
	   	   	  

	  
	  
Surfa	  Lugnt,	  Ett	  filter	  i	  huvudet	  –	  för	  vuxna	  
	  
Här	  följer	  ett	  stolpmanus	  för	  föreläsningen.	  Om	  du	  inte	  är	  van	  att	  tala	  inför	  
folk	  så	  kommer	  här	  några	  tips	  på	  hur	  du	  kan	  förbereda	  dig	  på	  ett	  bra	  sätt.	  
	  
Läs	  igenom	  hela	  presentationen	  några	  gånger	  innan	  du	  ska	  hålla	  den.	  Du	  
behöver	  inte	  repetera	  hela	  om	  du	  inte	  vill,	  men	  testa	  att	  säga	  vissa	  
formuleringar	  högt,	  ändra	  orden	  om	  du	  inte	  känner	  dig	  helt	  bekväm	  med	  
dem.	  Gör	  föreläsningen	  till	  din,	  helt	  enkelt.	  
	  
	  
Bild	  1:	  Förberedelser	  
	  

• Se	  till	  så	  att	  du	  känner	  dig	  trygg	  i	  rummet.	  Kom	  gärna	  30	  minuter	  innan	  
du	  ska	  börja,	  så	  du	  kan	  få	  ordning	  på	  tekniken	  och	  ställa	  i	  ordning	  i	  
rummet.	  Ta	  ett	  varv	  runt	  i	  rummet	  så	  att	  du	  känner	  dig	  hemma.	  	  

	  
• Ställ	  datorn	  så	  du	  inte	  behöver	  vända	  dig	  i	  konstiga	  vinklar	  när	  du	  ska	  

byta	  sida	  i	  presentationen.	  
	  

• Tänk	  på	  att	  det	  är	  ingen	  annan	  förutom	  du	  som	  vet	  hur	  föreläsningen	  ska	  
vara,	  så	  om	  du	  glömmer	  något	  eller	  säger	  fel	  så	  är	  det	  ingen	  som	  kommer	  
att	  märka	  det.	  

	  
• Om	  någon	  ställer	  frågor	  du	  inte	  kan	  svara	  på	  så	  är	  det	  ingen	  fara.	  Med	  de	  

länkar	  som	  finns	  i	  presentationen	  så	  kommer	  personen	  i	  fråga	  
förmodligen	  kunna	  hitta	  svaret	  på	  sin	  fråga	  själv.	  

	  
• Om	  du	  är	  klar	  före	  utsatt	  tid	  så	  är	  det	  inget	  problem.	  Man	  kan	  diskutera	  

en	  stund,	  eller	  så	  får	  folk	  gå	  tidigare.	  Om	  du	  däremot	  märker	  att	  du	  
kommer	  dra	  över	  på	  tiden,	  kan	  det	  vara	  bra	  att	  säga	  det,	  så	  att	  de	  som	  
måste	  gå	  får	  en	  chans	  att	  göra	  det.	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



	   	   	  
	  
	  
	  
Bild	  2:	  Hur	  ser	  ungas	  nätvardag	  ut?	  
	  
För	  att	  inte	  bara	  visa	  siffror	  så	  kan	  man	  sammanfatta	  det	  hela	  i	  5	  punkter:	  
	  

1. Internet	  är	  en	  naturlig	  del	  av	  livet	  för	  de	  flesta	  av	  oss.	  För	  unga	  gäller	  
detta	  i	  särskilt	  hög	  grad.	  De	  träffar	  vänner	  där	  och	  delar	  med	  sig	  av	  sina	  
upplevelser.	  Ofta	  umgås	  de	  med	  samma	  människor	  som	  de	  umgås	  med	  i	  
sitt	  övriga	  sociala	  liv.	  

	  
2. Användarna	  av	  internet	  blir	  yngre	  och	  yngre,	  för	  fem	  år	  sedan	  var	  

debutåldern	  12-‐13	  år.	  Idag	  är	  debutanterna	  tio	  år	  yngre.	  
	  

