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Skyddar vi barn mot sexuell 
exploatering på nätet?  

– Utmaningar inom juridik och praktik  
 





Barnkonventionen 
Artikel 16- Varje barns rätt till privatliv ska respekteras 
 
Artikel 19- Varje barn har rätt att skyddas mot fysiskt eller psykiskt våld, övergrepp, vanvård 
och utnyttjande av föräldrar eller annan som har hand om barnet.  
 
Artikel 34- Varje barn har rätt att skyddas mot sexuella övergrepp och mot att utnyttjas 
I prostitution och pornografi. 
 
Artikel 35- Ingen får köpa eller sälja ett barn. Staten ska bekämpa handel med barn. 
 
Artikel 36- Varje barn ska skyddas mot alla former av utnyttjande.  
 
Artikel 39- Ett barn som utsatts för övergrepp och utnyttjande har rätt till 
rehabilitering och social återpassning. 



De största kända fallen av 
nätövergrepp 

• Alexandramannen (2007)- 58 flickor. Våldtäkter och grova sexuella utnyttjanden av underårig. Staffet blev 10 års 
fängelse och utvisning. 

 
• Kumlafallet- 20- tal flickor bl.a. 13 årig flicka tog sitt liv. Hot om att sprida bilderna. 
 
• Gotlandsfallet (2015)- Två män dömdes till fängelse I 6 år och 6 mån respektive 3 år och 9 månader för grova 

övergrepp mot 32 flickor I åldrarna 9-14 år. Flickorna förmåddes att posera och utföra grova sexuella handlingar på 
sig själva. 

 
• 24-årig man i Stockholm dömdes till fängelse 7 år och 9 månader för övergrepp på 60- flickor I åldern 12-18 år. 
• Boråsfallet- 46 årig man åtalad för övergrepp på 114 flickor. Har utgett sig för att vara ung flicka och på så sätt fått 

unga flickor att skicka avklädda bilder.   
 
• Järfällamannen- just nu i Attunda tingsrätt, 96 barn. Det yngsta 5 år gammalt. Mest flickor är offer. För första 

gången prövar åklagaren om det går att fälla någon för våldtäkt över nätet.  
 
 
 
 
 
 
 
 



Kan man bli våldtagen via internet? 
 
Ja, hävdar åklagarna som åtalat en 22-årig man för tio fall av våldtäkt mot 
barn och ytterligare minst 70 olika fall av sexuella övergrepp och ofredanden 
av barn på nätet. 
 
Nej, säger 22-åringens advokat Henrik Olsson Lilja, något stöd i 
lagstiftningen för det finns inte i dag. 
 
 (http://www.dn.se/sthlm/96-barn-kan-ha-fallit-offer-for-natpedofil/ ) 
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• Är det bara flickor som utsätts? 
 
• Varför skickar barnen bilder? 

 
• Är ett övergrepp på nätet lika allvarligt som andra övergrepp? Våldtäkt? 
 
• Vad tycker barn som skickat avklädda bilder är viktigt för andra barn eller vuxna att 

veta. 



5 873 ungdomar i åk 3 gymnasieskolan 



Nude selfies: What parents and 
carers need to know 

 



Kul/spännande                    Sex 
 
              Sexuellt risktagande  
  
        
                                  Tvång/hot                   Sexuella övergrepp 
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Skicka (n = 1 412) eller lägga ut 
avklädda bilder (n =119)/sexting 

Flickor 
% 

Pojkar 
% 

Alla 
% 

Sign 

a) Har du någonsin skickat avklädda 
filmer/bilder där bröst, kön eller 
rumpa syns? 

27 
 

22 
 

25 
 

*** 
 

b) Har du någonsin lagt ut avklädda 
filmer/bilder där bröst, kön eller 
rumpa syns på en community eller 
internetsajt? 
 

 
1.5 

 
2.6 

 
2.1 

 
** 

c)  a+b - sexting 27.5 22.8 25.4 *** 



Förfrågan om att skicka 
sexuella bilder 

• JA, svarade 15,5 % (12,4 % killar och 18 % tjejer) 
 
• 41,8 % hade skickat en bild (jfr 16,8 %) 

 



Vad är en ….. 
• Avklädd bild 
 
• Sexuell bild 



Varför skickar unga avklädda 
bilder? 

