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En utställning om unga och internet
Alltid uppkopplad är en utställning om unga och internet som tagits fram av Datamuseet och 
tjejgruppen Amiga. Tjejerna i Amiga är 14–17 år och har under ett års tid diskuterat identitet, 
näthat, fandoms och andra aspekter av nätet. De har intervjuat varandra, andra ungdomar 
och internetexperter. Resultaten har sammanställts i utställningen Alltid uppkopplad som 
främst vänder sig till högstadieelever.

Vi hoppas att utställningen både kommer att väcka frågor och ge svar, men mest av allt 
ge ungdomar möjlighet att fundera över nätet som vardagsmiljö. Vissa saker är svåra att 
sätta ord på innan någon annan gör det. Ta chansen att diskutera de frågor som kommer 
upp i utställningen med era elever under utställningsveckan – och även efteråt. I det 
här dokumentet finns förslag på övningar ni kan göra med eleverna både före och efter 
utställningsveckan. Allt material som samlas in under utställningsturnén kommer att användas 
som underlag i en större utställning om unga och nätet som ska turnera på 
svenska museer med start 2015.

Kontakta gärna oss på Datamuseet för mer information!

Elin Kusmin
0701-015139
elin.kusmin@datamuseet.se

eller

Maria Ståhl
013-230379
maria.stahl@datamuseet.se

Datamuseet.se

Postadress:
Östergötlands museum 
Datamuseet
Box 232
581 02 Linköping.
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Introduktion

Idag pratar vi om infödda och invandrade internetanvändare. De flesta av eleverna på 
högstadiet är så kallade infödingar på nätet medan de flesta lärare inte är det. Saker 
eleverna tar för givet är inte lika självklara för deras föräldrar och lärare. Därför följer en 
begreppsförklaring av ord som förekommer i utställningen som antagligen är självklara för 
eleverna men kanske inte är det för alla i skolpersonalen.

Fandoms – En subkultur bestående av fans av ett fenomen. Det kan t.ex gälla en film, en 
tv-serie, en bokserie eller en artist. Fansen samlas på nätet och diskuterar, lägger upp bilder av 
sina idoler, samt läser och skriver fanfiction. 

Fanfiction – Historier som baseras på fandoms. Ofta handlar det om kärlekshistorier mellan 
karaktärer som inte är tillsammans i den riktiga fandomen. Längden kan variera mycket, vissa 
fanfics är längre än flera tryckta böcker tillsammans.

Tumblr – Ett socialt forum där varje användare har en egen blogg. Man följer andra bloggar 
och ”rebloggar” andras inlägg (lägger upp andras inlägg på sin egen sida). Många bloggar 
om sina fandoms på Tumblr.

Instagram – En social fototjänst för mobilen där man lägger upp egna bilder och följer andra 
användare. På Instagram använder man hashtags precis som på Twitter.
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Hashtags (#) – Ett sätt att samla poster inom samma ämne. Ett känt exempel är #prataomdet 
som lanserades som en kampanj för att diskutera erfarenheter av sexuella övergrepp.

Fifa 13 – Ett TV-spel om fotboll.

IP-adress – Varje dators unika identitet i ett nätverk. 

Skärmdump – Ett digitalt foto av en skärm vid ett givet ögonblick. Genom att skärmdumpa 
kan man t.ex spara bilder som egentligen är skyddade eller spara bilder från videochattar.

Bilddagboken – Ett socialt forum som idag har bytt namn till Dayviews. Man lägger upp 
bilder under olika datum som i en kalender. 

Facerape – Att gå in på någon annans Facebookkonto (oftast om den personen glömt att 
logga ut) och lägga upp en statusuppdatering.

Slutshaming – Begreppet kommer från de engelska orden för slampa och skam. Det är ett 
fenomen som funnits länge i samhället och går ut på att skambelägga kvinnors sexualitet. Ett 
känt fall av slutshaming är den kanadensiska Amanda Todd som under en videochatt visade 
sina bröst för en man som skärmdumpade och spred bilden av henne på internet. Hon blev 
utsatt för så mycket mobbing och näthat att hon till slut tog sitt liv. 

Instagrammålet – Två tjejer i Göteborg dömdes för att ha startat ett konto på Instagram 
som hängde ut ca 180 tjejer och killar och skrev kränkande saker om dem. Händelserna ledde 
till upplopp bland ungdomar utanför ett gymnasium i Göteborg i december 2012. En 15- och 
en 16-årig tjej dömdes i juni 2013 till ungdomsvård, respektive ungdomstjänst och skadestånd 
på totalt 570 000 kronor.
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Utställningens delar

Fandomspelet

Eftersom många ungdomar tittar på filmer och serier och håller sig uppdaterade om sina 
favoritkändisar via nätet, är fandoms en viktig del av livet online. Här kan man testa sina 
nördkunskaper om serier, filmer, tv-spel och kändisar. Spelet är enkelt, en person börjar att 
gissa vilken fandom ett citat kommer ifrån. Gissar personen rätt får hen den poäng som står 
på baksidan av kortet. Gissar hen fel lägger hen bara kortet underst i högen och spelet går 
vidare till nästa spelare. Det gäller att komma först till 15 poäng.

Självtestet
I denna introducerande del kan alla testa vilka de är på nätet. Testet består av ja och nej-
frågor som i slutändan leder till en internetstereotyp. Testet är humoristiskt gjort och ska inte 
tas på för stort allvar.

