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Lovette Jallow är Årets Nätängel 2018 –
här är alla vinnarna
Den fjärde upplagan av Årets Nätängel är avgjord och Lovette Jallow vinner
för sin ständiga kamp mot sexism, rasism och orättvisor. Övriga vinnare är
Eskilstuna-Kuriren i kategorin media, Maya Runhagen i kategorin junior och
Female Legends i kategorin gaming.
Under en gala på Nalen ikväll har fyra vinnare utsett bland hundratals
nominerade till priset Årets Nätängel. Priset instiftades för fyra år sedan av
försäkringsbolaget mySafety och syftar till att höja och hylla personer eller
organisationer som gör något extra i kampen mot hot, hat och allmänt dålig

ton på nätet.
Vinnaren av Årets Nätängel 2018 är Lovette Jallow. Motiveringen lyder:
”I ett samhällsklimat där hat och hot tar allt större plats, inte minst på nätet,
krävs det starka förebilder som vågar ta kampen. Som vi andra kan lära av
och ta efter. Årets Nätängel 2018 är en sådan inspiratör. En person som inte
backar, tar skit eller accepterar saker som är fel. Hen är mer utsatt än de
flesta och står ofta på motsatt sida av vad som många anser vara normen.
Men hen står alltid fast i sin kamp mot sexism, rasism och orättvisor. En kamp
vi alla måste delta i. Årets Nätängel 2018 är Lovette Jallow. ”
Total har hundratals personer nominerats till Årets Nätängel och de tre
underkategorierna Gaming, Junior och Media. Huvudpriset Årets Nätängel
avgjordes av en jury bestående av PA Prabert (kommunikationschef mySafety
Försäkringar), Thomas Sekelius, Ängla Eklund (Institutet för Juridik och
Internet), Mina Dennert (#jagärhär), Andra Farhad (borshajen.nu) och Sara
Dahlström (chefredaktör Hälsa & Fitness och vinnare av Årets Nätängel
2017). Finalen stod mellan Lovette Jallow, Hampus Nessvold, Viktoria
Harrysson och Locker Room Talk. Lovette vann en prissumma på 50 000
kronor samt ett konstverk av Daniel Jouseff.
- Det har varit ett otroligt tufft jobb för juryn att hitta en vinnare av den enkla
anledning att det finns så många som gör så mycket bra för att motverka hot,
hat och kränkningar på nätet i dag. Det här är modiga och rakryggade
människor som både vågar och orkar säga ifrån. Men i slutändan är Lovette
en person som verkligen sticker ut även i det sällskapet, säger PA Prabert från
mySafety Försäkringar.
Vinnarna i Årets Nätängel Junior, Media och Gaming
Under kvällen delades det även ut priser i tre underkategorier. Dessa var
Årets Nätängel Junior (i samarbete med Familjeliv.se), Årets Nätängel Media (i
samarbete med Com Hem) och Årets Nätängel Gaming (i samarbete med
Dreamhack). Resultatet blev enligt nedan.
Årets Nätängel Junior
Vinnare är Maya Runhagen med motiveringen:

”Hat, hot och mobbing är en del av många ungdomars vardag. Men det skulle
det inte behöva vara om vi pratade mer om det. Om vi hjälptes åt att
motverka det. Det har vinnaren av Årets Nätängel Junior 2018 förstått. Och
hen agerar på det. Trots sin ringa ålder har hen redan gjort mer för att
motverka hatet än de flesta kommer i närheten av under hela sin livstid. Både
på nätet och i verkliga livet. Årets Nätängel Junior 2018 är Maya Runhagen.”
De fyra finalisterna var Maya Runhagen, Theo ”Theoz” Haraldsson, Klass 9F
Östra grundskolan i Huddinge och Moa Engdahl. Juryn bestod av PA Prabert
(Kommunikationschef, mySafety Försäkringar), Daniel Mälsjö (VD,
Familjeliv.se), Kristin Otterstål (Contenct Manager, Familjeliv.se), Annika Sjöö
(influencer, hälso- och tv profil) och Ellinor Bjurström (influencer, tv- och
Youtube profil).
Årets Nätängel Media
Vinnare är Eskilstuna-Kuriren med motiveringen:
”Gång på gång, år efter år, har Eskilstuna-Kuriren utmärkt sig som en
förkämpe för yttrandefrihet och demokrati. De bevakar och rapporterar från
samhällets utkanter. De belyser anti-demokratiska rörelser och hot mot vårt
öppna samhälle, inte minst de som verkar på nätet i dag. Och de ryggar inte
trots hot, hat, spott och spe från de som inte vill granskas.”
De fyra finalisterna var Eskilstuna-Kuriren, Helle Klein, Atilla Yoldas och
Linda-Marie Nilsson. Juryn bestod av PA Prabert (Kommunikationschef,
mySafety Försäkringar), Petra von Rohr (Kommunikationschef, Com Hem),
Jacob Bolin (Public Affairs Manager, Com Hem), Ängla Eklund (Institutet för
Juridik och Internet) och Jeanette Gustafsdotter (TU – Medier i Sverige och
vinnare av Årets Nätängel Media 2017).
Årets Nätängel Gaming
Vinnare är Female Legends med motiveringen:
”För ett fantastiskt engagemang, driv och vilja att förändra
gamingcommunityt. Att ständigt se en fördel där andra ger upp och som
dessutom inte bara pratar om att göra en skillnad utan faktiskt gör det på
riktigt, om och om igen. Väl värdiga vinnare av årets nätängel i kategorin

gaming: Female Legends!”
De fyra finalisterna var Female Legends, Melika Zakariae, Kim ”DraySWE”
Larsson och Richard Sörensen. Juryn bestod av PA Prabert
(Kommunikationschef, mySafety Försäkringar), Tomas Lyckedal (Chief
Strategy Officer, Dreamhack), Andjela Kusmuk (SBDM, Amazon Web Services),
Max Horttanainen (Ordförande, Svenska Esportförbundet) och David Emt
(Head of partner management, United Screens).

mySafety Försäkringar – försäkringar för en digital värld.
mySafety Försäkringar erbjuder försäkringar för nya vardagsproblem och
brott, till både privatpersoner och företag. Vi är ledande inom IDskyddsförsäkring, Näthatsförsäkring och Spärrservice samt erbjuder också
andra försäkringar som ger trygghet i vardagen. Med energi, engagemang och
effektivitet hittar vi nya lösningar på nya problem. Vi tycker att alla förtjänar
ett bra skydd i en digital värld.
mySafety Försäkringar är en del av mySafety Group. Mer information om
mySafety Försäkringar finns på www.mysafety.se.
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