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definition av näthat som vi valt att 
använda oss av. Det är Regeringens 
definition av näthat från betänkandet 
av kommittén Nationell satsning på 
medie- och informationskunnighet 
och det demokratiska samtalet 2020. 
Definitionen är:

Näthat är ett samlingsbegrepp som 
innefattar olika händelser på internet, 
både sådant som är brottsligt och 
sådant som inte är det. Det kan röra 
sig om hot, hat, kränkningar, sexuella 
trakasserier, förolämpningar eller 
mobbning som läggs ut på sociala 
medier eller andra internetforum eller 
som skickas direkt med e-post, sms 
eller genom andra digitala kanaler. 
Det kan också handla om att sprida 
integritetskränkande uppgifter, 
fotografier eller personuppgifter. 
Gemensamt för dessa handlingar är 
att de kränker, sårar och skrämmer 
och kan tysta människor.

  

Lukas O Berg
VD, Insight Intelligence 

BAKGRUND

Näthat är ett samhällsfenomen som 
diskuteras allt oftare i media. Det har 
gått från nätmobbning bland unga 
till att forskare slutar forska efter hat 
från andra forskare, fotbollsspelare 
vars familjer blir mordhotade för att 
de missar en straff och opinionsbildare 
som slutar engagera sig i olika frågor. 
Allt fler talar om näthat som ett hot 
mot demokratin.

Av resultaten från en undersökning 
som vi genomförde åt Röda Korset 
2018 kunde vi konstatera att de flesta 
svenskar upplever en diskrepans 
mellan samtalstonen i det ”riktiga” 
livet (irl) och online. Majoriteten 
av svenskarna ansåg då att den 
vardagliga samtalstonen i det fysiska 
rummet var god medan den upplevs 
som för hård på Internet. Liknande 
resultat kan även ses i andra studier. 
Vad denna skillnad i beteende irl och 
online beror på har olika förklaringar. 
Många menar att möjligheten till 
digital anonymitet främjar näthatet. 
Inom forskningen talar man om 
”moraliskt disengagemang” som 
en förklaring till det aggressiva 
onlinebeteendet. Det är ett 
samlingsbegrepp för tankemönster hos 
individer och grupper, som rättfärdigar 
aggressivt beteende. Det finns även 
andra bidragande mekanismer som 

exempelvis minskade hämningar 
(moralisk disinhibitionseffekt) och 
asynkronitet. Dessa går att läsa mer 
om i Statens Medieråds rapport: 
Forskningsöversikt Utsatt på internet 
– definitioner näthat och roller i 
mobbningssituationer (2020).

Med ambitionen att följa svenskarnas 
relation till näthat över tid har vi 
tillsammans med Trygg-Hansa, 
Myndigheten för ungdoms- och 
civilsamhällesfrågor (MUCF), 
TietoEVRY och Göteborgs Stad 
genomfört en riksomfattande 
attitydundersökning. Denna rapport 
är en sammanställning av resultaten.

Eftersom näthat är en komplex fråga 
har vi inom ramen för undersökningen 
varit i kontakt med olika forskare 
och experter på området. Dels för 
att kunna se frågan ur ett större 
perspektiv, men också för att hitta 
en bra definition av näthat. En av 
respondenterna i undersökningen 
skriver i de öppna svaren: ”Näthat 
finns inte, det är wokevänsterns 
påhitt”. Det har varit viktigt för oss att 
få med alla perspektiv. 

Samtliga respondenter i 
undersökningen har fått ta del av den 
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SAMMANFATTNING

 

Sju procent av svenskarna säger 
sig har utsatts för näthat under det 
senaste året. Sju procent kan låta 
lite men de indirekta effekterna av 
näthatet är större. Hela 66 procent 
av samtliga respondenter säger sig i 
någon utsträckning vara orolig för att 

ta ställning i samhällsfrågor som följd 
av näthat. 87 procent ser också näthat 
som ett hot mot demokratin. 

Majoriteten upplever sociala medier 
som den plats där personer främst 
blir utsatta för näthat. Varannan ser 

Nästan sju av tio tycker att samtalstonen på sociala 
medier är för hård.
”

Facebook som den främsta plattformen 
för det. Hela fyra av tio svenskar ser 
det som mer riskfyllt än fördelaktigt 
att lägga upp innehåll på sociala 
medier, vilket riskerar att utarma hela 
poängen med sociala medier.
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Nästan sex av tio upplever att 
näthat främst handlar om frågor 
som rör migration/invandring/
integration. 46 procent upplever att 
det främst handlar om etnicitet och 
diskriminering. Var fjärde kvinna 
upplever att näthat främst kopplas till 
jämställdhetsfrågor (26 %) vilket kan 
jämföras med motsvarande var sjätte 
man (16 %) som tycker det. Generellt 
ser vi stora skillnader mellan män och 
kvinnor i undersökningen. Kvinnor 
svarar exempelvis i betydligt större 
utsträckning (73 %) än män (57 %) 
att de undviker att ta ställning i olika 
samhällsfrågor på nätet av oro att 
utsättas för näthat.

Ungefär lika stor andel som säger sig 
har utsatts för näthat säger sig ha 
utsatt andra för det (5 %). De som i 
störst utsträckning säger sig utsätta 
andra för näthat är män mellan 16 och 
25 år (9 %).

Nästan sju av tio tycker att 
samtalstonen på sociala medier är 
för hård (67 %). Samtidigt menar 
ungefär varannan att man i någon 
mån får räkna med en hårdare ton på 
nätet och inte ta saker lika personligt. 
Var tionde tycker att man i hög 
utsträckning får räkna med det (10 %).  

