
Välkommen till 

föreläsning!



Föreläsningens innehåll:

• Aktuella ärenden – brott mot barn på nätet
• Vilka är de utsatta barnen?
• Varför berättar de inte?
• Konsekvenser av spridda bilder och filmer på 

nätet
• Vilka är förövarna och hur arbetar de?
• Signaler på utsatthet
• Att förebygga
• Om någonting har hänt
• Framtidshopp







EXEMPEL PÅ SEXUALBROTT (ON & OFFLINE)

GroomingSexuellt 
ofredande

Utnyttjande 
av barn för 

sexuell 
posering

Olaga hot VåldtäktFörtal

Olaga 
integritets-

intrång





Ökning av anmäld grooming: 
66 procent mellan 2019 och 2020. Fortsätter 2021.

Många utsatta barn i varje ärende

Svårutredda brott – tar lång tid

Artiklar från SVT samt SR 2021



FAKTA: HUR MÅNGA BARN?

• En av fyra elever har någon gång varit utsatt för ett sexuellt övergrepp 
(tidigare en av fem). 
Var sjunde flicka har varit utsatt för penetrerande övergrepp = våldtäkt

• 37 % av de tillfrågade eleverna har någon gång skickat en avklädd bild eller 
film. De flesta till en partner. 
22 % till ”någon jag lärt känna via nätet”.
Störst ökning bland flickor. 

• Tjejer berättar oftare för någon (70 %) än vad killarna gör (51 %). 
Barn berättar för andra barn. Inte för oss vuxna. 

Enligt den nationella kartläggningen om avklädda bilder och filmer 
(Barnafrid/Linköpings universitet) Landberg/Jonsson 2021. 



Att skada sig genom fysiskt sex 
och/eller 

bilder och filmer på nätet

”Jag kände mig så smutsig efter 
övergreppet. Jag kunde inte sjunka 

lägre. Att skicka bilder gav mig 
bekräftelse – både positiv och 

negativ. Någon såg mig.”



”Jag vågade inte berätta för någon 
för jag tyckte att allt var mitt fel. 

Jag tog bilden. 
Jag skickade den. 

Vem skulle tro mig?”



Kommentarsfält SVT Nyheter september 2021



VARFÖR SKICKAR BARN OCH UNGA BILDER PÅ NÄTET?

Hot

Sextortion
(utpressning) 

(4 %)

Nyfikenhet (79 %)

Spänning/kick

”Alla andra gör det”

Ersättning

Hitta relation eller 

kärlek

Flirta

Förväntas skicka i en 

relation (32 %)

Bekräftelse (22 %)

Utforska sin 
sexualitet

Unga, sex och internet efter #metoo, 

Stiftelsen Allmänna barnhuset



Bilder från förundersökning i det så kallade 

”Snapchatärendet” – dom 2020



FÖRÖVARNA ÄR DÄR BARNEN ÄR





FÖRÖVARNA – VILKA ÄR DE?

• Äldre/jämnåriga
• Ensamhet/bristande vuxenkontakt i barndomen
• Påverkade av/konsumerar porr
• Män kontaktar flickor (97-99 % beroende på form av kontakt) medan kvinnor oftare 

kontaktar pojkar (58-75 % beroende på form av kontakt).
• Går det att förebygga?



SÅ GÅR FÖRÖVARNA TILL VÄGA

Tar kontakt/skapar en relation. Kommer med sexuella förslag. Hot/utpressning.  







Malin Joleby, 2021





SEXUELLA ÖVERGREPP – ETT FOLKHÄLSOPROBLEM

Karolinska Institutet december 2020 Barnafrid/Linköpings universitet



Dom Värmlands tingsrätt 2021



BARN SOM UTSATTS FÖR DIGITALT VÅLD …

… var betydligt oftare utsatta för andra typer av våld och 

sexuella övergrepp och hade betydligt oftare tagit emot 

ersättning för sex. 

… var oftare utsatta för mobbning på och utanför nätet.

… hade sämre kontakt och anknytning till sina föräldrar.