Vägg 1 – ungdomsväggen
På denna vägg finns citat från ungdomar som delat med sig av sina erfarenheter av nätet. 
Alla citat är anonyma och de kan handla om alltifrån väldigt positiva till väldigt negativa 
upplevelser. 

Vägg 2 – expertväggen
Här uttalar sig experter inom olika områden, nätforskaren uttalar sig från sitt perspektiv, 
bloggaren från sitt och juristen från sitt. Alla delar med sig av sina bästa råd om hur man kan 
hantera näthat.

Biktbåset
På framsidan av biktbåset rullar en film med klipp där ungdomar ”bekänner” något de varit 
med om på nätet. Runt skärmen kan man kommentera filmerna genom att skriva på väggen 
med tillhörande kritor. För den som själv vill bikta sig är det bara att gå in i biktbåset, sätta 
igång kameran där inne och börja prata. Filmerna som spelas in under veckan redigeras 
och läggs in i filmen veckan därpå, alltså visas inga bekännelser från elever på skolan som 
utställningen står på.

#-skärmen
Här visas ett real time-flöde med de uppdateringar som görs med hashtagen 
”alltiduppkopplad”. Alla är välkomna att dela med sig av bilder, åsikter och berättelser. 
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1. Inför utställningsveckan

Innan utställningsveckan är det bra om eleverna är förberedda på vad som ska hända. Då 
ökar chanserna att de tar till sig innehållet med ett öppet sinne. 

Det är bra om alla klassföreståndare eller mentorer kan berätta för sina klasser om 
utställningen. De klasser som kommer att ta del av diskussionsövningarna med Datamuseets 
pedagog bör även veta om det. Ett komplement till detta kan vara att skriva om 
utställningsveckan i ett nyhetsbrev.

Presentation av utställningen
Alltid uppkopplad är en miniutställning om unga och internet som visas på högstadieskolor. 
Den är skapad av Datamuseet tillsammans med ungdomar från Linköping. Den bygger 
på intervjuer, enkätundersökningar och texter från ett hundratal ungdomar. Berättelserna 
handlar om livet online – det bästa, det sämsta och allt däremellan. Utställningen innehåller 
också råd och fakta om näthat, trakasserier och vad man kan göra om man blir utsatt. Du kan 
själv påverka utställningens innehåll genom att bikta dig i biktbåset eller lägga upp text och 
bild med #alltiduppkopplad. Alltid uppkopplad är en ”pilot” inför en stor utställning om unga 
och internet som kommer att visas över hela Sverige.

Förberedande övningar 
Nedan finns några exempel på förberedande övningar att göra med eleverna inför 
utställningsveckan. Detta är helt valfritt och i mån av tid och intresse.

Svenska + bild 

UPPSATSER 

Steg 1: Om du vill att eleverna ska komma in i temat redan innan utställningsveckan kan du 
låta dem skriva uppsatser om sina erfarenheter av nätet. (Se kopieringsunderlaget på sida 14). 
Skicka gärna uppsatserna digitalt till elin.kusmin@datamuseet.se. Det går också bra att posta 
dem till adressen som står på första sidan i denna lärarhandledning.

Steg 2: Ett sätt att ta övningen ett steg till är att låta eleverna gestalta sina uppsatser på 
bilden. Låt dem försöka sammanfatta sin uppsats i en mening och låt dem sedan utgå från 
den meningen när de gör sin gestaltning. Ett collage, en skulptur eller en målning – metoden 
kan vara valfri. Det eleverna skapar kan ställas ut på skolan i anslutning till Alltid uppkopplad. 
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Samhällskunskap

MEDIEDAGBOKEN

En vanlig uppfattning bland vuxna är att ungdomar sitter alldeles för mycket vid datorn. 
Vad gör de egentligen när de sitter där? I den här övningen får eleverna analysera sitt 
medieanvändande och vad de egentligen gör på internet. 

Ge eleverna i läxa att kartlägga ett dygns medieanvändande. De får föra dagbok över sin 
dag, från att de vaknar till de går och lägger sig. De ska skriva ner när de tittar på tv och vad 
de tittar på, om de läser en bok, om de lyssnar på radio eller podcast, om de läser tidningen, 
om de spelar dataspel och vilka sidor de är inne på på nätet, samt vad de gör där. Skriver de 
inlägg? Läser de något? Tittar på videoklipp eller serier? Tittar på bilder?

Diskutera sedan i helklass eller i mindre grupper:

•	 Blev du förvånad över att se vad du gör på den vakna delen av dygnet?
•	 Tycker vuxna i din närhet att du ”sitter för mycket” vid datorn?
•	 Tycker du att du gör det?
•	 Vad vore i så fall en ”bättre” aktivitet enligt de vuxna? Enligt dig?
•	 Är det mer passivt att sitta vid datorn än att läsa en bok eller titta på tv tycker du?
•	 Lär du dig något av internet? Lär du dig mer eller mindre än om du ser på tv eller läser en 

bok eller en tidning?
•	 Skulle du göra något ”bättre” av din tid om du inte hade tillgång till datorn för en dag?

ANALYSERA BLOGGAR

Det delas många artiklar och blogginlägg på sociala medier och vissa får ett enormt 
genomslag. Men tänker man på vem det är som skrivit inlägget och vad den personen kan ha 
för agenda? Dela in eleverna i mindre grupper. De får välja ut en blogg att analysera, gärna 
en blogg som har många läsare. Se Bloggportalen.se för tips.
 