50 procent tycker dock inte man i 
någon utsträckning måste tåla det.

Den kanske bästa sammanfattningen 
av resultaten får man om man går 
igenom de totalt 861 öppna svar på 
frågan om vad man tycker om näthat. 
De flesta förkastar näthat och ser det 
som ett problem i samhället. Vissa 
menar dock att näthat i grunden är 
subjektivt och att det måste finnas 
utrymme för kritik för att inte  
hota yttrandefriheten.
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OM UNDERSÖKNINGEN

Undersökningen är gjord i samarbete med Trygg-Hansa, Myndigheten för 
ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF), TietoEVRY och Göteborgs Stad. 
Insight Intelligence har varit övergripande ansvarig för undersökningen, 
koordinering av samarbetet och sammanfattning av denna rapport.   

Undersökningen innefattar svar från 1000 svenskar mellan 16 och 70 år som 
under juni och juli 2021 intervjuats genom Sifos slumpmässigt rekryterade 
webbpanel. Undersökningen är riksrepresentativ för Sverige. Deltagarfrekvensen 
var 34 %, vilket inte påverkar antalet svar (1000). 
 
Samtliga diagram är uppställda i procentandelar. I de diagram där den totala 
procentsatsen överstiger 100 har flera svarsalternativ varit möjliga. Alla grafer 
baseras på 1000 svar förutom de grafer som redogör för undergrupper där 
svarsbasen står specificerad.
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ATT UTSÄTTAS FÖR NÄTHAT

I undersökningen tittar vi på näthat 
ur olika perspektiv. Vi börjar med att 
titta på i vilken utsträckning man 
själv ser sig som utsatt för näthat. 
Totalt svarar sju procent att de utsatts 
för näthat det senaste året. Basen av 
svar för liten för att se några större 
demografiska skillnader.

HAR DU UTSATTS FÖR NÄTHAT 
DE SENASTE 12 MÅNADERNA?

3 % 
Tveksam, vet ej

7 % 
Ja

90 % 
Nej

Totalt svarar sju 
procent att de utsatts 
för näthat det 
senaste året. 

”
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Av de totalt 74 personer som svarat att de blivit utsatta för näthat under det 
senaste året har 37 procent blivit det någon gång i månaden eller oftare. 

Dagligen Någon/några 
gånger i 
veckan

Någon/några 
gånger i 
månaden

Någon gång i 
halvåret

Mer sällan Tveksam, vet ej

44 %

16 %

1 %

32 %

5 %

0 %

De flesta säger sig ha blivit utsatta för näthat som privatperson (81 %) snarare 
än genom sitt engagemang i organisationer/föreningsliv (21 %) eller i sin  
yrkesroll (6 %).

Som privatperson

Som engagerad i organisation/
föreningsliv

Inom skola/utbildning

I min yrkesroll/ i mitt arbete

Annat, vad?

Tveksam, vet ej

82 %

21 %

5 %

6 %

4 %

3 %

HUR MÅNGA GÅNGER HAR DU UTSATTS FÖR NÄTHAT DE SENASTE 12 MÅNADERNA?    

(Totalt 74 svar)

I VILKET/VILKA SAMMANHANG HAR DU UTSATTS FÖR NÄTHAT DE SENASTE 12 MÅNADERNA?     

(Totalt 74 svar)
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Vi ställde också en följdfråga om 
varför man utsatts för näthat. 
Majoriteten svarar att de blivit det på 
grund av personliga åsikter (55 %). 
Nästan varannan av de som utsatts 
för näthat svarar att de blivit det på 

grund av sitt samhällsengagemang/
opinionsbildning (47 %). Det är fler 
män (56 %) än kvinnor (32 %) som 
svarar att de utsatts för näthat som 
följd av sitt samhällsengagemang. 
Kvinnor uppger däremot i betydligt 

Nästan varannan av de som utsatts för näthat 
svarar att de blivit det på grund av sitt 
samhällsengagemang /opinionsbildning. 

”

ATT UTSÄTTAS FÖR NÄTHAT

55 %

47 %

14 %

11 %

10 %

större utsträckning (29 %) än män  
(4 %) att de utsatts av näthat på 
grund av sitt kön. Igen, basen av 
svar är så liten så det är svårt att dra 
för stora slutsatser kring skillnaderna 
i svaren.

AV VILKEN ANLEDNING HAR DU UTSATTS FÖR NÄTHAT DE SENASTE 12 MÅNADERNA? ANTINGEN MOT DIG 
PERSONLIGEN ELLER PÅ GRUND AV FRÅGOR DU FÖRESPRÅKAT.     

(Totalt 74 svar)

Personliga åsikter

Ålder

Mitt samhällsengagemang/
opinionsbildning

Annat, vad?

Kön

Tveksam, vet ej

Religion eller trosuppfattning

Sexuella trakasserier

Utländsk bakgrund, hudfärg, etnicitet

Var jag arbetar/vad jag arbetar med

Funktionsnedsättning

Nationell minoritetsgrupp

Sexuell läggning

1 %

9 %

3 %

8 %

8 %

6 %

4 %

2 %
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Av de som utsatts för näthat det 
senaste året svarar var tredje att 
det inte har fått några konsekvenser 
(32 %). Det är dock stora skillnader 
mellan män och kvinnor. Bland 
män svarar 44 procent att det inte 

fått några konsekvenser vilket kan 
jämföras med motsvarande tolv 
procent bland kvinnor.