… hade sämre självkänsla och uppvisade en sämre psykologisk 

hälsa än andra. De hade mer ångest, mer symptom på 

depression, ilska, posttraumatisk stress, dissociation och 

sexuella bekymmer. 

… hade betydligt oftare ett självskadebeteende och skadade sig 

själva oftare med sex än ungdomar som inte varit utsatta för 

sexuella övergrepp över nätet.



SIGNALER/VAR UPPMÄRKSAM PÅ:

Barnet 
förändras

eller verkar 
orolig

Slutar med 
något hen 
tyckte var 

roligt tidigare

Drar sig 
undan, sömn-
svårigheter, 

ångest, 
nedstämd

Får ersättning 
(Swish, 

kläder, saker, 
spelvaluta, 
alkohol etc)

Agerar utåt 
och/eller 

visar inget alls

Döljer saker i 
sin telefon 
eller dator



SÅ KAN VI FÖREBYGGA UTSATTHET PÅ NÄTET 

Prata tidigt om 
bra och dåliga 
hemligheter

Berätta att 
man kan vara 

utsatt för 
brott också på 

nätet

Var nyfiken och 
engagerad. 

Fråga ofta om 
nätet – också 

om det positiva

Visa att du inte 
blir arg –

betona att du 
alltid hjälper 

om något 
händer online

Rutin att fråga 
om nätvardag, 

spel och     
kompisar online.

Koppla samtalet 
till föreläsning, 

bok eller 
nyheter



VÅGA FRÅGA – LYSSNA MED NÄRVARO

Ställ öppna 
frågor. Behåll 

lugnet

Fråga många 
gånger 

- ge inte upp!

Var intresserad. 
Låt barnet 

berätta i egen 
takt. 

Tro på 
barnet.

Skuldbelägg 
aldrig

Visa andra 
sätt att 

kommunicera 
med dig

Ta reda på 
det du 

behöver för 
att kunna 

hjälpa vidare



VIKTIGT FÖR DIG SOM VUXEN

Lyssna
Sätt

stopp
Sök

hjälp

👂 ✋ 👀



OM NÅGONTING HAR HÄNT

Lyft bort 
skulden. 

Om och om 
igen.

Var medveten 
om skammen 
i att själv har 
varit delaktig.

Om du inte vet -
säg det. Och att 
du kommer att 
ta reda på det 
du behöver.

Dölj dina egna 
känslor. Var 

närvarande och 
bekräftande.

Fortsätt vara 
en viktig 

vuxen. Håll 
det du lovar.

Polisanmäl vid 
misstanke om 
brott. Oro till 

socialtjänsten.



FÖLJ UPP/HJÄLP

➢ Ecpats stödlinje

➢ BRIS

➢ Mikamottagningarna/Ellencentret

➢ BUP Traumaenhet

➢ UMO, Novahuset, 1000 möjligheter



DIN LÄXA

• Våga prata om digitalt våld, samtycke och integritet online

• Lär av barnen

• Skaffa en gemensam plattform för samtalet om nätet (böcker, film, nyheter, 
poddar, Mathilda Hoflings sommarprat)

• Bli en trygg och viktig vuxen för dina och andras barn

• Sprid kunskapen från idag

• Stötta organisationer som arbetar med frågan



Safe selfie academy är kostnadsfritt för skolor. 
Vi utbildar också idrottsföreningar. www.safeselfieacademy.se





Kontakt: info@intetillsalu.se

Instagram: @engvallcaroline @safeselfieacademy

TikTok @safeselfieacademy

Podd: ”I nätets skugga – nätsexbrotten mot barn som skakade Sverige.”

www.safeselfie.se www.intetillsalu.se www.safeselfieacademy.se

Vill ditt företag eller förening stötta eller samarbeta med Safe selfie academy? 
Kontakta oss. 

Beställning av böcker: swish.mixmedia.se/betala 

mailto:caroline@intetillsalu.se
http://www.safeselfie.se/
http://www.intetillsalu.se/
http://www.safeselfieacademy.se/

