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Om du är med om
något jobbigt på nätet får
du gärna berätta om
det för mig.
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Inledning
Nätet har blivit en självklar del av barns vardag – en plats där de spelar och
leker, träffar vänner, tittar på film och lyssnar på musik, får råd, tips och lär
sig mängder av nya saker. Återkommande mätningar visar att svenska barns
användning av mobiltelefoner, internet och sociala medier har ökat för varje
år. Nästan alla barn i Sverige använder sig i stort sett dagligen av internet och
många barn har tillgång till egen mobil, surfplatta eller dator. Livet på och utanför nätet är ofta sammanflätat för barn idag och inte helt lätt att skilja åt. Som
vuxen är det bra att tänka på att dagens barn inte upplevt en tid utan internet
och kanske därför inte gör den uppdelning som vuxna ibland gör mellan offline
och online.
Nätet har gett barn större tillgång till världen. Men samtidigt har det gett världen större tillgång till våra barn. Precis som livet i övrigt rymmer livet på nätet
också svåra saker. Det kan handla om kränkningar och övergrepp som kan se
ut på många olika sätt. Detta gäller även bilden av vilka som utsätter barn för
dessa handlingar. Vi behöver komma bort från föreställningen om den ”fula
gubben”. Förövaren kan också vara en jämnårig, eller en kvinna.
Den här vägledningen har tagits fram för att vara ett stöd
för vuxna att prata mer med barn om kroppen,
gränser och sexuella övergrepp på nätet. Grunden
för att kunna skydda och vägleda barn är att
vara delaktig i livet på nätet. Det ska kännas lika
naturligt att fråga hur barn har det på de ställen på nätet där de rör sig, som att fråga hur
det var på fotbollsträningen eller i skolan. Att
barn känner att de kan prata med vuxna är
viktigt. Ju fler vuxna som är bekväma med
och förberedda på ämnet – desto lättare
för barn att söka stöd. Det viktigaste är
inte att vuxna har alla svaren – utan att
barn känner att vi vill att de ska prata
med oss, att vi vill lyssna och hjälpa.
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Vi skulle förmodligen aldrig släppa ut barn i en okänd miljonstad utan att noga
ha pratat om var de kan röra sig och vad som kan vara riskfyllt. Egentligen borde
samma princip få gälla på nätet. För även om det handlar om en digital värld,
är den uppbyggd och befolkad av riktiga människor. Vi lär barn tidigt hur de
ska uppföra sig i trafiken och vi följer dem tills de successivt visar på ålder och
mognad för att ta mer ansvar. Precis som trafiksäkerhet behöver frågor som rör
nättrygghet beröras ofta, från tidig ålder och gärna både i skolan och hemma.
Samtidigt är det viktigt att vara medveten om att barn och unga ofta redan har
tankar och strategier för hur de kan vara trygga på nätet. Att vara nyfiken och
samtala tillsammans om hur barn själva tänker om dessa frågor är kanske ännu
viktigare än att ge råd och information.