1. Vad är det för typ av blogg?

2. Vilka är bloggens målgrupp?

3. Läs kommentarerna till några inlägg. Vad får bloggaren för feedback? Följer 
kommentarerna några oskrivna regler? Är de trevliga/otrevliga? Får bloggaren mothugg i 
det hen skriver? Är det relevant kritik eller beröm från läsarna? Svarar bloggaren själv på 
kommentarerna?

4. Vad har bloggen för budskap eller syfte?

5. Vad tycker ni att bloggen ger för bild av grupper i samhället? Bidrar bloggen till att sprida 
stereotypa föreställningar om människor utifrån t.ex kön, etnicitet och sexualitet? 

6. Är bloggen en trovärdig källa för information och nyheter enligt er? Varför/varför inte? 
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Diskutera i helklass hur bloggar kan medverka till att bilda opinion. Vad finns det för 
fördelar och nackdelar med att privatpersoner kan få lika stor genomslagskraft som något 
som är skrivet av en journalist? Kollar eleverna själva vad det är för källa innan de delar ett 
blogginlägg eller en artikel?

GENUSANALYS

Det finns många oskrivna regler vi förhåller oss till i vardagslivet, till exempel hur vi ska bete 
oss utifrån vårt kön. Finns dessa även på nätet? Be eleverna titta på Facebook, Instagram eller 
något annat forum på nätet där man kan lägga upp bilder. Välj ut några killar och några tjejer 
och analysera kommentarerna de har fått på sina bilder. 

Att tänka på:

•	 Känns kommentaren positiv eller negativ?

•	 Vad handlar kommentaren om; personens utseende, vad som händer på bilden eller något 
annat?

•	 Hittar du några oskrivna regler? Finns det saker killar skriver till varandra som du skulle 
reagera på om tjejer skrev och tvärtom? 

•	 Hur kommenterar tjejer andra tjejers bilder och killar andra killars bilder? Kopiera några 
kommentarer och byt ut könen till de motsatta. Blir det någon skillnad?

Diskutera resultaten i klassen.
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2. Under utställningsveckan 
Utställningsveckan börjar på måndagens förmiddag då utställningen körs ut till skolan och 
ställs upp enligt överenskommelse. På måndagens eftermiddag är det viktigt att de elever som 
ska träffa Datamuseets pedagog på tisdagen får chans att titta på utställningen, i första hand. 
Alla andra är också välkomna att titta. Mellan tisdag och fredag gör Datamuseets pedagog 
klassrumsbesök hos upp till sex klasser, enligt överenskommelse. Pedagogen kommer också 
att finnas i närheten av utställningen under vissa tider för att kunna svara på frågor och prata 
med eleverna. Efter lunch på fredagen eller på måndagens morgon veckan efter, plockas 
utställningen ner och körs vidare till nästa skola.

Många av skolorna som Alltid uppkopplad kommer till får även besök av Ung Scen Östs 
klassrumsföreställning Sexigt - på riktigt. Till den finns en egen verktygslåda med förslag 
på övningar för att jobba vidare med temat. Internet och sex har många beröringspunkter 
och det kan ge ett stort mervärde att knyta samman dessa teman. Använd gärna deras 
verktygslåda, samt titta närmare på Ungdomsstyrelsens metodmaterial “Ses Offline” som går 
att beställa från Ungdomsstyrelsens hemsida.

Klassrumsbesök
Inför klassrumsbesöken behöver eleverna tid att se utställningen. De ska ha en varsin penna 
och ett varsitt papper med frågor från denna lärarhandledning (kopiera från sida 13). När de 
ser utställningen ska de fundera över de tre punkterna men behöver endast skriva på den 
sista. Där skriver de en fråga som de kan tänka sig att diskutera med resten av klassen. Det 
är viktigt att de skriver tydligt. De ska riva av frågan från papperet och lämna in till ansvarig 
lärare. De ska inte skriva namn på papperet.

Under själva klassrumsbesöket sitter alla på stolar i en ring mitt i klassrummet. Alla får i tur 
och ordning säga sitt namn och en reaktion på utställningen. Därefter får eleverna dra varsin 
fråga i tur och ordning, och svara på den. Vill man inte svara på sin fråga går det bra att säga 
pass. I så fall går frågan ut till resten av klassen så att vem som vill får svara på den. Om det 
inte skulle vara tillräckligt många frågor (till exempel om någon varit sjuk) finns det några 
extrafrågor förberedda. 

Andra aktiviteter att göra med klasserna
Alla klasser kommer inte kunna få klassrumsbesök av museipedagogen men det går bra att 
hålla diskussionsövningen med eleverna på egen hand. 

Det går också bra att låta eleverna skriva uppsatser om sina erfarenheter även under 
utställningsveckan (se sida 14). Lämna gärna in uppsatserna till oss.

Värderingsövningar är bra att jobba med för att skapa diskussion. Här följer några exempel.
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Heta stolen 
Alla elever sitter på stolar i en ring mitt i klassrummet. En stol måste alltid vara ledig. Läraren 
läser upp ett påstående och de som håller med byter stol, de som inte håller med sitter kvar. 
Ingen är tvingad att motivera sin åsikt men det ska vara öppet för diskussion efter varje 
påstående. 