Fyra av tio säger sig ha anpassat 
sitt sätt att utrycka sig (39 %) eller 

”Fyra av tio av de som 
utsatts för näthat säger 
sig ha anpassat sitt sätt 
att uttrycka sig.

39 %

38 %

30 %

15 %

11 %

VILKA KONSEKVENSER HAR DET NÄTHAT SOM DU UTSATTS FÖR FÅTT FÖR DIG?      

(Totalt 74 svar)

Anpassat hur jag uttrycker mig på  
sociala medier eller andra digitala forum

Tveksam, vet ej

Avstått från att publicera material

Avhållit mig från att ta ställning i  
en samhällsfråga

Pausat/stängt av sociala medier

Psykisk ohälsa

Lämnat ett förtroendeuppdrag

Bytt arbete

Slutat engagera mig i en förening/
organisation

Inga konsekvenser

Annat, vad?

3 %

2 %

2 %

2 %

32 %

5 %

avstått från att publicera olika typer 
av innehåll (38 %). Nästan var 
tredje säger sig ha avhållit sig från 
att ta ställning i en samhällsfråga.

ATT UTSÄTTAS FÖR NÄTHAT
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I VILKEN UTSTRÄCKNING HAR NÄTHATET HAFT EN NEGATIV PÅVERKAN PÅ DIN PSYKISKA HÄLSA?       

(Totalt 74 svar)

Majoriteten av de som utsatts för näthat svarar att det i någon grad haft en 
negativ påverkan på deras psykiska hälsa (67 %). Bland kvinnorna svarar 
84 procent att det haft det, vilket kan jämföras med motsvarande 57 procent  
av männen.

1. Inte alls 2. 3. 4. 5. Mycket stor 
utsträckning

Tveksam, vet ej

32 %

19 %

11 %

2 %

35 %

1 %

67%
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Nästan varannan av de som utsatts för näthat gör ingenting åt det (47 %).  
31 procent talar med en vän om det och var sjätte talar med någon i sin familj (17 %).  
Försvinnande få av de som upplevt näthat polisanmäler det (3 %). 

47 %

31 %

17 %

13 %

3 %

VAD GÖR DU NÄR DU UPPLEVER NÄTHAT?      

(Totalt 74 svar)

Jag gör ingenting

Talar med en vän

Talar med familj

Skriver om det på sociala medier

Talar med en arbetskollega

Polisanmäler

Vänder mig till en stödfunktion  
(t.ex. kurator, lärare)

Talar med min chef på jobbet

Annat, vad?

Tveksam, vet ej

3 %

2 %

2 %

11 %

3 %

Försvinnande få av 
de som upplevt näthat 
polisanmäler det. 

”

ATT UTSÄTTAS FÖR NÄTHAT
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Sju procent av de som utsatts för näthat uppger att de på något sätt sökt 
professionell hjälp som följd av det.  

93 %

0 %

0 %

1 %

2 %

HAR DU SÖKT PROFESSIONELL HJÄLP SOM EN FÖLJD AV DET NÄTHAT DU UTSATTS FÖR? I SÅ FALL, VAR?     

(Totalt 74 svar)

Tveksam, vet ej

Nej

Ja, från annan, vem/vilka?

Ja, ungdomsmottagning

Ja, elevhälsa

Ja, företagshälsovård

Ja, psykolog

Ja, kurator

Ja, hälso- och sjukvård

0 %

3 %

0 %

3 %
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VAR NÄTHATET UPPLEVS  
SOM STÖRST

Majoriteten upplever sociala medier 
som den plats där personer främst 
blir utsatta för näthat. Varannan 
ser Facebook som den främsta 
plattformen för det (48 %). Det är 
framför allt kvinnor mellan 26 och 
45 år som anser att näthatet sker på 
Facebook (59 %). Var tredje ser öppna 
kommentarsfält som den plats där 
man är mest utsatt för näthat (34 %). 

Det är fler kvinnor (41 %) än män  
(27 %) som ser öppna kommentarsfält 

som den vanligaste platsen för 
näthat. De yngsta respondenterna 
ser också kommentarsfälten som den 
mest utsatta platsen för näthat (38 %)  
i betydligt större utsträckning än vad 
de äldsta gör (22 %).

Bland unga män svarar drygt var 
femte att näthat främst förekommer 
i spel/gamingvärlden (22 %), vilket 
kan jämföras med 11 procent som 
svarar det i genomsnitt.

48 %

34 %

28 %

26 %

13 %

VAR UPPLEVER DU FRÄMST ATT PERSONER BLIR UTSATTA FÖR NÄTHAT?

Facebook

Öppna kommentarsfält  
(nyhetssidor, media)

Twitter

Instagram

TikTok

Snapchat

Spel/gaming

Digital plattform för skola/
utbildning/forskning

Annat, vad?

Har aldrig upplevt/sett näthat

Tveksam, vet ej

12 %

11 %

2 %

3 %

9 %

15 %
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Var tredje ser öppna kommentarsfält som den plats där 
man är mest utsatt för näthat. 
”
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NÄTHAT PÅ SOCIALA MEDIER

Som vi kan se utspelar sig mycket 
av näthatandet i sociala medier. Vi 
frågade om man generellt upplever 
det som en fördel eller en risk att 
lägga upp innehåll på sociala medier. 
Resultaten visar att det ungefär är lika 
många som ser det som en risk (38 %) 
som ser det som en fördel (35 %). Fyra 
av tio ser det alltså som mer riskfyllt 
än fördelaktigt att lägga upp innehåll 
på sociala medier, vilket riskerar att 
utarma hela poängen med sociala 
medier. I resultatet syns inga större 
demografiska skillnader. 