PRATA MED BARNEN!
Som förälder eller viktig vuxen i barns närhet kan det kännas svårt att
hänga med i barns liv på nätet och därmed också veta hur vi ska kunna
stötta och skydda dem mot kränkningar och övergrepp. När vi frågar
barn uppger de ofta att de tycker att det pratas för lite om dessa frågor
både hemma och i skolan. De uppskattar vuxna som på ett öppet och
ärligt sätt engagerar sig i livet på nätet.
Återkommande i vägledningen ges vuxna tips och förslag på hur
frågorna kan tas upp med barn. Barn som får möjlighet att redan
från tidig ålder prata med andra om pirriga, jobbiga eller obehagliga
händelser rustas för att hantera och slå larm om något inte känns bra.
I Rädda Barnens vägledning Stopp min kropp kan du läsa mer om hur
du som vuxen kan prata med barn om kroppen, gränser och sexuella
övergrepp www.raddabarnen.se/stopp-min-kropp/
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Nyfikenhet
och utforskande
Nätet är en arena där föräldrar, skolpersonal och andra vuxna oftast inte
har så god insyn i vad barn och ungdomar egentligen gör. Kränkningar kan
försiggå utan att vuxna känner till det. Grova och kränkande bilder och
kommentarer kan lätt spridas och utan insyn försvinner också möjligheten
för vuxna att hjälpa till att moderera och hantera innehållet och därigenom
skydda de som utsätts. Övergången från positiva till obehagliga upplevelser
på nätet kan ske snabbt. Det kan kännas bra att få likes och uppmuntrande
kommentarer på en selfie, men det kan kännas obehagligt om det kommer
från någon som är mycket äldre. Att dela intima bilder med någon du är
förälskad i och litar på kan vara spännande och skapa närhet, men det blir
kränkande om personen missbrukar tilliten och sprider bilderna vidare.
Nätet kan erbjuda bra information om kroppen, puberteten och sex, men
sökandet efter sådant kan också leda till sidor med pornografi som kan
upplevas obehagliga, särskilt för yngre barn.
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Nätet inte svart eller vitt
Många barn och unga spenderar mycket tid vid sina skärmar och som vuxen
är det lätt att känna oro över det och vilja kontrollera och begränsa barns tid
på nätet. Om vuxna bara signalerar det negativa med barns skärmanvändning
kan det bli svårare att främja en dialog och få barn att berätta om sådant som
inte känns bra. Det finns så många olika saker vi kan göra med vår skärm och
kanske är inte alltid tiden vi spenderar framför skärmen det viktiga utan vad vi
gör den tiden. Istället för att sätta fasta gränser för hur länge barn får vara på
nätet kanske det är mer hjälpsamt att fundera tillsammans med barnet. Vilka
appar och spel slukar tid på ett sätt som barnet inte trivs med? Vad gör barnet
ledset och vad blir barnet glad av på nätet?
Det är viktigt att inte glömma allt positivt med nätet, till exempel alla forum
som erbjuder hjälp och stöd inom olika områden. För de barn och unga som av
en eller annan anledning är extra sårbara och känner bristande tillhörighet och
gemenskap i samhället, kan nätet vara särskilt viktigt då de kan hitta nya vänner och sammanhang som erbjuder stöd och värme. Nätet är för en del barn
och unga en livlina – och en värdefull sådan.
Bara för att barn postar eller delar något på nätet betyder inte det att de
automatiskt råkar ut för något kränkande eller obehagligt. Även om det faktum
att barn rör sig på nätet förstås ökar risken, så råkar de allra flesta inte ut för
något. På samma sätt som vi inte undviker att röra oss i trafiken även om det
kan vara förenat med risker, är det inte rimligt att undvika att vara på nätet
även om det inte är riskfritt. I stället för att undvika behöver vi lära oss att
hantera de risker som finns. Att ha erfarenhet av att röra sig på nätet – god
nätvana – kan göra barn bättre rustade att hantera obehagliga saker som
händer, såväl dem själva som andra. Förbud är ingen lösning – om vi tar ifrån
barn sådant de gillar så hittar de ofta sätt att komma runt förbudet. Om barnet
då hamnar i en situation där det behöver din hjälp blir det svårare för barnet
att vända sig till dig.
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Pirr och lust
Redan från tidig förskoleålder finns ett intresse och en nyfikenhet inför att
utforska kroppen. Det här är något som barn går igenom och som tillhör barns
normalutveckling Det är inte samma sak som den vuxnes sexualitet som börjar
utvecklas först i samband med puberteten och tonåren. Det kan vara svårt för
föräldrar och andra vuxna att veta hur de ska hantera barns nyfikenhet och
utforskande av kroppen och pirriga och lustfyllda känslor. Ibland kan det kännas
enklast att låtsas som att de inte finns. Men det är viktigt att komma ihåg att
den här nyfikenheten är normal och sund och en del av utvecklingen mot en
hälsosam, vuxen sexualitet.
För barn idag är nätet en naturlig arena för att söka information om sex och
samlevnad. Många barn och unga kan känna spänning och nyfikenhet inför att utforska det här antingen på egen hand, genom att till exempel söka upp bilder eller
filmer på nakna kroppar, eller tillsammans med någon annan, till exempel genom
att chatta eller skicka bilder. Så länge det är ett ömsesidigt och lyhört utforskande
med någon jämngammal är det inget problem. Problem uppstår när det i stället
utvecklas till att innehålla hot, tvång och blir till ett övergrepp. Det kan också
handla om press eller förväntningar att delta i något som barnet inte vill.
Barn och ungdomar behöver stöttning i hur utforskandet kan ske på ett säkert
och respektfullt sätt. Föräldrar och andra trygga vuxna är en viktig resurs. Att ha
ett öppet samtalsklimat om sexualitet är grunden till att barn och ungdomar ska
kunna utforska detta på ett tryggt sätt. Det skapar också en grund för att våga
berätta om de farit illa, eller själv gått över gränsen och utsatt någon annan.
Det är en balansgång att stötta barn och ungdomar när det gäller utforskandet
av kroppen, pirr, lust och andra spännande känslor – såväl offline som online.
Det är viktigt att inte få barn att skämmas över det som är ett naturligt utforskande, samtidigt som det är viktigt att skydda och guida barn så att de inte råkar
illa ut. Vi behöver nyansera bilden av att det alltid är barnet som blir kontaktat
av en äldre förövare. Ibland har barnet själv aktivt sökt nya och spännande
kontakter på nätet. Att barnet själv har haft en aktiv del, eller till en början varit
med på och delaktig i något som utvecklas till ett sexuellt övergrepp, ändrar
förstås inte det faktum att barnet då blir ett brottsoffer och att övergreppet
är en brottslig handling. Men det är viktigt att våga se och prata om, eftersom
barn som själva aktivt sökt sig till förövaren annars kan känna skuld och skam
över det och därför inte våga söka hjälp eller stöd.
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Porr, exponering och förbud
Internet gör porren lättillgänglig även för yngre barn. Barn och ungdomar kan
själva söka efter porr, men de kan också bli tvingade att se på porr, till exempel
för att vänner delar klipp med varandra. Ibland kan de råka få upp porr när de
söker information om något annat. Barn reagerar olika på det. Alltifrån att
de upplever det som spännande, till att de känner obehag eller blir skrämda.
Ju yngre barnet är desto svårare kommer det att ha att tolka sina intryck och
risken blir större att det också upplevs som något obehagligt eller skrämmande.
I tonåren ökar ofta den sexuella nyfikenheten. Om porr då används som enda
informationskälla är det möjligt att bilden av sex blir skev. Nyanserade samtal
och information om ämnet är därför viktigt.
Barn kan stöta på porr, vare sig de vill det eller inte. Det är därför viktigt att du
som vuxen gör det tydligt att du vet att sådana bilder och filmer finns på nätet
och att du gärna pratar dels om det barnet har sett och dels om strategier
för att undvika att hamna på sådana sidor. Porrfilter diskuteras ofta som en
åtgärd, men kan aldrig ses som en tillräcklig lösning. Att förbjuda eller filtrera
bort pornografi kan öka barns känsla av att de gjort något fel och skamligt
om de aktivt sökt upp, råkat se eller på annat sätt exponerats för porno
grafiskt material. Det kan göra det svårare att vända sig till vuxna för hjälp. Det
viktigaste är att ha en dialog med barn och unga och göra ämnet pratbart.