• Roligt/flirta eller träffa nya människor 
 
• Undersöka sin sexualitet 
 
• Ett sätt att få bekräftelse 
 
• Socialt accepterat/ för att andra gör det 
 
• Tillhör när man är i en kärleksrelation 
 
• Man har fått frågan eller blivit tvingad 





Kontext and Konsekvenser 

Kul/spännade       Tvång 

Simon                                   Vicky                       Lilly 



Simon    
S- Jag tror vi gick på en fest som grekiska gudar typ. 
EQ- Mmhm 
S- Så då var min bröstkorg bar, så det var ganska kul.  
EQ-Mmhm 
S- En ganska rolig bild 
EQ- Mmhm 
S- Men jag tror inte det var något positivt med den 
EQ- Okej. Något negativt? 
S- Jag tror det är en ganska neutral bild 

16 ISPCAN 2013, Dublin 



Kontext and Konsekvenser 

Kul/spännade       Tvång 

Simon                                   Vicky                       Lilly 



Vicky    
   
 
   Ja, först var det mer för att testa. Senare insåg jag att jag tyckte om det. Jag vet inte 

om de gillade det, men dom sa att de gjorde det. Och sedan ville man att det skulle 
bli ännu mer spännande och kanske dra ner lite så här. Och sedan blev det….i 
slutet att jag var helt naken och det blev hårdare… (tystnad). 

18 



Kontext and Konsekvenser 

Kul/spännade       Tvång 

Simon                                   Vicky                       Lilly 



Lilly    
   Ibland var det bara för att prata, för att inte vara ensam. Jag har alltid haft svårt 

att sova, så det har varit under natten. På dagen kan jag låtsas att inget har hänt, 
men på nätterna är det tufft. När jag var yngre rymde jag hemifrån. Jag hoppade ut 
från fönstret och träffade folk. Från början var det mest för att prata. De första 
åren när jag vågade att prata om hur dåligt jag mådde, då var det mycket om 
utseende. ” Skicka en bild”, och så fick jag bekräftat att det inte var något fel på 
mig. 

 
   Men sedan urartade det. Det blev mer och mer hot och jag bara var tvungen att 

skicka mer bilder. Men det spelade inte så stor roll eftersom jag inte gillade mig.  

20 



Riskbedömningar 

• Lita på mottagaren! 
 
• Lita på webbsidan 
 
• Säkert innehåll på bidlerna 
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Grooming   
 

 

 
1.Vänskapsskapande stadiet 

3.Riskbedömningsstadiet 

 
5. Sexuella stadiet 

 
2.Förhållandestadiet 

4. Stadiet av exklusivitet 



Har du innan 15 års ålder varit 
med om någon person som 
du tror eller vet var minst fem 
år äldre än du via Internet: 

Totalt 
n= 5 683-98 

% 

Man 
n= 2 499-502 

% 

Kvinna 
n= 3 130-35 

% 

Passar inte 
n= 52 

% 

  
P 

Försökt få dig att prata om 
sex? (1) 

  
17,3 

  
7,2 

  
25,2 

  
32,7 

  
***1/***2 

Bett dig visa avklädda bilder 
på dig själv eller liknande? (2) 

  
15,9 

  
4,3 

  
25,0 

  
30,8 

  
***1/***2 

Bett att få träffa dig för att 
göra något sexuellt? (3) 

  
11,2 

  
4,5 

  
16,4 

  
17,3 

  
***1/***2 

Visat eller skickat dig 
avklädda bilder? (4) 

  
16,3 

  
8,3 

  
22,6 

  
25,0 

  
***1/***2 

Grooming någon av 1-4 23,2 11,2 32,5 40.4 ***1/***2 
1 Chi2 test alla, 2 Chi2 test mellan man och kvinna. 

Grooming 



Har du lärt känna någon 
på Internet under de 
senaste 12 månaderna 
som du haft sex med 
online? 

Totalt 
n= 5 715  

% 

Man 
n= 2 519 

% 

Kvinna 
n= 3 143 

% 

Passar inte 
n= 53 

% 

  
P 

    
Ja, en gång 
Ja, flera gånger 
Alla 

  
3,3 
2,4 
5,7 

  
4,4 
3,9 
8,3 

  
2,4 
1,3 
3,6 

  
7,5 
1,9 
9,4 

***1/***2 

1 Chi2 test alla, 2 Chi2 test mellan man och kvinna. 

Har du lärt känna någon 
på Internet under de 
senaste 12 månaderna 
som du träffade offline 
och haft sex med? 

