, nazisme, jakt, ammunisjon og 

våpen, ulike skyteepisoder, Waffen SS».165 

 

Omfanget av incels er uklart, og vi vet lite om hvem de norske incelene er og hva de gjør. 

Forskningen på området er fremdeles sparsom. Dessuten er flesteparten av de som retter 

trusler og krenkende uttalelser mot kvinner trolig ikke incels. Men det eksemplifiserer at det 

finnes et hat der ute som retter seg mot kvinner nettopp med grunnlag i deres 

gruppetilhørighet. Det finnes medlemmer av gruppen som deler ekstreme og hatefulle 

meninger på nett, og som oppfordrer andre til eller er selv villige til å utøve vold.  

 

Etter denne gjennomgangen av forskning har jeg funnet klare indikasjoner på at hatytringer 

rettet mot kvinner er av en alvorlig art og omfang. Formålet med et strafferettslig forbud mot 

slike ytringer vil ikke bare ha symbolsk betydning, men også bøte på et reelt 

samfunnsproblem.  

 

 

162 Fernquist mfl. (2020) s. 9 

163 Ibid.  s. 6 

164 Ibid.  s. 11 

165 Farooq (2020) 
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3.6 Nødvendighetskriteriet  

I tilknytning til nødvendighetsvurderingen av inngrepet i ytringsfriheten uttalte NIM i sin 

høringsuttalelse at man må vurdere i hvilken grad ytringene allerede er straffbare, om 

ytringene man vil til livs vil rammes av § 185, om det finnes mindre inngripende tiltak og 

hvilke potensielle utilsiktede konsekvenser straffutvidelse vil ha.166  

 

3.6.1 Grov hets er allerede straffbart  

En innsigelse mot å inkludere kjønn som beskyttet grunnlag er at vi allerede har andre 

straffebestemmelser som kan gi vern mot grov hets. Blant disse har vi for eksempel 

straffebudene mot hensynsløs atferd (§ 266), alvorlig personforfølgelse (§ 266 a), krenkelse 

av privatlivets fred (§ 267), og trusler (§§ 263 og 264).  

 

Disse bestemmelsene gir riktignok enkeltindivider vern mot krenkelser som blir foretatt mot 

dem. De fanger imidlertid ikke opp hatelementet ved ytringer som retter seg mot en gruppe på 

grunnlag av deres gruppetilhørighet, slik som § 185 gjør.  Disse bestemmelsene skiller også i 

noen tilfeller mellom ordinære og grove krenkelser (som for eksempel trusler § 263 og grove 

trusler § 264), der det ved vurderingen av om krenkelsen er grov skal legges vekt på om den 

er motivert i et av grunnlagene som er nevnt i § 185. Heller ikke her er kjønn opplistet som et 

skjerpende motiv. Dette taler etter min mening for at man behøver å inkludere kjønn som et 

beskyttet grunnlag i § 185 for å markere at sexistiske hatytringer på grunnlag av noens 

gruppetilhørighet er straffverdige.  

 

Dette vil også kunne ha en holdningsskapende effekt. I sitt høringssvar til lovforslaget, uttalte 

Amnesty International at å inkludere kjønn vil ha «en viktig signaleffekt, og få betydning for 

den alminnelige holdningsdannelse. Da spørsmålet om å inkludere homofil legning i vernet 

var oppe, var en av innsigelsene at det var uklart om det var behov for et vern som strakk seg 

lenger enn det alminnelige vernet mot privatlivskrenkelser, æreskrenkelser og 

legemskrenkelser. Justisdepartementet fremhevet i den anledning at en holdningsskapende 

effekt ha selvstendig betydning, og at symbolfunksjonen kan innebære reelle virkninger.167 

Denne begrunnelsen gjør seg også gjeldende i spørsmålet om å legge til kjønn som grunnlag.  

 

3.6.2 Er straff mindre egnet til å beskytte kvinner enn andre utsatte grupper? 

I Prop. 66 L (2019-2020) fremholder departementet at en grunn for at de valgte å la være å 

inkludere kjønn i sitt forslag var at det var uklart om det ville være et «egnet og treffsikkert 

virkemiddel for å bekjempe hets mot kvinner». Dette argumentet må være uholdbart, all den 

 

166 NIM (2018) s. 3-5 

167 Ot.prp. nr. 29 (1980-81) s. 11  
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tid de i samme lovforslag finner det et tjenlig middel for å bekjempe hets mot folk på 

grunnlag av deres kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk og seksuelle orientering. Dersom 

departementet mener at kvinner står i en annen stilling enn de andre gruppene, slik at straff er 

et mindre egnet virkemiddel for akkurat kjønn som grunnlag, må dette begrunnes.  