Hela 39 procent är i någon mån oroliga för att få 
kränkande kommentarer när de lägger upp innehåll 
på sociala medier.

”

UPPLEVER DU DET GENERELLT 
SETT FRÄMST SOM EN FÖRDEL 
ELLER EN RISK ATT PUBLICERA/
LÄGGA UPP INNEHÅLL PÅ 
SOCIALA MEDIER?

27 % 
Tveksam, 
vet ej

35 % 
Fördel

38 % 
Risk

HUR OROLIG ÄR DU FÖR ATT FÅ KRÄNKANDE KOMMENTARER NÄR DU LÄGGER UPP INNEHÅLL PÅ 
SOCIALA MEDIER?

1. Inte alls 
orolig

2. 3. 4. 5. Mycket 
orolig

Tveksam, 
vet ej

Lägger 
aldrig upp 

innehåll

44 %

21 %

12 %

5 %
1 % 1 %

17 %

Värt att noteras i detta resultat är 
att frågan inte är kopplad till näthat 
specifikt. De som främst ser det som 
en risk att publicera innehåll på 
sociala medier skulle kunna se det 
som en risk av andra anledningar än 
näthat, exempelvis av oro kopplad till 
personlig integritet.

Samtidigt kan vi se att hela 39 
procent i någon mån är oroliga för 
att få kränkande kommentarer när de 
lägger upp innehåll på sociala medier. 
Kvinnor är mer oroliga för det (43 %) 
än män (34 %).

39%
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VAD NÄTHATET HANDLAR OM

Nästan sex av tio upplever att näthat 
främst handlar om frågor som rör 
migration/invandring/integration (57 %).
46 procent upplever att det främst 
handlar om etnicitet och diskriminering. 
Var fjärde kvinna upplever att näthat 

främst kopplas till jämställdhetsfrågor 
(26 %) vilket kan jämföras med 
motsvarande var sjätte man (16 %) som 
tycker det. En intressant notering när 
det kommer till jämställdhetsfrågan är 
att det skiljer sig mellan storstäderna 

57 %

46 %

28 %

28 %

24 %

VAD UPPLEVER DU ATT NÄTHAT I SAMHÄLLET FRÄMST HANDLAR OM?

Migration/invandring/integration

Etnicitet/diskriminering

Partipolitik

Sexuell orientering

Religion/trosuppfattning

Jämställdhet

Miljöfrågor

Tveksam, vet ej

Annat, vad?

21 %

8 %

13 %

7 %

”Nästan sex av tio 
upplever att näthat 
främst handlar om 
frågor som rör migration/
invandring/integration.

och resten av landet. I Stockholm, 
Göteborg och Malmö svarar 25 
procent att näthat främst kan kopplas 
till jämställdhetsfrågor jämfört med 
motsvarande 18 procent i resten  
av landet. 
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”De flesta gör ingenting 
när de ser andra bli 
utsatta för näthat. 

VAD MAN GÖR NÄR ANDRA 
UTSÄTTS FÖR NÄTHAT

VAD AV FÖLJANDE STÄMMER BÄST IN PÅ HUR DU AGERAR NÄR DU SER ANDRA UTSÄTTAS FÖR NÄTHAT?

Passiv, gör 
ingenting

Rapporterar/
anmäler

Tveksam, vet ej Försvarare av den 
som blir utsatt för 

näthatet

Medverkar till 
näthatet

44 %

22 % 22 %

12 %

0 %

De flesta gör ingenting när de ser andra 
bli utsatta för näthat. Totalt svarar 
var tredje att de gör någonting, i form 
av att antingen rapportera/anmäla 
näthatet (22 %) eller att de försvarar 
den som blir utsatt för det (12 %). 44 
procent säger sig vara passiva. Relativt 
många svarar ”tveksam, vet ej” vilket 
kan bero på att ens roll och hur man 

agerar skiljer så mycket beroende på 
vilken typ av näthat det handlar om 
och mot vem det riktar sig mot. 

De äldsta respondenterna säger sig 
försvara den som blir näthatad i 
betydligt större utsträckning (24 %) 
än de yngsta (5 %). De yngsta är 
däremot mer benägna att anmäla 

eller rapportera näthat (25 %) än vad 
de äldsta är (12 %). De som i störst 
utsträckning säger sig vara passiva 
är unga män. Bland män mellan 
16 och 25 år svarar sex av tio att de 
är passiva (60 %). Det kan jämföras 
med motsvarande 48 procent bland 
kvinnor i samma ålder.
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HAR DU NÅGON GÅNG ANMÄLT NÄTHAT? I SÅ FALL, TILL VEM/VILKA? ANTINGEN NÄTHAT SOM RIKTATS MOT 
DIG ELLER MOT NÅGON ANNAN

 

2 % 2 % 1 %68 %
Nej

Ja, till annan, 
vem/vilka?

