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— Hej snygging 

— Hej 

— Skicka en bild ;) 

— Vaddå för bild? :) 

— Naket!! 

— Nä känner inte dig. 

— Lyssna din lilla hora! Jag känner folk som gillar att spöa på tjejer, de tvekar inte att hoppa på ditt huvud. Vill du det??? 

— Nej 

— Vill du ha problem? 

— Nej! 

— Jag kan se till att du blir våldtagen och att din familj blir dödad utan problem. Eller så kan vi komma överens om något. 

(Chattlogg hämtad från polisförhör) 
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”Jag var inte den populäraste tjejen i skolan och ibland blev jag retad. Bilderna gav mig massor av komplimanger, det var en väldigt positiv 
upplevelse. Jag var alltid nervös när jag skickade en bild och tänkte, ska han verkligen tycka om den? När jag fick svaret att jag var söt och 
snygg blev jag lättad – jag dög faktiskt. Men det var också spännande att skicka nakenbilder, jag visste att jag gjorde något som inte var riktigt 
rätt. 
 
Jag ville framstå som den bästa sortens tjej. Jag ville skicka bilder och göra dem glada, så jag har alltid velat ställa upp och aldrig velat vara 
den som gjorde dem besvikna. Men sedan dög inte ens bilder för vissa, då blev jag tvungen att göra filmer. Jag kände mig alltmer smutsig och 
äcklig som gjorde så här, men kunde ändå inte sluta – för det var ju det enda jag dög till. Jag var inte bra på något speciellt, inte på att rita, 
inte på att sjunga … då blev det här min grej.  
 
I början var jag noga med vilka jag skickade bilder till, men efter ett tag började jag känna ett begär att ta bilder. Fler. Ju naknare bilderna 
blev, desto mindre brydde jag mig om vem jag skickade dem till. Det kunde vara någon som jag precis hade skrivit ”hej” till, och som sedan 
helt plötsligt fick en bild på min rumpa. Jag hade dagar då jag slogs av vad som verkligen hände. Jag raderade allt, men kände mig snart 
tvungen att ta nya. Jag älskade det som killarna skrev, att de ville ligga med mig – det var ju nu jag dög. Min kropp dög, men inte jag.” 
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HUR TÄNKER MAN? 

 Nyfikenhet/upphetsning 
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”Om jag är på rätt humör går jag också igång sexuellt på att skicka vissa bilder till någon 
som vill se, men idag är jag mer försiktig med vad jag delar med mig av. När jag köpte min 
första egna mobiltelefon kunde jag börja ta bilder på mig själv med den. Bilderna blev en 
snabbare väg till fysiskt sex. Det gick helt enkelt fortare att komma till steget att ses när 
jag kunde visa en bild på mig själv. Många av dem jag skickade bilder till träffade jag sedan 
för sex.” 
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HUR TÄNKER MAN? 

 Nyfikenhet/upphetsning 

 Säkerhetstänk 
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”Jag skulle aldrig skicka en nakenbild till någon jag inte kände. I så fall suddar jag bort min 
tatuering och tar ut min piercing, så att ingen kan känna igen mig. Jag och min pojkvän 
skickar dock bilder till varandra hela tiden.” 
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HUR TÄNKER MAN? 

 Nyfikenhet/upphetsning 

 Säkerhetstänk 

 Bekräftelse/kick 

SafeSelfie.se 



”Jag var inte den populäraste tjejen i skolan och ibland blev jag retad, så jag 
koncentrerade mig redan tidigt på att sköta mitt och inte bry mig så mycket om mina 
klasskompisar. Bilderna gav mig massor av komplimanger, det var en väldigt positiv 
upplevelse. Jag var alltid nervös när jag skickade en bild och tänkte, ska han verkligen 
tycka om den? När jag fick svaret att jag var söt och snygg blev jag lättad – jag dög 
faktiskt. Men det var också spännande att skicka nakenbilder, jag visste att jag gjorde något 
som inte var riktigt rätt.” 
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HUR TÄNKER MAN? 

 Nyfikenhet/upphetsning 

 Säkerhetstänk 

 Bekräftelse/kick 

 Reglera känslor 
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”Jag inte tyckte om mig själv – och för att hitta bekräftelse i att jag ändå dög valde jag att 
prata med killar på internet. Nätet blev min tröst. Blygheten jag kände i verkligheten var 
som utraderad när jag chattade på internet. Och eftersom jag var uppfostrad att vara snäll 
och alla till lags sa jag ja när en kille frågade om jag kunde skicka bilder där jag visade lite 
hud. Det började med väldigt lite naket, men killen jag skickade till bad sedan om mer. 
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HUR TÄNKER MAN? 

