
	   	   	  

Surfa	  Lugnt,	  Ett	  filter	  i	  huvudet	  –	  för	  unga	  
	  
Här	  följer	  ett	  stolpmanus	  för	  föreläsningen.	  Om	  du	  inte	  är	  van	  att	  tala	  inför	  
folk	  så	  kommer	  här	  några	  tips	  på	  hur	  du	  kan	  förbereda	  dig	  på	  ett	  bra	  sätt.	  
	  
Läs	  igenom	  hela	  presentationen	  några	  gånger	  innan	  du	  ska	  hålla	  den.	  Du	  
behöver	  inte	  repetera	  hela	  om	  du	  inte	  vill,	  men	  testa	  att	  säga	  vissa	  
formuleringar	  högt,	  ändra	  orden	  om	  du	  inte	  känner	  dig	  helt	  bekväm	  med	  
dem.	  Gör	  föreläsningen	  till	  din,	  helt	  enkelt.	  
	  
	  
Bild	  1:	  Förberedelser	  
	  

• Se	  till	  så	  att	  du	  känner	  dig	  trygg	  i	  rummet.	  Kom	  gärna	  30	  minuter	  innan	  
du	  ska	  börja,	  så	  du	  kan	  få	  ordning	  på	  tekniken	  och	  ställa	  i	  ordning	  i	  
rummet.	  Ta	  ett	  varv	  runt	  i	  rummet	  så	  att	  du	  känner	  dig	  hemma.	  	  

	  
• Ställ	  datorn	  så	  du	  inte	  behöver	  vända	  dig	  i	  konstiga	  vinklar	  när	  du	  ska	  

byta	  sida	  i	  presentationen.	  
	  

• Tänk	  på	  att	  det	  är	  ingen	  annan	  förutom	  du	  som	  vet	  hur	  föreläsningen	  ska	  
vara,	  så	  om	  du	  glömmer	  något	  eller	  säger	  fel	  så	  är	  det	  ingen	  som	  kommer	  
att	  märka	  det.	  

	  
• Om	  någon	  ställer	  frågor	  du	  inte	  kan	  svara	  på	  så	  är	  det	  ingen	  fara.	  Med	  de	  

länkar	  som	  finns	  i	  presentationen	  så	  kommer	  personen	  i	  fråga	  
förmodligen	  kunna	  hitta	  svaret	  på	  sin	  fråga	  själv.	  

	  
• Om	  du	  är	  klar	  före	  utsatt	  tid	  så	  är	  det	  inget	  problem.	  Man	  kan	  diskutera	  

en	  stund,	  eller	  så	  får	  folk	  gå	  tidigare.	  Om	  du	  däremot	  märker	  att	  du	  
kommer	  dra	  över	  på	  tiden,	  kan	  det	  vara	  bra	  att	  säga	  det,	  så	  att	  de	  som	  
måste	  gå	  får	  en	  chans	  att	  göra	  det.	  

	  
	  
Bild	  2:	  Varför	  behövs	  den	  här	  föreläsningen?	  
	  
Fundera	  innan	  föreläsningen	  varför	  du	  tycker	  att	  denna	  föreläsning	  behövs.	  
	  
Unga	  spenderar	  idag	  stor	  del	  av	  sin	  tid	  på	  internet,	  detta	  skapar	  en	  ny	  plattform	  
för	  interaktion	  och	  umgänge.	  I	  och	  med	  detta	  behövs	  diskussion	  kring	  vad	  som	  
är	  okej,	  vad	  som	  är	  lagligt/olagligt	  och	  vilka	  attityder	  och	  värderingar	  som	  finns	  
såväl	  online	  som	  offline.	  
	  
När	  det	  uppstår	  situationer	  med	  kränkning	  och	  mobbning	  på	  nätet	  blir	  det	  ofta	  
fokus	  på	  den	  utsatte	  –	  vad	  har	  den	  gjort,	  skrivit	  eller	  visat	  på	  bild?	  Vi	  vill	  
fokusera	  på	  hur	  vi	  kan	  förebygga	  kränkningar	  och	  utsatthet	  på	  nätet,	  men	  också	  
visa	  hur	  vi	  kan	  bete	  oss	  för	  att	  inte	  utsätta	  andra.	  	  
	  
