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Hat på nätet
Nätjuridisk guide kring lagligt och 
olagligt på nätet. Om du känner dig 
illa behandlad på nätet – är det ett 
brott och i så fall vilket? Talrika ex-
empel och hänvisningar till rättsfall. 
Finns i tryck och som pdf.

Får man skriva vad
man vill på internet?
Lärarhandledning till skriften Hat på 
nätet, uppdelad på fyra lektioner. 
Bland annat Instagrammålet – vad 
hände egentligen? Exempel, fallbe-
skrivningar, övningar och fördjup-
ningsfrågor. Finns endast som pdf.

Ses offl ine? – nu med näthat
Lovordad och efterfrågad lärarhand-
ledning kring unga, sex och internet. 
Nu kompletterad med ett kapitel om 
hat på nätet. Dvd med fi lmsekvenser 
följer med boken. Finns i tryck och 
som pdf.

Nätkränkningar
Svenska ungdomars
normer och beteenden
Om du tycker att denna folder är 
intressant, läs hela rapporten! Mycket 
som inte får plats här – till exempel 
hur vanligt det är att bli utsatt för hat-
brott på nätet. Finns endast som pdf.

Beställ eller ladda ned gratis på
www.mucf.se/publikationer

Myndigheten för ungdoms-
och civilsamhällesfrågor (MUCF) 
fi ck sommaren 2013 regeringens upp-
drag att förebygga kränkningar, hot 
och trakasserier bland unga på nätet.
Innehållet i denna folder är hämtat 

från rapporten Nätkränkningar, som 
myndigheten beställt från Rättssocio-
logiska institutionen vid Lunds univer-
sitet. 
Till grund för rapporten ligger en en-

kätundersökning samt intervjuer med 
fokusgrupper. Studien har genomförts 
och sammanställts av docent Måns 
Svensson och fi l dr Karl Dahlstrand.

Samlad kunskap
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Känt sig kränkt

Ungefär hälften av unga i åldern 16–25 år har 
någon gång utsatts för kränkningar på nätet. 
Att ha känt sig kränkt ”fl era gånger” är mindre 
vanligt. 
Andelen unga som känt sig kränkta ”ofta” är 

mindre än en procent. Men även ett lågt pro-
centtal kan motsvara många individer – i det här 
fallet cirka 12 000.
Tjejer rapporterar i något högre grad om kränk-

ningar än killar. 
Bland vuxna i åldern 31–40 år är andelen som 

känt sig kränkta lägre. Två av tre har aldrig upp-
levt detta.

Kränkt andra

Cirka 15 procent i åldersgruppen 16–25 år trod-
de sig ha gjort något på nätet som kan ha kränkt 
någon annan. Sju procent av 31–40-åringarna 
trodde sig ha gjort detta.
Killar anser sig i något högre grad än tjejer ha 

gjort saker på nätet som andra kan ha tagit illa 
vid sig av.

Mest kränkande, enligt ungdomarna, är:
• att bli utsatt för hot om våld

• publicering av nakenbilder eller bilder med 
sexuellt innehåll

• identitetsstöld – att till exempel få ett person-
ligt konto kapat

Lågt förtroende

Såväl ungdomar som vuxna har dåligt förtroende 
för rättsväsendets förmåga att komma tillrätta 
med brottsliga kränkningar på nätet.
Över 80 procent av samtliga svarande bedö-

mer att rättsväsendet ”inte alls” eller endast ”i 
begränsad grad” skulle ta tillvara deras intressen 
som brottsoffer. 
Det fi nns starka önskemål om att rättsväsendet 

ska lägga resurser på att bekämpa kränkningar 
på nätet. 
Ännu högre är förväntningarna på de företag 

som driver sociala nätverkstjänster. Samtliga 
svarande (84 procent) anser att nätverksföre-
tagen ska lägga resurser på att komma tillrätta 
med nätkränkningar.

Har du någon gång känt dig kränkt av 
sådant som andra skrivit om dig på nätet? 
16–25 år. Procent

Tror du rättsväsendet skulle tillvarata ditt 
intresse som brottsoffer om du råkade ut 
för en brottslig kränkning på nätet?
16–25 år. Procent

Ska företag som driver tjänster på nätet 
lägga resurser på att komma tillrätta med 
nätkränkningar? 16–25 år. Procent

Källa: Rapporten Nätkränkningar, Lunds universitet 2014.
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