3. Trots	  att	  det	  oftast	  pratas	  om	  att	  unga	  blir	  utsatta	  för	  negativa	  
upplevelser	  på	  nätet	  så	  får	  vi	  inte	  glömma	  att	  en	  majoritet	  aldrig	  varit	  
utsatta.	  När	  vi	  börjar	  prata	  med	  barn	  om	  internet	  är	  det	  viktigt	  att	  inte	  
utgå	  från	  att	  de	  har	  en	  negativ	  bild	  av	  internet	  och	  att	  det	  är	  farligt.	  
Snarare	  tvärtom.	  Risken	  är	  att	  unga	  slutar	  lyssna	  om	  du	  har	  en	  negativ	  
inställning	  till	  nätet.	  Däremot	  kan	  det	  vara	  bra	  att	  samtala	  kring	  vad	  som	  
kan	  dyka	  upp	  på	  nätet,	  och	  hur	  vi	  ska	  bete	  oss	  mot	  andra.	  

	  
4. Alla	  är	  på	  nätet,	  ja	  det	  är	  nästan	  så.	  Alla	  samhällsklasser	  använder	  

internet	  i	  lika	  stor	  utsträckning.	  Och	  det	  är	  stor	  variation	  kring	  vad	  man	  
faktiskt	  gör	  där.	  	  

	  
5. Du	  behövs	  på	  nätet!	  Det	  behövs	  vuxna	  som	  unga	  kan	  prata	  med	  om	  sina	  

upplevelser.	  Oavsett	  om	  de	  är	  positiva	  eller	  negativa!	  
	  
	  
	  
	  
Bild	  3:	  Andel	  som	  använder	  internet	  några	  gånger	  i	  veckan	  eller	  oftare	  
	  
Från	  12	  års	  ålder	  är	  en	  överväldigande	  majoritet	  online.	  Det	  är	  fler	  än	  någonsin	  
som	  är	  på	  nätet.	  Den	  största	  ökningen	  ser	  man	  i	  de	  yngre	  åldrarna,	  och	  det	  ger	  
även	  en	  fingervisning	  om	  att	  vi	  framöver	  kommer	  ha	  unga	  som	  väldigt	  tidigt	  gör	  
digital	  debut.	  Därför	  är	  det	  viktigt	  att	  vuxna	  i	  barns	  närhet	  vet	  vilka	  sidor,	  spel	  
och	  appar	  som	  är	  populära.	  De	  allra	  flesta	  spel	  eller	  appar	  har	  idag	  ett	  inslag	  av	  
social	  interaktion,	  så	  även	  om	  du	  bara	  spelar	  ett	  spel	  där	  du	  odlar	  på	  en	  farm,	  så	  
finns	  möjligheten	  att	  prata	  med	  andra	  och	  att	  andra	  kan	  prata	  med	  dig.	  
	  
Källa:	  Ungar	  och	  medier	  (Statens	  medieråd	  2013).	  
	  
	  
	  
	  
	  



	   	   	  
	  
Bild	  4:	  Hälften	  av	  3-‐åringarna	  är	  online	  
	  
Hälften	  av	  alla	  treåringar	  har	  varit	  online,	  42	  procent	  av	  tvååringarna.	  	  
Ofta	  består	  nätaktiviteterna	  av	  att	  titta	  på	  film,	  besöka	  enklare	  onlinespel	  eller	  
kanske	  titta	  på	  barnprogram	  och	  film	  via	  olika	  onlinetjänster.	  
	  
Det	  som	  är	  mest	  intressant	  är	  att	  tänka	  några	  år	  framåt	  i	  tiden.	  Vi	  kommer	  att	  ha	  
en	  generation	  barn	  med	  en	  enorm	  vana	  vid	  digital	  kommunikation	  och	  det	  ställer	  
stora	  krav	  på	  skolan	  och	  andra	  instanser	  som	  vill	  ha	  kontakt	  med	  unga.	  Vad	  
kommer	  de	  ungdomarna	  förvänta	  sig	  och	  kräva?	  
	  
	  
Bild	  5:	  Upplägg	  för	  föreläsningen	  
	  
Föreläsningen	  kommer	  att	  ta	  upp	  följande	  punkter.	  Det	  ingår	  också	  ett	  ”case”,	  en	  
fallbeskrivning	  med	  frågeställningar	  som	  bör	  lyftas	  och	  diskuteras.	  	  
	  
	  
Bild	  6:	  Vuxen	  närvaro	  på	  internet	  
	  
Men	  bara	  för	  att	  vi	  säger	  att	  du	  behövs	  där,	  betyder	  inte	  det	  att	  du	  måste	  bli	  
medlem	  på	  en	  massa	  sidor	  och	  sitta	  flera	  timmar	  framför	  datorn	  varje	  dag	  och	  
surfa	  omkring.	  Det	  kan	  handla	  om	  att	  bara	  veta	  hur	  en	  sida	  ser	  ut	  och	  hur	  den	  
fungerar.	  Att	  som	  vuxen	  veta	  hur	  man	  går	  till	  väga	  när	  man	  anmäler,	  eller	  bara	  
kan	  lyssna	  när	  de	  unga	  berättar,	  och	  faktiskt	  veta	  vad	  de	  pratar	  om.	  
	  
