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”Det finns ingenting vuxna kan göra”. Så säger
vissa barn Friends möter när vi är i skolor och utbildar kring nätet. Kränkningar på nätet har blivit så
vanligt att det nästan blivit accepterat. Friends nätrapport 2017 visar att var tredje ung har blivit utsatt
för nätkränkningar. Var femte ung tjej har blivit utsatt
för sexuella trakasserier på nätet. Och ingen tror att
vuxna kan göra någonting åt det för det är så det är
på nätet. Det är så det är i det samhälle som nätet är
en del av.
Vissa beteenden, som till exempel sexuella trakasserier av unga tjejer, har varit så vanligt så länge att
det har blivit normaliserat. Med sociala medier har en
ny dimension tillförts där killar skickar bilder på sina
kön eller tvingar tjejerna att dela bilder på sig själva.
Det är inte nätet eller sociala medier i sig som är
problemet utan samhället i stort. Den sexualisering
av kvinnor och flickor som unga möts av konstant i
nyhetsflöden, bilder och sångtexter.
Normer som lär unga killar att de förväntas vara på
ett visst sätt. Hetero, starka, kåta. Normer som lär
unga tjejer hur de förväntas vara. Snygga, smala,
undergivna. Normer som lär unga killar att de har
rätt att ta för sig av flickors kroppar, och flickor att de
ska tillåta dem att göra det.

Det här ändrar man inte på i en handvändning. Men
vi måste prata med unga om normer, förväntningar
och rättigheter. Och det här är svårt för många
vuxna. Svårt för många skolor trots att de har ett
lagligt ansvar att arbeta förebyggande mot mobbning och diskriminering samt främjande för allas lika
värde – både i skolan och på nätet.
Det bästa vapnet mot kränkningar och trakasserier
är att aldrig låta det passera. Att markera att det
aldrig är okej att kalla någon hora. Det är aldrig okej
att skicka en oönskad nakenbild till någon. Det är
aldrig okej att sprida rykten. För varje gång vuxna
inte agerar bidrar vi till normaliseringen av trakasserier och kränkningar.
Vi måste alltid stå upp för var gränsen går för vad
som är okej och inte. På nätet såväl som i samhället i stort. Det är det viktigaste och mest prioriterade
uppdrag som vi vuxna har.
Carolina Engström
T.f generalsekretare, Friends
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VANLIGA SOCIALA PLATTFORMAR

Vanliga sociala plattformar
Ett föränderligt landskap
Via Snapchat kan du skicka tidsinställda bilder och korta filmklipp – så kallade snaps – till dina vänner. Det
går också att rita på bilderna, lägga till text eller använda sig av filter. Efter att mottagaren har klickat fram
bilden eller filmen har hen bara en kort stund på sig att se den innan den försvinner. Det går dock att spara
snaps för den som vill.
Youtube är världens största videosajt. Länge var allt material skapat och upplagt av användarna själva, men
idag producerar Youtube även eget material (även om det står för en försvinnande liten del av sajtens totala
utbud). Många Youtube-profiler livnär sig på sina videor, och publiken är otroligt stor i framför allt de yngre
åldrarna.
På Instagram bygger du upp ett nätverk med andra användare, för att dela med dig av egna bilder och
filmer och titta på andras. En viktig funktion är möjligheten att gilla och kommentera andras bilder.
På Facebook bygger du upp ditt nätverk genom att skicka vänförfrågningar. Sedan kan du dela med dig av
bland annat text, bilder och filmer till andra i ditt nätverk, och själv följa vad de delar med sig av. Du kan interagera med andra genom att gilla eller kommentera vad andra lägger upp. Facebook har även bland annat
funktioner för direktmeddelanden, videochatter och eventplanering, liksom privata och offentliga grupper där
användare kan samlas runt ett intresse eller ämne.
KiK är en app för att chatta med vänner. Den fungerar ungefär som vanliga sms, men istället för ditt telefonnummer har du ett användarnamn som står som avsändare.
WhatsApp är en chattapp där användarna kan skicka text, bild, video och ljud till varandra.
Musical.ly är en videoapp där användarna spelar in och delar med sig av korta klipp, som ljudsätts med
valfritt ljudspår ur det bibliotek som finns i appen. Vanligast är videos där användarna mimar och gör koreografi till musik, samt humorklipp.
Ask.fm bygger på att användarna ställer frågor till varandra, antingen anonymt eller med användarnamn
som avsändare. Frågorna kan handla om vad som helst, och både frågorna och svaren kan läsas av andra
användare.
Tumblr är en bloggplattform där användaren kan publicera olika typer av material – exempelvis text, bild,
film eller ljud – till sin så kallade tumblelog. Användarna kan följa varandra, och ser då varandras inlägg i sin
egen panel.
På Twitter författar användarna korta meddelanden, så kallade tweets, på max 140 tecken. Här kan du följa
vänner och intressanta personer (allt från kändisar till politiker) och diskutera aktuella ämnen.
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RESULTATEN I KORTHET

Resultaten i korthet

35

%

av de unga har blivit utsatta för
nätkränkningar det senaste året.