•	 Det är vanligt med hot på nätet.

•	 Jag använder internet för mycket.

•	 Mina föräldrar vet inte vad jag gör på internet.

•	 Jag bryr mig inte om vilka som kan se saker jag lägger upp på internet.

•	 Jag har kompisar på nätet som jag aldrig träffat utanför nätet.

•	 Jag har full koll på alla bilder som finns av mig på nätet.

•	 Jag känner till folk som blivit mobbade eller trakasserade på nätet.

•	 Det är bra att man kan vara anonym på nätet. 

•	 Personer blir oftare beundrade på nätet för hur de ser ut än för vad de skriver.

•	 Det förekommer mycket hot och trakasserier på nätet.

•	 Många föräldrar borde ha bättre koll på vad deras barn gör på nätet.

•	 Det är vanligt att man som ung blir kontaktad av äldre på nätet.

•	 Det är vanligt att killar skickar bilder på sina snoppar till andra på nätet.

•	 Det är värre om en tjej skickar avklädda bilder av sig själv än om en kille gör det.

•	 Det går att bli kär i någon som man träffat enbart på nätet.

•	 Alla har behov av att få bekräftelse ibland.

•	 Man har alltid rätt att avsluta kontakter på nätet även om den andra är schysst.

•	 Det kan vara svårt att avsluta kontakter på nätet trots att den andra är otrevlig.

•	 Det är stressande att alltid kunna bli nådd.

•	 Det är lättare att få komplimanger på nätet än IRL. 

•	 Det är lättare att ge komplimanger på nätet än IRL.

•	 Jag har lärt mig mycket om nyheter och världshändelser via nätet.

•	 Det är lätt att ”råka” vara taskig mot andra på nätet.

•	 Många som blir kränkta på nätet är alldeles för känsliga.

•	 Det är bra att polisanmäla om man blir utsatt för trakasserier på nätet.

•	 Om man lägger upp bilder på någon och skriver taskiga saker om den personen är det rätt 
att man blir dömd och får betala skadestånd.
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Fyra hörn

Läs upp en fråga och ge tre svarsalternativ. Varje hörn i rummet representerar ett alternativ 
och eleverna som tycker att det alternativet stämmer bäst in ställer sig där. Det fjärde hörnet 
representerar ett eget förslag. Låt några personer i varje hörn berätta hur de tänkte när de 
ställde sig där. 

Vad har man rätt att skriva till andra människor på nätet?

1. Om man lägger upp en helt vanlig bild av sig själv får man skylla sig själv om någon skriver 
att man är ful.

2. Om man lägger upp en utmanande eller provocerande bild av sig själv får man skylla sig 
själv om någon skriver att man är ful.

3. Vad man än lägger upp för bilder av sig själv ska man aldrig behöva få taskiga 
kommentarer.

4. Eget alternativ.

Vem har störst ansvar för att stoppa trakasserier på nätet om de förekommer?

1. Den som blir trakasserad har själv ansvar för att få det att sluta genom att blockera, sluta 
vara på sidor där den blir utsatt eller bara sluta bry sig.

2. Om det är elever på samma skola är det skolans ansvar att stoppa det. 

3. Det är polisen och rättsväsendet som borde skärpa lagarna och göra det lättare att döma 
personer som trakasserar andra på nätet.

4. Eget alternativ.

Hur djupa relationer kan man få över nätet? 

1. Det går inte att få riktiga relationer på nätet, men ytliga bekanta går bra.

2. Det går att bli riktigt bra vän med någon man bara träffat på nätet.

3. Det går att bli kär i någon man bara träffat på nätet.

4. Eget alternativ.
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Vad är det bästa med att man kan vara anonym på nätet?

1. Man kan prova att vara någon annan.

2. Man kan lära känna personer utan att se till deras yttre.

3. Man kan skriva saker utan att behöva stå för det.

4. Eget alternativ 

Vad är det sämsta med att man kan vara anonym på nätet?

1. Näthat och fördomar kan spridas lättare.

2. Människor man pratar med kan ljuga om hur gamla de är och hur de ser ut.

3. Man kan frestas att göra dumma saker man inte behöver stå för.

4. Eget alternativ.
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3. Efter utställningsveckan
Vill du följa upp temaveckan på något sätt, och följa upp de tankar som kanske väckts av 
utställningen? 

Statens medieråd har sammanställt lärarhandledningar som går att beställa eller ladda ner 
gratis. De innehåller bra tips på övningar, till exempel i ”Lärarhandledning Ungar och medier” 
och ”Handbok om medier i nya läroplanen”. 

www.statensmedierad.se/Publikationer/Lararmaterial 

Ungdomsstyrelsen har tagit fram en metodhandbok för att jobba i klassrummet med temat 
internet och sex. Den kan beställas från:

www.ungdomsstyrelsen.se/publikationer/ses-offline

Intervjuer 
Bifogat i handledningen finns lite längre utdrag ur intervjuerna med de experter och 
sakkunniga personer som uttalar sig i utställningen (sidorna 15-19). Låt eleverna läsa igenom 
intervjuerna och välja ut något de tycker är viktigt att berätta vidare för andra ungdomar. Ge 
dem i uppgift att göra affischer eller posters med detta budskap och sätta upp på skolan.

