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Till dig som är lärare

HEJ!
Det här materialet är till för dig som jobbar
med unga, och handlar om vad som gäller
juridiskt på nätet. Tanken är att ni lyssnar på
avsnitten tillsammans, och därefter använder
materialet för en vidare diskussion om vad
som är okej och inte på internet.

T

ill var och en av de nio No Hate-poddarna om
juridik finns ett antal olika frågeställningar att diskutera kring. Avsnitten är mellan fem och femton
minuter långa, och du väljer själv hur många ni går igenom
per lektion. Lyssna gärna igenom de poddar ni ska arbeta
med innan du spelar upp dem för klassen.
En del av frågeställningarna har till uppgift att skapa en
djupare kunskap kring vilka typer av situationer som kan
vara olagliga på internet. Andra är rena värderingsövningar
för att få eleverna att fundera över sina egna beteenden,
åsikter och ställningstaganden, och sedan diskutera dem
med varandra. Processen är viktig. Ju mer genomtänkta
värderingar eleverna skapar, desto större är chansen att
de tar mer ansvar för hur de själva och andra beter sig mot
varandra. Både i den fysiska och i den digitala världen.

innehåll
Viktigt att tänka på
Vad är näthat?
Vad finns det för hjälp?
Förtal
Olaga hot
Ofredande
Olaga förföljelse
Barnpornografibrott
Hets mot folkgrupp
Kränkande fotografering
Facit och svar
Hjälp att få

1 Den här symbolen betyder att det finns ett facit eller ett
svar på frågan längst bak i boken.

Du hittar poddarna och mer material för att arbeta mot
näthat på statensmedierad.se/nohate.
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Förberedelser

avsnitt 1

VIKTIGT ATT
TÄNKA PÅ

VAD ÄR NÄTHAT?

D

et finns förmodligen några i klassrummet som
antingen själva varit utsatta, eller som utsatt
någon annan för liknande situationer som beskrivs
i materialet. Därför är det viktigt att du som lärare inte
moraliserar, skuldbelägger eller trivialiserar elevernas
resonemang. Vinkla samtalet till att handla om omvärldens
strategier för att undvika att situationerna sker igen, i stället
för att ha fokus på den drabbades eventuella ansvar.
De flesta av situationerna är formulerade som att de
händer någon annan än eleven själv. Det är medvetet.
Ligger fokus för mycket vid vad den drabbade ska/borde
göra kan det leda till att eleven skuldbelägger sig själv.
Dessutom kan det vara både svårt och jobbigt att se sig själv
som ett offer. Det är heller inte säkert att en elev som varit
med om en kränkning själv upplevde att det var det.
Om en av dina elever börjar berätta om en självupplevd
kränkande händelse under lektionen är det viktigt att du
fångar upp det samtalet och att eleven får den hjälp och det
stöd hen behöver.
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Ordet näthat används i dag för alla möjliga typer av
kränkningar på internet, från en taskig kommentar
till olagliga handlingar. Det finns inga särskilda lagar
som gäller på internet. De lagar som vi har i den
fysiska världen gäller även i den digitala.

Att diskutera
1. Är det olagligt att skriva ”Du är så sjukt ful?” på någons Facebookvägg?

1

2. Mårten och Tove pratar om tryckfriheten, en rättighet att kunna skriva
vad man tycker utan att bli censurerad. Tycker du att man borde begränsa
den på internet för att lättare kunna straffa de som skriver elaka grejer till
varandra?

3. När man är under 15 år kan man inte bli straffad om man begår olagliga
saker på internet. Vad tycker du, är det lagom hög åldersgräns?

4. Mårten och Tove pratade om ett av Instagram-målen. Två tjejer
spred bilder av andra på Instagram, och lät dem som följde kontot skriva kränkande bildtexter. Tjejerna blev straffade och tvungna att betala
skadestånd. Men alla andra som följde kontot, även de som inte skrev bildtexterna, borde de också bli straffade?
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avsnitt 2

avsnitt 3

VAD FINNS DET FÖR HJÄLP?

FÖRTAL

Har man blivit utsatt för ett brott på internet finns
det flera instanser som kan hjälpa till. Att anmäla
kränkningen till skolan och polisen är en bra början.
Vågar man, och går det, kan man också kontakta
personen som kränkte en. Man kan också kontakta
och anmäla på sajten där kränkningen skedde.
Det finns dessutom myndigheter, som till exempel
Diskrimineringsombudsmannen och Skolverket som
man kan vända sig till.