Totalt 
n= 5 710  

% 

Man 
n= 2 514 

% 

Kvinna 
n= 3 144 

% 

Passar inte 
n= 52 

% 

  
P 

    
Ja, en gång 
Ja, flera gånger 
Alla 

  
6,9 
4,0 

10,9 

  
7,4 
5,7 
13,1 

  
6,4 
2,7 
9,1 

  
9,6 
1,9 
11,5 

***1/***2 

1 Chi2 test alla, 2 Chi2 test mellan man och kvinna. 

     Online och offline sex 



  All 
N=5 715 

    n       % 

Man 
N = 2 519 
    n       % 

Woman 
N = 3 143 
     n       % 

This division 
doesn’t fit me 

  N = 53 
    n        % 

Stat 
Chi-2 

Yes     330    5.8    208    8.3    117    3.7     5        9.4 54,17 df=2 p<.001 
 
*53.14 df=1 <.001 

No, never 5 385  94.2 2 311  91.7 3 026   96.3   48      90.6 

  5 715 2 519 3 143   53 

Table 2.  Have you met someone on the Internet during the past 12 months that you had sex with online? 

Note: *difference between man and women 



  All 
N=326 

    n       % 

Man 
N = 205 

    n       % 

Woman 
N = 3 183 
     n       % 

This division 
doesn’t fit me 
  N = 54 
    n        % 

Stat 
Chi-2 

  

Yes    32    9.8     15     7.3     15    12.8     2       50.0 9,94 df=2 p=.007 
 
*2.67 df=1 n.s. No  294  90.2   190   92.7   102    87.2     2       50.0 

   326   205   117     4 

Table 3.   Did you feel persuaded, pressured or forced at some point? 
 

Note: *difference between man and women 



Age Have you met someone on 
the Internet during the past 
12 months that you had sex 

with online? 
 N = 318* 

Did you feel persuaded, 
pressured or forced at 
some point? 
 

N =32** 

                Yes       % Yes       %  

Younger than yourself                63      19.8               7       21.9 

Same age              132      41.5               8       25.0 

Somewhat older              149      46.9             20       62.5 

More than 5 years older                53      16.7               9       28.1 

Don’t know                28        8.8               1         3,1 

All              425*             45** 

Table X. Have you met someone on the Internet during the past 12 months that you had sex with online?  
How old was the other person? 

*Of the 318,  251 hade made it with one person  (78.9%), 44 with two, 17 with three 4 with four  and 2 two with 5 persons. The mean was 1.31 and SD 0.69. 
** Of the 32, 22 had made it with one person (68.8%), 8 with two and one each with 3 or  4 persons. 

 



Sexuellt övergrepp TSCC 
PTS 

M        SD 

TSCC totalt 
Total 

M        SD 

  

Nej (n = 4168-69)  5.50    4.57 26.93    18.92   

Ja (n = 1090-1092)   9.32    5.87 42.15    23.04 

   Ej kontakt/blottning    7.80    5.13 38.41   22.85 

   Kontakt    9.26    5.48 42.44   21.36 

   Penetrerande  10.78    6.60 45.16   24.84 

Table 6. Sexuella övergrepp och hälsa 
 



  Not applicable 
(a) 

N= 5 304-  
5 470 

    M     SD 

No (b) 
N = 283-293  

     
    M       SD 

Yes (c) 
N = 31-32 

  
  