Arbeta vidare med citaten
Bifogat i handledningen finns alla de 29 ungdomscitat som är med i utställningen (sidorna 20-
22 ). Eleverna får gärna jobba vidare med citaten på olika sätt, t.ex genom att diskutera dem i 
klassen, gestalta dem i bild eller skriva uppsatser utifrån dem.

Bra länkar

Tjejjoursportalen, Sveriges tjejjourer: tjejjouren.se

Killfrågor, en killjour på nätet: killfragor.se

Ungdomsmottagning på nätet: umo.se

Fråga forskarna: ask.fm/ungaonline

Mediebarn, om barn och ungas datorvanor: mediebarn.se 

Nätvaro, ett projekt mot näthat: natvaro.eu

Alltid uppkopplad kommer även att finnas på nätet: alltiduppkopplad.se
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Inför klassrumsbesöket

Ta en noggrann titt på utställningen Alltid uppkopplad och fundera över dessa tre punkter. 
Se till att du har en penna med dig. 

När du skrivit en fråga under punkt 3 river du av den nedre delen av papperet och 
lämnar in den till din lärare. Skriv inte namn men kom ihåg att det kan bli du som får 
frågan du ställer så skriv bara något du själv kan tänka dig att diskutera med klassen.

1. Välj ut en sak i utställningen som du kan känna igen hos dig själv!

2. Välj en sak i utställningen du stör dig på eller vill diskutera!

3. Tänk ut en fråga du vill ställa till resten av klassen som har med temat att göra, skriv den 
längst ner på lappen, riv av och lämna in till läraren. Tänk på att ställa frågor du själv kan 
tänka dig att diskutera.
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Uppsatser om nätet

Skriv en uppsats utifrån EN av rubrikerna nedan. Berätta om något du själv varit med om - 
dina egna erfarenheter. Under varje rubrik finns några inspirationsfrågor att välja mellan om 
du har svårt att komma igång. Du kan också välja att skriva helt fritt under den rubrik du 
väljer.

Skriv minst en halvsida, max två sidor. Skriv gärna hur gammal du är.

1. Onlinespel 
Inspirationsfrågor:

•	 Vad är det du gillar med att spela?

•	 Hur är stämningen bland spelarna, finns det några oskrivna regler för hur man pratar med 
varandra och hur man ska bete sig?

•	 Hur funkar spelandet med ditt övriga liv, hur mycket tid lägger du på spelandet?

•	 Berätta gärna om något kul eller tråkigt som hänt när du spelat!

2. Vänskap och kärlek på nätet
Inspirationsfrågor:

•	 Tillhör du någon fandom, något forum eller någon subkultur på nätet? Berätta gärna!

•	 Har du blivit kär eller fått en nära vän över nätet? Berätta om hur det gick till och vad den 
personen betyder för dig!

•	 Pratar du om andra saker på nätet än med dina vänner IRL? Kan du visa sidor av dig själv 
på nätet som du inte visar i skolan?

3. Dålig stämning på nätet
Inspirationsfrågor:

•	 Har du varit med om något obehagligt, jobbigt eller tråkigt på nätet någon gång? Berätta!

•	 Vad är du mest rädd för att råka ut för på nätet och hur gör du för att skydda dig i så fall?

•	 Har du själv lagt upp en taskig bild eller skrivit taskiga saker till nån annan (på skämt eller 
på allvar)? Tänkte du på hur den andra personen skulle känna det? Fick du dåligt samvete? 
Vad gjorde personen som blev ”utsatt”?
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Intervjuer 
Alberto Santi
Leg psykolog/ Leg psykoterapeut

Vad kan du ge för råd till någon som blir utsatt för näthat?
Kan man inte påverka själva näthatet så behöver man lära sig förhålla sig till det utan att 
låta det styra vardagen. Man kan dels se över vilka nätmiljöer man vistas i för att minimera 
exponeringen, dels låta bli att svara på det som skrivs. Många gånger kan det tyvärr göra 
saker värre om vi svarar på mothugg. 

Vad ska man göra om man sett någon skriva på nätet att den ska ta sitt liv? 
Kan man t.ex “lovebomba” personen?
Det är naturligt att vilja stötta en person som mår dåligt men jag är osäker på om 
”lovebombing” får önskad effekt. Risken är att personen fortsätter skriva om sina svårigheter 
utan att egentligen hitta lösningar på sina problem. Jag tror mer på att att stötta och motivera 
individen att söka hjälp. Om man har en relation på distans är det nog det viktigaste man kan 
göra.

Hur tror du det påverkar ungdomar att alltid vara uppkopplade på nätet?
Det blir lätt ett invant beteendemönster att kolla av och svara när ett nytt meddelande 
kommer in. Om man t.ex inte kan stänga av telefonen så ökar det risken för att man utvecklar 
en stressproblematik med t.ex koncentrationssvårigheter som följd. Det är oerhört viktigt för 
vår hjärna att vila och därför är det viktigt att kunna sätta gränser och stänga av telefonen 
eller kanske lägga den ifrån sig under vissa tider på dygnet så att man kan vila.

Izabella Fröberg
Bloggare och radiopratare på NRJ

Förekommer det att du får näthat via din kontaktmail och hur hanterar du det?
Tyvärr får jag någon form av påhopp varje dag. Ibland är det något simpelt som att någon 
tycker jag är ful eller har en dum åsikt men ibland rör det sig om grövre sexuella anspelningar 
eller rentav mordhot. Jag blir så arg på sånt. Personligen har jag mycket skinn på näsan men 
jag tänker på alla dem som kanske inte kan stå emot den typen av påtryckningar. INGEN ska 
behöva ta den skiten.