Mer än hälften av de unga har sett

vuxna bete sig
illa mot andra
7 av 10 som utsatts för nätkränkningar
har utsatts av någon de känner eller vet
vem det är.

70 %

av vårdnadshavarna är ofta eller
ibland oroliga för att deras barn
ska bli utsatta för nätkränkningar.

vuxna på nätet.

18 % av tjejerna och 6 % av killarna har
blivit utsatta för sexuella trakasserier på
nätet under det senaste året.

Nästan

78 %

av de vuxna anser sig ha tillräcklig
kunskap för att prata med sitt/sina
barn om relationer, umgänge och
kränkningar på nätet.

1/10

av de unga har utsatts för mobbning
på nätet under det senaste året.
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VUXNAS ROLL SOM STÖD & FÖREBILDER PÅ NÄTET

Vuxnas roll som stöd
& förebilder på nätet
Vuxnas ansvar viktigt även på nätet
Vuxna ska vara bra förebilder

Oro bland vårdnadshavare

Vuxna har alltid ett ansvar att förebygga kränkningar
mellan barn och unga. Oavsett om kränkningar sker
på nätet eller utanför så är de alltid sprungna ur en
social kontext, och den kontexten är vuxna med och
skapar. Det gör vi genom samtal och genom vårt
eget beteende. Vi vet sedan Friends nätrapport 2016
att föräldrarna är de personer som har störst inflytande på hur barn och unga bemöter andra människor på nätet. I årets enkät uppgav var sjätte ung
att de vill att vuxna ska ”Vara bra förebilder när de
pratar och umgås med andra på nätet”.

7 av 10 vårdnadshavare anger att de ofta eller
ibland är oroliga för att deras barn ska utsättas för
nätkränkningar. Vårdnadshavare till flickor är något
oroligare; 79 % av dem är oroliga, att jämföra med
65 % av vårdnadshavare till pojkar. Detta resultat är
i linje med vad som visat sig i andra undersökningar,
till exempel Statens medieråds rapport Föräldrar och
medier från 2015.

Samtidigt är det tydligt att vuxna ofta brister i det
förebildskapet. Hälften av enkätdeltagarna har sett
vuxna bete sig illa mot andra vuxna på nätet, och var
tionde svarar att de sett det ofta. Ju äldre ungdomarna blir desto större är sannolikheten att de sett
vuxna bete sig illa på nätet – 8 av 10 sextonåringar
svarar ”Ja, ofta” eller ”Ja, ibland”, att jämföra med 3
av 10 tioåringar. Det här är självklart problematiskt
eftersom att om inte vuxna beter sig schysst på nätet
- varför ska då barn göra det?

Prata om nätet
Om förebildskap är ett av de sätt vuxna kan och bör
ta ett ansvar för barn och ungas trygghet på nätet,
så är samtal ett annat. I årets enkät frågade vi för första gången vårdnadshavarna om de upplever att de
har tillräcklig kunskap för att prata med sitt barn om
relationer, umgänge och kränkningar på nätet. 78 %
svarar ja, och svaren ser ungefär likadana ut oavsett barnets kön och ålder. 7 av 10 vårdnadshavare
tror också att deras barn skulle prata med dem om
barnet utsattes för en kränkning på nätet. Sett till om
barnen faktiskt skulle prata med en vuxen hemma
så är det något färre barn, 6 av 10, som svarar att de
skulle göra det.
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Forskarna och psykologerna Ann Frisén och Sofia
Berne vid Göteborgs universitet menar att det kan
finnas en större oro i allmänhet över att flickor ska
råka illa ut och att det även gäller livet på nätet
(Frisén, A. & Berne, S. (2016) Nätmobbning – Handbok för skolan, sid 36).

80

%

av sextonåringarna har sett
vuxna bete sig illa på nätet.

VUXNAS ROLL SOM STÖD & FÖREBILDER PÅ NÄTET

Har du sett vuxna bete sig illa mot varandra/andra vuxna i sociala medier eller på
nätet?
44 %
36 %

10 %

Ja, ofta

10 %

Ja, ibland

Nej

Vet inte

Vad skulle du vilja att vuxna hemma gjorde för att det skulle vara lättare för dig att
prata med dem om kränkningar på nätet? (Flervalsfråga)

39
31
29
17
15
10
2
12

%
%
%
%
%
%
%
%

Berätta vad jag kan göra om jag upplever mig kränkt på nätet

Prata om vad som är viktigt att tänka på när man pratar och umgås på nätet

Vara intresserade och fråga vad jag gör på nätet

Prova de saker jag gör på nätet

Vara bra förebilder när de pratar och umgås med andra på nätet

Ingenting

Annat

Tveksam/vet inte

GRATIS WEBBUTBILDNING
På Friends.se/snabbkurs finns en interaktiv vårdnadshavarutbildning, där du som vuxen kan lära
dig mer om hur du kan stötta ditt barn om hen
utsätts för kränkningar. Utbildningen är gratis
och tar ungefär en halvtimme att genomföra.
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HUR VANLIGT ÄR DET MED NÄTKRÄNKNINGAR?