	  



	   	   	  
Bild	  3:	  Kärlek	  på	  nätet	  
	  
När	  vi	  läser	  om	  internet	  i	  media	  är	  det	  ofta	  fokus	  på	  det	  negativa.	  Ungdomar	  som	  
råkar	  illa	  ut,	  vuxna	  som	  utnyttjar	  barn	  och	  unga.	  Nakenbilder	  som	  får	  spridning.	  
Nätmobbning.	  	  
	  
Men	  nätet	  är	  ju	  så	  mycket	  mer	  än	  det.	  Framför	  allt	  är	  nätet	  ett	  ställe	  där	  vi	  håller	  
kontakten	  med	  vänner	  och	  bekanta.	  Där	  vi	  spelar	  spel,	  byter	  musik	  eller	  bilder.	  
Det	  kan	  också	  vara	  ett	  ställe	  där	  vi	  möter	  kärleken.	  
	  
Oftast	  är	  internet	  en	  positiv	  plats,	  men	  ibland	  blir	  det	  en	  negativ.	  Då	  kan	  det	  
handla	  om	  kränkningar	  och	  mobbning,	  sexuella	  trakasserier	  och	  hot	  om	  våld.	  	  
Det	  är	  viktigt	  att	  vi	  inte	  skuldbelägger	  den	  som	  har	  utsatts.	  	  
	  
Skulden	  ska	  läggas	  där	  den	  hör	  hemma.	  Det	  innebär	  att	  inte	  mena/tycka	  att	  den	  
som	  blivit	  utsatt	  ska	  skylla	  sig	  själv.	  Det	  finns	  de	  som	  menar	  att	  du	  får	  skylla	  dig	  
själv	  om	  du	  visar	  dig	  naken	  för	  din	  partner	  i	  webcam,	  om	  du	  blir	  våldtagen	  när	  
du	  följer	  med	  en	  främmande	  person	  hem,	  haft	  många	  sexuella	  partners	  eller	  
utmanande	  kläder.	  	  	  
	  
Skulden	  måste	  alltid	  ligga	  på	  förövaren.	  Den	  som	  betett	  sig	  illa.	  Den	  som	  spridit	  
bilder,	  kränkt	  någon	  eller	  begått	  ett	  sexuellt	  övergrepp.	  	  
	  
	  
Bild	  4:	  Unga,	  sex	  och	  internet	  
	  
Ungas	  sexualitet	  har	  alltid	  upprört	  och	  berört.	  Vuxna	  blir	  ofta	  upprörda	  när	  
ungdomars	  sexualitet	  kommer	  på	  tal.	  Det	  kan	  vara	  allt	  från	  att	  unga	  har	  
stringtrosor,	  konsumerar	  porr,	  har	  flera	  partners	  eller	  har	  sex	  överhuvudtaget.	  	  	  
Nya	  orosmoment	  har	  tillkommit,	  till	  exempel	  webcam-‐sex	  och	  att	  dela	  
utmanande	  bilder.	  Vi	  ser	  ofta	  löpsedlar	  och	  artiklar	  som	  fokuserar	  på	  barn	  och	  
unga	  som	  har	  utnyttjats	  av	  vuxna	  för	  posering	  eller	  onani	  framför	  en	  
webbkamera.	  	  
	  
Vi	  hör	  sällan	  talas	  om	  unga	  som	  använder	  webcamsex	  för	  att	  utforska	  sin	  
sexualitet	  tillsammans	  med	  en	  partner,	  eller	  som	  ett	  alternativ	  till	  en	  tillfällig	  
sexuell	  kontakt	  utanför	  nätet.	  	  
	  
Det	  är	  viktigt	  att	  komma	  ihåg	  att	  ansvaret	  alltid	  ligger	  hos	  förövaren	  (vuxen	  eller	  
ungdom).	  De	  får	  inte	  utnyttja	  barn	  och	  ungdomar.	  Det	  är	  olagligt,	  det	  är	  
kränkande	  och	  det	  kan	  ställa	  till	  stor	  skada.	  Problemet	  kan	  aldrig	  ligga	  hos	  unga	  
som	  är	  sexuellt	  aktiva,	  problemet	  ligger	  i	  att	  internet	  kan	  användas	  som	  kanal	  för	  
olaglig	  spridning	  av	  bilder	  och	  filmer	  med	  sexuellt	  innehåll.	  	  
	  