10

Hur tycker du det är att prata med
mig om sådana här saker? Hur skulle
du vilja att vi pratar om det?
Jakten på likes och spridande av bilder
Händelser, kontakter och relationer i den digitala världen formar barnets
identitet och självkänsla, på samma sätt som händelser utanför nätet. Att bli
accepterad och att höra till är en stark mänsklig drivkraft som kan vara särskilt
stor under ungdomsåren då stor vikt läggs vid vad andra tycker och tänker om
en. Därför blir det viktigt att få likes och kommentarer på det som läggs ut på
sociala medier, som bekräftelse. Barn kan i perioder bli helt uppslukade av att
dela och få respons på det de delar. Det blir också en statusgrej att visa andra
hur mycket roligt som händer en.
Då bekräftelsen från andra kring utseende kan ge positiva känslor, kan det leda
till att barn delar avklädda bilder. Det vanligaste är att denna typ av bilder delas
med någon som barnet litar på. De flesta barn skulle inte skicka bilder till någon
för dem okänd, men det händer. De kan ha blivit lurade eller hotade, men det
kan också vara nyfikenhet eller en önskan om att hitta någon att prata med.
Under hela barndomen utvecklas förmågan till konsekvenstänk och risk
medvetenhet och dessa förmågor är inte fullt utvecklade förrän i vuxenåren.
Det kan vara svårt att förstå konsekvenserna av att skicka en nakenbild till
någon – att den kan läggas ut på nätet och spridas. Utifrån att barnet inte har
någon kontroll över spridningen kan känslan av maktlöshet bli stark oavsett
om bilder/filmer har spridits eller inte. Det kan vara hjälpsamt för barn att
prata med vuxna om detta. Samtidigt behöver vuxna vara försiktiga med att
ge förmaningar som ökar barns känsla av att de gjort fel om de delat en bild,
eftersom det kan göra det svårare att våga be om hjälp efteråt.
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Okej och inte okej
Från hösten 2017 då #metoo drog igång har sexuella trakasserier och övergrepp
hamnat i fokus, men det kvarstår att rikta fokus specifikt på barn och ungas upplevelser av detta. Nakenbilder som tas i smyg och sprids vidare, oönskad sexuell
uppmärksamhet och trakasserier har blivit en allt vanligare del av ungas vardag.
Appar med funktioner som möjliggör anonyma meddelanden gör många gånger
att steget till att skicka kränkande meddelanden eller posta bilder eller filmer är
kortare. Många har inte klart för sig att en viss sorts språkbruk kan uppfattas av
andra som obehagligt eller kränkande. Även om du skriver något menat som ett
skämt finns risken att mottagaren tar illa upp. Kommentarer om kläder, kropp
eller utseende kan uppfattas som smickrande, men kan också ibland uppfattas
som såväl irriterande och sårande som hotande. Många barn är inte medvetna
om att samma lagar gäller på nätet som i den fysiska världen och att delandet
av nakenbilder kan få stora konsekvenser för både den som är på bilden och den
som delar den. Samtidigt är det bra att barn får veta att det inte är olagligt för
ett barn att skicka en nakenbild till en vuxen. Det kan annars finnas risk att barn
hindras att berätta för att de tror att de gjort något brottsligt. Om en vuxen
förmår ett barn att dela bilder så är det aldrig barnets fel, utan då är det den
vuxna som begår ett brott.

PRATA MED BARNEN!
• Samtala ofta med barn om ämnen som relationer, pirr, kroppen och
gränser. Det kan kännas ovant att prata om både för vuxna och för
barn, men ju mer vana av denna typ av samtal desto mer bekvämt blir
det för barn att vända sig till vuxna om något jobbigt har hänt.
• Prata om att det är mänskligt att vilja ha bekräftelse och bli sedd och
fundera tillsammans kring betydelsen av likes och kommentarer.
• Bekräfta att det kan vara svårt att be om hjälp när något känns
dåligt, särskilt om det till en början känts spännande eller pirrigt.
Försök förmedla att du som vuxen vill höra även om det hänt saker
som barnet ångrar. Att du vill försöka hjälpa barnet att lösa det.