Hur ser du på kritik?
Jag kan såklart lyssna på kritik men i slutändan måste man vara sann mot sig själv. Om jag 
lyssnade på vad alla andra tycker hela tiden skulle jag inte kunna klä mig som jag vill, se ut 
som jag vill, umgås med vem jag vill eller jobba med vem jag vill. Det är ju faktiskt mitt liv, 
ingen annans.
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Bianca Kronlöf
Skådespelerska, komiker och feminist 

Varför tror du att de flesta kommentarer som tjejer får på nätet har en sexistisk ton?
För att vi lever i ett patriarkat. När man ska sätta en tjej på plats och få henne att bli tyst 
gör man det genom att skända hennes kropp. Kvinnor värderas efter hur snygga de är och 
hur mycket en man vill ligga med dem eller efter hur mycket girlfriend material de är. Deras 
åsikter och tankar sopas under mattan och hon reduceras på så sett till ett hål som ska tystas 
med patriarkatets lösning på allt: kuk. 

Hur ska man svara på hatmail och taskiga kommentarer?
Min erfarenhet är att om en bara frågar ”Hur menar du nu?” så brukar personen lugna ner 
sig. Men jag tycker ingen har ansvar att ta av sin livstid för att svara på något som får en 
att må dåligt. Jag tycker det är viktigt att välja varför en går in i en diskussion. Är det för att 
diskutera eller undervisa eller förändra personen? Alla de här kategorierna kommer ju ta olika 
mycket energi. 

Tycker du att föräldrar/lärare ska ha mer koll på vad barn och ungdomar gör på 
nätet?
Ja, absolut. Det är viktigt att föräldrarna förstår att det är en relevant, tydlig och formgivande 
plats i ungas liv. Jag tycker att alla i en familj ska dela så mycket sociala saker som möjligt 
och nätet är en social plats. Men det är ju viktigt att få ha ett privatliv. Det är skillnad på om 
föräldrar skaffar ett eget konto nånstans och försöker vara aktiva, än om de ska ha tillgång till 
ens lösenord och alla ens bilder.

Mattias Ydreborg
Polis och enhetschef på mängdbrottsenheten

Är det något som är viktigt att tänka på om man vill polisanmäla en nätkränkning?
Spara så mycket material som möjligt i form av skärmdumpar, SMS, MMS, etc. Detta 
underlättar för polisutredningen. Ju mer material man kan presentera vid anmälningstillfället, 
desto bättre möjligheter har polisen att påbörja sitt utredningsarbete. Man lämnar alltid 
elektroniska spår efter sig vad man än gör på datorn så det gäller för oss att kunna koppla 
ihop den misstänkte med rätt IP-adress.

Vilka brott kan vara aktuella när det gäller näthat?
Förolämpning1, förtal2 eller möjligtvis ofredande.

1. Förolämpning: Den som smädar annan genom kränkande tillmäle eller beskyllning eller genom annat 

skymfligt beteende mot honom, dömes, om gärningen ej är belagd med straff enligt 1 eller 2 §, för 

förolämpning till böter. 
2. Förtal: Den som utpekar någon såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller eljest lämnar uppgift 

som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning, dömes för förtal till böter.
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Måste mina föräldrar få reda på vad som hänt?
Om du själv är utsatt finns det inget tvång att polisen kontaktar dina föräldrar. Det är däremot 
bra om du berättar för dina föräldrar så de får möjlighet att stötta dig. Är du själv misstänkt 
för att t.ex ha hotat någon och du är under 18 år kommer både vårdnadshavare och 
socialtjänsten att underrättas av polisen.

Har det någon betydelse om jag är under 18 år? 
När det handlar om ungdomsärenden så ska dessa hanteras med skyndsamhet hos polisen. 
Detta gäller både om man är utsatt för brottet eller är den som är misstänkt för brottet.

Linda Kunze
Skådespelerska och volontär på Tjejjouren Beata i Linköping

Hur kan grupptryck påverka att man skickar näthat?
Det fungerar ju som vanligt. Någon startar och nästa person blir triggad. Det behöver inte 
vara så att man skriver något själv. Det kan vara så enkelt som att klicka på ”like” och då har 
man visat var man står.

Du jobbar på tjejjouren, kan du beskriva lite mer vad ni gör?
Det är en ideell organisation för tjejer som stöttar andra tjejer. Den är till för alla som 
identifierar sig som tjej. För att kontakta oss är det bara att gå in på beata.tjejjouren.se eller 
bli vän med Tjejjouren Beata på Facebook. Vi har stödchatten och telefonjouren öppen en 
kväll i veckan där man kan prata med oss anonymt om man vill.

Det har hänt att tjejjourers servrar blivit hackade. Varför tror du man väljer att 
attackera en tjejjour?
De skyldiga måste ju känna sig sjukt hotade av tjejjouren. Många känner sig hotade av 
feminismen idag, det är ju rätt sjukt. Någonstans måste männen lämna ifrån sig sin makt. Folk 
säger hela tiden till en att ”ta plats, kom igen nu – ta lite mer plats!” men det är svårt att ta 
plats när ingen vill ge en det utrymmet.

