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Ta snacket!
Så pratar du med barn om sexuella övergrepp på nätet 
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Förord
ECPAT Sverige får ofta frågan om hur man kan skydda sitt barn på 
nätet. Vi brukar svara att det inte handlar om att begränsa eller 
förbjuda barnet att vara där. Det skulle vara som att förbjuda barnet 
från att delta i all social aktivitet. Istället måste vi vuxna hjälpa barnet 
att hantera nätet på ett säkert sätt utan oro, men också se till att 
barnet vet vad man kan göra om något faktiskt händer. 

Många upplever att det är svårt att prata med barn om sexuella 
övergrepp på nätet, trots att vi vet att det är en realitet. Att vi vuxna 
blir oroliga är inte ett skäl till att undvika att prata med barn om vad 
som händer på deras viktigaste arena. Tvärtom så måste vi göra det 
som vuxna alltid ska göra: lyssna, försöka förstå och stötta. Den här 
foldern handlar om hur vi alla kan bli bättre på det. 

Om något obehagligt eller farligt händer på nätet så finns en fördel 
jämfört med om det händer i den fysiska världen: du kan stänga av. 
Det är också det viktigaste rådet du kan ge ett barn som upplever -  
eller någon gång riskerar att uppleva - utpressning, hot, tjat eller 
kränkningar. Stäng av och prata med en vuxen!
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Det här är en folder om hur du som vuxen kan prata med ditt eller 
någon annans barn om sexuella övergrepp på nätet. Det är väldigt 
viktigt, men inte alltid lätt. Därför har vi samlat våra bästa tips om  
hur du kan göra. 

Här finns också fördjupande texter om hur du kan öva på att lyssna, 
fråga och bli en del av barnets liv på nätet, information om vilka 
rättigheter barn har och hur lagen ser ut när det kommer till  
övergrepp på nätet.

TRE SNABBA TIPS

 – Var delaktig i och nyfiken på barnets liv på nätet 
 – Prata om känslor, tankar och relationer
 – Fråga konkret om det som gör dig orolig

BARNETS RÄTTIGHETER
Ett barn är enligt svensk lag och FN:s konvention om barnets 
rättigheter en person som ännu inte har fyllt 18 år. I dag har alla 
världens länder utom USA antagit barnkonventionen. Det innebär att 
länderna lovar att se till så att varje enskilt barn som bor eller befinner 
sig i landet har tillgång till alla rättigheter enligt konventionen.

I artikel 34 och 35 står att det är landets skyldighet att se till så att 
inget barn utsätts för sexuella övergrepp, sexuellt utnyttjande eller att 
barn köps eller säljs. Barnkonventionen kommer att bli svensk lag den 
1 januari 2020. 

Det är viktigt att vi vuxna har koll på barnkonventionen och vilka 
rättigheter barn har. Du kan läsa mer om barnkonventionen på  
www.barnkonventionen.se.

Du som vuxen  
är viktig!
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VAD ÄR SEXUELLA ÖVERGREPP PÅ NÄTET?
Sexuella övergrepp på nätet kan handla om allt ifrån att någon 
övertalar ett barn att skicka bilder på sig själv till att ta kontakt med 
barn i sexuellt syfte eller att betala för att utnyttja barn sexuellt. 
Längre bak i foldern finns en förklaring av respektive brott men det 
viktigaste för dig som vuxen att känna till är att alla former av 
sexualbrott mot barn är allvarliga och att ansvaret alltid är förövarens.

Studier visar att övergrepp på nätet där barnet inte fysiskt har träffat 
förövaren kan få lika allvarliga konsekvenser som övergrepp utanför 
nätet. Om övergreppet dessutom har dokumenterats på bild eller film 
blir konsekvenserna för barnet ännu allvarligare.  Genom 
dokumentation och spridning av bilder och filmer får det övergrepp 
som barnet utsatts för aldrig ett slut, utan det pågår hela tiden. Detta 
kan påverka hela familjen och omgivningen under en lång tid framöver. 

BARNETS VÄRLD PÅ NÄTET
I stort sett alla barn i Sverige använder sig av nätet dagligen och 
många har en egen telefon. Nätet är en fantastisk plats där mycket 
positivt får plats, här finns spel, musik, communities, information, 
medier och vänner. För barnet är livet på nätet en del av vardagen, 
snarare än ett separat liv. Och precis som i livet utanför nätet 
förekommer även hot, trakasserier och övergrepp. Därför är det viktigt 
att prata med barnet om vilka strategier hen kan ha för att hantera 
olika situationer som uppstår. 