Tveksam, 
vet ej

Ja, till 
polisen

27 %
Ja, till sociala mediers 
anmälningsfunktion

ATT ANMÄLA NÄTHAT

Tidigare kunde vi se att bland de som 
utsatts för näthat under det senaste 
året svarade endast tre procent att de 
polisanmält det. När vi ställer frågan 
till den breda allmänheten kan vi se 
att endast en procent säger sig ha 
polisanmält näthat. 27 procent har 
däremot anmält näthat till sociala 
mediers anmälningsfunktion. Bland 

de yngsta respondenterna svarar 
fyra av tio att de anmält näthat 
genom anmälningsfunktionen på 
sociala medier (40 %) vilket kan 
jämföras med motsvarande 11 procent 
bland de äldsta respondenterna 
som säger sig ha gjort det. De 
flesta säger sig aldrig ha anmält  
näthat (68 %). 
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Bland de yngsta respondenterna svarar fyra av tio att 
de anmält näthat genom anmälningsfunktionen på 
sociala medier. 

”
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ATT UTSÄTTA ANDRA  
FÖR NÄTHAT

I undersökningen ville vi inte 
bara ställa frågor om näthat ur ett 
offerperspektiv utan också ur ett 
förövarperspektiv. Det är såklart 
vanskligt att fråga om man utsatt 
andra för näthat eftersom det 
sannolikt inte är något som man vill 
associeras med. Vi ville samtidigt 
använda begreppet näthat för att 
vara konsekventa. Svaren påverkas 
sannolikt också av att man inte 
nödvändigtvis ser sitt eget agerande 
som näthat, även om det kan 
upplevas som det i andras ögon. 

92 procent svarar att de aldrig 
har utsatt någon för näthat. Fem 
procent svarar att de har gjort det 
under det senaste året. De som i 
störst utsträckning säger sig utsätta 
andra för näthat är män mellan 
16 och 25 år (9 %). Andelen som 
svarar att de utsatt andra för näthat 
under det senaste året är ungefär 
lika stor (5 %) som de som säger sig 
ha utsatts för näthat under samma  
period (7 %).

Andelen som svarar 
att de utsatt andra 
för näthat under det 
senaste året är ungefär 
lika stor som de som 
säger sig ha utsatts  
för näthat under 
samma period.

”

HUR MÅNGA GÅNGER HAR DU UTSATT ANDRA FÖR NÄTHAT DE SENASTE 12 MÅNADERNA?

Aldrig En gång Ett fåtal 
tillfällen

Någon 
gång i 

månaden

Någon 
gång i 
veckan

Varje dag Tveksam, 
vet ej

92 %

1 % 2 % 1 % 1 % 0 %
4 %

5%
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Vi ställde också en följdfråga till 
de som svarat att de har utsatt 
någon för näthat varför de gjort 
det. Basen av svar är för liten för 
att göra några statistiskt relevanta 
jämförelser men av de totalt 41 

svaren kan vi i alla fall konstatera 
att är den vanligaste anledningen 
till man har näthatat andra är 
för deras samhällsengagemang/
opinionsbildning.

41 %

24 %

16 %

14 %

10 %

AV VILKEN ANLEDNING HAR DU UTSATT ANDRA FÖR NÄTHAT DE SENASTE 12 MÅNADERNA? ANTINGEN MOT 
NÅGON PERSONLIGEN ELLER PÅ GRUND AV FRÅGOR SOM DE FÖRESPRÅKAT.      

(Totalt 41 svar)

Deras samhällsengagemang/
opinionsbildning

Nationell minoritetsgrupp

Annat, vad?

Personliga åsikter

Utländsk bakgrund, hudfärg, etnicitet

Var de arbetar/vad de arbetar med

Funktionsnedsättning

Sexuella trakasserier

Kön

Sexuell läggning

Ålder

Religion eller trosuppfattning

Tveksam, vet ej

3 %

11 %

10 %

10 %

7 %

6 %

5 %

6 %

Den vanligaste anledningen till man 
har näthatat andra är för deras 
samhällsengagemang/opinionsbildning.

”

ATT UTSÄTTA ANDRA FÖR NÄTHAT
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HUR VÅRT DIGITALA 
BETEENDE PÅVERKAS 
AV NÄTHAT

66 procent svarar att de i någon utsträckning undviker att ta ställning i 
samhällsfrågor på nätet av oro för att utsättas för näthat. Detta om något, är ett 
resultat som kan ses underbygga påståendet att näthat är ett demokratiproblem. 
Kvinnor undviker det i betydligt större utsträckning (73 %) än män (57 %).

”Mer än var fjärde säger 
sig i hög utsträckning 
vara orolig för 
att ta ställning i 
samhällsfrågor som 
följd av näthat.  

I VILKEN UTSTRÄCKNING UNDVIKER DU ATT TA STÄLLNING I OLIKA SAMHÄLLSFRÅGOR PÅ NÄTET, AV ORO 
FÖR ATT UTSÄTTAS FÖR NÄTHAT?

1. Inte alls 2. 3. 4. 5. Mycket hög 
utsträckning

Tveksam, vet ej

28 %

23 %

16 %

11 %

16 %

7 %

66%
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SYNEN PÅ SAMTALSTONEN  
I SAMHÄLLET 

Under 2018 genomförde vi en 
undersökning åt Röda Korset om 
medmänsklighet i samhället. Den 
visade på en diskrepans i hur man 
upplever samtalstonen irl och digitalt. 
När vi följer upp på den frågan kan 
vi se samma typ av skillnad i svaren. 
81 procent tycker att samtalstonen i 

det vardagliga mötet med andra 
människor är lagom jämfört med 
endast 20 procent som tycker att 
den är det på sociala medier. Nästan 
sju av tio tycker att samtalstonen 
på sociala medier är för hård  
(67 %).  Det är ungefär lika många 
som svarade det 2018 (70 %).

Nästan sju av tio 
tycker att samtalstonen 
på sociala medier är  
för hård.