 

I Larsen-utredningen ble det reist spørsmål ved om likhetsprinsippet i Grunnloven § 98 legger 

føringer på det strafferettslige diskrimineringsvernet i form av at alle relevante 

diskrimineringsgrunnlag bør behandles likt. Likhetsprinsippet utgjør både en skranke for 

lovgiver og et tolkningsprinsipp ved praktisering av loven.168 Bestemmelsen sier ikke noe om 

strafferettslig diskrimineringsvern, men legger likevel føringer på hvordan et slikt vern skal 

utformes.169 Utvalget tok utgangspunkt i at alle diskrimineringsgrunnlag bør behandles likt. 

 

Også Syse-utvalget tok utgangspunkt i dette, og uttalte at likhetsprinsippet tilsier «ikke bare at 

det bør gjelde vern mot diskriminering, men også at beskyttelsesnivået er likt for de ulike 

diskrimineringsgrunnlagene. I prinsippet bør all diskrimineringsbeskyttelse omfatte alle 

grunnlag».170 Graver-utvalget bygde på den samme forståelsen i forbindelse med vurderingen 

av å samle den sivilrettslige diskrimineringslovgivningen i én lov. De kunne vanskelig å se 

noen god begrunnelse for at de ulike diskrimineringsgrunnlagene skulle ha ulikt vern, og 

uttalte at dersom utgangspunktet fravikes ved særregler eller svakere vern for noen grunnlag, 

krever dette en særskilt begrunnelse. For å harmonisere reglene, mente de det måtte være en 

målsetting å ha mest mulig like regler, med mindre tungtveiende hensyn taler for at vernet bør 

være ulikt.171   

 

Det samme synspunktet gjør seg også gjeldende under spørsmålet om å inkludere kjønn som 

beskyttet grunnlag etter straffeloven § 185. Jeg kan ikke se at departementet har anført noen 

tungtveiende grunner til å fravike likhetsprinsippet ved ikke å inkludere kjønn i det 

strafferettslige diskrimineringsvernet.  Et uttalt mål i regjeringens strategi mot hatefulle 

ytringer er å sikre bedre samsvar mellom det sivilrettslige og det strafferettslige vernet mot 

hatefulle ytringer.172 Et tiltak for å harmonisere disse vil være å inkludere kjønn i strl. § 185. 

Både likhetsprinsippet, harmoniseringshensyn, uttalelser fra flertallet av høringsinstansene og 

uttalelser fra internasjonale menneskerettsorganer taler for at kjønn bør inkluderes i vernet. 

Når departementet likevel velger å gå inn for det motsatte, bør det gjøres en grundig 

redegjørelse for hvorfor.  

 

168 Se punkt 3.2.1 

169 Larsen (2016) s. 12 

170 NOU 2005:8 s. 143 

171 NOU 2009:14 s. 96 

172 Barne- og likestillingsdepartementet (2016) s. 30 
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3.6.3 Kvalifisert krenkende ytringer mot kvinner 

Departementet argumenterer også med at mye av den hets kvinner utsettes for ikke er av slik 

kvalifisert krenkende art at den vil rammes av straffeloven § 185. De henviser til Oslo 

statsadvokatembeter sitt høringssvar: «Mye av den hets vi kjenner til gjennom medieomtale 

av temaet, retter seg mot kvinner og synes særlig å rette seg mot deres utseende eller 

evne/kompetanse til å utføre oppdrag eller inneha verv.» De anså det usikkert om dette vil 

være av kvalifisert krenkende karakter.  