   M     SD 

Stat 
Anova 
Post hoc Scheffe 

PBI         a/b   a/c     b/c    
   Mother care 30.09     6.26  27.75     7.01  26.19     7.71 *** **   
   Mother overprot 11.62     6.79  13.99     7.14  16.32     7.72 *** **   
   Father care 27.94     7.43  25.94     7.67  21.10     7.58 *** ** ** 
   Father overprot 10.56     6.61  12.57     6.95  16.26     7.09 *** *** * 
Rosenberg 21.13     6.63  20.25     6.82  15.25     7.23   *** *** 
TSCC             
   Anxiety   4.67     3.98    4.93     4.11    8.38     5.87   *** *** 
   Depression   5.10     4.50    5.67     4.85  10.97     6.96   *** *** 
   Anger   4.05     4.02    5.66     4.87    7.97     5.88 *** *** ** 
   PTS   6.14     5.21    7.30     5.57  11.78     7.18 ** *** *** 
   Dissociation   5.92     4.83    7.26     5.59  10.84.    6.83 *** *** *** 
   Sexual concern   2.16     2.44    3.75     3.05    4.72     3.98 *** ***   
   Total 29.27   20.50  37.01   23.54  56.03   32.89 *** *** *** 

Table 5. Did you feel persuaded, pressured or forced at some point? PBI, Rosenberg , TSCC and  All 
 

Note: * p<.05, ** p<.01, *** p<.001 

 



Mental health in clinical range 
(SCL-25, > 80 percentile) 
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images

 % 



Hur går det att förstå att barnen 
mår så dåligt? 

• Egen aktivitet 
 

• Lurade 
 

• Hotade 
 
• Rädd för vem som ska se bilder och chattloggar 
 
• Fantasin värre än verkligheten? 

 



SELLING SEX ONLINE 
[<1 %] 

ONLINE SEXUAL BEHAVIOUR 
[15 – 20 %] 

NO ONLINE SEXUAL BEHAVIOUR 
[80 – 85 %] 

Associations With Online Sexual Behaviours 

1. Sexualised life 
2. Poor health 
3. Maltreatment 
4. Risk taking behaviour 
5. Online harassment / abuse 

1. 2. 3. 4. 5. 



 
 
 

Hur skyddar vi barn i risk? 



Råd till unga från unga 
 
 

• Tänk efter innan du skickar! 
 

• Skicka bara avklädda bilder till någon du känner 

eller litar på.  
 

• Det är inte en självklar del av en relation  
 

• Känn dig aldrig pressad att skicka. 
 

• Skicka bara bilder som det  inte gör något om de sprids 
  

• Om du tvekar- skicka inte! 

 
 



Råd till föräldrar från unga 
 
 

• Håll dig uppdaterad om vad unga gör på nätet 
 
• Förstå att skicka bilder är en naturlig del av att växa upp 
  
• Diskutera med ditt barn vilka risker som finns med att skicka avklädda bilder 
 
• Om ditt barn råkar illa ut efter att ha sänt en avklädd bild, stötta och prata med ditt 

barn. Döm inte och bli inte arg! 
 
 



Råd till lärare och professionella från 
unga 

 
 

 
• All personal behöver kontinuerlig utbildning om unga och deras nätvanor 
 
• Alla elever måste får utbildning i skolan om hur man kan vara säker på nätet och 

innehålla både information om positiva möjligheter och negativa konsekvenser. 
 
• Utbildning till spridare! 
  
• Om bilder sprids på t.ex. skolan ska skolan agera genom att t.ex säga till alla 

elever att radera bilderna.  
 



 
 

 

 
Emma 
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”Han var ganska tyst...men hans mage……. 
 
Jag har kommit på att folk som är terapeuter….. 
Deras magar kurrar alltid. Jag tror att det är för att dom sitter stilla så mycket. Ja, så är 
det. 
 
De åtta personer jag träffade, deras magar kurrade alltid. Dålig mat? 
 
Magen sa mer än vad han gjorde under hela mötet.” 
         (Emma, 17) 
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Dags att prata om…. 
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• De flesta unga har inte sexuella relationer på nätet 
• Sexuella övergrepp på nätet kan se olika ut. Utred noggrant! 
• Ett övergrepp på nätet kan vara precis lika allvarligt, som andra 

sexuella övergrepp! 
 

• ENSKILDA BEDÖMNINGAR! 
 
 



Bra att tänka på! 
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Lyssna 

Fråga 

Avlasta skuld 

Samarbeta 

Fyll behovet med något 
annat! 

Inkludera familj 

( Josefin Skön, 2010) 

Rådgör med kollegor 

Var uthållig! 

Förvalta förtroendet 

Skydd! 

         Signaler 

Hjälp till psyk.utredn. 

Stå kvar! 

Lova inte mer än du kan hålla 





Nude selfies: What parents and 
carers need to know 
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