Hanna Gustafsson 
Bloggare på Genusfolket 

Du har skrivit mycket om slutshaming, kan du berätta vad det betyder?
Slutshaming kommer från de engelska orden slut (slampa) och shame (skam). Det innebär att 
skambelägga tjejer för att vara sexuella. Det är inte ovanligt att tjejer som aldrig haft sex råkar 
ut för slutshaming. Det är också ett sätt att kontrollera tjejers kläder, beteende och hur de 
väljer att uttrycka sig och sin sexualitet. 
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Hur tycker du vuxenvärlden hanterar detta?
Jag tycker det största misstaget är att vuxenvärlden ofta väljer att ge unga tjejer mer 
förmaningar om att vara försiktiga. Slutshaming är ju ett system som lär tjejer att 
deras sexualitet är skamlig och att den kan förstöra deras ”rykte”, vad nu det betyder. 
Vuxenvärldens uppmaning till tjejerna att vara ännu mer försiktiga blir bara ytterligare en 
kugge i detta system. Det verkliga problemet är samhällets underliggande syn på tjejers 
sexualitet. Jag tycker det är oroande att det ofta talas om att tjejer ska ”undvika risker”. För 
vad betyder det? Om en tjej får ännu en bild av sig själv när hon har sex, spridd, ska vi då 
börja uppmana alla tjejer att inte ha sex? Om en tjej skickar en nakenbild till sin pojkvän och 
han sprider den, ska vi då börja tala om för tjejer att aldrig lita på sina pojkvänner? Det måste 
vara den som sprider bilder eller gör något mot någons vilja som vi fokuserar vår energi på. 
Att begränsa offrens handlingsutrymme kan aldrig vara en lösning. 

Pranvera Bahtiri 
Jurist på Byrån mot diskriminering i Östergötland 

Var går gränsen mellan lagliga skämt och olagliga trakasserier på nätet?
Om en bild används på ett kränkande sätt så kan det vara ett brott. Vad som är kränkande 
måste bedömas i varje enskilt fall. Det var t.ex ett gäng killar som dömdes för att de hade 
tagit bilder från tjejers bilddagböcker och lagt upp dem med nya kommentarer. Det var inget 
fel på bilderna i sig, dem hade ju tjejerna själva lagt upp. Men i sammanhanget med killarnas 
kommentarer blev det kränkande. Killarna dömdes till böter och samhällstjänst. Vi har även 
några svenska facerape-domar. Om du använder en annan persons identitet för att kränka 
den personen är det brottsligt.

Vad har skolan för ansvar för trakasserier på nätet?
Skolan har ett jättestort ansvar, det ska vara nolltolerans mot all kränkning och alla 
trakasserier som sker på skolor. Om skolan får kännedom om att något har hänt på nätet, om 
en elev blir kränkt av någon annan elev från samma skola och en lärare får reda på det så går 
skolans ansvar igång direkt. Då måste de ta reda på vad som hänt och vidta åtgärder så att 
det inte händer igen. De ska se till att det slutar helt enkelt. Det spelar ingen roll om det är 
efter skoltid. Skolan har fortfarande ett ansvar.

Vad kan jag göra förutom att polisanmäla?
Om det är en annan elev på samma skola tycker jag man ska vända sig till skolan och söka 
stöd och hjälp där. Om det är ett forum på nätet där det spridits bilder eller kommentarer 
så tycker jag att man kan vända sig till personen som lagt upp dessa och be dem ta bort 
det. Eller gör en anmälan på sidan. t.ex Facebook och Youtube och Instagram har ju såna 
funktioner. 
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Marcin de Kaminski
Nätforskare och doktorand i rättssociologi

Varför skickas näthat tror du?
Man kan säga att nätet förstärker och normaliserar beteenden utan eller bortom den 
moraliska kompass som vi annars har med oss.

Finns det något jag kan göra för att stoppa att en nakenbild på mig sprids?
Rättsligt finns möjlighet att anmäla om spridningen, eller fotograferingen, upplevs kränkande. 
De är då viktigt att spara så mycket som möjligt, skärmdumpa och spara mail, meddelanden 
och webbsidor så gott man kan. Allt sådant gör det lättare att försöka få ordning på 
situationen. Tyvärr är sådant här rent praktiskt en svår balansgång, även om man vill känna 
sig trygg med att skicka även privata bilder och meddelanden är det svårt att kontrollera var 
saker tar vägen sen.

Hur har ”Instagrammålet” där två tjejer i Göteborg blev dömda för grovt förtal 
påverkat synen på trakasserier via nätet?
Jag och andra hoppas att “Instagrammålet” kan vara en sorts väckarklocka för väldigt många. 
Dels för personer som funderar på hänga ut folk - men också för myndigheterna som nu får 
ett exempel på hur man kan arbeta. Att det väcktes åtal tror jag beror på att de som hängdes 
ut i många fall var väldigt unga, och att det var så många som berördes. Det hela var ett så 
stort problem att man tog det på större allvar än i många andra fall.
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Citat från unga

1. Internet har lärt mig väldigt mycket om problem i världen. Till exempel om maktstrukturer, 
rasism, sexism, homofobi och sånt. Det kunde jag inte så mycket om innan.

2. Utan nätet skulle jag inte vara samma person. Jag skulle inte vara lika engagerad i tv-spel, 
fandoms, serier och filmer. 