 

Dette synspunktet var også viktig da spørsmålet om å inkludere kvinner i det strafferettslige 

vernet ble vurdert i Ot.prp.nr.29 (1980-1981). Da ble det uttalt at kvinnediskriminerende 

uttalelser som er «så grove at de vil kunne anses som hatefulle ytringer, ikke vil vinne noen 

større gjenklang og nærmest faller på sin egen urimelighet». 173 

 

Til dette mener jeg empirien jeg har gjennomgått gir grunn til å tro at realiteten i dag er en 

annen.174 Det må i det minste kunne antas at denne gir et bedre utgangspunkt for å vurdere 

spørsmålet enn en henvisning til hva Oslo statsadvokatembeter har sett i media. Dersom man 

legger til grunn at det finnes en gruppe mennesker som i fullt alvor uttrykker et kvinnehat som 

potensielt kan eskalere til vold, og som må tas på alvor, blir neste spørsmål: Hva slags 

ytringer ønsker man å straffe? 

 

I rapporten «Hat och hot på nätet» benytter de et eksempel fra et kommentarfelt på en kronikk 

om likestilling skrevet av en kvinnelig forfatter: «Men jämställdhet för mig är att man pullar 

en sexistisk feministhora i vaginan med en stor kniv. Det bästa man kan göra för 

jämställdheten i Sverige är att gå ut med ett basebollträ och slå ihjäl sexistiska feministkräk.» 

Eksemplet viser en ytring som har et tydelig hatmotiv rettet mot kronikkforfatterens kjønn, og 

som ikke er omfattet av vernet mot hatefulle ytringer i de nordiske landene.175  

 

Det er grunn til å tro at ytringen er egnet til å skape frykt både hos forfatteren og hos andre 

kvinner som ønsker å skrive liknende artikler eller engasjere seg i det offentlige ordskiftet. 

Dersom man hadde byttet ut «feminist» med «muslim», ville ytringen trolig vært klart 

innenfor straffeloven § 185 sitt anvendelsesområde. Jeg mener gode grunner taler for at slike 

ytringer rettet mot noen på grunnlag av deres kjønn også bør omfattes av det strafferettslige 

vernet.  

 

 

173 Side 12 

174 Se punkt 3.5.1 og 3.5.2 

175 NIKK (2017) s. 38 
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Ved å legge til grunn terskelen om at en ytring må være av «kvalifisert krenkende art» for at 

den skal være straffbar, har man gjennom rettspraksis trukket opp noen retningslinjer for hva 

slags ytringer som er omfattet.176 En av disse er ytringer som oppfordrer til 

integritetskrenkelser eller konkrete tiltak mot en gruppe. Eksemplet med å «gå ut med et 

baseballtre og slå ihjel sexistiske feministkrek» ville falle inn under ordlyden etter en slik 

terskel.  

 

En annen retningslinje for hva slags ytringer som er «kvalifisert krenkende» er at den 

innebærer en grov nedvurdering av menneskeverd. Blant incels er det noen som mener at 

menn har rett til sex.177 Dette gir uttrykk for en nedvurdering av kvinners menneskeverd. 

Uttalelser om at kvinner er annenrangs borgere som menn bør få tildelt, eller at det bør gjøres 

lovlig å voldta kvinner vil være eksempler på uttalelser som faller inn under bestemmelsen 

etter en slik terskel.  

 

I tråd med den alminnelige rettsstridsreservasjon må et eventuelt vern avgrenses mot noen 

hverdagslige uttrykk som er godt innarbeidet, som for eksempel «mannsgris». Etter sin ordlyd 

vil det kunne være et uttrykk som nedvurderer noens menneskeverd å sammenlikne dem med 

et dyr, slik en kvinne ble sammenliknet med en kakerlakk i dommen HR-2020-184-A.178  Det 

utelukker imidlertid ikke at noen slike uttrykk kan være del av ytringer som samlet sett er nok 

til å bli ansett som kvalifisert krenkende. Dette må, som i dag, være opp til domstolene å 

vurdere i den konkrete saken.  

 

3.7 Avbalansering mot ytringsfriheten 

I forbindelse med å utvide straffeloven § 185 må det også vurderes hvorvidt inngrepet er 

proporsjonalt i forhold til ytringsfriheten.179  I ISFs delrapport 3, ble EMDs praksis på 

området grundig gjennomgått. De fant at det på generelt nivå ikke er grunn til å tro at 

gjeldende norsk rett går for langt i å innskrenke ytringsfrihetsvernet, og uttalte at det snarere 

kan antas at Grunnloven § 100, slik den er praktisert hittil, utgjør en større skranke for inngrep 

enn EMK art. 10.180 Staten har vid skjønnsmargin til å gjøre inngrep av hensyn til å beskytte 

grupper mot diskriminering og hets.  

