
Anonymiteten
Anonymiteten på Internet, det är ett forum som til-
låter folk att uppträda som någon annan än den socialt 
uppskattade person som de annars behöver vara.

Ett skydd av molnet
Var som helst, när som helst upplevs nätet ge män-
niskor en möjlighet att uttrycka sig. Men den känslan 
kan spela oss ett spratt, det är förenat med stora risker. 
Det finns många exempel på de som missat eller till 
och med blivit av med sitt jobb på grund av denna 
”anonyma” frispråkighet.  Varför lär de sig aldrig?

En arena att uttrycka sig
Det underbara är att nätet givit oss alla en möjlighet 
att säga saker som vi kanske aldrig hade vågat prata 
om annars.

Men det finns ”troll” och näthatare som utnyttjar denna 
frihet. Många skriver vad som helst om sig själva, eller 
andra, utan att ens fundera på konsekvenserna.

Den stora skillnaden mot brevet eller antecknings-
blocket hemma är, att här kan alla höra dig
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Den här texten får du gärna skriva ut, 
kopiera, dela ut och sätta upp.  
kom ihåg att ange källan!

På nätet gäller inte samma sociala regler som i verkliga livet - känns det som. Många tar sig 
friheten att uppträda på ett sätt som man inte hade gjort annars. 

Nätet- där verkligheten alltid kommer ikapp



Mats Danielsson, är sedan 10 år en av Sveri-
ges mest anlitade experter på framgångsrikt 
bemötande och vett och etikett - och framför 
allt, hur det hänger ihop. Han är ofta om-
nämnd som auktoritet inom området och får 
frekvent uttala sig i TV, radio och tidningar. 
Mats är dessutom professionell föreläsare 
och hans föreläsningar är uppskattade och 
har bokats av hundratals kunder.

Med ett förflutet som distriktssköterska, 
säljare inom läkemedelsindustrin, verksam-
hetschef, företagare och författare, har Mats 
Danielsson byggt upp ett brett kunnande och 
erfarenheter - ibland dyrköpta sådana. 

Hur det började
2002 skrev Mats fem sidor om vett och etikett 
och la det på nätet. Ingen hade då 

något liknande och snabbt fick hemsidan stort 
genomslag och Mats många, många frågor. 
Tillsammans med dess svar, växte sidan. Idag 
har vett-och-etikett.se utvecklats till Sveriges 
största webbsida i ämnet. Namnet Etikett-
doktorn myntade en journalist på Sveriges 
Radio, helt ovetandes om detsamma: ”du 
gillar etikett och har jobbat med doktorer” 
Alter egot Etikettdoktorn var fött!
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skvaller 
Pratat bakom ryggen på varandra, det har folk gjort 
i alla tider. Man har suttit hemma eller på jobbet och 
pratat om de som inte närvarar.

Men nu har ”snackaren” hittat en annan väg, hen kan 
skydda sig via en anonym identitet på en plattform 
som ligger långt ifrån den man uttalar sig om.

inte på riktigt 
Tyvärr tror många att det man skriver på nätet är ”inte 
på riktigt”. Det är som ett extraliv där man är någon 
annan.

Att det inte är så begriper de flesta rent förnuftsmässigt 
om någon frågar. Och ändå blir nätet ett lekutrymme 
utan kännbara konsekvenser.

katastrofen
En cyklist och en lastbil kommer i dispyt. Händel-
sen filmas och får stor medial uppmärksamhet.  Här 
finns en stor fara, 2 miljoner fyrahundratusen (2 400 
000) visningar på 24 timmar! Tänk om någon an-
nan, i ett annat sammanhang blir felaktigt utpekade? 
Näthatade?

Jag blir mörkrädd och hoppas att vi alla väger våra 
ord, väljer att tänka först och inte tro på nätet som 
lekutrymmet utan konsekvenser.

Kom ihåg! – artighet lönar sig och är en ofta under-
skattad resurs!

Etikettdoktorn mats Danielsson