Kanske har barnet redan egna strategier och då är det viktigt att 
lyssna på dessa och guida barnet i hur hen kan göra på bästa sätt.

Förövare som tar kontakt med barn i sexuella syften använder sig  
ofta av tjat, smicker och hot för att få barnet att agera efter deras 
instruktioner. Barn som lever under otrygga förhållanden, med 
bristande anknytning till föräldrar eller andra närstående och barn 
som mår psykiskt dåligt är i särskild riskzon för att utsättas för 
övergrepp på nätet.  Men det är viktigt att känna till att vem som  
helst kan drabbas.
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VARFÖR LÄGGER BARN UT  
BILDER PÅ SIG SJÄLVA? 
Många barn är försiktiga och skulle inte svara om någon bad dem att 
skicka en bild eller lämna ut personliga uppgifter till okända, men det 
finns barn som gör det. En del blir lurade eller hotade till det, andra kan 
aktivt söka efter någon att prata med eller ha en sexuell relation med. 

Det kan vara en positiv känsla för ett barn att känna sig uppskattad  
av någon genom att skicka avklädda bilder och få bekräftelse på sitt 
utseende, något som senare kan övergå i olust och oro över bilderna. 
För ett barn är det svårt att förutse att hen kan komma att må dåligt 
av en bild som frivilligt tas hemma på rummet, när det inledningsvis 
känns tryggt och anonymt. Lika omöjligt kan det vara att överblicka 
konsekvenserna av att skicka en avklädd bild till en nära vän eller en 
partner, en bild som i framtiden kan läggas ut på nätet eller spridas  
till andra. 

För barn som tidigare upplevt sexuell utsatthet kan sådana bilder 
också bekräfta exempelvis känslor av självförakt som barnet kan bära 
på. Bilderna blir ett sätt att hantera ångest, nedstämdhet och 
självmordstankar. En annan anledning att skicka bilder på sig själv kan 
vara att barnet känner sig ensamt och har svårt att vända sig till 
föräldrar eller kompisar för att bli sedd och bekräftad. 

Det behöver inte röra sig om sexuella bilder. Vardagsbilder från någons 
sociala medie-konto kan publiceras i en sexuell kontext och sedan 
användas som utpressning i syfte att förmå barnet att skicka naken- 
bilder eller bilder där barnet begår sexuella övergrepp på sig själv.
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Att upptäcka signaler 
hos barnet
Barn som utsätts för hot på nätet berättar sällan självmant om det. 
Och om barn berättar så gör de det oftast för en kompis. 

Utsatta barn kan känna skam för att de har blivit lurade och för att det 
finns nakenbilder som riskerar att spridas. De kan känna rädsla och 
oro för vad som kommer hända med bilderna, för vad föräldrar och 
andra närstående ska tycka, för att inte bli trodda och för att 
övergreppen fortsätter när bilderna sprids vidare. De kan så klart även 
vara rädda för själva hoten och för förövaren.

Barn kan också uppleva att de bär skuld till det som hänt. Det måste 
vi vuxna intyga om att de inte gör!

Det går ibland att märka någon typ av oro hos ett barn som är utsatt. 
Hen kanske sover dåligt, förändrar sitt beteende eller skolkar mer. Att 
barnet plötsligt blir utåtagerande, isolerar sig, använder ett 
sexualiserat språk, får sömn- och koncentrationssvårigheter, 
humörsvängningar, trötthet eller blir avståndstagande kan också vara 
tecken på att något är fel.

Det är oerhört viktigt att vi vuxna är uppmärksamma på barnets 
signaler, att vi lyssnar och kontinuerligt frågar om barnets upplevelser 
på nätet. Många barn rapporterar att de uppfattar att vuxenvärlden är 
för tyst när det gäller sexuella övergrepp på nätet och att det är det 
värsta sveket.
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EN SIGNAL PÅ ATT NÅGOT ÄR FEL KAN VARA:

 – Förändring i beteendet
 – Oro
 – Skolk
 – Koncentrationssvårigheter
 – Sömnproblem
 – Sexualiserat språk
 – Att barnet vaktar sin dator eller mobil

VÅGA FRÅGA
Om en situation uppstår som gör dig orolig, utgå från din egen oro när 
du pratar med barnet. Vad är det som gör dig orolig? Verkar barnet ha 
förändrats? Har hen dragit sig undan från kompisar, blivit mer ut- 
agerande eller på andra sätt signalerat att hen inte mår bra? Visa att 
du är intresserad av att förstå hur barnet har det. Var tillåtande om 
humör eller beteende förändras, det kan bero på att hen befinner sig i 
en utsatt situation på nätet. Ställ konkreta frågor om det som gör dig 
orolig.