 

Ytringsfriheten innebærer ikke bare en rett til å ytre seg, men også en rett til å motta 

informasjon. En eventuell utvidelse av det strafferettslige vernet vil ikke bare gå ut over de 

 

176 Se punkt 2.6.4 

177 Se punkt 3.5.2.1 

178 Se punkt 2.6.4.5 

179 Grunnloven § 100, EMK art. 10 

180 Wessel-Aas, Fladmoe og Nadim (2016) s. 23.  
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som ønsker å komme med hatefulle ytringer. Det vil også gripe inn i allmennhetens interesse i 

å motta slike ytringer for å kunne imøtegå og argumentere mot disse. En risiko man tar ved å 

innskrenke ytringsfriheten er at man samtidig innskrenker muligheten til å korrigere uønskede 

meninger og oppfatninger.    

 

Et prinsipielt argument for å begrense inngrep i ytringsfriheten, er den såkalte 

«trykkokerteorien». Denne teorien går ut på at det er bedre å få ekstreme ytringer ut i 

allmenheten så de kan imøtegås, enn at de vokser og bygger seg opp utenfor den offentlige 

sfæren. I Ytringsfrihetskommisjonens utredning ble det hevdet at en videst mulig ytringsfrihet 

er det beste vernet mot diskriminering, fordi uønskede ytringer kan få motsvar dersom de 

kommer frem offentlig.181 Dette synspunktet har også blitt vektlagt i Høyesterettspraksis.182   

 

Til tross for at denne teorien har bidratt til det sterke vernet om ytringsfriheten i Norge, er 

begrunnelsen mer filosofisk enn empirisk. I ISF-rapport 2016:15 blir det fremhevet at det ikke 

finnes empiriske data som underbygger hypotesen om samfunnets selvrensende funksjon mot 

hatefulle ytringer. Deres gjennomgang av forskning viste tvert imot at ytringer og holdninger 

som får plass i det offentlige brer om seg.183 I Norge har sirkulering av populistiske og 

høyreekstremistiske holdninger fungert som «forsterkere» for ekstreme holdninger, snarere 

enn sikkerhetsventiler.184 De fant også forskningsmessig belegg for å hevde at det er 

sammenheng mellom spredning av hatefulle ytringer, generell antipati i samfunnet mot en 

gruppe, og vold mot denne gruppen.185  

 

I vår tid er mulighetene for å spre meningene sine på en offentlig plattform bedre enn 

noensinne. I mandatet til den nye Ytringsfrihetskommisjonen, blir det fremhevet at dette har 

bidratt til å styrke ytringsfriheten betraktelig.186 Likevel byr spredningen av hatefulle og 

diskriminerende ytringer på demokratiske problemer. Sosiale medier og internettalgoritmer 

har delt opp offentligheten i stadig flere mindre deloffentligheter, der samfunnets 

kontrollfunksjon vanskelig kan fungere slik den gamle Ytringsfrihetskommisjonen 

forutsatte.187   

 

 

181 NOU 1999:27 s. 151 

182 Se for eksempel Rt.1978 s. 1072 (Leserbrevdommen) i punkt 2.6.4.1 

183 Eggebø og Stubberud (2016) s. 36 

184 Ibid. 

185 Ibid. s. 3 

186 Kulturdepartementet (2019) s. 1 

187 Bangstad og Vetlesen (2011) 
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Hatefulle ytringer kan medføre alvorlige konsekvenser for de som blir utsatt for det. Kvinner 

som har blitt utsatt for det rapporterer om dårligere søvn og lavere selvtillit.188  En konsekvens 

kan også være at de utsatte trekker tilbake fra den offentlige debatten. På den måten blir deres 

ytringsfrihet reelt sett innskrenket.189 Dette påvirker også samfunnets informasjonsfrihet. 

Ytringsfriheten begrunnes ofte i de positive effektene av at flest mulig stemmer kommer til 

orde. Når noen grupper forsvinner fra debatten, svekkes mangfoldet på en måte som påvirker 

oss alle. 