Hur vanligt är det med
nätkränkningar?
En del av vardagen för många
Var tredje har utsatts för
nätkränkningar

Flickor & äldre ungdomar utsätts
oftare

Av de barn och unga som deltagit i undersökningen
har 35 % – mer än var tredje – uppgett att de utsatts
för kränkningar via mobil, dator eller surfplatta under
det senaste året. Den här siffran har legat stabilt
under de senaste tre åren vi ställt frågan i Friends
nätrapport. Det innebär att nätkränkningar bland
barn och unga varken ökat eller minskat de senaste
åren i våra undersökningar.

Bland undersökningens deltagare är det vanligare att
flickor utsätts för mobbning – 12,5 % av flickorna har
utsatts, och 7 % av pojkarna. Vad gäller kränkningar,
å sin sida, är det tydligaste mönstret istället kopplat
till ålder. Till exempel har 51 % av sextonåringarna
utsatts, att jämföra med 26 % av tioåringarna. Denna
tendens finns även bland de deltagare som utsatts
för mobbning, men sambandet med ålder är då
svagare.

Vanligt med mobbning på nätet
Kränkningar kan vara isolerade händelser, men om
de sker systematiskt kan de också vara en del av
en mobbningssituation. Av de deltagare som utsatts
för kränkningar är det mer än var fjärde som också
utsatts för mobbning, vilket utgör nästan var tionde
(9,5 %) av alla unga i enkäten.

Vad gäller åldersskillnaderna kan det till exempel
hänga ihop med att unga i åldersgruppen 13-16 år
spenderar mer tid på internet och sociala medier än
de i åldersgruppen 9-12, vilket undersökningar av
Statens medieråd visat.

I enkäten definieras mobbning som att du har blivit
utsatt för kränkningar av en eller flera personer vid
flera olika tillfällen. Det kan vara röra sig om flera olika
kränkningar, eller att en kränkande kommentar/bild/
film delats eller spridits till många. Det kan kännas
som att du är i underläge eller att du har svårt att
försvara dig. Liksom nätkränkningar kan mobbning
på nätet ske både i skolan och på fritiden.

Det är viktigt att komma ihåg att dessa frågor
gäller vilka som utsatts. Att flickor utsätts i högre
utsträckning betyder exempelvis inte per automatik
att det i högre utsträckning är flickor som utsätter
andra. Olika elever kan ha olika uppfattning av hur
de förväntas reagera på kränkningar, kopplat till
exempelvis jargonger vid olika platser på nätet. Rör
man sig i miljöer där det är en hård jargong kan
kränkningar passera som en del av samtalsklimatet.

27

%

10

Negativ jargong

av de som utsatts för nätkränkningar har blivit
mobbade via mobil, dator eller surfplatta det
senaste året. 61 % svarar att de inte har blivit det
och 12 % att de inte vet.

HUR VANLIGT ÄR DET MED NÄTKRÄNKNINGAR?

Har du blivit kränkt av någon via mobil, dator eller surfplatta det senaste året?
(”Ja, ofta”, ”Ja, flera gånger” och ”Ja, någon gång”)
Med kränkning menar vi att någon sagt eller gjort något som fått den utsatte att känna sig ledsen eller
sårad och mindre värd. Det kan exempelvis vara att någon skrivit sårande eller elaka meddelanden eller
kommentarer, att någon har loggat in eller använt någon annans profil eller mobil, dator eller surfplatta utan
lov eller att den utsatta har känt sig ensam, utanför eller inte fått vara med. Nätkränkningar kan ske både
på skoltid och på fritiden.
51 %

37 %
26 %

10 år

30 %

11 år

28 %

12 år

41 %

30 %

13 år

14 år

15 år

16 år

Vad blev du utsatt för när du kände dig kränkt och/eller mobbad? (Flervalsfråga)

48
24
13
7
12
15
4

%
%
%
%
%
%
%

Kille

Jag fick sårande eller elaka meddelanden, bilder eller kommentarer på exempelvis Snapchat, Instagram, i ett spel eller på någon annan plats jag berättade om tidigare

%

Någon spred elaka och/eller osanna rykten om mig

%

Jag kände mig ensam, utanför eller fick inte vara med

Någon la upp eller spred vidare en bild eller film på mig mot min vilja

Någon loggade in på min profil eller använde min mobil, dator eller surfplatta mot min vilja

Något annat

Jag vill inte berätta vad som hänt

59
24
29
9
5
11
5

%

%
%

%
%

Tjej
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VEM KRÄNKER & VAR?

Vem kränker & var?
Livet på & utanför nätet hänger ihop
De flesta vet vem som kränkt dem

Var sker kränkningarna?