12

VAD ÄR TILLÅTET?
Samtyckeslag
Sedan 2018 har vi i Sverige en lag som innebär att det är olagligt att göra något
sexuellt med någon som inte deltar frivilligt. Det innebär att vi behöver prata
med barn och unga om att ingen har rätt att göra sexuella saker med någon
som inte vill det. Det spelar ingen roll om du först sagt ja men sedan ändrar dig,
det har du rätt till. Det gäller både på och utanför nätet. På nätet kan det röra
sig om att ta nakenbilder eller ta på sig själv framför kameran.
Det är olagligt att tvinga, hota eller muta med pengar eller saker för att få
någon att skicka nakenbilder, filmer eller göra något annat sexuellt.
Det är tillåtet att ha egentagna bilder på sin telefon eller dator. Det är också
okej att ha nakenbilder på någon jämnårig som denna har skickat frivilligt.
Sexuellt ofredande
Det är inte tillåtet att sprida nakenbilder du har till andra, på eller utanför nätet.
Det är inte tillåtet att skicka nakenbilder till någon som inte sagt att den vill ha
bilden. Det är även ett ofredande att skicka oönskad pornografi till någon annan
eller att skicka oönskade sexuella meddelanden eller rykten.
Kränkande fotografering
Det är olagligt att i hemlighet fotografera någon som befinner sig i sin bostad, i
omklädningsrum, provhytter, duschrum eller andra utrymmen av privat karaktär.
Om personen som fotograferas har gett sitt samtycke till att bilden tas är det
inte straffbart att ta bilden.
Över och under 15 år
Enligt svensk lag är det olagligt för en vuxen att ha sexuell kontakt med ett
barn. Det är alltid den vuxna som har begått en brottslig handling och ett barn
kan aldrig straffas för det. Lagen gäller även på nätet. En person över 15 år får
inte be någon under 15 år att skicka nakenbilder eller ta på sin kropp framför
kameran. Om det är stor åldersskillnad mellan den som skickar en bild på sig
och den som tar emot bilden så kan det vara olagligt för den äldre att ha bilder
på den som är yngre. Det här gäller även om den som är yngre själv vill, eller
har tagit initiativet. Däremot är det inte olagligt att jämnåriga eller nästan
jämnåriga skickar nakenbilder eller gör sexuella saker med varandra frivilligt.

13

Sexuella övergrepp
på nätet
Vad är egentligen ett sexuellt övergrepp på nätet?
Sexuella kränkningar och övergrepp mot barn är alla former av sexuella
handlingar som tvingas på ett barn av en annan person. Övergrepp kan
klassas som antingen fysiska eller icke-fysiska. Många av de övergrepp som
sker på nätet är till en början icke-fysiska, men kan genom utpressning
och hot ta fysisk form längre fram. Exempel på icke-fysiskt övergrepp
kan vara allt ifrån att övertala barnet att skicka bilder på sig själv till att
barnet uppmanas att posera framför en kamera. I vissa fall går det så
långt att barnet tvingas begå fysiska övergrepp på sig själv. Barnet kan
också tvingas till att begå övergrepp på husdjur eller syskon. Studier visar
att övergrepp på nätet, där barn inte fysiskt har träffat förövaren, kan få
lika allvarliga konsekvenser som övergrepp utanför nätet. Det kan påverka
barnets psykiska mående, relationer och fungerande i vardagen.
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SEXUELLA ÖVERGREPP PÅ NÄTET KAN INNEFATTA FLERA BROTT
Sexuell posering: att någon förmår ett barn att posera sexuellt genom
till exempel övertalning, smicker eller hot.
Köp av sexuell handling av barn: att någon betalar eller på annat sätt
ger en ersättning för att utnyttja ett barn sexuellt.
Kontakt med barn i sexuellt syfte, kallas även grooming. Kontakten kan
ske på olika sätt och syftar till att senare utnyttja barnet sexuellt.
Våldtäkt mot barn och sexuella övergrepp mot barn: det finns ett antal
olika brott som barn kan utsättas för. Enligt svensk lag krävs inte att
gärningspersonen och barnet befinner sig på samma fysiska plats utan
förövaren kan också straffas om barnet förmås (genom hot, tvång eller
utpressning) att utföra sexuella handlingar på sig själv.
Barnpornografibrott: bilder eller filmer som dokumenterar ett sexuellt
övergrepp mot ett barn.
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Hur vanligt är det?
Både i Sverige och internationellt uppskattas det att ungefär 20 % av alla barn
har utsatts för någon form av sexuella övergrepp definierat som att de av någon
äldre eller jämnårig pressats till eller utsatts för någon form av sexuella handlingar mot sin vilja. De här siffrorna gäller övergrepp både på nätet och utanför
nätet. Vad gäller enbart nätrelaterade övergrepp saknas tydlig statistik, men
det finns indikationer på att nätrelaterade övergrepp blir vanligare. Till exempel vittnar polis och webbaserade anmälningssidor, där allmänheten anonymt
kan tipsa om misstänkt sexuell exploatering av barn, om en tydlig ökning av
spridning av egenproducerade bilder och filmer med sexuellt innehåll – alltså att
barn fotograferat eller filmat sig själva. Bilderna och filmerna kan antingen vara
tagna frivilligt av barnen eller skapade under tvång, hot eller utpressning men
sprids sedan utan samtycke och publiceras på sidor där det finns förövare.
Enligt statistik från Brottsförebyggande rådet ökar anmälningar för utnyttjande
av barn för sexuell posering något för varje år. De polisanmälda brotten är bara
en liten del av alla brott som sker. Mörkertalet är stort. Sannolikt skäms barn
för att berätta och anmäla och det finns anledning att tro att många vuxna
också förminskar allvarlighetsgraden i det som barn utsätts för online, kanske
på grund av eget obehag. Det finns stora könsskillnader när det gäller polis
anmälningar om sexuella övergrepp mot barn. I de flesta fall är en flicka utsatt
och en pojke eller man förövare. Mycket talar dock för att färre brott mot
pojkar anmäls och att det finns fler kvinnor som begår övergrepp än vad som
syns i brottsstatistiken.