”

VAD ANSER DU OM SAMTALSTONEN I DET VARDAGLIGA MÖTET MED ANDRA MÄNNISKOR OCH I  
SOCIALA MEDIER?

Jag tycker att den är för mjuk Jag tycker att den är lagom

Jag tycker att den är för hård Vet ej/ej svar

Sociala medierVardagliga mötet med andra människor

81 %

2 %

20 %

67 %

11 %
8 % 6 % 5 %
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Vissa menar att man får räkna med 
en hårdare ton på nätet och inte ta 
saker lika personligt. 47 procent av 
respondenterna i vår undersökning 
håller i någon mån med. En av tio 
tycker i hög utsträckning att man 
måste tåla det (10 %). Varannan 
tycker inte att man ska behöva tåla 
det överhuvudtaget.

Det är främst unga män som anser 
att man måste tåla ett hårt språk 
online. Bland män mellan 16 och 
25 år svarar hela 22 procent att de 
i hög utsträckning tycker det, vilket 
kan jämföras med motsvarande 
10 procent bland kvinnor i samma 
ålder. De yngsta respondenterna 
anser i högre utsträckning (17 %) än 
de äldsta (6 %) att man måste tåla 
ett hårt språk online. 

De som i störst utsträckning ser ett 
hårt online-språk som oacceptabelt är 
kvinnor mellan 56 och 70 år. Bland 
dem svarar 78 % att man inte alls 
måste tåla det. Motsvarande siffra 
för män i samma ålder är 60 %. Vi 
ser alltså även här stora skillnader 
mellan män och kvinnor, inom 
samtliga åldersintervall.

I VILKEN UTSTRÄCKNING ANSER DU ATT MAN MÅSTE TÅLA ETT HÅRT SPRÅK, OCH IBLAND ÄVEN 
FÖROLÄMPNINGAR, NÄR MAN ÄR ONLINE?

1. Inte alls 2. 3. 4. 5. Mycket hög 
utsträckning

Tveksam, vet ej

50 %

13 %
7 %

3 %

24 %

3 %

”Det är främst unga 
män som anser att man 
måste tåla ett hårt 
språk online. 

47%
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SYNEN PÅ NÄTHAT SOM ETT 
HOT MOT DEMOKRATIN 

Näthat får konsekvenser i form av 
det att det begränsar människors 
vilja att uttrycka sig. Som vi kunde 
se från tidigare resultat svarar 
hela 66 procent att de i någon 
utsträckning undviker att ta ställning 
i samhällsfrågor på nätet av oro för 
att utsättas för näthat.

Nästan nio av tio svenskar ser näthat 
som ett hot mot demokratin (87 %). 
57 procent ser det som ett stort hot. 
Kvinnor ser näthat som ett hot mot 
demokratin i större utsträckning (91 %)  
än män (82 %). De som har en 
högskole- eller universitetsutbildning 
tycker i större utsträckning att det är 
ett demokratiproblem (90 %) än de 
som har gymnasieutbildning (82 %) 
eller grundskoleutbildning (71 %).

I VILKEN UTSTRÄCKNING ANSER DU ATT NÄTHAT ÄR ETT HOT MOT DEMOKRATIN IDAG?

1. Inget hot alls 2. 3. 4. 5. Mycket  
stort hot

Tveksam, vet ej

29 %

11 %

19 %

28 %

8 %
6 %

Det är också något av en 
generationsfråga. De äldre 
respondenterna ser i större 
utsträckning näthat som ett hot mot 
demokratin än de yngre.

JAG SER I STOR UTSTRÄCKNING 
NÄTHAT SOM ETT HOT MOT 
DEMOKRATIN IDAG?

64 % 69 %

56 %

35 %

16-25 år 26-45 år 46-55 år 56-70 år

De äldre 
respondenterna ser 
i större utsträckning 
näthat som ett hot 
mot demokratin än 
de yngre.

”

87%
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”
”
”
”
”
”
”
”
”

Det är ett otyg i samhället och är ett stort problem. Folk ser sig ha rätten till att 
näthata bara för att de sitter skyddade bakom en skärm.

Absolut ett problem! Men samtidigt blir folk kränkta för minsta lilla sak. Lite får 
man ärligt talat tåla.

Det är inte bra. Men jag tror att det finns en viss “förvirring” eller en tendens att 
blanda ihop näthat och rättvis kritik.

Det är ett förkastligt fenomen som på sikt kan vara begränsande för demokratin, och 
hämmande för digital utveckling.

Bedrövligt. Sociala medier tar inte sitt ansvar.   

Den största frågan för demokratier idag. Det handlar om en erosion av förtroende 
och mellanmänsklig tillit.

Näthat är inte bra men frågan är väl var gränsen går. Det verkar som man kan 
ropa näthat så fort en åsikt inte passar, eller att man får kritik.

Det gör att jag inte använder sociala medier.

Det saknas konsekvenser för individer. Lös det genom att ta bort all anonymitet 
från forum. Som person måste du kunna stå för vad du säger.