Ungdomars	  utsatthet	  får	  aldrig	  någonsin	  vändas	  emot	  dem.	  Vuxenvärlden	  får	  
aldrig	  skuldbelägga	  unga	  som	  utsätts	  för	  kränkande	  behandling,	  vare	  sig	  det	  
handlar	  om	  mobbning	  i	  skolan	  eller	  när	  bilder	  med	  sexuellt	  innehåll	  sprids	  på	  
nätet.	  Vi	  måste	  aktivt	  arbeta	  för	  att	  skulden	  läggs	  där	  den	  hör	  hemma	  –	  hos	  
förövaren.	  	  



	   	   	  
Bild	  5:	  Vad	  är	  tillåtet?	  
	  
Att	  påstå	  att	  människor	  som	  råkar	  ut	  för	  brott	  får	  skylla	  sig	  själva	  är	  vanligt.	  	  
Att	  skuldbelägga	  unga	  kvinnor	  som	  är	  sexuellt	  aktiva	  likaså.	  Det	  finns	  en	  
föreställning	  om	  att	  det	  är	  fult	  och	  skamligt	  att	  vilja	  ha	  sex	  och	  att	  experimentera	  
med	  det.	  Det	  kan	  bli	  så	  att	  vi	  tycker	  att	  den	  som	  blir	  utnyttjad	  och	  kränkt	  får	  
skylla	  sig	  själv.	  Det	  kan	  handla	  om	  att	  offret	  varit	  berusat,	  skickat	  avklädda	  bilder	  
till	  en	  annan	  person	  eller	  följt	  med	  en	  annan	  person	  hem.	  	  
	  
Det	  finns	  dock	  en	  väldigt	  enkel	  lösning	  för	  att	  motverka	  att	  människor	  råkar	  illa	  
ut.	  Det	  är	  att	  inte	  acceptera	  synen	  på	  sexualitet	  som	  något	  fult	  och	  skamligt	  och	  
att	  människor	  som	  råkar	  illa	  ut	  får	  skylla	  sig	  själva,	  samt	  att	  aktivt	  arbeta	  med	  
attityder	  och	  värderingar	  kring	  sexuella	  övergrepp	  och	  sexuella	  gråzoner.	  	  
	  
Det	  är	  viktigt	  att	  komma	  ihåg	  att	  vi	  människor	  har	  rätt	  att	  vara	  sexuellt	  aktiva.	  Vi	  
har	  rätt	  att	  experimentera	  med	  vår	  sexualitet	  och	  vår	  lust.	  Det	  är	  ok	  så	  länge	  alla	  
inblandade	  är	  med	  på	  det.	  
	  
Vi	  har	  också	  rätt	  att	  inte	  ha	  sex	  och	  att	  inte	  vilja	  chatta	  eller	  messa	  om	  sex.	  	  
Om	  sexuella	  handlingar	  sker	  mot	  någons	  vilja	  är	  det	  ett	  övergrepp.	  Ett	  övergrepp	  
är	  aldrig	  offrets	  fel,	  oavsett	  offrets	  klädsel	  eller	  tidigare	  sexuella	  erfarenheter.	  	  
	  
Det	  är	  viktigt	  att	  komma	  ihåg	  att	  det	  här	  inte	  är	  något	  nytt,	  som	  	  har	  kommit	  med	  
internet.	  Men	  eftersom	  internet	  är	  ett	  starkt	  och	  snabbt	  verktyg	  för	  att	  sprida	  
information	  så	  är	  det	  viktigt	  att	  vi	  förhåller	  oss	  till	  det.	  	  
	  
	  
Bild	  6:	  Lagen	  och	  internet	  
	  
Internet	  är	  alltså	  ett	  verktyg	  som	  möjliggör	  snabb	  och	  effektiv	  spridning	  av	  
information.	  På	  samma	  sätt	  som	  det	  är	  viktigt	  att	  ha	  koll	  på	  vad	  man	  får	  eller	  inte	  
får	  göra	  utanför	  nätet,	  är	  det	  viktigt	  att	  ha	  koll	  på	  vad	  man	  får	  och	  inte	  får	  göra	  
på	  nätet.	  	  
	  