Vem eller vilka drabbas?
Att råka ut för en sexuell kontakt på nätet kan hända i princip vem som helst.
Ibland tänker vi att barnen är skyddade för att de är små, eller för att de är
pojkar eller bara spelar dataspel . Men det är viktigt att komma ihåg att det
finns personer som söker kontakt i sexuellt syfte och gärna håller till just på
platser som är populära bland barn. Psykisk ohälsa, utanförskap eller bristande
socialt stöd kan göra vissa barn extra sårbara. Samtidigt vet vi att övergrepp på
nätet kan drabba alla barn.
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Hur kan det gå till?
Det finns olika sätt för vuxna att ta kontakt med barn på nätet. Vissa tar sig tid
att lära känna barnet och skapa en relation som utvecklas genom manipulation,
det som också kan kallas grooming. Den första kontakten kan ske via chatt i ett
spel eller på någon socialt media. Därefter är det vanligt att förövaren försöker
flytta vidare samtalet till en mer personlig plats, ofta med kravet att kameran
ska vara på. På så vis kan förövaren agera mer ostört och få tillgång till privat
information som adress, telefonnummer eller detaljer om vänner och familj.
Förövaren försöker ofta bygga en relation och skapa förtroende genom att
låtsas ha liknande intressen. Ibland utger sig förövaren för att vara någon annan
än den är, förvränger sin röst eller bild. Till en början kan kontakten vara positiv
och bekräftande, innan det övergår i hot och utpressning. Andra förövare tar
kontakt med barn och pratar sex eller ger förslag på sexuella aktiviteter direkt.
De kan också skicka nakenbilder på sig själva till barnet, vilket kan upplevas som
obehagligt.
Det finns också förövare som direkt hotar och utpressar för att få barnet att
utföra sexuella handlingar. Till exempel kan de hota med att skada familjemedlemmar om inte barnet ställer upp på bilder eller gör sexuella handlingar
på sig själva. Ett vanligt sätt är att förövaren förmår barnet att skicka en bild
eller film på sig själv som sedan används i utpressningssyfte med hot om att
sprida till vänner och familj. Redan efter att ha skickat första bilden känner
många barn en skam och skuld som gör att de inte berättar och tar hjälp av
vuxna, och det vet förövaren. Den egna nyfikenheten – att barnet själv tagit
initiativ till kontakten – ger också ofta upphov till skuld- och skamkänslor som
gör det svårare att be om hjälp.
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Vad behöver vi som vuxna vara uppmärksamma på?
Som förälder och vuxen är det viktigaste att vara lyhörd och uppmärksam kring
förändringar i barnets mående och agerande. Ändrade sömn- och matvanor,
frånvaro från skola eller fritidsaktiviteter eller svängande humör är några exempel. Samtidigt visar en del barn inga tecken alls på att någonting är fel.
Det är viktigt att komma ihåg att inget tecken är gemensamt för alla barn som
utsatts för sexuella övergrepp på nätet. Därför kanske det är minst lika viktigt
att fundera på vad vi vuxna signalerar. Hur kan vi så tydligt som möjligt signalera att barn kan prata med oss om dessa frågor och att vi vill att de vänder sig
till oss när de råkar ut för jobbiga situationer online? Hur kan vi signalera att vi
inte kommer anklaga barnet trots att barnet själv kanske gjort saker som det i
efterhand ångrar?
Fråga barnet om du är orolig och fråga flera gånger. Var tålmodig, stå kvar och
visa intresse. Undvik att hota eller straffa barn som berättar. Då minskar ofta
sannolikheten att barnet fortsätter att berätta och dela med vuxna.

PRATA MED BARNEN!
• Fundera tillsammans kring knep och strategier att använda när
obekväma bilder, kommentarer, kontaktförfrågningar eller annat
dyker upp i barnens flöden.
• Påminn om att du som vuxen tycker det är modigt av barn att
berätta om saker som känns jobbiga på nätet och att de genom att
berätta för vuxna ofta även kan hjälpa andra barn som kan vara
utsatta.
• Den som är utsatt är inte ensam. Berätta om hur vanligt det är att
barn och unga blir utsatta för övergrepp och kränkningar på nätet.
Det är aldrig det utsatta barnets fel.
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Vilka skulle du kunna
vända dig till om du blev
utsatt på nätet?
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De minsta barnen
Ju yngre barnet är, desto större möjlighet har vuxna att skapa förutsättningar för en trygg och positiv nätanvändning. Därför är det viktigt att till
en början finnas vid barnets sida och utforska spel, filmer och annat kul som
finns i mobilen eller på surfplattan tillsammans.
Det kan sedan vara hjälpsamt att tillsammans med barnen reglera vilka
sidor och spel förskolebarn ska ha tillgång till när de använder nätet på
egen hand. Vi kan åter jämföra det med en trafikerad storstad, där små
barn behöver vuxnas stöd för att röra sig runt i staden, men på egen hand
kan leka på en innegård med vuxna inom räckhåll.
Genom att visa, vara delaktiga och vissa stunder utforska nätet tillsammans
kan vi redan tidigt prata om strategier och eventuella risker. Med våra frågor
och kommentarer visar vi att det är naturligt att kommunicera kring det som
händer på skärmen, vilket lägger grunden till en god och öppen dialog även
när barnen blir äldre. Det blir helt enkelt lättare och mer naturligt för barnet
att berätta om sina upplevelser på nätet – positiva som negativa – om det
pratas om detta.
När barn ber om hjälp att läsa eller navigera på skärmen kan vi uppmuntra
dem: ”Vad bra att du frågar” eller ”Vad glad jag blir att du visar det här för
mig”. Likaså är det bra att uppmuntra dem att gå till dig eller någon annan
vuxen om de är med om något som är konstigt eller skämmande. Genom
att göra så lägger vi grunden till ett beteende som vi vill att barnet tar med
sig in i skolåldern och senare även i tonåren.
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PRATA MED SMÅ BARN
• Fråga vad barnet gillar på nätet, till exempel genom att visa tummen
upp eller ner. Hjälps åt att samla ihop saker barnet gillar. Små barn
gillar ofta att titta på samma klipp eller spela samma spel.
• Om du som vuxen tar bilder på barnet som du vill skicka eller dela
med någon så är det bra att fråga barnet. Dels för att barn har rätt
att vara med och bestämma om bilder på dem själva, men också för
att du visar på att samtycke är viktigt och att delande av bilder ska
göras med eftertanke.
• Börja tala med barnet om att det finns risker på nätet – att det kan
finnas personer där som skräms, luras och vill göra dumma saker.
Men det är viktigt att inte bara ge pekpinnar utan att lyssna in
barnets tankar och frågor.