BESKRIV KORT VAD DU TYCKER OM NÄTHAT    

Exempel på öppna svar (totalt 861 st)

SVENSKARNAS TANKAR 
OM NÄTHAT

För att få en bättre förståelse för hur 
svenskarna resonerar kring näthat 
avslutade vi undersökningen med 
en fråga om vad man tycker om det. 
Frågan hade inga svarsalternativ och 
respondenterna fick svara fritt. När 
man går igenom de totalt 861 öppna 

svaren får man en bra förståelse för 
hur vi resonerar kring näthat. De 
flesta förkastar näthat och ser det 
som ett problem i samhället. Vissa 
menar dock att näthat i grunden 
är subjektivt och att det måste 
finnas utrymme för kritik för att 

inte hota yttrandefriheten. När man 
jämför de öppna kommentarerna 
med undersökningsresultaten i 
övrigt märker man att det är 
betydligt fler som ser näthat som ett 
samhällsproblem idag än som säger 
sig ha utsatts för det själv.
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SUMMERING AV RESULTAT

SJU PROCENT AV SVENSKARNA HAR UTSATTS FÖR NÄTHAT              

Totalt svarar sju procent att de utsatts för näthat det senaste året. Majoriteten 
svarar att de blivit det på grund av personliga åsikter (55 %) men nästan 
varannan svarar att de blivit det på grund av sitt samhällsengagemang/
opinionsbildning (47 %). Fyra av tio av de som utsatts för näthat säger sig ha 
anpassat sitt sätt att utrycka sig (39 %) eller avstått från att publicera olika 
typer av innehåll (38 %). 

FÅ ANMÄLER NÄTHAT     

Nästan varannan av de som utsatts för näthat gör ingenting åt det (47 %). 
Försvinnande få av de som upplevt näthat polisanmäler det (3 %). När vi 
ställer frågan till den breda allmänheten kan vi se att endast en procent säger 
sig ha polisanmält näthat. 27 procent har däremot anmält näthat till sociala 
mediers anmälningsfunktion. Bland de yngsta respondenterna svarar fyra av tio 
att de anmält näthat genom anmälningsfunktionen på sociala medier (40 %) 
vilket kan jämföras med motsvarande 11 procent bland de äldsta respondenterna.

MEST HAT PÅ SOCIALA MEDIER          

Majoriteten upplever sociala medier som den plats där personer främst blir utsatta 
för näthat. Varannan ser Facebook som den främsta plattformen för det (48 %). 
Det är framför allt kvinnor mellan 26 och 45 år som anser att näthatet sker på 
Facebook (59 %). När det kommer till Facebook syns inga större demografiska 
skillnader i svaren. Däremot är det fler kvinnor (41 %) än män (27 %) som ser 
öppna kommentarsfält som den vanligaste platsen för näthat. Totalt svarar fyra 
av tio att de ser det som mer riskfyllt än fördelaktigt att lägga upp innehåll på 
sociala medier.
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FEM PROCENT HAR UTSATT ANDRA FÖR NÄTHAT DET SENASTE ÅRET               

92 procent svarar att de aldrig har utsatt någon för näthat. Fem procent svarar 
att de har gjort det under det senaste året. De som i störst utsträckning säger sig 
utsätta andra för näthat är män mellan 16 och 25 år (9 %). Andelen som svarar 
att de utsatt andra för näthat under det senaste året är ungefär lika stor (5 %) 
som de som säger sig ha utsatts för näthat under samma period (7 %).

66 PROCENT VÅGAR INTE TA STÄLLNING I SAMHÄLLSFRÅGOR AV 
RÄDSLA FÖR NÄTHAT            

66 procent svarar att de i någon utsträckning undviker att ta ställning i 
samhällsfrågor på nätet av oro för att utsättas för näthat. Detta om något, är ett 
resultat som kan ses underbygga påståendet att näthat är ett demokratiproblem. 
Kvinnor undviker det i betydligt större utsträckning (73 %) än män (57 %).

SJU AV TIO TYCKER ATT SAMTALSTONEN PÅ SOCIALA MEDIER ÄR  
FÖR HÅRD             

Nästan sju av tio tycker att samtalstonen på sociala medier är för hård (67 %).  
81 procent tycker att samtalstonen i det vardagliga mötet med andra människor 
är lagom jämfört med endast 20 procent som tycker att den är det på  
sociala medier. 

MAJORITETEN AV NÄTHATET FOKUSERAR PÅ MIGRATIONS  
OCH INTEGRATIONSFRÅGOR              

Nästan sex av tio upplever att näthat främst handlar om frågor som rör 
migration/invandring/integration (57 %). 46 procent upplever att det främst 
handlar om etnicitet och diskriminering. Var fjärde kvinna upplever att 
näthat främst kopplas till jämställdhetsfrågor (26 %) vilket kan jämföras med 
motsvarande var sjätte man (16 %) som tycker det. 

SUMMERING AV RESULTAT
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SVENSKARNA SER NÄTHAT SOM ETT HOT MOT DEMOKRATIN            

Nästan nio av tio svenskar ser näthat som ett hot mot demokratin (87 %). 
57 procent ser det som ett stort hot. Kvinnor ser näthat som ett hot mot 
demokratin i större utsträckning (91 %) än män (82 %). De som har en 
högskole- eller universitetsutbildning tycker i större utsträckning att det är ett 
demokratiproblem (90 %) än de som har gymnasieutbildning (82 %) eller  
grundskoleutbildning (71 %).

