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Näthatet tar inte sommarlov – sjätte podden från 

No Hate om vad föräldrar kan göra 

Nu börjar sommarlovet – en härlig tid med ledighet, men också en tid då många barn spenderar 
mer tid framför datorn och kanske mår dåligt. Vad kan man som förälder göra om ens barn blir 
kränkt på internet? Hur får man som förälder reda på om det händer? I den sista podden för 
säsongen från No Hate Speech Movement står föräldrarna i fokus. I podden samtalar bland andra 
Johnny Lindqvist, projektledaren för No Hate och Jonas Söderlund från Bris. Podden kan strömmas 
eller laddas ned från Nohate.se. 

Måste man vara internetproffs för att förstå vad ens barn är med om? Var går gränsen mellan att 
vara övervakare och att visa sig intresserad? Kan man ge sitt barn svängrum på nätet, och ändå sova 
gott på natten? Glappet mellan unga och vuxnas verklighet på nätet är stort, men i föräldraavsnittet 
av No Hate-podden ges tips på hur avståndet kan minskas. Dessutom pratar vi Heta Linjen, skolans 
ansvar och mobilförbud i skolan. 

Gäster i studion är Jonas Söderlund från Bris, Nicklas af Ekenstam, IT-konsult och förälder samt 
Johnny Lindqvist, expert på barn och internet samt projektledare för No Hate Speech Movement. 
Podden är cirka en timme och kan strömmas eller laddas ned gratis på Nohate.se. 
 
Liksom i de tidigare poddarna leder Malin Triumf ett samtal med vuxna experter som kommer med 
råd och tips, vilket följs av en ungdomspanel, ledd av Kristoffer Triumf, som ger sin syn på 
diskussionen och bemöter de vuxna experternas uttalanden.  

No Hate Speech Movement har under våren släppt en temapodd varannan vecka. De har handlat om 
sexism och rasism på nätet, näthat i gamingvärlden, vad som händer med anmälningar till polisen 
och vad som gäller som publicist. Alla finns tillgängliga för lyssning och gratis nedladdning på 
Nohate.se: 6 aspekter av näthat.  

För mer information om No Hate Speech Movement kontakta Martina Högberg, 
kommunikationsansvarig på Statens medieråd, 08-665 14 81, eller Johnny Lindqvist, projektledare för 
No Hate Speech Movement på Statens medieråd, 070-455 14 30. 

Om No Hate Speech Movement: 
No Hate Speech Movement är ett initiativ från Europarådet och kampanjen genomförs i en rad länder i Europa. Statens 
medieråd har i uppdrag av regeringen att driva initiativet i Sverige. No Hate Speech Movement syftar till att höja kunskapen 
om olika former av intolerans. Allt material finns tillgängligt på webbplatsen Nohate.se 

 
Om Statens medieråd 
Statens medieråd har i uppdrag att stärka barn och unga som medvetna medieanvändare och skydda dem från skadlig 
mediepåverkan. Myndigheten följer medieutvecklingen och forskning kring barn och unga, sprider information, ger 
vägledning om barns och ungas mediesituation samt ansvarar för att fastställa åldersgränser för biograffilm som ska visas 
för barn under 15 år. För mer information, besök myndighetens webbplats www.statensmedierad.se.  
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