När uppkomsten av nätkränkningar diskuteras
brukar anonymitet lyftas som en viktig faktor. Det
betyder dock inte att anonyma kränkningar är vanligast, de allra flesta vet vem som kränkt dem. 7 av 10
deltagare i vår undersökning som utsatts för kränkningar har utsatts av någon de vet vem det är eller
känner. I de allra flesta fall handlar det om andra barn
eller unga, men det förekommer också kränkningar
från vuxna.

Var kränkningarna äger rum skiljer sig till viss del åt
mellan flickor och pojkar, men sociala plattformar är
den vanligaste platsen att bli utsatt på för båda grupperna. 6 av 10 utsatta flickor har kränkts på sociala
plattformar, att jämföra med 4 av 10 utsatta pojkar.
Inom spelvärlden är förhållandet det omvända, och
skillnaden desto större: 4 av 10 utsatta pojkar och
var fjortonde utsatt flicka har kränkts just i spelsammanhang. Detta har troligtvis att göra med att pojkar
spelar mer dataspel än flickor. Rapporten Unga och
medier från Statens medieråd visar exempelvis att
90 % av pojkarna i åldern 13-16 spelar datorspel/tvspel/spel på surfplatta, vilket kan jämföras med 55 %
av flickorna i samma åldersgrupp.

Vanligaste platserna för nätkränkningar: (Flervalsfråga)

42 % Sociala plattformar 62 %
40 % Spel 7 %
18 % Andra platser/sätt 29 %

12

Kille
Tjej

VEM KRÄNKER & VAR?

”

I spel blir jag ofta kränkt
just p.g.a att jag är tjej,
jag måste gör allt perfekt.
Fritextsvar, tjej 15 år

68

%

av eleverna som uppgett att de
blivit kränkta på nätet har blivit
det av ett barn/ungdom som de
känner/vet vem det är. Endast 15%
svarar att de inte vet vem det var som
utsatte dem.
FRIENDS NÄTRAPPORT 2017
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SEXUELLA TRAKASSERIER

Sexuella trakasserier
En del av samtalsklimatet
Sexuella trakasserier på nätet är ett problem som
i hög grad är närvarande i många barn och ungas
vardag. 12 % av barnen och de unga i vår undersökning svarar att de har utsatts för detta under det
senaste året, och 18 % av flickorna. Förekomsten
ökar med deltagarnas ålder. Till exempel har 20 %
av sextonåringarna utsatts, att jämföra med 5 % av
tioåringarna.
Att nästan var femte flicka i åldern 10-16 år utsatts
för sexuella trakasserier kan låta mycket, men
sannolikt ligger siffran om något i underkant. För
många barn och unga är sexuella trakasserier så
vanligt att det blir en normalisering av beteendet
och något man behöver ”stå ut med”. Vi möter
regelbundet elever och skolpersonal som uttrycker

att sexuella trakasserier är så vanligt att ingen på
skolan längre agerar – det har blivit ”så killar och
tjejer är mot varandra”. I detta kan också könsnormer, det vill säga föreställningar om hur pojkar och
flickor ”är” och ”ska vara”, spela in. Vidare påverkar
enkätresultat om sexuella trakasserier av hur frågan
ställs och i vilket sammanhang. I denna undersökning har eleverna fått svara på en allmän fråga
om sexuella trakasserier, utifrån definitionen ovan.
Sexuella trakasserier blir ett sätt att göra ens könsidentitet utifrån olika könsnormer men också för att
positionera sig och öka sin status både mellan och
inom könen. Här handlar det om förväntningar på
hur pojkar och flickor ”är” och ”ska vara” som gör att
sexuella trakasserier riskerar att upplevas som en del
av vardagen.

”

Fått flertal runkvideor och
snoppbilder på flera sociala
medier av flera olika människor.
Fritextsvar, tjej 16 år

”

Fick konstiga förfrågningar i en chat
för barn vilket var obehagligt.
Fritextsvar, tjej 13 år
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SEXUELLA TRAKASSERIER

Om du tänker på när du är vid datorn, på mobilen eller surfplattan. Har du det
senaste året blivit utsatt för att någon mot din vilja gjort något kränkande som
haft en sexuell och ovälkommen anspelning, det vill säga som inte känts bra?
Det kan till exempel handla om att andra kommenterar ditt utseende med en sexuell anspelning eller att
någon sprider sexuella rykten om dig. Det är också sexuella trakasserier om någon sprider bilder på eller
om dig mot din vilja med kommentarer eller antydningar som handlar om sex. Det kan även handla om att
någon mot din vilja skickar sexuella kommentarer eller förslag på sexuella handlingar till dig.

6

18

%

%

JA

JA

Kille

Tjej
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STRATEGIER FÖR ATT HANTERA KRÄNKNINGARNA

Strategier för att hantera
kränkningarna
Vem vänder sig barn & unga till?