Det	  är	  viktigt	  att	  barn	  och	  unga	  har	  någon	  att	  vända	  sig	  till	  när	  det	  är	  svårt	  i	  livet,	  
eller	  då	  de	  behöver	  någon	  att	  bolla	  tankar	  med.	  Denna	  någon	  behöver	  inte	  vara	  
en	  professionell	  samtalskontakt,	  utan	  kan	  lika	  gärna	  vara	  en	  lärare,	  tränare,	  
teaterpedagog	  eller	  en	  kompis	  förälder.	  Svårigheterna	  behöver	  inte	  bestå	  av	  
mobbning,	  övergrepp	  eller	  psykisk	  ohälsa,	  utan	  kan	  handla	  om	  
ensamhetskänslor,	  kärleksbekymmer	  och	  oro	  inför	  framtiden.	  När	  barn	  och	  unga	  
saknar	  stödjande	  och	  närvarande	  vuxna	  växer	  risken	  för	  att	  de	  ska	  råka	  illa	  ut	  i	  
sitt	  sökande	  efter	  bekräftelse	  och	  uppskattning.	  
	  
Du	  tänker	  kanske	  ”Men	  var	  ska	  jag	  vara	  då?”,	  ”Finns	  det	  något	  jag	  kan	  göra	  för	  
ungdomar	  som	  vill	  prata	  på	  nätet?”	  eller	  ”Ungdomar	  vill	  väl	  inte	  prata	  med	  
någon	  som	  är	  så	  gammal	  som	  jag?”.	  Faktum	  är	  att	  unga	  anser	  det	  vara	  väldigt	  
viktigt	  att	  det	  finns	  vuxna	  som	  ser	  och	  bryr	  sig	  om.	  Kanske	  vill	  inte	  dina	  egna	  
barn	  prata	  med	  just	  dig,	  men	  att	  som	  vuxen	  engagera	  sig	  i	  någon	  form	  av	  chatt-‐
jour	  är	  oerhört	  värdefullt.	  	  
	  
Du	  behöver	  inte	  vara	  tekniskt	  bevandrad,	  sociala	  medier	  handlar	  om	  mänskliga	  
relationer.	  Du	  ger	  av	  din	  tid	  och	  ditt	  engagemang,	  inte	  ditt	  tekniska	  kunnande.	  	  
Som	  närvarande	  och	  intresserad	  vuxen	  är	  du	  en	  starkt	  bidragande	  orsak	  till	  att	  
barn	  och	  unga	  INTE	  far	  illa!	  Det	  är	  också	  viktigt	  att	  barn	  och	  unga	  kan	  komma	  i	  
kontakt	  med	  en	  vuxen	  samtalspart	  på	  nätet	  –	  OM	  DE	  VILL.	  Det	  finns	  idag	  många	  
olika	  aktörer	  som	  arbetar	  med	  samtalsstöd	  på	  nätet.	  	  



	   	   	  
	  
Bild	  7:	  Bekräftelse	  
	  
Vad	  är	  bekräftelsebehov?	  Bra	  eller	  dåligt?	  
	  
Hur	  bekräftar	  vi	  våra	  barn	  och	  unga	  omkring	  oss?	  Hur	  gör	  du?	  	  
	  
Kan	  de	  bara	  få	  uppmärksamhet	  på	  nätet?	  
Finns	  inga	  rätta	  svar,	  du	  måste	  tänka	  själv.	  Hur	  gör	  du	  själv	  på	  nätet?	  Hur	  gör	  
andra	  vuxna,	  lägger	  vi	  upp	  bilder	  på	  våra	  surdegar	  och	  träningsresultat?	  Jagar	  vi	  
gilla-‐markeringar?	  Om	  vi	  gör	  det,	  varför	  skulle	  inte	  unga	  vilja	  ha	  samma	  
uppmärksamhet	  och	  uppskattning?	  	  
	  