Du	  behöver	  inte	  kunna	  alla	  lagar	  och	  regler	  utantill.	  Det	  viktiga	  är	  att	  veta	  att	  det	  
finns	  skydd	  mot	  kränkningar	  på	  nätet,	  precis	  som	  mot	  kränkningar	  utanför	  nätet.	  	  
De	  flesta	  av	  de	  lagar	  som	  kan	  komma	  i	  fråga	  ser	  du	  här.	  	  
	  
När	  vi	  hör	  ordet	  barnpornografi	  tänker	  vi	  ofta	  på	  pedofilnätverk	  och	  vuxna	  som	  
tittar	  på	  små	  barn	  i	  sexuella	  situationer.	  Så	  behöver	  det	  inte	  vara.	  Om	  du	  sprider	  
en	  bild	  där	  en	  person	  under	  18	  år	  är	  i	  en	  sexuell	  situation,	  så	  är	  det	  
barnpornografibrott.	  Oavsett	  hur	  gammal	  du	  själv	  är.	  	  
	  
De	  här	  lagarna	  finns	  eftersom	  det	  är	  förbjudet	  att	  bete	  sig	  hur	  som	  helst,	  på	  nätet	  
och	  utanför.	  	  
	  
http://juridikinstitutet.se/	  har	  information	  och	  stöd	  för	  den	  som	  blivit	  utsatt	  på	  
nätet.	  
	  



	   	   	  
Bild	  7:	  Värt	  att	  tänka	  på	  
	  
Ibland	  stöter	  vi	  på	  bilder	  och	  texter	  som	  gör	  oss	  arga,	  upprörda	  eller	  äcklade.	  Det	  
kan	  vara	  artiklar	  i	  tidningen,	  bloggar	  eller	  något	  som	  delas	  på	  Facebook	  eller	  
Instagram,	  eller	  i	  andra	  sociala	  medier.	  
	  
Ett	  skäl	  till	  att	  uttrycka	  sig	  provocerande	  kan	  vara	  att	  få	  många	  läsare.	  De	  här	  
bilderna	  och	  artiklarna	  är	  gjorda	  för	  att	  vi	  ska	  bli	  arga,	  äcklade	  och	  vilja	  sprida	  
informationen	  vidare.	  	  
	  
Internet	  är	  ett	  fantastiskt	  ställe	  att	  sprida	  information	  på,	  men	  även	  lögner.	  	  
Vi	  måste	  lära	  oss	  att	  stanna	  upp,	  räkna	  till	  tio	  och	  tänka	  efter	  innan	  vi	  delar	  med	  
oss	  av	  information	  på	  nätet.	  Enkelt	  sagt,	  så	  kan	  vem	  som	  helst	  påstå	  vad	  som	  
helst,	  och	  få	  människor	  att	  tro	  att	  det	  är	  sant.	  Internet	  kommer	  inte	  att	  försvinna,	  
som	  tur	  är,	  men	  det	  innebär	  också	  att	  vi	  måste	  lära	  oss	  att	  hantera	  all	  
information	  som	  vi	  ser	  varje	  dag.	  
	  
	  
Bild	  8:	  Varför	  ifrågasätter	  vi	  inte?	  
	  
Vi	  har	  nog	  alla	  hört	  ”Allt	  som	  står	  i	  tidningen	  är	  inte	  sant”.	  Men	  ingen	  orkar	  
ifrågasätta	  allt	  hela	  tiden.	  Det	  tar	  alldeles	  för	  mycket	  tid	  och	  kraft.	  	  
	  
Det	  handlar	  om	  vem	  som	  kommer	  med	  påståendet.	  Är	  det	  någon	  jag	  känner	  och	  
litar	  på?	  Är	  det	  någon	  med	  hög	  status	  i	  samhället	  eller	  skolan?	  	  
	  
Det	  blir	  väldigt	  jobbigt	  om	  vi	  måste	  möta	  varje	  situation	  som	  om	  den	  vore	  ny	  
varje	  gång.	  De	  allra	  flesta	  mataffärer	  är	  t.ex.	  uppbyggda	  på	  samma	  sätt.	  Vi	  vet	  att	  
basvaror	  finns	  längst	  in,	  och	  godiset	  finns	  nära	  kassan.	  Det	  är	  dels	  för	  att	  affären	  
ska	  kunna	  sälja	  mer,	  men	  också	  för	  att	  vi	  ska	  känna	  oss	  trygga	  och	  snabbt	  hitta	  
de	  varor	  vi	  vill	  ha.	  	  
	  