Barn och unga som utsatts för nätkränkningar har
många olika strategier för att hantera det som hänt.
I årets undersökning frågade vi alla deltagare vad
de skulle göra om de blev utsatta. 7 av 10 säger att
de skulle prata med en vuxen hemma, vilket gör det
till den vanligaste strategin. 6 av 10 skulle blockera
eller ta bort personen som utsatt och 3 av 10 skulle
prata med en kompis. Långt fler skulle prata med
en vuxen hemma (70 %) än en vuxen i skolan (13 %).
Här är det viktigt att komma ihåg att skolan har en
skyldighet att utreda och åtgärda kränkningar som
en elev utsätts för, även om kränkningarna sker på
nätet (mer om detta finns att läsa på sidan 20).
Det går att se vissa skillnader i hur flickor och pojkar
svarar. Flickorna är mer benägna att prata med en
kompis (42 % av flickorna, att jämföra med 23 % av

16

pojkarna) och anmäla till sidan där kränkningar ägt
rum (21 % av flickorna och 13 % av pojkarna). Det är
å andra sidan fler pojkar (6 %) än flickor (2 %) som
anger att de skulle skriva något elakt eller sårande
tillbaka. Dessa mönster överensstämmer med
Friends erfarenheter av möten med elever. Vi stöter
ofta på normer som dikterar att pojkar ska visa sig
”starka”, vilket ibland tar sig uttryck i att pojkar har
svårare än flickor att berätta om utsatthet. Samma
normer skulle också kunna förklara varför pojkar
i studien är mer benägna att hämnas genom att
skriva något sårande tillbaka.

STRATEGIER FÖR ATT HANTERA KRÄNKNINGARNA

”

Blir mest mobbad i skolan
men lite på nätet.
Fritextsvar, kille 13 år

Vanligaste strategierna när unga utsatts för nätkränkningar: (Flervalsfråga)

70
61
32

%
Prata med en vuxen hemma

%
Blockera eller ta bort personen som utsatte mig

%
Prata med en kompis
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FRIENDS REKOMMENDATIONER

Friends rekommendationer

Vuxna hemma
SKAFFA GRUNDLÄGGANDE KUNSKAP
Även om kränkningar i grund och botten handlar om sociala relationer så underlättar
det att ha grundläggande kunskap om de platser där barn och unga umgås på nätet.
Lär dig mer genom att fråga ditt barn, själv prova på eller söka mer information på
nätet om de sidor, spel eller appar som ditt barn använder.

PRATA OM NÄTET
Försök visa att du förstår att det som händer ditt barn på nätet är lika verkligt som
sådant som händer på andra platser. Låt nätet bli en del av det vardagliga samtalet
och prata både om det positiva och negativa som händer där. Om du som vuxen är
delaktig och visar ett genuint intresse för ditt barns liv på nätet så ökar både viljan att
lyssna på dina råd och benägenheten att berätta för dig om något händer.

ERBJUD DITT STÖD
Det är viktigt att barn och unga vet att de har någon vuxen i sin närhet som de kan
vända sig till för råd och stöd. Visa i ord och handling att du finns där för dem om
något händer!

Om ditt barn har
utsatt eller själv
blivit utsatt

LYSSNA & STÖTTA
Lyssna och låt ditt barn sätta ord på sina känslor och upplevelser. Var tydlig med att
mobbning och kränkningar aldrig är okej, och betona att situationen går att förändra.
Om ditt barn har blivit utsatt, var tydlig med att du står på barnets sida och att det
som hänt inte är hens fel. Om ditt barn har utsatt andra är det bra om ni pratar om
vad ni kan göra för att det inte ska hända igen.

KONTAKTA SKOLAN
Vid kränkningar och mobbning på nätet är det vanligt att de inblandade går i samma
klass eller på samma skola, och i de lägena är skolan enligt skollagen skyldig att utreda och agera. Därför är det viktigt att skolan snabbt får veta vad som pågår. Börja
med att kontakta barnets klasslärare eller mentor. Förklara vad som har hänt, vilka
som är inblandade och hur länge du känner till att det har pågått. Försök att hitta
lösningar tillsammans.

ANMÄL & TA BORT
Om kränkande innehåll har publicerats på nätet eller i sociala medier är det bra om
du hjälper ditt barn att ta bort innehållet (men ta en skärmdump först, för att senare
kunna visa vad som skrivits/lagts upp). Gör gärna också en anmälan till den aktuella
sidan. Om ditt barn har blivit utsatt för ett brott, exempelvis förtal, olaga hot eller hets
mot folkgrupp, bör ni också polisanmäla.
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FRIENDS REKOMMENDATIONER

Friends rekommendationer

Barn & unga
SPRID POSITIVA BUDSKAP
Den positiva stämningen börjar hos dig. När du beter dig positivt, uppmuntrande och
hjälpsamt bidrar du till en schysst stämning. Vad du skriver, säger och gör påverkar
andra människor – använd den makten för att förändra stämningen till det bättre!

INKLUDERA ANDRA
Nätet är en plats för alla! Oavsett roll i kompisgruppen, kön, ålder, religion, funktionsförutsättningar, könsöverskridande identitet, etnicitet eller sexuell läggning är alla lika
välkomna att uttrycka sig, lära sig nya saker, ha kul och umgås.