	  
Bild	  8:	  Klickerträning	  
	  
Varför	  tycker	  vi	  att	  det	  är	  så	  roligt	  när	  andra	  trycker	  ”gilla”	  på	  de	  inlägg	  och	  
bilder	  vi	  postar?	  För	  den	  som	  inte	  är	  en	  van	  internetanvändare,	  eller	  som	  helt	  
enkelt	  inte	  har	  intresset	  för	  sociala	  medier	  så	  kan	  det	  kännas	  helt	  
verklighetsfrämmande	  att	  söka	  så	  mycket	  uppskattning.	  Det	  kan	  också	  kännas	  
onödigt,	  ytligt	  och	  desperat.	  Varför	  bryr	  vi	  oss	  så	  mycket	  om	  vad	  andra	  
människor,	  som	  kanske	  inte	  ens	  är	  våra	  vänner,	  tycker	  och	  tänker?	  
	  
Den	  som	  tränar	  hundar	  använder	  sig	  ibland	  av	  en	  metod	  som	  heter	  
klickerträning.	  Det	  innebär	  att	  istället	  för	  att	  tillrättavisa	  hunden	  när	  den	  gör	  fel,	  
så	  belönas	  det	  önskade	  beteendet	  med	  hjälp	  av	  en	  ”klicker”,	  ett	  verktyg	  som	  ger	  
ifrån	  sig	  ett	  klickande	  ljud,	  följt	  av	  en	  belöning	  från	  hundföraren.	  En	  av	  
fördelarna	  med	  att	  använda	  sig	  av	  klickern	  är	  att	  den	  låter	  exakt	  likadant	  varje	  
gång,	  oberoende	  av	  förarens	  humör	  och	  dagsform.	  	  
	  
Vi	  upprepar	  gärna	  det	  vi	  får	  uppskattning	  för,	  hellre	  än	  låter	  bli	  det	  vi	  får	  skäll	  
för.	  Om	  vi	  går	  till	  oss	  själva	  -‐	  vad	  är	  det	  som	  sporrar	  oss	  att	  bli	  bättre	  och	  
anstränga	  oss	  mer?	  Det	  är	  i	  högre	  grad	  personer	  som	  ger	  oss	  uppskattning,	  än	  de	  
som	  klandrar	  oss.	  	  
	  
Om	  vi	  ska	  prata	  om	  vuxna	  internetanvändare,	  så	  kan	  vi	  kanske	  jämföra	  med	  
bilder	  på	  vår	  surdeg,	  vårt	  långkok	  eller	  senaste	  renoveringen.	  Vi	  vill	  också	  ha	  
uppskattning	  och	  gilla-‐markeringar.	  	  
	  
Med	  barn	  och	  unga	  talar	  vi	  ofta	  om	  innehållet	  i	  det	  man	  delar,	  men	  inte	  så	  
mycket	  om	  till	  vem	  man	  delar	  och	  varför.	  Att	  ha	  en	  diskussion	  om	  varför	  man	  
postar	  saker	  på	  nätet	  kan	  vara	  väldigt	  givande,	  då	  detta	  inte	  är	  ett	  ämne	  som	  
man	  normalt	  talar	  med	  unga	  om.	  Ställ	  er	  den	  frågan	  själv,	  varför	  postar	  ni	  en	  
status	  på	  Facebook	  eller	  en	  bild	  på	  Instagram?	  Förmodligen	  skiljer	  sig	  ditt	  svar	  
inte	  så	  mycket	  från	  vad	  en	  ung	  person	  skulle	  svara.	  
	  
	  
	  
	  



	   	   	  
	  
Bild	  9:	  
	  
Det	  finns	  skäl	  att	  påminna	  om	  att	  det	  inte	  är	  webbsidor	  som	  kränker	  barn	  och	  
ungdomar.	  Det	  finns	  alltid	  en	  människa	  bakom	  användaren.	  Detta	  är	  viktigt	  att	  
påpeka	  eftersom	  du	  som	  vuxen	  kan	  känna	  att	  det	  är	  omöjligt	  att	  hinna	  uppdatera	  
dig	  kring	  alla	  nya	  sajter	  och	  forum	  som	  dyker	  upp.	  	  
	  
Vi	  kommer	  aldrig	  att	  finna	  en	  metod	  för	  att	  totalt	  förhindra	  vuxna	  att	  kontakta	  
unga	  i	  dåliga	  syften.	  Vi	  måste	  arbeta	  ”inifrån	  och	  ut”,	  genom	  att	  stärka	  ungas	  
självkänsla	  och	  självförtroende.	  
Registrera	  dig	  och	  kika	  runt.	  Bilda	  dig	  en	  uppfattning	  om	  vad	  som	  händer	  på	  
sidorna.	  	  
	  