Förtal är ett brott som innebär att någon sprider
uppgifter som ”tar heder och ära” från en person, det
vill säga uppgifter som gör att omgivningen tycker att
man är en dålig människa. Typexemplet är att någon
påstår att man är kriminell på något sätt. Ett annat
vanligt exempel när det gäller näthatsbrott är att
sprida vidare bilder av sexuell karaktär.

Att diskutera
1. Någon på din skola lägger upp en bild på Facebook på din kompis och

Att diskutera
1. Mårten och Tove pratar om fallet Julia då en tjej blev utsatt för massivt
näthat och hot när hon hörde av sig till H&M och ifrågasatte ett motiv på
en av deras tröjor. Har du själv sett den här typen av hatstorm?
– I så fall, vad gjorde du då?

2. Tror du att näthatet skulle minska om man inte kunde vara anonym på
internet?

3. Tycker du att företagen, som Instagram, Ask och Facebook skulle kunna
göra mer för att förhindra kränkningar på internet?

skriver att hen är en ”jävla hora som ligger med allt som rör sig”.
– Är det här förtal? 2

2. Någon har lagt ut en bild på Facebook av en elev på din skola som är
jättefull och halvnaken. Du delar bilden, men skriver inte någon kommentar till den. – Är det olagligt? 3

3. En kompis till dig har lagt upp en bild av sig själv där hen poserar utan
så mycket kläder på sig. I kommentarsfältet skriver flera att hen är billig
och ser äcklig ut.
– Skulle kommentarerna kunna klassas som förtal? 4

4. Ibland kan man få höra att man inte ska bli ledsen om någon skriver
något som inte känns okej. Är det ett bra tips, eller kan det vara ännu
jobbigare att höra att man ska vara stark, när man är rädd och ledsen?
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avsnitt 4

avsnitt 5

OLAGA HOT

OFREDANDE

Olaga hot är ett allvarligt brott och betyder att man blir
hotad på ett sätt som ”framkallar allvarlig fruktan för
sin egen eller andras säkerhet, person eller egendom.”
Det betyder alltså att man ska bli rädd på riktigt och
att hotet inte är menat som ett skämt.

När någon beter sig helt oacceptabelt eller hänsynslöst
mot en annan människa kan det räknas som ofredande.
Regeln kan vara svår att bedöma och olika domstolar
tolkar regeln olika. Vissa domstolar har dömt spridning
av nakenbilder på Facebook som ofredande.

Att diskutera

Att diskutera

1. En kompis berättar för dig att hen har skickat nakenbilder av sig själv till

1. Mårten och Tove berättar att ofredande i den fysiska världen till exempel

en som hen chattat med. Nu vill personen att din kompis ska skicka ännu
grövre bilder av sig själv, annars kommer bilderna att spridas.
– Är det här ett exempel på olaga hot? 5

kan vara skottlossning, oljud, stenkastning, fönstertittning, och annat
hänsynslöst beteende. Vad skulle det kunna vara på internet?

2. Du spelar ett onlinespel och i chatten skriver någon att hen ska döda och
våldta dig när du har vunnit. Du bryr dig inte.
– Är det ett olaga hot? 6

3. Du försvarar en kompis som blivit attackerad anonymt på Ask. Efter ett
tag dyker en ny kommentar upp: ”Jag vet var din lillebror går på dagis så om
jag var du skulle jag ta det jävligt lugnt”. Du blir oerhört rädd.
– Är det här ett olaga hot? 7
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2. Din kompis träffar en kille på en fest och de börjar chatta på Facebook.
Efter ett tag övergår flirtandet till att killen blir äcklig och din kompis slutar
svara. Killen börjar då skicka sexmeddelanden och nakenbilder av sig själv.
Din kompis vågar inte blocka honom eftersom han vet var din kompis bor
och var hen går i skolan.
– Är det här ett exempel på ofredande? 8

3. Det har tagit slut med din kille eller tjej och du ändrar din Facebookstatus.
Efter bara några minuter börjar ditt ex skicka massor av arga meddelanden,
skriva på din vägg, skriva på sin egen vägg, tagga dig på Instagram och skriva
att du är en idiot. Du blir inte rädd men du tycker att det är obehagligt och
pinsamt.
– Hur skulle du göra för att få ditt ex att sluta?
– Vad skulle du vilja att dina kompisar gjorde?
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avsnitt 6

avsnitt 7

OLAGA FÖRFÖLJELSE

BARNPORNOGRAFIBROTT

Om man blir utsatt för upprepade fall av ofredande,
hot och stalkning kan det samlas ihop i ett brott som
heter olaga förföljelse.