BRA OCH DÅLIGA HEMLIGHETER
Ett tips är att lära små barn skillnaden mellan bra och
dåliga hemligheter. Bra hemligheter är sådant som gör
oss glada, pirriga och förväntansfulla. Bra hemligheter
brukar vi inte berätta om.
Dåliga hemligheter är sådant som ofta känns ledsamt,
oroligt eller som ger ont i magen. Dåliga hemligheter
får du berätta för andra – även om någon har sagt att
du inte får det.
Att prata om bra och dåliga hemligheter är ett sätt att
stärka barn i att våga prata om otäcka eller jobbiga
saker som de har upplevt - både på och utanför nätet.
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Vad glad jag blir att du
visar det här för mig.
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Barn i skolåldern
När barnet lämnat förskolan väntar en större värld, med mängder av nya
intryck och kontakter. Det gäller såväl på nätet som utanför nätet. Trots
att barnet blivit mer självständigt, kan läsa själv på skärmen och ibland har
bättre koll på tekniken än vuxna, behöver barnet förstå att vuxna bryr sig
om vad det gör och vilka det har kontakt med på nätet. Många är aktiva i
sociala medier och chattar med andra människor på spel redan i lågstadiet.
Det kan vara klurigt med olika gränsdragningar till exempel kring vilka spel
och appar som yngre skolbarn ska få ha tillgång till och om de ska ha privata eller öppna konton. Det viktigaste är att fatta besluten utifrån barnets
mognad och i dialog med barnet. Många appar har en åldersgräns på 13 år.
Denna åldersgräns är inte baserad på forskning och kunskap utan satt för
att ägarna av appen då juridiskt sett inte behöver ha den säkerhet som de
hade behövt ha för barn i lägre åldrar. I vissa fall kan det vara bättre och
mer skyddande att försöka ha en dialog med barnet och hitta en lösning
där du som vuxen har insyn i vad barnet gör på nätet än att helt förbjuda
barnet att använda en app eller att ha ett öppet konto.
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Om barnet är redo för att prata mer konkret om sexuella övergrepp på
nätet beror på ålder och individuell mognad. Yngre barn kan ha svårt att ta
till sig vissa budskap, medan äldre barn som hunnit lära sig mer om kroppen
och sexualitet har lättare att förstå vad det handlar om. Samtidigt som
barn behöver göras medvetna om att det kan det finnas personer på nätet
som vill barn illa, behöver vi också prata om att det ibland kan handla om
en jämnårig och för barnet känd person som går över gränsen och gör
något som känns obehagligt på nätet. Ta upp att det kan finnas personer
i barnets omgivning på nätet som inte är den han eller hon utger sig för
att vara – att vem som helst kan dölja sig bakom ett namn eller en bild. Vi
behöver även prata med barnen om att vara försiktiga med vad de lägger
ut och sprider vidare – att de behöver samtycke.
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PRATA MED SKOLBARN
• Ta initiativ till samtal om nätet med barnen kopplat till relevanta
omvärldshändelser. Har barnen pratat om detta med kompisar?
Vad har de hört?
• Be barn om råd om hur du själv ska vara eller göra på nätet. Det
kan både öppna för ett samtal och väcka eftertanke hos barnet
och samtidigt ge dig som vuxen goda råd.
• Fundera tillsammans kring vad som kan hända med bilder och
filmer som barn lägger ut eller delar, att de inte alltid försvinner
bara för att du själv tar bort dem, utan att de kan sparas av andra
och spridas. Även här är det viktigt att lyfta in begreppet samtycke,
att kolla om det är okej att skicka eller sprida en bild eller film på
någon annan vidare.
• Prata om att det finns personer som har dåliga avsikter och vill
barn och unga illa. Ibland kan dessa personer låtsas vara snälla,
omtänksamma och ge mycket uppmärksamhet. Prata därför om
att vara försiktig med att dela uppgifter som namn, telefonnummer,
adress eller skola i chattar och sociala medier.

TIPS FÖR ATT DUBBELKOLLA ATT NÅGON ÄR DEN SOM DEN
PÅSTÅR SIG VARA:
•

Be personen ta en bild då den gör något speciellt, till exempel
räcker ut tungan (en sådan bild är svår att snabbt googla fram).

•

Be om mer detaljerad information, till exempel om personen säger
att den går på samma skola, fråga vilken lärare den har i matte.