 

Forskningen jeg har gjennomgått tyder på at omfanget av hatefulle ytringer ikke er på vei ned, 

på tross av at regjeringen har jobbet aktivt mot dette i fire år. Dette taler for at formålet – å 

bekjempe hatytringer mot kvinner – ikke kan nås med mindre inngripende midler. At tiltakene 

man har benyttet for å bekjempe hatytringer på grunnlag av kjønn hittil ikke har vært 

tilstrekkelige ble også fremhevet av Europarådets ministerkomité i 2019.190  

 

Et inngrep i ytringsfriheten i form av å legge til et beskyttet grunnlag vil være beskjedent, 

ettersom det kun er de kvalifisert krenkende ytringene som vil rammes.191 Av den grunn 

mener jeg det bør gjøres en revurdering av å inkludere kjønn i straffeloven § 185, slik at dette 

grunnlaget også vernes mot kvalifisert krenkende hatefulle ytringer.  

 

3.8 Om statistikkproblemer 

Kjetil Larsen skriver i sin utredning at det har vært anført at straffbare handlinger mot kvinner 

utgjør et så stort antall at det vil forstyrre all statistikk for øvrig hatkriminalitet.192 Jeg slutter 

meg til hans poeng om at statistiske metodeproblemer ikke skal avgjøre rammene for et 

strafferettslig vern. Det samme har også blitt hevdet i rapporten «hat och hot på nätet», der det 

blir fremhevet at dette problemet kan løses gjennom organisatoriske tiltak.193  

 

I sitt høringssvar til Larsen-utredningen svarte Politidirektoratet at de ikke har mulighet til å 

fremkalle statistikk om hva slags hets kvinner har blitt utsatt for. De fremhevet at de har 

mulighet til å skaffe statistikk over hvor mange av ofrene for hatkriminalitet som er kvinner 

eller menn, men ikke hvorvidt den hetsen de var utsatt for ville vært rammet av § 185 dersom 

«kjønn» var et beskyttet grunnlag. 194 

 

188 Se punkt 3.5.2 

189 HR-2020-184-A i punkt 2.6.4.5, og Eggebø og Stubberud (2015) s.31-33 

190 CM/Rec (2019) 1, s. 8 

191 Ot.prp.nr.29 (1980-90), s. 13  

192 Larsen (2016) s. 68 

193 NIKK (2017) s. 37 

194 Politidirektoratet (2019) s. 2 
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Et av delmålene og tiltakene195 i regjeringens strategi mot hatefulle ytringer er at man 

regelmessig skal offentliggjøre statistikk om hatefulle ytringer etter straffeloven. Om tiltaket 

står det beskrevet at «det er behov for mer kunnskap om hvilke grupper som er utsatt for 

hatefulle ytringer for å bli bedre i stand til å forebygge og bekjempe denne formen for 

hatkriminalitet».196 Ved spørsmålet om å inkludere nedsatt funksjonsevne i vernet mot 

hatefulle ytringer fremhevet Justisdepartementet at det var ført lite statistikk over omfanget av 

problemet, og at det måtte tillegges at slike handlinger ikke var ulovlige.197 Ettersom mangel 

på empirisk grunnlag også er en av begrunnelsene for ikke å inkludere kjønn i straffeloven § 

185 mener jeg, uavhengig av om bestemmelsen endres til å inkludere grunnlaget, at politiet 

bør føre slik statistikk i tråd med regjeringens strategi.  

 

Dette vil også være i tråd med anbefalinger fra FNs overvåkningsorganer, som gjentatte 

ganger har tatt opp Norges utfordringer knyttet til hatefulle ytringer. Disse har påpekt at 

myndighetene bør få på plass tilfredsstillende statistikk og styrke politiets kapasitet. Dette ble 

blant annet anmodet av FNs menneskerettighetskomité og FNs rasediskrimineringskomité i 

2018.198 

 

Etter politiloven § 1 annet ledd skal politiet «gjennom forebyggende, håndhevende og 

hjelpende virksomhet være et ledd i samfunnets samlede innsats for å fremme og befeste 

borgernes rettssikkerhet, trygghet og alminnelige velferd for øvrig.» Å få klarhet i behovet for 

vern mot hatefulle ytringer på grunnlag av kjønn må trygt kunne sies å falle inn under denne 

angivelsen av politiets ansvar og mål.  

 

4 Konklusjon 

Det har blitt anført at man har for dårlig empirisk grunnlag for å inkludere kjønn i det 

strafferettslige diskrimineringsvernet. Jeg støtter meg til at man bør skaffe bedre innsikt i 

arten og omfanget hatytringer på grunnlag av kjønn, blant annet gjennom å føre statistikk. 