Spridning och innehav av bilder av sexuell karaktär
på personer som är under 18 år klassas som barn
pornografi. Det är ett väldigt allvarligt brott, och det
spelar ingen roll om den som äger eller sprider bilderna
är lika ung eller yngre än den som är på bilden.

Att diskutera
1. Din kompis har nyss gjort slut med sin kille eller tjej. Din kompis berättar
att hens inbox och Facebookvägg nu är full av hotfulla meddelanden från
exet. En morgon när du vaknar ringer din kompis och berättar att hens ex
har skrivit hundra vidriga kommentarer på Ask, och att telefonen är full
av SMS. När du går in på exets Instagram ser du att hen har taggat sig själv
utanför din kompis hus under en veckas tid.
– Vad gör du?
– Vilket av alla exempel är mest obehagligt?

2. Vad skulle du säga till en kompis som du misstänker trakasserar sitt ex på
sättet ovan?
– Varför tror du att en person beter sig så här?

Att diskutera
1. Ibland brukar du och din tjej eller kille filma er själva nakna och skicka
till varandra. Enligt lagen begår ni ett barnpornografibrott om ni sparar
filmerna om ni är under 18 år. Varför tror du att lagen ser ut som den gör?

2. Din kompis har tagit en bild av sin tjej när hon poserar naken och skickar
bilden till dig. Du och din kompis är 16 år och din kompis tjej är 15. Du visar
bilden för en annan kompis innan du raderar den från din telefon.
– Har din kompis som tagit bilden begått ett brott? 9
– Har du? 10
3. Det har startats ett Instagramkonto där det läggs upp nakenbilder av folk
du känner. Din kompis berättar att en som hen har dejtat har tagit bilder
av din kompis då de hade sex. Nu är hen väldigt orolig över att bilden ligger
där, och ber dig följa kontot för att hålla koll.
– Skulle du göra det?
– Hur skulle du hjälpa din kompis?
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avsnitt 8

avsnitt 9

HETS MOT FOLKGRUPP

KRÄNKANDE FOTOGRAFERING

Hatbrottet hets mot folkgrupp innebär att man sprider
ett kränkande meddelande om en hel grupp människor
på grund av hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung,
sexualitet eller religion. Ett meddelande kan till
exempel vara ett Facebookinlägg eller en tröja med
ett kränkande budskap.

Tar man en bild av någon på en plats som anses
vara privat kan man göra sig skyldig till kränkande
fotografering. Lagen säger ingenting om spridning
eller innehav av bilder, utan bara om platsen där
fotografiet tas.

Att diskutera

Att diskutera
1. Mårten och Tove pratar om kriget i Rwanda och det propagandakrig som

1. Mårten och Tove ger exempel på platser där lagen förbjuder fotografering

pågick innan det fysiska kriget började. Har du märkt att någon folkgrupp
har blivit utsatt på liknande sätt på internet här i Sverige?

utan samtycke, till exempel på toaletten, i omklädningsrum och i badhytter.
Finns det några andra platser som du skulle tycka att det vore kränkande att
bli fotograferad på?

2. Finns det några ”kodord” eller formuleringar som kan vara ett tecken på

2. Har du och dina kompisar snackat igenom vilken typ av bilder som är

hets mot folkgrupp när man läser inlägg på ett forum?

11

3. Tycker du att det är obehagligare när någon skriver något rasistiskt eller
homofobiskt när hen är anonym, än när du kan se hens namn?

4. Du är inne på din favoritblogg. I artikelkommentarerna har någon skrivit
något rasistiskt som du blir illa berörd av. En vecka senare är kommentaren
kvar, och några andra har fyllt på med liknande inlägg. Skulle du vilja att
bloggaren tog bort kommentarerna, eller tycker du att det är bra att hen visar
upp hur rasismen ser ut även om du själv mår dåligt av det som står där?

NO HATE SPEECH
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okej att lägga upp av varandra?

3. Har det någon gång hänt att du har lagt upp en bild av någon, och i
samma ögonblick som du tryckte på knappen, tyckt att det kändes fel?
– I så fall, vad gjorde du då?