TÄNK EFTER FÖRE
På nätet finns det många olika möjligheter att kommunicera, debattera och ge uttryck
för känslor och åsikter. Men innan du skriver eller delar något – tänk efter. Vem ligger
bakom informationen som jag delar? Kan det jag skriver upplevas som kränkande av
någon annan? Finns det en risk att det jag tänker skriva eller dela kan missförstås,
och hur kan jag i så fall minska den risken?

Om du som barn
eller ung har
blivit utsatt

KOM IHÅG ATT DET INTE ÄR DITT FEL
Vid kränkningar är det vanligt att den utsatte lägger skulden på sig själv. Gör inte det.
Det är den som mobbar och kränker som uppträder felaktigt. Vem som helst kan
råka ut för mobbning eller kränkningar, och situationen går att förändra.

PRATA MED NÅGON
Vänd dig i första hand till en vuxen som du har förtroende för, för att få hjälp och stöd.
Det kan vara en vuxen hemma, en lärare, en tränare eller kanske en kompis förälder. Har
du ingen vuxen att prata med, ta hjälp av en kompis, syskon eller någon annan du litar
på. Det viktiga är att inte stå ensam i situationen. Tillsammans kan ni hitta lösningar!

ANMÄL, BLOCKERA & SE ÖVER INSTÄLLNINGAR
Anmäl eller rapportera kränkande innehåll direkt till sidan/appen/spelet, och spara meddelanden och/eller skärmdumpar som bevis. Se även till att blockera användare som betett
sig illa, och se över dina inställningar så att du har kontroll över vem som kan se vad du
skriver eller lägger upp. Vissa typer av nätkränkningar är brott i lagens mening, och då kan
du polisanmäla. Det kan exempelvis handla om olaga hot eller hets mot folkgrupp.
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FRIENDS ARBETE PÅ NÄTET

Friends arbete på nätet
Från utbildning till opinionsbildning
Vårt arbete mot nätmobbning

Vilka lagliga skyldigheter har skolan?

Friends arbete mot kränkningar och mobbning på
nätet vilar på flera ben. Vårt opinionsarbete där
den nätrapport du nu läser ingår är en beståndsdel. Själva kärnan i vår verksamhet är dock våra
utbildningar. Utöver de utbildningar som handlar
om förebyggande arbete mot mobbning och främjande arbete för allas lika värde erbjuder vi också
utbildningar specifikt om nätet. Här riktar vi oss till
skolpersonal, elever och vårdnadshavare, i och med
att det är viktigt att alla dessa grupper hjälps åt om
vi ska kunna skapa en tryggare nätmiljö för barn och
unga.

Friends arbete för en tryggare nättillvaro för barn
och unga utgår från att vuxna har ett ansvar att
driva detta arbete. Detta ansvar är förstås till stor del
moraliskt – ingen vuxen bör stillatigande se på när
ett barn far illa – men skolan omfattas dessutom av
lagliga skyldigheter på området.

Utbildningarna syftar till att höja kunskapen i skolan
kring trygghetsarbete på nätet. Det handlar bland
annat om att kartlägga elevernas nätvanor och vilken
sorts nätkränkningar de utsätts för, för att skolan
ska kunna jobba förebyggande och främjande på
ett effektivt sätt. Vi pratar även om sociala relationer,
vilka appar som är populära, källkritik samt vikten av
att inkludera arbetet mot nätkränkningar i skolans
ordinarie trygghetsarbete.
I vårt arbete som är inriktat på nätet utgår vi från en
syn på nätet som en plats eller arena. Det innebär
att nätet i sig bara är ett verktyg, och att det är
vi människor själva som bestämmer vad vi ska
använda verktyget till. Om en skolelev kränker en
annan på sociala medier anser vi alltså att vuxenvärldens blickar i första hand ska riktas mot de sociala
relationerna mellan och kring de inblandade eleverna
– precis som skolor alltid gör när en kränkning äger
rum i ett omklädningsrum eller en skolmatsal.

20

Skollagens sjätte kapitel säger att en skola bland
annat har handlings- och utredningsplikt när en elev
anser sig ha blivit kränkt. Det innebär att skolan
skyndsamt måste vidta åtgärder för att få kränkningarna att upphöra. En kränkning definieras som ”ett
uppträdande som utan att vara diskriminering enligt
diskrimineringslagen /…/ kränker ett barns eller en
elevs värdighet”. Det framgår också att den utsatta
eleven har rätt att avgöra var gränsen för en kränkning går.
Dessa skyldigheter gäller när det finns en koppling till
skolans verksamhet. Om en elev på skolan kränker
en annan elev på nätet har skolan alltså samma ansvar som vid en kränkning som äger rum på skolan.
Denna tolkning får stöd av Barn- och elevombudet
(BEO), som gett anmärkningar till skolor som trots
kännedom om kränkningar på nätet inte utrett dem.
Barn- och elevombudet Caroline Dyrefors Grufman
sammanfattade sin tolkning av lagen i Dagens
Nyheter 23 augusti 2015: ”En del föräldrar får höra
att nätmobbningen inte är skolans ansvar eftersom
det sker på fritiden. Det är helt fel. Lagen är mycket
tydlig.”
I diskrimineringslagen framgår att skolan har samma
utrednings- och handlingsplikt när en elev utsatts för
trakasserier eller sexuella trakasserier.