Min gjennomgang viser imidlertid at det finnes empiri som kan begrunne et strafferettslig 

vern mot hatefulle ytringer mot kvinner. Denne har vist at formålet med å inkludere kjønn 

som beskyttet grunnlag vil være å bekjempe et reelt samfunnsproblem. 

 

Det er dog intet krav om at strafferettslige bestemmelser skal begrunnes empirisk. Både 

strafferetten og ytringsfriheten bygger hovedsakelig på moralske og filosofiske avveininger. 

 

195 Barne- og likestillingsdepartementet (2016) s. 35 

196 Ibid. 

197 Ot.prp.nr. 8 (2007-2008) s. 250 

198 CERD/C/NOR/CO/23-24 avsnitt 11-14, CCPR/C/NOR/CO/7 avsnitt 16-17 
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Ytringsfrihet for hatefulle ytringer kan heller ikke underbygges av empiri. Det man i realiteten 

står overfor er en avveining mellom to menneskerettigheter hvor statene har vid 

skjønnsmargin.  

 

Inngrepet i ytringsfriheten vil trolig være beskjedent, da det kun er de kvalifisert krenkende 

ytringene omfattes. Grov hets er allerede straffbart, men slik lovgivningen er utformet i dag 

fanger man ikke opp hatelementet ved ytringer som er rettet mot kvinner nettopp fordi de er 

kvinner. Det har egenverdi å signalisere at slike ytringer er straffverdige. Gitt det omfanget 

som er dokumentert, vil en god del ytringer være over terskelen for det straffbare, slik at 

vernet vil ha reell betydning.   

 

Kvinner er ikke en minoritetsgruppe, men en utsatt gruppe med behov for vern. De andre 

beskyttede grunnlagene i straffeloven § 185 gir heller ikke et eksplisitt minoritetsvern, men er 

utformet generelt. Det er det faktiske behovet for vern som bør være styrende ved 

avgrensningen av § 185 sitt anvendelsesområde. Dette vil også være i samsvar med den 

øvrige diskrimineringslovgivningen.199  

 

I Prop. 66 L (2019-2020) har departementet valgt å la være å inkludere kjønn i det 

strafferettslige vernet mot hatytringer, med begrunnelse i at det er «uklart om det vil være et 

egnet og treffsikkert virkemiddel for å bekjempe hets mot kvinner». Argumentasjonen for 

dette er uholdbar når de i samme lovforslag finner det et egnet og treffsikkert virkemiddel for 

å bekjempe hets mot grunnlagene kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk og seksuell orientering. 

Dersom de mener at kvinner står i en annen stilling, slik at strafferettslig vern er mindre 

treffsikkert virkemiddel for denne gruppen enn de andre grunnlagene må dette begrunnes. 

 

Likhetsprinsippet taler for at ulike diskrimineringsgrunnlag skal behandles likt, med mindre 

tungtveiende hensyn tilsier noe annet. Ettersom departementet ikke viser til slike tungtveiende 

hensyn er deres begrunnelse mangelfull. Tiden som har gått fra Larsen-utredningen ble avgitt 

til barne- og likestillingsdepartementet i 2016 til lovforslaget kom i april 2020 skulle tilsi at 

man har hatt mer enn god nok tid til å gjøre en grundigere redegjørelse for spørsmålet.  

 

Å inkludere kjønn som grunnlag i vernet mot hatefulle ytringer vil være i tråd med 

anbefalinger fra FNs kvinnekomité og Europarådets ministerkomité.200 Det vil også sikre 

bedre samsvar mellom det sivilrettslige og strafferettslige vernet mot hatefulle ytringer, som 

 

199Se bla. likestillingslovens formål: å bedre kvinners og minoriteters stilling, jf. § 1 

200 CEDAW/C/NOR/CO/9 s. 5, CM/Rec (2019) 1, s. 8 
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er et uttalt mål i regjeringens strategi. 201 I tillegg til å bekjempe et reelt problem, vil det også 

ha symbolsk verdi å markere samfunnets avstand fra de groveste kvinnediskriminerende 

uttalelsene.  

 

 

 

201 Barne- og likestillingsdepartementet (2016) s. 30 
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