NO HATE SPEECH
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facit

facit
5

Ja, att någon hotar att sprida nakenbilder av en person kan vara olaga hot
eftersom det kan vara brottsligt att sprida nakenbilder av någon som inte
är med på att de sprids (det vill säga att man hotar med att begå en brottslig
gärning). Om personen på bilderna är under 18 år är det dessutom barn
pornografibrott, vilket är ett väldigt allvarligt brott. Det kan även röra sig
om ytterligare ett brott som heter olaga tvång.
– Vad kan du göra för att hjälpa din kompis?

6

Nej, det är det inte eftersom du inte blev rädd. Ett olaga hot ska vara ägnat
att framkalla ”allvarlig fruktan för din egen säkerhet, person eller egendom”.
Tar du inte personen som skrivit hotet på allvar är det inte ett olaga hot.
– Vad gör du?

7

Ja, olaga hot innebär att du känner allvarlig fruktan för din egen, eller andras
säkerhet eller person. När någon uttrycker sig hotfullt om din lillebror, och
dessutom påstår att hen vet var din lillebror är om dagarna, kan det alltså
klassas som olaga hot. Polisanmäl!
– Vad skulle du vilja att din kompis gjorde?

8

Ja, det skulle det kunna vara. Att skicka nakenbilder till någon som inte har
bett om dem, och att komma med upprepade, oombedda sexuella inviter
skulle kunna klassas som ofredande.
– Vad skulle du ge för råd till din kompis?

9

Ja, att spara bilder av sexuell karaktär av en person under 18 år är ett barnpornografibrott. Även om bilden är tagen i samtycke.

10

Ja, eftersom du visade bilden för en annan kompis, har du spridit en bild av
sexuell karaktär av en person under 18 år. Det spelar ingen roll att du inte
hade bett om den, eller att du raderade bilden efteråt.

11

Ja, man kan vara vaksam på vad som kommer efter ”alla” (och sedan en
grupp människor). Eller överhuvudtaget när någon skriver något negativt
om en grupp utifrån gruppens religion, etnicitet, hudfärg, sexualitet eller
religion, och inte en enskild individ.

FACIT OCH SVAR
1

2

3

4

Att skriva ”du är så sjukt ful” är inte okej. Det kan dessutom vara ett brott som
heter förolämpning. Skillnaden mellan förtal och förolämpning är att förtal
handlar om att sprida uppgifter om någon så att omgivningen får en negativ
uppfattning om hen (till exempel ryktesspridning). Förolämpning är ett ut
talande som är riktat direkt till någon för att skada hens självkänsla. Att skriva
att någon är ful och liknande hatiska kommentarer upprepade gånger kan
också vara ett brott som heter ofredande.
Ja. Förtal innebär att någon sprider uppgifter som får omgivningen att upp
fatta en människa som ”dålig”. Att sprida uppgifter om någons sexuella liv och
vanor på ett sätt som typiskt sett ger omgivningen en negativ bild av personen,
skulle alltså kunna klassas som förtal.
– Vad skulle du göra när du såg det här?
– Vad skulle du göra om det inte var din kompis, utan bara någon på din skola?
– Är det någon skillnad mellan hur omgivningen uppfattar rykten om en tjejs
sexuella vanor och en killes?
Det kan det vara. Att dela en bild som kan påverka omgivningens uppfattning
av personen negativt, kan innebära förtal. När du delar bilden sprider du ju
den vidare till de som följer dig.
– Vad skulle du göra om du såg den?
– Om det hade varit du, vad hade du velat att andra gjorde?
Ja, taskiga kommentarer kan vara förtal. Förtal innebär att man sprider upp
gifter om en person som får omgivningen att tycka att hen är en ”dålig” människa. OBS! Uppgifterna måste inte ha skrivits eller spridits i ett eget blogg
inlägg. Även kommentarer till någon annans blogg eller bilder kan vara förtal.
– Varför tror du att man skriver den här typen av kommentarer?
– Hur hjälper du din kompis?
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hjälp att få
Är du, eller vet du om någon som är utsatt finns det flera
myndigheter och organisationer som du kan kontakta:
natvandrare.fryshuset.se – Fryshusets Nätvandrare finns på
nätet om du behöver prata.

www.bris.se – Till BRIS kan du ringa, chatta eller mejla om det
är något du vill prata om.

www.juridikinstitutet.se, www.polisen.se – Här kan du få hjälp
att anmäla nätbrott.

beo.skolinpektionen.se – Tar emot anmälningar mot
kränkningar i förskolan och skolan.

www.friends.se – Friends finns som ett stöd om du behöver hjälp.
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