3. När man tänker tillbaka på de dagar då man spenderat flera timmar vid datorn så tänker 
man ”vad gjorde jag egentligen?” Men man kommer inte riktigt ihåg. Man scrollar runt, tittar 
på filmer, bilder, läser texter och lyssnar på musik.

4. På internet så skapar man på nåt sätt olika identiteter utan att riktigt tänka på det. För när 
man chattar med olika personer så chattar man på väldigt olika sätt. Men man pratar liksom 
bara på ett sätt. 

5. Jag var tretton år och min farfar hade gått bort. Det fanns ingen att prata med så jag sökte 
mig till internet Jag kände inte dem jag pratade med och visste inte vad de hette eller om det 
var tjejer eller killar, men jag kunde verkligen prata med dem.

6. För några år sen tyckte jag att man inte kunde träffas på nätet och bli kär ”det är ju 
jättelöjligt, man kan inte bli kär i nån på nätet”, men jo, nu har det hänt mig.

7. Jag tror det är lättare att lära känna folk på internet än offline. Man kan kommentera lite 
hur som helst utan att det blir stelt och konstigt.

8. Jag är väldigt beroende av vad folk tycker och tänker om mig, även om jag försöker låtsas 
som det inte är så. Jag vill att folk ska gilla mig. Det vill väl alla? Jag önskar jag hade mer 
självförtroende att säga saker utan att bry mig om vad andra ska tänka. 

9. Det tar bara en sekund, en kommentar på två ord räcker för att förstöra hela ens syn på en 
själv.
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10. Det är väl ett bekräftelsebehov jag har, att få veta att jag ser bra ut. Jag skickar bara bilder 
på ansiktet. Jag behöver inte höra att jag är sexig, jag behöver bara veta att jag ser bra ut för 
andra. 

11. När en kille skriver att jag är söt så tar jag åt mig och tänker ”fan han tyckte jag var söt” 
och så kan jag gå och känna det hela dagen.

12. Tjejer får alltid kommentarer på sina bilder att de är vackra och söta. Men på killars bilder 
är det mer fokuserat på vad de gör. Typ ”var och drack bira i helgen”.

13. Ungdomar vet nog mer om faror på internet än vad vuxna gör. De känner nog av det 
bättre och kan själva avgöra om det är säkert att fortsätta eller inte.

14. Jag har ingen egen dator så jag måste alltid fråga om jag får låna min styvpappas. Jag får 
inte vara inne på Youtube om jag inte har något skäl till det. Jag brukar smita in där när jag 
låtsas att jag är inne på min hotmail och skriver ner någonting. 

15. Hallå människor dör och blir avrättade för att de älskar någon av samma kön, kan vi inte 
bli lite arga på det istället för att folk har ett fult ansiktsuttryck på en bild? 
16. Jag är rädd för att stava fel eller använda fel uttryck. Även om internet kan vara väldigt 
välkomnande så kan det också vara elitistiskt. Råkar man ha fel i en post så kan man få 
jättemycket hat för det.

17. Jag får oftast höra att jag är ful och inte värd något. Det har knäckt mig. Men man måste 
visa att man är nöjd med sig själv även om man mår dåligt. Det är viktigt att visa sig stark.

18. Jag skulle vilja lägga upp mer bilder av mig själv men jag vågar inte. 

19. På något sätt känner jag mig trygg på nätet för att jag har min magkänsla.

20. När jag var tretton började en äldre snubbe prata med mig på MSN. Han frågade saker 
som ”onanerar du?” Jag tyckte det var obehagligt och slutade gå in på MSN. Han sa att han 
hade svårt att få kontakt med folk så jag fick dåligt samvete över att jag inte ville prata med 
honom. Till slut var det min kompis som fick mig att blockera honom. 
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21. Anonymiteten på nätet gör att man kan skapa en ny identitet. Man kan prova att vara en 
person man inte vågar vara annars. Det är ju nackdelen också. Människor får forum för sina 
extrema åsikter och kan sprida näthat och falska rykten. Många har lättare att vara oärliga om 
de inte behöver stå för konsekvenserna.

22. Jag har testat att vara kille och flirta med tjejer. Jag kunde skriva vad som helst, till skillnad 
från när jag var tjej. Det var en av mina djupaste internethemligheter. Jag kunde säga vad som 
helst och de bara accepterade det. Jag hade liksom makt på något sätt. Det var väl det som 
gjorde det pirrigt. 

23. Jag brukar försöka undvika att definiera mitt kön på internet. Det finns ju fördomar mot 
både killar och tjejer och jag vill försöka undvika förväntningar för att jag tillhör något visst 
kön. 

24. På Tumblr är det glorifierat att må dåligt och inte ha några vänner. På Facebook är det 
mer skryt om resor och fester. Jag får lite panik och tänker ”alla har så himla kul! Jag har inte 
tillräckligt kul!”

25. På Instagram lägger du bara upp bilder du är nöjd med. Du lägger ju inte upp bilder när 
du tjuter för att ditt marsvin har dött. Det är bara highlightsen som folk lägger upp. 

26. Jag har tagit sönder två kontroller när jag spelat Fifa 13.

27. När man har spelat ett tag kan man se mönster på marken från spelet om man är ute och 
går. Det ser helt fel ut.

28. Det jag gillar med att spela är stämningen som uppstår när man spelar med kompisar. 
Man skrattar mycket och kommer närmare varann.

29. Spelandet passar perfekt i mitt liv. Det är som yin och yang.
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