•

Se till att personen du pratar med också har på sin kamera.
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Har du funderat eller pratat med
någon om hur du skulle göra om du
blir kontaktad av någon eller får
konstiga bilder och kommentarer?
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Tonåringar
Precis som för de yngre barnen behöver vi fortfarande med tonåringar visa att
vi bryr oss om vad de gör på nätet. Vi kan däremot inte förvänta oss några
långa, uttömmande svar – och det är okej. Tonåringar är ofta upptagna med
att skapa sina egna liv och det är inte säkert att de vill dela sina upplevelser
med vuxna. Även om föräldrar och viktiga vuxna möter motstånd är det
viktigt att fortsätta fråga och visa intresse. Vi får inte glömma att tonårs
perioden är en tid då vuxnas fortsatta stöd och engagemang i livet och på
nätet behövs.
Det kan vara svårt att förstå hur betydelsefullt nätet kan vara och vuxna kan
i all välmening ge råd som “det är väl bara att stänga ner” eller “sluta använd
mobilen då” – men då tänker vi inte på att nätet för många också är en källa
till stöttning, gemenskap och avkoppling. Det forum där någon råkar ut för
obehagliga saker kan även vara en plats för kärlek, kraft och vänskap. Att
bara stänga ner är därför sällan så enkelt eller ens önskvärt.
Många tonåringar är medvetna om riskerna, men kan ändå ha svårt att
göra kopplingen till sig själva och sina egna kontakter. Vi behöver också vara
medvetna om att vissa medvetet söker sig till riskfyllda sidor, appar eller
situationer, eftersom det som är riskfyllt också kan upplevas som spännande.
Tyvärr förekommer hot och kontroll även i tonåringars kärleksrelationer och
detta kan utspela sig på nätet som arena. Att prata mer konkret om sexuella
övergrepp på nätet kan kännas obekvämt, både för vuxna och för tonåringen.
Men det jobbiga eller pinsamma i samtalet kan ha avgörande betydelse för att
skydda barnet mot sexuella kränkningar och övergrepp. Därför behöver vi
utmana oss själva, kliva ut ur vår bekvämlighetszon och prata om svåra saker.
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PRATA MED TONÅRINGAR
• Ta upp aktuella händelser som tas upp i media kopplat till utsatthet
på nätet. Fråga vad tonåringen tänker om det och om det är något
som diskuteras bland kompisar.
• Prata utifrån samtyckeslagen om hur viktigt det är att stämma
av att den andra är med på det du gör när det handlar om sex,
så även på nätet – hur samtycke behövs för att skicka och dela
privata bilder.
• Påminn tonåringar om rätten att säga nej och att lämna en kontakt
om den inte känns bra, att det alltid går att ångra sig och säga nej
även om du först har sagt ja. Bara för att någon skickat eller tagit
emot bilder en gång betyder inte det att någon är skyldig att göra
det igen. Var öppen för att även tonåringar kan utsättas för våld i
kärleksrelationer och att detta kan utspela sig på nätet.
• Uppmuntra tonåringen att vända sig till dig med frågor om
utsatthet, men att det också är okej om de vill vända sig till någon
annan. Ge tips på elevhälsa, ungdomsmottagning eller tänkbara
personer i den ungas nätverk.
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Hur kan samtycke
funka i relationer och
kontakter på nätet?
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Sara utsattes för sexuella
övergrepp på nätet.
Sara berättar:
”Jag tror att nätet handlar om bekräftelse för många. Det är roligt att få
uppmärksamhet och bli sedd av någon och att det är därför det händer. Han
tog kontakt med mig på en sajt där mina kompisar hänger. I början gav han
mig en massa komplimanger, men började ganska direkt säga saker om mig
som inte stämde och hoten kom nästan lika snabbt. Du är tjock, du är ful,
bevisa att du inte är det! Om jag skickade en bild sa han att han skulle bli
nöjd och sluta tjata. Men istället för att sluta ville han att vi skulle börja prata
på Skype och sa att han lovade att han inte skulle filma.
Jag blockade honom, men han hittade nya sätt att ta kontakt med mig, från
andra konton. Nu hade han till och med hittat hela mitt namn, visste var jag
bodde och hade hittat en lista över mitt lag inom den sport jag höll på med
för att se vilka som var mina vänner. Han sa att han lagt till dem på Facebook
och startat en chatt där han skulle visa upp det han filmat av mig. Jag försökte
göra lite grann som han ville, för att han skulle sluta med hoten. Men jag sa
också ifrån, att det han bad mig göra mot mig själv gjorde ont i både kropp
en och själen. Han var helt kall och brydde sig inte vad han gjorde mot mig
och fick mig att göra mot mig själv. Jag började få svårt att sova, slutade gå
i skolan och mådde illa hela tiden. Han fortsatte att hota med saker om jag
inte satte på webbkameran. Visa din kropp, sa han. Jag litade på honom att
det var sista gången, som barn litar man på vuxna. Men det var aldrig sista
gången. Jag ville anmäla men på sidorna jag hittade stod det att det bara var
ett brott om du är under 15. Jag hade ju precis fyllt 15. Så jag tänkte att det
inte var ett brott och anmälde inte.
För mig var det värsta som kunde hända att min familj fick veta, fastän jag
idag tänker att det hade varit det bästa. Men jag skämdes så. Jag hade behövt
veta att det som hände inte var mitt fel, att det är ett brott att göra som han
gjorde mot mig. Jag vill att alla ska veta att man måste berätta och be om
hjälp från mamma, pappa, polisen eller någon annan. Jag kontaktade till slut
en organisation på nätet och berättade vad som hade hänt och önskar att jag
hade gjort det mycket tidigare. Man tänker att det aldrig kommer hända mig,
kanske andra, men inte mig. Tills det händer.”
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Saras pappa berättar:
”Barn vill inte göra sina föräldrar besvikna. Att som förälder säga saker som
’det får aldrig hända dig’ tror jag kan vara farligt. För tänk om det redan hänt
och barnet inte vill göra dig besviken genom att berätta. Man behöver prata
med barnet istället, vara med på samma sidor och så. Prata om nätet från det
att barnen är små. Att det hände mitt barn gjorde mig så arg. Men jag är ju
inte arg på min dotter. Jag är arg och besviken på mig själv och det är viktigt
att förklara det. Det här hände i min familj medan vi satt i rummet intill och
det kan hända alla. Var lyhörd för om ditt barns humör eller beteende förändras och ta din oro på allvar. Det ligger ingen skam i att prata med andra
föräldrar och fråga om hur de brukar göra. Tvärtom, det skyddar våra barn.”