FRIENDS ARBETE PÅ NÄTET

Från och med våren 2017 erbjuder Friends en kartläggningsenkät för
elever som helt handlar om deras upplevelser av trygghet och otrygghet på nätet. På så sätt kan skolor få hjälp med att kartlägga hur just
deras elevers nätvardag ser ut, och utifrån det kunna skapa mer specifika och effektiva åtgärder för ett tryggare internet för eleverna.
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FRIENDS REKOMMENDATIONER TILL SKOLOR

Friends rekommendationer
till skolor
Viktigt att inkludera nätet
Integrera nätet i ordinarie
trygghetsarbete
Nätet är en integrerad del av barn och ungas sociala
liv. Det som händer i skolan påverkar umgänget
på nätet, och vice versa. Därför finns ingen anledning för skolor att hålla isär det förebyggande och
främjande arbetet online och offline. Låt nätet ingå i
det arbete och de plandokument som skolan utför i
övrigt.

Kartlägg, analysera & utvärdera
Kartlägg elevernas trygghet och trivsel på nätet! På
så sätt får ni syn på vilka åtgärder som behövs för att
förebygga kränkningar, trakasserier och diskriminering, och för att främja allas lika värde. Följ upp och
utvärdera era åtgärder löpande och ta fram nya där
det behövs.

Involvera eleverna
En förutsättning för att arbetet mot kränkningar på
nätet ska lyckas är att eleverna är delaktiga och får
komma med förslag på åtgärder. Det gör inte bara
åtgärderna mer relevanta för eleverna, utan också
mer effektiva. Diskutera kontinuerligt frågor som rör
trygghet och trivsel tillsammans med eleverna och ta
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gemensamt fram åtgärder utifrån de utmaningar som
finns på just er skola. Och kom ihåg att involvera alla
elever som går på skolan!

Samverka med vårdnadshavare
Sträva efter att skapa samsyn med vårdnadshavarna, och arbeta tillsammans för att lära barn och
unga att skapa positiva sociala relationer på nätet.
Låt stämningen på nätet, såväl som stämningen i
klassrummet, finnas med som en stående punkt på
föräldramöten.

Samverkan i personalgruppen
Se till att hela personalgruppen tar ett gemensamt
ansvar för elevernas trygghet i skolan och på nätet.
Använd varandras kompetens, och stötta varandra!

JURIDIK PÅ NÄTET

Juridik på nätet
Många likheter med lagarna utanför nätet
I mötet med både unga och vuxna möter vi många
gånger en osäkerhet inför vilka lagar som gäller på
nätet. En enkel tumregel är att samma saker som
är olagliga utanför nätet är olagliga också på nätet.
Alla kränkningar som sker på nätet är inte brott,
men många fall av exempelvis förolämpningar, förtal

KRÄNKANDE FOTOGRAFERING 4 KAP. 6 A§
BROTTSBALKEN
Kränkande fotografering innebär att olovligen och
i hemlighet ta bilder eller filma någon som befinner
sig inomhus i en bostad eller på en toalett, i ett
omklädningsrum eller ett annat liknande utrymme.
OLAGA HOT 4 KAP. 5§ BROTTSBALKEN
Ett olaga hot innebär att hota att göra något
brottsligt mot någon annan, till exempel misshandel, våldtäkt eller mord. För att hotet ska vara
olagligt måste det vara allvarligt menat och framställt på ett sätt som gör att det framkallar allvarlig
rädsla.
FÖRTAL 5 KAP. 1§ BROTTSBALKEN
Förtal innebär att utpeka någon såsom brottslig
eller klandervärd i sitt levnadssätt eller att lämna
uppgifter som är ägnade att utsätta denne för
andras missaktning.
OFREDANDE 4 KAP. 7§ BROTTSBALKEN
Ofredande innebär att bete sig hänsynslöst mot
någon annan, till exempel genom att vid upprepade tillfällen lägga ut nedsättande kommentarer
om någon på nätet.

och olaga hot anmäls aldrig till polisen. För att brott
på nätet ska kunna klaras upp så är det viktigt att
göra en anmälan. Det kan vara bra att tänka på att
bevissituationen ofta är bättre på nätet, så kom ihåg
att spara bevis i form av exempelvis skärmdumpar,
bilder eller meddelanden.