Det är lättare för barnet att berätta om hen får en konkret fråga. Även 
om barnet inledningsvis säger att allt är bra, fråga igen. Tid och 
förtroende är allt. Genom att nysta och fråga upprepade gånger visar 
du att du finns kvar och bryr dig.
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 – Hur ser en vanlig dag ut på nätet för dig? 

 – Har du varit med om att någon har frågat dig eller någon 
kompis om nakenbilder på nätet? 

 – Hur kändes det? 

 – Känner du att du kan prata med mig eller någon annan vuxen 
om det du är med om på nätet? 

 – Finns det någon annan du känner att du kan prata med? 

 – Har du hört talas om hur vuxna kan locka till sig nakenbilder 
från barn och unga? 

 – Hur tänker du kring det? 

 – Är du orolig för att bilder på dig riskerar att spridas på nätet 
eller att någon ska göra dig illa på något annat sätt? 

 – Hur pratar du och dina kompisar om de som har drabbats av 
spridda bilder och/eller filmer på nätet? 

 – Har du någon gång träffat någon i verkligheten som du 
tidigare bara träffat på nätet?

Exempel på  
frågor att ställa
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Du som har fått förtroendet att ta emot en berättelse från ett utsatt 
barn måste ta dig tid att lyssna. Barnet behöver mötas av någon som 
är intresserad och som bryr sig, det är därför viktigt att du tar dig tid 
att lyssna och anstränger dig för att förstå.

Försök att lägga dina egna känslor inför berättelsen åt sidan så att 
barnet själv får uttrycka sina. Låt barnet tala till punkt och avbryt inte 
med egna värderingar. Var lugn, ge dig själv tid att tänka så att du kan 
ställa följdfrågor och be om förtydliganden. Du behöver inte komma 
med lösningar med detsamma, det viktiga är att lyssna på barnet och 
låta det prata till punkt. 

En vanlig instinkt som förälder eller nära vuxen är att bli rädd och 
ställa frågor om varför barnet har gjort en sådan sak och hur barnet 
egentligen tänkte. Men om du skuldbelägger barnet kommer hen 
förmodligen inte att berätta mer. Kom ihåg att även om barnet 
skickade bilder eller filmer så är det den vuxna som bär ansvaret och 
dessutom begår ett eller flera brott när hen tittar på dem, sprider dem 
vidare och använder dem för utpressning. 

Det kan ta tid att smälta det du hört och om du känner att du inte 
behärskar eller förstår situationen – be om hjälp.

Får du förtroendet att  
ta emot en berättelse  
   – lyssna

Exempel på  
frågor att ställa
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Ta snacket –  
och gärna tidigt
Att börja prata om nätet och de plattformar och appar som barnet 
använder tidigt gör startsträckan kortare om barnet har något att 
berätta. När det gäller barn i förskoleåldern är det bra att som vuxen 
vara delaktig i barnets liv på nätet och gärna utforska saker tillsam-
mans. Hitta frågor som kan starta ett samtal om vad som känns bra 
och mindre bra. Be barnen visa! Låt dem vara experter och var själv 
en nyfiken vuxen. Prata om både det fantastiska med nätet och om 
riskerna.

Barn behöver förstå att det finns personer som ljuger om vilka de är på 
nätet och att de bör vara försiktiga med att skicka bilder eller lämna ut 
information om vad de heter och var de bor. Barn måste också få veta 
att vuxna kan använda sig av hot, smicker, mutor och utpressning för 
att få barnet att skicka bilder till exempel. Du behöver ge barnet 
verktyg att hantera en sådan situation. 

Att säga till barnet att hen ska stänga av appen, datorn eller telefonen 
är ett bra råd. Då ger du barnet tid att tänka, reflektera och i bästa fall 
prata med en vuxen. Det är viktigt att du är tydlig med att du och 
andra vuxna finns där för att hjälpa och stödja om något händer barnet 
på nätet, att hen kan berätta för dig även om någon har hotat eller 
sagt åt barnet att inte berätta.

Ett bra sätt att starta ett samtal om risker på nätet är att koppla det till 
omvärldshändelser som rör sexuell utsatthet på nätet. Fråga om barnet 
har hört talas om händelsen, vad hen tänker om situationen och hur 
barnet själv gör när någon okänd tar kontakt. Ni kan också passa på att 
prata om möjliga svar på frågor på nätet som inte känns bra. 

