Skydd mot hat och hot på nätet
Yttrandefriheten är en av de viktigaste delarna av Sveriges
grundlagar. Den innebär att alla ska ha möjlighet att
tänka, tycka och säga vad man vill - i tal eller skrift, så
länge lagen följs. Detta är grunderna i en demokrati.
På nätet gäller samma lagar som utanför. Hat och hot
kan vara olagligt. Det är polisens och åklagarens jobb att
avgöra om ett brott har begåtts.

”Det är aldrig OK att sprida hat. Inte på
sociala medier heller”
”Det är viktigt med olika åsikter
i samhället. Jag har rätt till min
åsikt”

>>

Exempel på
brott som rör hat och hot på nätet
Förtal
Förtal innebär att sprida information om en person till andra för att
skada personens rykte.
Förolämpning
Förolämpning är att håna, förödmjuka eller förlöjliga en person med
avsikt att kränka personens självkänsla eller värdighet.
Ofredande
Ofredande är att upprepade gånger avsiktligen störa någon allvarligt.
Sexuellt ofredande
Sexuellt ofredande är att göra något sexuellt mot en person mot
personens vilja.
Olaga hot
Olaga hot är hot om att utsätta någon för ett brott med syfte att
skrämma personen.
Kränkande fotografering
Kränkande fotografering är att olovligen och i hemlighet fota eller filma
någon inomhus, till exempel i duschen eller på en toalett.
Olaga integritetsintrång
Olaga integritetsintrång är att sprida bilder eller uppgifter om en
person, om spridningen är ägnad att medföra allvarlig skada för den
som bilden eller uppgiften rör.
Hets mot folkgrupp
Hets mot folkgrupp är att offentligt sprida uttalanden som hotar eller är
nedsättande om en grupp av personer, med anspelning på ras, hudfärg,
nationellt eller etniskt ursprung, trosbekännelse eller sexuell läggning.

Källa: Åklagarmyndigheten, Polisen, Myndigheten för ungdoms- och
civilsamhällesfrågor, Brottsbalken.

Har du själv
blivit utsatt för hat och hot på nätet?
• Berätta vad som hänt för någon du litar
på! Lärare och annan personal på skolan
har skyldighet att hjälpa dig när du som
elev blir utsatt.
• Gör en polisanmälan! Och gör det direkt. I vissa fall behöver polisen snabbt få
information från internetoperatörer som
kan spara bilder, kommentarer och inlägg
under begränsad tid. Du anmäler brottet
genom att ringa 11414.
• Gör en anmälan till webbplatsen! Du
kan hitta kontaktinformation till den som
äger domänen på whois.com.
• Spara bevis! Ta skärmdumpar av bilder,
kommentarer eller inlägg. Be någon i
din närhet titta på bevismaterialet när
du sparar det. Om det blir en rättegång
kan den personen vittna om att bevisen
inte har manipulerats. Skriv både ut och
behåll bevismaterialet digitalt. Be en
kompis spara det åt dig om du inte vill
göra det själv.

”När min kompis blev mobbad på nätet
anmälde vi det”

Har du sett andra
bli utsatta för hat och hot på nätet?
• Berätta vad som hänt för någon
du litar på! Lärare och annan
personal på skolan har skyldighet
att hjälpa när en elev blir utsatt.
• Gilla aldrig och dela aldrig texter
och bilder som bidrar till hat och
hot!
• Gör en anmälan till webbplatsen!
Du kan hitta kontaktinformation till
den som äger domänen
på whois.com.

Här kan du få
information, stöd och råd:
Barnombudsmannen.se
Här finns kunskap och information
om barns och ungas mänskliga
rättigheter. Barnrättsmyndigheten
pratar med barn och unga om hur
de mår och vad de tycker. Delar av
sajten finns på flera språk.
Bris.se
Organisation som stöttar och hjälper
utsatta barn och unga. Här kan du
prata anonymt med en kurator
via telefon, chatt eller mail. Sajten
har information på andra språk via
Google translate.
Brottsoffermyndigheten.se
Myndighet som arbetar för att göra
det bättre för barn och unga som
varit med om brott. På jagvillveta.se/
sprakversioner finns information på
flera språk om vad som är brottsligt
och var du kan få hjälp. På
tystnainte.se finns information
och råd till personer som utsätts
för hat och hot för att de uttrycker
sina åsikter öppet. Till exempel
journalister, influencers och politiker.
Tystna inte finns på svenska.
Juridikinstitutet.se
Juridisk organisation som hjälper
personer som utsatts för hat och hot
på nätet. Här kan du ställa frågor om
hat och hot, brott och straff. Delar av
sajten finns på engelska.

Mucf.se
Myndighet som sprider kunskap om
hur unga har det. Sajten finns på
svenska och engelska.
Rfslungdom.se
Ungdomsförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners
och queeras rättigheter. Här finns
stöd och tips till unga hbtq-personer.
Sajten finns på svenska.
Raddabarnen.se
Organisation som arbetar för alla
barns rätt att överleva, utvecklas och
växa upp i trygghet. Här finns bland
annat kunskap och råd till dig som är
ung, förälder eller jobbar med eller
för barn. Sajten finns på svenska.
Skolverket.se
Myndighet med ansvar att styra
och stödja den svenska förskolan,
skolan och vuxenutbildningen. Här
finns samlad information om hat och
mobbning på nätet. Delar av sajten
finns på flera språk.
Statensmedierad.se
Myndighet som arbetar för att
stärka barn och unga på nätet.
Myndigheten driver kampanjen
No Hate Speech Movement, för att
förebygga hat och hot på nätet bland
barn och unga. Delar av sajten finns
på flera språk.
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Tänk till
Ungas berättelser på svenska om
ämnen som kroppsideal, fördomar och
ångest. Tänk till finns i sociala medier
och produceras av UR som är en del av
public service. Sajten finns på svenska.
Ungdomar.se
En sajt där du kan prata med andra
unga, läsa artiklar och ställa frågor
anonymt till vuxna professionella.
Sajten finns på svenska.

Youmo.se
En sajt på flera språk för dig som är
13 till 20 år. Här finns information
om bland annat våld och orättvisor,
psykisk hälsa, kroppen och sex. Sajten
finns på svenska, engelska, arabiska,
dari, somaliska och tigrinja.

Här kan du
anmäla hat och hot och få information:
Polisen.se
Myndighet som jobbar med att stoppa
brott och skydda människor från brott.
Att skydda barn och unga på nätet
ingår i det arbetet. Sajten finns på flera
språk.
Beo.skolinspektionen.se
Barn- och elevombudet (BEO) arbetar
för att skydda barns och elevers
rättigheter. BEO utreder anmälningar
som handlar om kränkningar mot barn
och elever och kan företräda barn och
elever i domstol. Sajten finns på flera
språk.

Do.se
Myndigheten
Diskrimineringsombudsmannen
arbetar för ett samhälle utan
diskriminering (när någon behandlas
sämre än andra). Om någon bryter
mot diskrimineringslagen kan du
anmäla det till DO. Sajten finns på
flera språk.

Gör nätet schysstare

