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1. Skydda dig själv. Du 
har rätt att reagera hur du 

vill om du känner dig utsatt. Du 
får skrika och bråka eller vara helt 

tyst. Du får ge igen eller vända andra 
kinden till. Du får ge dig in i en debatt 
eller blocka personer. Du får strunta i 
att läsa eller läsa allt. Det är du som 
bestämmer. Du har inget ansvar för 
hur andra känner när du är den som 
blivit utsatt.

2. Stötta andra. Alla måste ta ansvar 
för varandra. Hat och hot får inte bli 
den enskildas problem. Var aktiv och 
tydlig i ditt stöttande. Hör av dig till 
den som är utsatt, antingen offentligt 
eller privat. Visa att det är fel och 
att hen inte står ensam. Kräv att det 
finns rutiner för att stötta den som 
blir utsatt på alla arbetsplatser, skolor, 
organisationer, mötesplatser, osv.

3. Bli inte hataren. Var noga med att 
inte vara den som sprider eller initier-
ar hat. Hataren är inte bara någon 
annan. Alla har ett ansvar för vad vi 
säger och gör och hur andra reagerar 
på det. Alla måste ta ansvar för sitt 
eget agerande, oavsett vad det är en 
reaktion på.

Vad säger forskaren?

Vi har pratat med 
forskaren Elza 
Dunkels, som bland 
annat har skriv-
it boken Näthat, 
nätkärlek och nät-
mobbning. Många 
tänker att näthat  
är ett ungdoms- 
problem. Det är 
det såklart inte. Mer information är all-
tid bra, både till unga och vuxna. Här är 
tre punkter som hon tycker att alla borde 
fundera på:



Vad säger lagen?

•När du skriver på internet är 
det  viktigt att du inte skriver något 
som kan uppfattas som ett olaga hot. 
Om du hotar med att begå ett brott 
mot personen du skriver till, och den 
personen i fråga känner rädsla för sitt 
eget liv eller hälsa, kan det klassas 
som olaga hot, vilket är ett brott.

•Förtal är när någon antingen uttry-
cker eller skriver och sprider oriktig 
information till andra människor om 
en viss person så att den framstår 
frånstötande och klandervärd. Den 
som börjar med att skriva/uttrycka 
förtal får inget straff men om man 
däremot vidarebefordrar den falska 
informationen på något sätt är det 
straffbart.

•Ofredande är när man stör någons 
frid. Det kan vara att man upprepade 
gånger kontaktar någon som inte vill 
bli kontaktad (mail, sms eller snap till 
exempel). Det räcker med att med-
delanden är otrevliga för att det ska 
räknas som förtal.

Kom ihåg att alla dessa brott kan ge 
böter eller till och med fängelse!

Tipslista

•Tänk på 
hur du formul-
erar dig - du har 
rätt att uttrycka 
dig om du anser att 
något är fel, tänk bara 
på att om du formul-
erar dig på fel sätt kan 
folk ta illa upp. Det är 
naturligt att få raseriutbrott ibland, 
fundera först bara så att du inte tar 
ut din attityd  över andra genom att 
använda grova svärord eller elaka 
förolämpningar, för då blir folk ledsna.

•Kom ihåg att man aldrig är helt 
anonym på internet.

•Var en förebild för ungdomar.

•Näthat kan vara brottsligt.  
Tänk först - skriv sen!



en hel del om hur 
många som sitter 
därute bakom 
sina skärmar 
och sprider 
hat. Vuxna 
pratar troligen 

inte så mycket 
om näthat hell-

er, kanske mest om det händer stora 
grejer. Små saker diskuterar man inte 
med varandra fast man kanske borde. 
Folk bryr sig inte om att polisanmäla 
eftersom det så sällan blir några kon-
sekvenser. Kanske skäms man också. 
Vuxna vill inte erkänna att de också 
kan bete sig illa ibland utan vill föregå 
med gott exempel och vara exemplar-
iska

Endast 1 % av de tillfrågade medger 
att de själva någon 
gång har utsatt 
andra för näthat. 
Vi är tveksam-
ma till den 
siffran. Den 
kan inte stäm-
ma med tanke 
på hur många 
som själva har 
blivit utsatta för 
näthat. Kanske svarade inte 
alla helt ärligt? Kanske förstår de inte 
själva vad näthat är? Kanske vill de 
inte ens erkänna för sig själva efter-
som man vet att det är fel och att man 
som vuxen borde ha agerat värdigare? 
Kanske är det helt enkelt lätt att krän-
ka utan att tänka?

För hela undersökningen - gå in på vår 
klassblogg:  
http://www.7fab.wordpress.com

Vill ni kontakta oss?  
Maila: maria.wiman@huddinge.se

Enkätanalys

Vi gjorde en digital enkät om näthat 
hos vuxna. Över 200 personer bes-
varade enkäten. Här analyserar vi 
resultaten.

27% av alla tillfrågade upplever att 
de någon gång har blivit utsatta för 
näthat i någon form. Det är ett resul-
tat som inte förvånar oss. 

Siffran är hög men 
samtidigt väntad. 
Det är också en 
skrämmande 
siffra. Folk 
borde verkligen 
tänka på vad 

de skriver på 
nätet för det som 

skrivs där stannar där, 
det suddas liksom aldrig ut. Anlednin-
gen till att siffran är så pass hög som 
27% kan vara att det så sällan blir 
konsekvenser av näthat. Folk skriver 
taskiga saker och sedan händer liksom 
ingenting. Det är dessutom troligt att 
siffran egentligen är högre, att fler 
än 27% har blivit utsatta för näthat. 
Nätet består tyvärr mycket av hat, en 
del kärlek också förstås, men mest 
hat. Unga är troligen ännu mer utsat-
ta på nätet eftersom de hänger mer 
på sociala medier och kanske mer på 
anonyma forum. Det är intressant att 
man så sällan  diskuterar näthat bland 
vuxna när siffran för antalet utsatta 
är så hög. 

48% anger att de har en vän som 
någon gång blivit utsatt för näthat. 
Den siffran är väldigt hög. Nästan 

hälften av alla till-
frågade känner med 
andra ord någon 
som har blivit ut-
satt.Det säger också 