VARANNAN TYCKER INTE ATT MAN MÅSTE TÅLA ETT HÅRDARE SPRÅK 
NÄR MAN ÄR ONLINE       

47 procent tycker att man i viss utsträckning måste tåla ett hårt språk eller 
förolämpningar när man är online. En av tio tycker i hög utsträckning att man 
måste tåla det (10 %). Varannan tycker inte att man ska behöva tåla det 
överhuvudtaget. Det är främst unga män som anser att man måste tåla ett hårt 
språk online. Bland män mellan 16 och 25 år svarar hela 22 procent att de i hög 
utsträckning tycker det, vilket kan jämföras med motsvarande 10 procent bland 
kvinnor i samma ålder. De yngsta respondenterna anser i högre utsträckning (17 %)  
än de äldsta (6 %) att man måste tåla ett hårt språk online.
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AVSLUTANDE REFLEKTIONER

Sju procent av svenskarna säger 
sig ha utsatts för näthat det senaste 
året. Sju procent kanske inte låter 
som så mycket, speciellt när man 
talar om något som beskrivs som ett 
samhällsproblem. Näthat påverkar 
oss dock även om vi inte utsätts själva. 
Vi kan se det i undersökningen. 
66 procent svarar att de i någon 
utsträckning undviker att ta ställning 
i samhällsfrågor på nätet av oro för 
att utsättas för näthat. Nästan nio av 
tio svenskar ser näthat som ett hot 
mot demokratin (87 %). 

Det är svårt att uppskatta hur 
många svenskar som utsatts för 

näthat direkt. Dels för att det inte 
finns någon vedertagen definition av 
näthat men också för att känslan av 
att bli näthatad är subjektiv. Indirekt 
kan vi däremot se att majoriteten av 
befolkningen påverkas av det.

Det finns ett socialt fenomen som kan 
översättas som rädsla för brott (fear 
of crime) som handlar om hur det 
ofta är en större andel som känner 
sig oroliga för brott än den andel 
som faktisk faller offer för brottet. 
Denna rädsla är inte rationell och 
kan vara större bland de som inte är 
i riskgrupp för brottet än för de som 
är det. När det kommer till näthat 

Indirekt kan vi se att majoriteten av befolkningen 
påverkas av näthat.
”

är oron för att utsättas uppenbarligen 
större än de som faktiskt utsätts för 
det. Oavsett påverkar det samhället 
när färre människor vågar utrycka 
sig i olika frågor.  

Kommer vi att vänja oss vid 
den hårda tonen på internet? 
Kommer vi att uttrycka mindre 
personliga åsikter digitalt? Kommer 
tekniken skapa funktioner som 
minimerar möjligheterna till hatiska 
kommentarer? Vi ser fram mot att 
följa dessa frågor och svenskarnas 
attityder till näthat.
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SAMARBETET

MUCF       

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, är regeringens 
expertmyndighet inom ungdomspolitik och politiken för det civila samhället. 
Här växer kunskap fram som beslutsfattare använder när de prioriterarar och 
genomför insatser för unga och för civilsamhället. Vi sprider kunskapen i mötet 
med människor, på nationell och europeisk nivå. Vi fördelar också statsbidrag 
som ger små och stora organisationer möjlighet att genomföra sin verksamhet. 
Genom våra internationella samarbeten ger vi unga möjlighet att arbeta som 
volontär, studera eller praktisera i ett annat europeiskt land. Genom kunskap och 
stöd gör vi nytta för Sveriges unga och för det svenska civilsamhället.

TRYGG-HANSA

Trygg-Hansa har gjort skillnad i människors liv sedan 1828 och har i dag runt 
1300 medarbetare på 20 orter i Sverige. Vi ger människor möjlighet att leva sina 
liv fullt ut och skapar trygga förutsättningar för företag att växa. Vi erbjuder mer 
än bara försäkringar. Trygg-Hansa är en del av det danska försäkringsbolaget 
Codan Forsikring som är ett av nordens största skadeförsäkringsbolag.

TIETOEVRY

TietoEVRY är ett ledande nordiskt digitalt tjänste- och programvaruföretag, 
med huvudkontor i Finland och omkring 24 000 anställda globalt.

TietoEVRY skapar digitala fördelar för företag och samhälle. Bolaget 
tillhandahåller service åt tusentals företag och organisationer inom privat och 
offentlig sektor i mer än 90 länder.
På TietoEVRY ser vi på hållbarhet som ett ansvar och en möjlighet i ett. 
Vi kommer bli ett bättre företag och lämna efter oss en bättre värld om vi 
agerar ansvarsfullt när det kommer till de sociala, ekonomiska och ekologiska 
aspekterna av vår affär. Mångfald och jämlikhet är prioriterat högt hos oss och 
är en stark del av vår interna kultur.

TietoEVRY bildades i sammanslagningen av Tieto och EVRY, 2020. 
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SAMARBETET

INSIGHT INTELLIGENCE 

Insight Intelligence är en analys- och kommunikationsbyrå. Vi hjälper företag, 
myndigheter och organisationer att definiera förändringar och attityder 
i sin omvärld. Vi arbetar med att analysera, paketera och kommunicera 
insikter internt och/eller externt. Vårt arbete innefattar allt från kund- och 
medlemsundersökningar till bredare attityd- och marknadsundersökningar. 
Insight Intelligence är ett systerföretag till pr-byrån StrandbergHaage.

GÖTEBORGS STAD

Nämnden för konsument- och medborgarservice har många ansvarsområden. 
Bland annat har vi ett löpande, så kallat proaktivt, demokratiuppdrag där 
kartläggning och återrapportering gällande demokrati och inflytande ska 
hanteras. Det är då centralt att undersöka hur attityder förändras över tid bland 
såväl medborgare i Göteborg som gentemot övriga Sveriges medborgare och att 
värdera respektive uppfattningar om balansen mellan yttrandefrihet och rätten 
till integritet. Vad tänker medborgarna i Sverige? Var går gränsen mellan rent 
tyckande och sånt som upplevs vara brottsligt?
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