Det	  handlar	  om	  att	  vi	  instinktivt	  vill	  skydda	  oss	  mot	  obehagliga	  händelser.	  Om	  vi	  
har	  träffat	  en	  lång	  smal	  person	  som	  betett	  sig	  illa	  mot	  oss,	  så	  kan	  det	  bli	  så	  att	  vi	  
nästa	  gång	  vi	  träffar	  en	  person	  med	  liknande	  utseende	  blir	  oroliga.	  Det	  är	  en	  
överlevnadsmekanism	  helt	  enkelt.	  	  
	  
Vi	  har	  ett	  behov	  av	  att	  förstå	  och	  göra	  världen	  begriplig.	  Förr	  i	  tiden	  hörde	  vi	  
åska	  och	  trodde	  att	  det	  var	  guden	  Tor	  som	  var	  ute	  och	  åkte	  i	  sin	  vagn.	  Vi	  har	  ett	  
behov	  av	  att	  förklara	  saker	  som	  vi	  inte	  vet	  så	  mycket	  om.	  
	  
Om	  vi	  ska	  översätta	  detta	  till	  ryktesspridning	  på	  internet,	  så	  är	  det	  kanske	  så	  att	  
en	  person	  med	  hög	  status	  kan	  säga	  saker	  som	  andra	  tror	  på,	  eftersom	  vi	  litar	  på	  
den	  personen.	  Vi	  vet	  inte	  exakt	  vad	  som	  har	  hänt,	  utan	  bara	  en	  del.	  Resten	  fyller	  
vi	  i	  med	  fantasin.	  
	  
	  
	  
	  



	   	   	  
Bild	  9:	  Samla	  bevis	  
	  
Vad	  ska	  du	  göra	  om	  du	  själv	  eller	  någon	  i	  din	  omgivning	  har	  blivit	  utsatt:	  	  
	  

• För	  att	  det	  ska	  gå	  att	  föra	  talan	  mot	  den	  som	  utsatt	  dig	  krävs	  dels	  att	  det	  
går	  att	  identifiera	  vem	  personen	  är,	  och	  dels	  att	  det	  finns	  tillräckliga	  bevis.	  
S.k.	  ”skärmdumpar”	  eller	  andra	  fotografier	  kan	  utgöra	  bra	  bevis	  och	  det	  
är	  därför	  viktigt	  att	  du	  själv	  försöker	  göra	  skärmdumpar/fotografier	  som	  
visar	  vad	  du	  råkat	  ut	  för.	  Allra	  bäst	  är	  om	  du	  också	  kan	  skriva	  ut	  
skärmdumparna	  och	  få	  intygat	  av	  någon	  annan	  att	  de	  är	  äkta	  och	  
stämmer	  överens	  med	  internetsidan,	  t.ex.	  genom	  att	  personen	  signerar	  
utskrifterna.	  
	  

• En	  annan	  metod	  för	  att	  se	  till	  att	  det	  finns	  bra	  bevis	  är	  att	  du,	  efter	  att	  du	  
skärmdumpat	  eller	  fotograferat	  den	  kränkande	  informationen,	  skickar	  en	  
länk	  till	  sidan	  med	  kränkningen	  eller	  visar	  upp	  sidan	  för	  en	  vän	  eller	  
någon	  annan,	  som	  sedan	  om	  det	  behövs	  kan	  intyga	  att	  den	  bild	  du	  tagit	  
inte	  är	  ett	  montage.	  	  

	  
• 	  

Vad	  är	  en	  skärmdump?	  En	  skärmdump	  kan	  även	  kallas	  screenshot	  och	  är	  en	  
digital	  bild	  som	  föreställer	  en	  skärmbild	  vid	  ett	  givet	  ögonblick.	  Hur	  du	  gör	  en	  
skärmdump	  beror	  på	  vad	  du	  har	  för	  dator.	  	  
	  
På	  en	  iPhone	  gör	  du	  en	  skärmdump	  genom	  att	  hålla	  inne	  den	  stora	  knappen	  
under	  skärmen,	  samtidigt	  som	  du	  trycker	  en	  gång	  på	  den	  lilla	  knappen	  ovanpå	  
telefonen	  (”avstängningsknappen”)	  	  
	  
På	  en	  HTC	  gör	  du	  en	  skärmdump	  genom	  att	  hålla	  ner	  avstängningsknappen	  och	  
”hemknappen”	  samtidigt.	  
	  
