
Uppgift - Nätet

Med fler och nya sätt att kommunicera innebär många möjligheter till 
kontakt med människor över hela världen. Det kan också innebär nya 
möjligheter att kränka andra. Trakasserier på ”nätet” är den typ av 
mobbning som har ökat mest under de senaste åren. Unga människor 
lever en allt större del av sina liv på nätet. De konverserar med vänner 
och främlingar. De laddar ned musik och lägger ut bilder och filmer på 
sig själva och andra. Den tekniska utvecklingen har gått i en rasande 
takt. Unga födda 1988 eller senare har inget minne av en värld utan 
mobil, Internet osv. 

På nätet finns en rad fallgropar, som ung (även äldre) förstår man ibland 
inte konsekvenserna av sina handlingar. En bild eller film som tas på skoj 
kan plötsligt hamna i fel händer. Vad som från början kändes som en 
oskyldig lek kan få värre följder än vad som var tänkt. Unga människor 
har inte utvecklat sin integritet fullt ut och i sin iver att imponera på 
kompisar gör de saker som de senare i livet kanske ångrar. Det är viktigt 
att förstå att på nätet finns ingen ångerknapp. Det som lagts ut på 
Internet finns därute för alltid. Texter, bilder och ljud kan användas, 
redigeras och missbrukas hur som helst och av vem som helst.

1. Läs igenom och kommentera hur man uppför sig på nätet, ge gärna 
egna exempel. 

Att tänka på:
• Bidra inte med ryktesspridning, bara för att det står skrivet behöver det 

inte vara sant
• Tänk på att copyright också gäller på Internet. Att det är lätt att 

kopiera betyder inte att det är tillåtet
• Håll dig till saken. Tiden- och överföringshastigheten är ofta begränsad 

hos mottagaren
• Tänk på att visa respekt för andra kulturer. Svenska ungdomar kan 

använda ord från amerikanska filmer, utan att tänka på att det kan 
vara ord som inte får användas i amerikanska skolor. En skola i USA 
som publicerar ett sådant meddelande kan i värsta fall förlora sin 
uppkoppling på nätet

• Lämna inte ut din hemadress eller telefonnummer till vem som helst 
och utan vidare på nätet



• Undvik att använda versaler för att förstärka tonfallet i ett meddelande. 
Det kan ge ett aggressivt intryck, som att du skriker

• Betrakta dina e-postmeddelanden eller inlägg som om du hade skrivit 
dem på papper, och sedan lagt fram dem öppet på ditt eget sätt dvs på 
det fysiska skrivbordet. E-post är nämligen inget säkert sätt att 
förmedla känsliga eller hemligt material. Med en felaktig 
knapptryckning kan du också råka skicka ut meddelande till "hela 
världen"

• När du skriver ett diskussionsinlägg i en chatkanal kan det säkert gå 
lite fort ibland, kanske i ren ilska. Tänk då på att när du har klickat på 
sänd är det för sent att ångra någon formulering. Därför är det bra att 
tänka efter en gång extra, innan man skickar iväg ett inlägg.

• Du får inte posta inlägg som exempelvis: 
 Sprider uppmaning till brott
 Sprider hets mot folkgrupp
 Innehåller barnponografi
 Sprider upphovsskyddat material
• Alla inlägg registreras i regel och kan användas vid en eventuell 

polisanmälan

2. Tror du att det är vanligt förekommande med nätmobbning? Har du 
någon erfarenhet av nätmobbning?

3. Grooming, när en vuxen avsiktligt tar kontakt med en ungdom i 
uppsåt att utnyttja personen sexuellt. Detta förekommer på sajter 
som flertalet unga dagligen besöker. Hur kan man arbeta mot 
grooming, tror du?

Samtidigt som en del av ungas liv flyttats till nätet så har Internet också 
blivit ett forum för brottslig verksamhet. Vår tids hittills största 
nätsexhärva fick sitt slut i april 2007 då Atheer Al Suhairy dömdes till 10 
års fängelse och livstids utvisning efter att ha utnyttjat ca 50 unga flickor 
sexuellt. Flickorna hade han raggat upp på nätet via täcknamnet 
Alexandra.

2. Innan man laddar upp, mailar eller visar upp sig i webbkamera bör 
man tänka på att det inte går att kontrollera hur en bild eller film 
sprids på nätet. 

a) Det kan vara olagligt att sprida bilder utan att den person som finns 
på bilden gett sitt medgivande. Diskutera.



a) Vilken bild ger du av dig själv på nätet? 
b) Har du tänkt på att en bild som du lägger upp kan sprida sig hur som 

helst?

3. Nätbrott, brott som ungdomar ofta begår på Internet, men som 
kanske inte alltid uppfattas som brottsliga. Det är omöjligt att på 
förhand säkert säga var gränsen för brottslig handling går och vad 
straffet kan bli, eftersom det beror på flera faktorer. 

a) Läs och diskutera de olika brotten i informationsbladet, som är 
framtaget av Rikskriminalpolisen i samarbete med Medierådet: http://
resources.eun.org/insafe/vanliga_internetbrott.pdf

b) Tror du att det är vanligt att man utför nätbrott utan att man är 
medveten om att det är ett brott?
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