 Nyfikenhet/upphetsning 

 Säkerhetstänk 

 Bekräftelse/kick 

 Reglera känslor 

 Hot 
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”Fattar du inte hur rädd jag är? Jag tänker på att ta livet av mig. Jag kommer inte våga gå 
till skolan. Jag tar livet av mig i morgon.” 
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SVÅRIGHETER FÖR BARNEN 

 Resursbrist/kunskapsbrist 

 Byråkrati 

 Lågt straffvärde 

 Intresse/engagemang 
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”Det var flickornas värsta mardröm och det fick enorma sociala konsekvenser för dem. En 
del har försökt begå självmord efteråt.” 

 

- Emelie Källfelt, åklagare/Husbypedofilen 
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Känslor 

 Nyfikenhet.  

 Rädsla 

 Skam.  

 Ensamhet.  
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”Den största rädslan jag kände var att familjen skulle få veta. Jag visste att de inte skulle tycka 
att det var rätt och jag visste också att de skulle förbjuda mig att sitta mer vid datorn. Datorn var 
viktig för mig, där fanns personerna som tog emot bilder av mig. När jag förlorade oskulden och 
berättade det för människorna i cybervärlden blev jag helt plötsligt så mycket mer attraktiv. 
Jag fick massor av komplimanger för mina bilder och började tänka att jag var snygg och sexig. 
Så utan att han bad mig skickade jag fler bilder, även utan bh. Snart bad han mig skicka en bild 
utan trosor. Jag ville inte, men han sa att han blev så varm inombords av att se mig, att han 
faktiskt blev kåt. Inte kunde jag väl lämna honom sådär?” 
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”Att en bild kan komma i fel händer kan förstöra allt, det kan förfölja en genom hela livet. 
Ändå kunde jag inte sluta. Jag blev beroende av kommentarerna. Jag visste inte varför, 
men jag intalade mig själv att jag äcklades när de sa att jag var vacker, snygg eller hade 
sexig kropp. Jag fyllde något som var otroligt tomt inuti mig och det blev nästan som en 
drog. Men när konversationen var slut och kameran avstängd fick jag ju inga fler 
kommentarer, vilket jag behövde. Jag trodde att de var bra för mig. Att jag skulle må så 
himla mycket bättre efteråt, vilket jag inte gjorde. Jag mådde bara sämre, kände mig ännu 
äckligare, ännu mer osedd. Jag behövde liksom mer, det blev ett beroende.” 
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Hur många? 

 20 procent exponerat sig på nätet. 
 

 Tjejer poserar mer 
 

 Killar avancerade sexuella beteenden framför webbkameran 
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Att berätta 
”Mina föräldrar vet fortfarande ingenting om alla nakenbilder som jag har skickat till främmande 
män. Jag känner inte för att berätta heller, det ligger något så himla skamfyllt i det hela. Det har 
ju med sex och min egen kropp att göra. Det känns som att de inte skulle förstå, det var ju liksom 
mitt eget beslut. Det var ju i slutändan jag som gjorde detta mot mig själv. Jag har inte blivit 
våldtagen, jag har inte blivit pressad att visa mig. Jag gjorde det självmant. Jag skäms 
fortfarande över det, och det är inget jag kan prata om så lätt. Jag fick godkänt i alla ämnen, trots 
att jag mådde så dåligt psykiskt. Jag började tacka nej till att träffa kompisar för att kunna skicka 
bilder. Ibland kunde jag inte gå och lägga mig utan att ha skickat några nya. Då hade jag ju gjort 
någonting bra. Då var jag snäll. Då dög jag.” 
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Att upptäcka 

 Oro. Sover dåligt/skolkar/sluter sig 
 

 Vaktar sin telefon eller dator. 
 

 Sexualiserat språk. 

 

 Utåtagerande beteende. 
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Att hjälpa 

 Skapa tid och förtroende 

 Viktigare att lyssna än att fråga varför 

 Förstå funktionen/belöningen i bilderna 

 Hitta strategier och vägar ut 

 Hjälp till med gränser 

 Rutin att fråga om internet 
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Caroline Engvall 
 

Virtuell våldtäkt  
– om unga och sexbilder på internet 
 
www.safeselfie.se, www.intetillsalu.se  
 
caroline@mixmedia.se 
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http://www.safeselfie.se/
http://www.intetillsalu.se/