Genom att du själv tar upp diskussionen utifrån det aktuella exemplet 
signalerar du att du känner till att situationerna är vanliga. Det 
underlättar för barnet att berätta om något inte känns bra.
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ATT VÅGA TA SNACKET – EN SUMMERING

 – Prata när barnet vill, inte när du vill
 – Visa intresse och var nyfiken
 – Låt ditt barn visa dig vad hen gör på nätet
 – Lyssna utan att avbryta
 – Lyssna tills barnet har pratat till punkt
 – Ta dig tid att förstå och ge barnet gensvar
 – Använd barnets egna ord
 – Var inte rädd för att ställa ”fel” frågor
 – Avlasta barnet från skammen, om och om igen om så behövs
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Här kan du och  
ditt barn få stöd
UNGDOMSMOTTAGNINGEN PÅ NÄTET
Ungdomsmottagning på nätet finns till för unga mellan 12 och 25 år.

www.umo.se

BRIS
Bris driver barnens hjälptelefon och en vuxentelefon.

 – www.bris.se
 – Bris telefon för barn: 116 111
 – Bris telefon för vuxna: 077-150 50 50

RÄDDA BARNENS FÖRÄLDRATELEFON
Föräldrar eller andra vuxna kan få stöd via Rädda Barnens 
föräldratelefon och mail.

 – Rädda Barnens föräldratelefon: 020-786 786
 – Rädda Barnens föräldramail: foraldrar@rb.se

1000 MÖJLIGHETER
1000 Möjligheter är en ungdomsjour i Stockholm med chattverksam-
het som du hittar på 1000mojligheter.se

www.1000mojligheter.se
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KILLFRÅGOR
Killfrågor är en webbplats där de som är eller identifierar sig som killar 
kan diskutera och chatta.

www.killfragor.se

TJEJJOUREN
Tjejjourernas webbplats är till för de som är eller identifierar sig som 
tjejer där de kan diskutera och chatta.

www.tjejjouren.se

UNIZON
Unizon samlar över 130 kvinnojourer, tjejjourer, ungdomsjourer, jourer 
specialiserade på sexuella övergrepp och jourer för anhöriga till barn 
som utnyttjats sexuellt. Jourerna stöttar och skyddar kvinnor, tjejer, 
killar, barn, unga, transpersoner och män.

www.unizon.se

BUP, BARN- OCH UNGDOMSPSYKIATRIN – BUP.SE
BUP har en traumaenhet i Stockholm som är en specialiserade på 
barn och unga som har varit utsatta för sexuella övergrepp. BUP 
Elefanten i Linköping har god kunskap om och en mottagning för barn 
som utsatts för sexuella övergrepp på och utanför nätet.

 – www.bup.se
 – BUP Elefanten (Linköping) 010 -103 50 40
 – BUP Traumaenhet (Stockholm) 08-514 531 00
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Ditt tips kan  
göra skillnad!
ECPAT Hotline
Sist men inte minst: anmäl alltid om du misstänker att ett sexualbrott 
mot ett barn begåtts. Det kan du göra direkt till polisen, ring 114 14 eller 
på vår webbaserade hotline. I ett akut läge bör du alltid kontakta 112.

Till ECPAT Hotline kan du anonymt tipsa vid misstanke om sexualbrott 
mot barn. Det kan vara dokumenterade sexuella övergrepp på barn 
(barnpornografi), grooming, människohandel med barn för sexuella 
syften, barn som utnyttjats sexuellt i andra länder eller i Sverige.

Tipsen som skickas till ECPAT Hotline granskas av oss och hanteras 
sedan så att de så snabbt som möjligt når rätt person. Det kan vara 
polis i rätt land, Interpol, eller den som kan ta bort 
övergreppsmaterialet från nätet.

www.ecpathotline.se

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: så kallad 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 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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Olaga integritetsintrång: intrång i någon annans privatliv genom att 
sprida integritetskänsliga bilder som till exempel nakenbilder.
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08 – 598 920 00
info@ecpat.se
www.ecpat.se
www.ecpathotline.se

@ECPATSverige

Det här är en folder som handlar om hur du som vuxen kan prata med 
ditt eller någon annans barn om sexuella övergrepp på nätet. Det är 
inte alltid lätt och därför har vi samlat våra bästa tips så att du kan ta 
nästa samtal med ett barn i din närhet.

Här finns information om vilka rättigheter barnet har och hur lagen ser 
ut när det kommer till övergrepp på nätet, korta tips om hur du kan 
prata med barn i din närhet men också fördjupande texter om hur du 
kan öva på att lyssna, fråga och bli en del av barnets liv på nätet.