På	  en	  bärbar	  PC	  gör	  du	  en	  skärmdump	  genom	  att	  trycka	  ner	  FN-‐knappen	  och	  Prt	  
sc	  (print	  screen)	  samtidigt.	  På	  Windows-‐datorer	  finns	  även	  ett	  
skärmklippsverktyg	  under	  Tillbehör	  på	  program-‐menyn.	  Bra	  om	  man	  vill	  spara	  
en	  del	  av	  skärmbilden.	  
	  
På	  en	  Mac	  gör	  du	  en	  skärmdump	  genom	  att	  trycka	  ner	  Command-‐shift-‐3	  	  
Du	  kan	  naturligtvis	  googla	  på	  hur	  du	  ska	  göra	  eller	  läsa	  telefonens/datorns/I-‐
padens	  bruksanvisning.	  
	  
Källa:	  Juridikinstitutet.se	  	  
	  
	  
	   	  



	   	   	  
Bild	  10:	  Case	  
	  
Läs	  upp	  berättelsen	  och	  be	  de	  som	  lyssnar	  diskutera	  frågorna	  i	  följande	  bild	  i	  ca	  
5-‐10	  minuter	  i	  bikupor	  (det	  vill	  säga	  i	  grupp	  om	  2-‐3personer).	  	  
	  
	  
Bild	  11:	  Case	  forts.	  
	  

• Vem	  har	  gjort	  fel?	  
	  

I	  denna	  övning	  är	  det	  viktiga	  är	  att	  lyfta	  fram,	  reflektera	  och	  diskutera	  olika	  
föreställningar.	  Varför	  tycker	  vi	  som	  vi	  gör?	  	  
	  
Ofta	  hamnar	  samtalet	  kring	  liknande	  situationer	  i	  om	  det	  är	  rätt	  eller	  fel	  att	  visa	  
sig	  naken,	  om	  det	  är	  bättre	  att	  visa	  sig	  naken	  live	  än	  att	  fota	  och	  skicka	  bilder.	  	  
Det	  är	  olagligt	  att	  göra	  intrång	  i	  en	  annan	  persons	  dator	  och	  sprida	  bilder	  som	  
kan	  uppfattas	  som	  kränkande.	  Det	  Sandra	  har	  gjort	  är	  både	  integritetskränkande	  
och	  olagligt,	  men	  det	  vi	  ofta	  glömmer	  är	  alla	  de	  personer	  som	  delar	  och	  gilla-‐
markerar	  på	  Facebook.	  Att	  sprida	  kränkande	  text	  och	  bilder	  vidare	  kan	  också	  
vara	  ett	  brott.	  
	  
När	  den	  avbildade	  personen	  är	  under	  18	  år	  och	  bilderna	  har	  ett	  sexuellt	  innehåll	  
kan	  det	  vara	  fråga	  om	  ett	  barnpornografibrott.	  
	  

• Vad	  skulle	  du	  göra	  om	  ”Anna”	  var	  någon	  i	  din	  närhet?	  	  
	  

Det	  är	  viktigt	  att	  inte	  skuldbelägga	  den	  som	  råkat	  illa	  ut.	  Även	  om	  du	  tycker	  att	  
det	  är	  olämpligt	  att	  spara	  nakenbilder	  i	  en	  dator	  som	  andra	  kan	  komma	  åt.	  Ta	  
skärmdumpar,	  kontakta	  webbplatsens	  ägare,	  begär	  att	  bilderna	  tas	  bort	  (om	  du	  
inte	  kan	  göra	  det	  själv).	  Gör	  polisanmälan.	  	  	  
	  

• Finns	  det	  något	  tillfälle	  då	  det	  är	  ok	  att	  sprida	  bilder	  eller	  filmer?	  
	  

Ja,	  om	  den	  avbildade	  personen	  har	  gett	  sitt	  tillstånd.	  Men	  om	  personen	  är	  under	  
18	  år	  kan	  det	  ändå	  vara	  brottsligt.	  
	  

• Hur	  kan	  vi	  arbeta	  för	  att	  sådant	  här	  inte	  händer?	  	  
	  