PERSONUPPGIFTSLAGEN
Personuppgiftslagen (PuL) har till syfte att skydda
människor mot att deras personliga integritet
kränks. Till exempel är det olagligt att avslöja information om människors etniska ursprung, politiska
åsikter, religiösa övertygelse eller medlemskap i
fackförening. Det finns dock vissa undantag från
förbudet.
HETS MOT FOLKGRUPP 16 KAP. 8§
BROTTSBALKEN
Hets mot folkgrupp innebär att hota eller prata
illa om en grupp människor med anspelning på
gruppmedlemmarnas ras, etnicitet, tro eller sexuella läggning.
SKOLLAGEN
Enligt skollagen har skolor ett ansvar att agera
också när det gäller kränkningar på nätet, om
kränkningarna påverkar elevernas skoldag (läs
mer om detta under rubriken ”Vilka skyldigheter
har skolan?” på sidan 20).
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OM RAPPORTEN

Om rapporten
Nya & reviderade frågeställningar
Friends nätrapport har som syfte att fånga upp
barns och ungas röster om kränkningar och mobbning som sker på nätet – via mobiler, datorer och
surfplattor. Rapporten publiceras för femte året i
rad. Den är baserad på en undersökning där 1001
barn och unga i åldern 10 till 16 år i Sverige, samt en
vårdnadshavare per respondent, deltagit. Undersökningen är genomförd av TNS SIFO på uppdrag av
Friends. Årets undersökning är annorlunda utformad
än tidigare år, med färre och i vissa fall omformulerade frågor.

Undersökningens genomförande
Datainsamlingen har genomförts via webbaserade
enkäter under perioden 3-12 februari 2017. Respondenterna som deltagit i undersökningen är barn till
medlemmar i TNS SIFO:s webbpanel, som i sin tur
rekryteras riksrepresentativt via telefon och postala
utskick. En inbjudan till undersökningen skickades
ut slumpmässigt via e-post till medlemmar i panelen
med barn i åldern 10-16 år. Vårdnadshavarna svarade på frågor om barnets kön och ålder samt gav ett
godkännande till att barnet deltog i enkäten, och fick
också själva svara på några frågor kopplade till barn
och nätet. Respondenterna (det vill säga barnen)
har sedan själva eller tillsammans med vårdnadshavaren svarat på undersökningens frågor. För att
respondenten ska kunna välja att inte svara på frågor
som kan upplevas som känsliga, finns i de flesta fall
svarsalternativ som ”Tveksam”, ”Vet ej” eller ”Jag vill
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inte berätta vad som hänt”. Undantaget är frågan
”Har du blivit kränkt av någon via mobil, dator eller
surfplatta det senaste året?”, där inget svarsalternativ av denna typ ges.
Totalt deltog 1001 barn och unga i undersökningen;
408 i åldern 10-12 år och 593 i åldern 13-16 år. Fördelningen mellan flickor och pojkar var 49 % flickor
och 51 % pojkar. De medverkande respondenterna
är anonyma. Resultaten är analyserade utifrån
åldersgrupper och kön. Citaten i rapporten är ett
urval av respondenternas fritextsvar.

Om kön
I enkäten efterfrågas deltagarnas könsidentitet för att
kunna mäta om det finns några skillnader i vad flickor
och pojkar utsätts för på nätet. Utöver svarsalternativen ”Flicka” och ”Pojke” har enkätdeltagarna också
kunnat svara ”Annat/vill ej ange”, för att ge ett alternativ till de som inte kan eller vill definiera sig som
flicka eller pojke. Att vi endast redovisar skillnader
mellan flickor och pojkar i enkäten beror på att de
som svarat ”Annat/vill ej ange” är för få för att utgöra
något pålitligt statistiskt underlag.
Vid frågor om undersökningens utförande hänvisar vi
till www.tns-sifo.se.

ORDLISTA

Ordlista
KRÄNKNINGAR är ett paraplybegrepp där mobbning,
trakasserier och övrig kränkande behandling ingår. Här ryms
alla typer av behandling som gör att någon känner sig ledsen,
sårad eller mindre värd.
KRÄNKANDE BEHANDLING är det ord som används i
skollagen för kränkningar som inte har samband med diskrimineringsgrunderna. Kränkande behandling definieras som ett
uppträdande som kränker en elevs värdighet.
MOBBNING är när någon har blivit utsatt för kränkningar av
en eller flera andra personer vid flera olika tillfällen. Den som är
utsatt för mobbning kan uppleva sig i underläge och ha svårt
att försvara sig. I denna undersökning har vi valt att förtydliga
repetitionskriteriet, eftersom förutsättningarna vid mobbning
via mobil, dator eller surfplatta skiljer sig från andra arenor. Vi
använder därför tillägget: Det kan vara både flera olika kränkningar eller att en kränkande kommentar/bild/film delats eller
spridits till många.
DISKRIMINERING är när en vuxen i skolan, till exempel en
lärare, missgynnar eller behandlar en elev sämre än andra och
det har samband med någon av diskrimineringsgrunderna:
kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion
och annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.
TRAKASSERIER är när någon blir kränkt utifrån någon av de
sju diskrimineringsgrunderna. Det räcker med en händelse för
att någon ska göra sig skyldig till trakasserier.
SEXUELLA TRAKASSERIER är ett uppträdande av sexuell
natur som kränker någons värdighet. Exempel på sexuella
trakasserier kan vara att någon skickar meddelanden, skriver
kommentarer eller sprider rykten som handlar om sex eller
kroppen och som känns obehagliga för personen som utsätts.
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