Man tänker att det aldrig
kommer hända mig, kanske
andra men inte mig.
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Att agera vid misstanke
eller kännedom
Var går gränsen mellan att skydda barnet och kränka dess integritet? Som
förälder och vuxen är det lätt att låta oron ta över. Försök att inte gå
händelserna i förväg. Även om du misstänker att kränkningar eller övergrepp har skett – utgå inte från att det är så innan du vet, både för din
egen och barnets skull. Om du befarar det värsta, och det visar sig att dina
misstankar inte stämmer, kan det ursprungliga problemet plötsligt kännas
bagatellartat. Men för barnet kan det vara en nog så jobbig situation och
som vuxen kan du behöva lyssna och stötta.
Prata om sexuella övergrepp på nätet. Förklara att det är ett brott att
tvinga ett barn till handlingar och var tydlig med att barnet inte bär skulden
för vad som hänt eller händer. Visa att du bryr dig och att du finns där för
barnet. Kom ihåg att du som vuxen inte behöver vara ensam med din oro.
Att prata med andra vuxna kan vara till stor hjälp.
Om du råkat se en misstänkt konversation, en bild som sprids eller om ditt
barn berättat att något har hänt, är det viktigt att anmäla. Att kontakta
barn i sexuellt syfte är ett brott och finns det misstanke är det upp till polis
en att utreda det.
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• Anmäl till sajten (plattformsägaren) där det hänt.
• Anmäl till polisen.
• Spara information genom att ta skärmdumpar av chattar och
meddelanden.
• Spara så många uppgifter som möjligt som går att koppla till kontot,
till exempel användarnamn och visningsnamn.
Gör det både för den som blivit utsatt och för den som utsatt. Anmäl
oavsett vilken information du har – det är polisens roll att utreda vidare.

Övergrepp och kränkningar på nätet påverkar ofta hur barn mår på olika
sätt. Det kan handla om oro, skam och rädsla, men också problem i relation
till familj eller kamrater och fritid. Det innebär att barn som på olika sätt varit
utsatta eller delaktiga i övergrepp och kränkningar på nätet kan behöva olika
typ av stöd. En del kan vara i behov av individuellt krisstöd och ibland psykologisk behandling. I andra lägen behövs familjeinsatser eller insatser som riktas
mot kamratgruppen i skolan. Det kan variera från individ till individ och över
tid och vissa barn kan behöva flera olika insatser. Därför är en viktig uppgift
för dig som vuxen att följa upp hur barnet mår och hjälpa till att lotsa till stöd.
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Hit kan du vända dig
POLISEN
Om ett barn behöver omedelbar hjälp, ring 112.
Polisanmälan kan du göra via polisens växel, 114 14.
SOCIALTJÄNSTEN
Kontakta socialtjänsten om ett barn behöver stöd och skydd.
Information finns på www.kollpasoc.se.
Kontaktuppgifter till socialtjänsten finns på kommunens/stadens hemsida.
FYSISK OCH PSYKISK VÅRD
Tips om vård ges via Vårdguiden 1177: www.177.se.
Du kan också kontakta Barnavårdscentralen (BVC) eller Elevhälsan på
barnets skola. Kontakta Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) där du bor.
Mer information om BUP finns på www.bup.se.
Du kan också ringa Ungdomsmottagningen där du bor, mer information
om ungdomsmottagningarna finns på www.umo.se.
BRIS
www.bris.se
BRIS stöd för vuxna 077-150 50 50
BRIS stöd för barn och unga 116 111
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ECPAT
ECPAT Hotline, en webbaserad anmälningssida dit du kan tipsa anonymt
om misstänkt sexuell exploatering av barn.
www.ecpathotline.se
Ditt ECPAT är en plats för alla under 18 år. Här kan du få hjälp, stöd
och kunskap om bilder, sexuella kränkningar, hot och övergrepp på nätet
eller IRL. Vi kan också hjälpa dig ta ner nakenbilder som har spridits på
nätet.
www.dittecpat.se
RÄDDA BARNEN
www.raddabarnen.se
Rädda Barnens Centrum för stöd och behandling
08-698 90 00
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Vi vill berätta.
Det är bara att fråga!
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Rädda Barnen
107 88 Stockholm
Tel: 08-698 90 00
kundservice@rb.se
www.raddabarnen.se
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