Att	  förbjuda	  människor	  att	  vara	  nakna	  och	  posera	  för	  varandra	  går	  inte.	  Istället	  
är	  det	  viktigt	  att	  arbeta	  med	  attityder	  och	  värderingar	  kring	  sexualitet	  och	  
integritet.	  Ett	  tänkbart	  alternativ	  kan	  vara	  att	  lyfta	  frågan	  om	  rätten	  till	  sin	  egen	  
kropp,	  och	  sin	  egen	  sexualitet.	  
	  
Fundera	  över	  dina	  egna	  åsikter,	  så	  att	  du	  vet	  var	  du	  själv	  står	  innan	  övningen.	  
Även	  om	  det	  inte	  finns	  ”rätt	  eller	  fel”	  åsikter	  eller	  enkla	  lösningar	  på	  problemet,	  
så	  bör	  du	  vara	  klar	  över	  att	  vissa	  handlingar	  är	  straffbara,	  och	  andra	  direkt	  
olämpliga	  och	  kränkande.	  Det	  är	  inte	  förhandlingsbart.	  Dock	  bör	  
diskussionsklimatet	  vara	  öppet	  och	  tillåtande.	  
	  



	   	   	  
	  
	  
	  
Bild	  12:	  5	  V	  som	  i	  Viktigt	  
	  
Några	  frågor	  vi	  kan	  ställa	  oss	  innan	  vi	  delar	  bilder	  och	  texter	  på	  sociala	  medier.	  	  
	  
Vi	  söker	  gärna	  enkla	  svar,	  men	  vi	  måste	  börja	  engagera	  oss.	  Internet	  är	  här	  för	  
att	  stanna,	  vare	  sig	  vi	  vill	  det	  eller	  inte.	  Vi	  måste	  kunna	  förhålla	  oss	  till	  att	  alla	  har	  
”sändningstillstånd	  dygnet	  runt”	  på	  nätet.	  Vi	  måste	  själva	  vara	  kritiska	  och	  
källgranska	  de	  påståenden	  vi	  möter.	  
	  
Vad	  är	  ett	  rykte?	  Är	  det	  sant	  eller	  inte?	  Det	  är	  lätt	  att	  bli	  upprörd	  och	  arg	  över	  
bilder	  och	  texter	  på	  Facebook	  eller	  Twitter.	  	  	  
	  
Ingen	  rök	  utan	  eld?	  Det	  är	  då	  vi	  måste	  lyfta	  händerna	  från	  tangenterna,	  fundera	  
och	  ifrågasätta.	  	  
	  
Det	  är	  viktigt	  att	  samtala	  kring	  att	  olika	  avsändare	  har	  olika	  agendor.	  Det	  är	  till	  
exempel	  stor	  skillnad	  på	  om	  ett	  budskap	  sprids	  av	  Socialdemokraterna	  eller	  
Sverigedemokraterna.	  Olika	  politiska	  partier	  beskriver	  verkligheten	  på	  olika	  sätt.	  
Gå	  inte	  in	  på	  vad	  som	  är	  ”rätt”	  respektive	  ”fel”,	  utan	  tala	  istället	  om	  vikten	  att	  
ifrågasätta	  det	  vi	  ser	  och	  läser,	  framför	  allt	  om	  det	  gör	  oss	  arga.	  
	  
När	  vi	  delar	  kränkande	  inlägg,	  bilder	  eller	  filmer	  blir	  vi	  automatiskt	  delaktiga	  i	  
kränkningen.	  	  
	  
	  
Bild	  13:	  Så	  gör	  du	  för	  att	  inte	  kränka	  andra	  
	  
Ta	  upp	  punkterna	  och	  be	  publiken	  komma	  med	  egna	  tankar	  på	  hur	  de	  ska	  göra	  
för	  att	  inte	  kränka	  på	  internet.	  	  
	  
	  
Bild	  14:	  Kom	  ihåg	  
	  
Det	  är	  viktigt	  att	  komma	  ihåg	  att	  internet	  är	  en	  positiv	  kraft	  och	  bidrar	  med	  stora	  
möjligheter.	  	  
	  
	  
Bild	  15:	  Stödverksamheter	  online	  
	  
Här	  är	  tips	  på	  olika	  stödverksamheter	  Online.	  Kom	  gärna	  med	  egna	  tips.	  
	  