Och	  tänk	  på	  vad	  det	  är	  sajterna	  gör,	  vad	  går	  de	  ut	  på?	  Nätforum	  kommer	  och	  går	  
–	  några	  eller	  alla	  dessa	  tjänster	  har	  förmodligen	  bytts	  mot	  nya,	  men	  liknande,	  
tjänster	  inom	  de	  närmaste	  åren.	  
	  
	  
Bild	  10:	  Nästan	  alla	  använder	  internet	  i	  mobilen	  
	  
2013	  använder	  en	  fyraåring	  internet	  lika	  mycket	  som	  en	  15-‐åring	  gjorde	  för	  två	  
år	  sen.	  Barn	  surfar	  oftast	  med	  mobila	  enheter	  (surfplatta	  eller	  smartphone).	  När	  
utvecklingen	  går	  så	  fort	  blir	  viktigt	  att	  unga	  har	  en	  vuxen	  att	  prata	  med	  om	  det	  
som	  kan	  dyka	  upp	  på	  nätet.	  Det	  är	  bra	  om	  du	  som	  vuxen	  försöker	  hänga	  med	  
någorlunda	  och	  är	  ”digitalt	  mentalt	  närvarande”.	  
	  
	  
Bild	  11:	  Nätet	  som	  arena	  för	  sex	  och	  kärlek	  
	  
Det	  ställs	  höga	  krav	  på	  att	  barn	  och	  unga	  ska	  kunna	  hantera	  allt	  som	  dyker	  upp	  
på	  nätet	  
	  
Förekom,	  berätta	  vad	  som	  kan	  dyka	  upp	  på	  nätet	  utan	  att	  skrämmas.	  Var	  tydlig	  
med	  att	  vad	  det	  än	  dyker	  upp	  så	  kan	  barnet	  komma	  till	  dig	  och	  berätta.	  Om	  så	  
sker	  är	  det	  viktigt	  att	  du	  inte	  dömer	  och	  skuldbelägger	  barnet.	  Det	  kan	  vara	  lätt	  
att	  få	  ur	  sig	  ”Men	  varför	  ÄR	  du	  på	  den	  sidan	  då?”.	  Risken	  är	  att	  du	  då	  inte	  får	  höra	  
mer	  om	  vad	  som	  händer	  på	  nätet.	  	  
	  
Unga	  är	  nyfikna	  och	  det	  är	  lätt	  att	  knyta	  kontakter	  på	  nätet.	  Oftast	  går	  det	  bra.	  
Ibland	  dyker	  det	  upp	  oönskade	  kontakter	  –	  då	  behövs	  du	  som	  vuxen.	  
	  
Unga	  vet	  vilka	  risker	  som	  finns	  online,	  och	  har	  ofta	  en	  tanke	  om	  hur	  de	  ska	  
hantera	  dessa.	  Samtidigt	  tar	  de	  medvetet	  risker,	  enligt	  Ungdomsstyrelsens	  
undersökning	  Se	  Mig	  (2009).	  Med	  det	  i	  åtanke	  är	  det	  viktigt	  att	  inte	  skuldbelägga	  
barnet	  för	  deras	  aktiviteter	  online.	  De	  vet	  ofta	  vad	  det	  är	  som	  medför	  risker,	  men	  
agerar	  ibland	  emot	  denna	  vetskap.	  	  	  
	  
	  



	   	   	  
	  
Bild	  12:	  Unga	  sex	  och	  internet	  
	  
Ungas	  sexualitet	  har	  alltid	  upprört	  och	  berört.	  Det	  blir	  det	  ofta	  starka	  reaktioner	  
från	  vuxenvärlden	  när	  ungdomars	  sexuella	  erfarenheter	  och	  praktiker	  kommer	  
på	  tal.	  Det	  kan	  handla	  om	  allt	  från	  stringtrosor	  till	  att	  ha	  många	  partners.	  
	  
Nu	  har	  det	  tillkommit	  orosobjekt,	  bland	  dem	  webcam-‐sex	  och	  utmanande	  bilder.	  
Vi	  ser	  ofta	  löpsedlar	  och	  artiklar	  som	  fokuserar	  på	  barn	  och	  unga	  som	  har	  
utnyttjats	  av	  vuxna	  för	  posering	  via	  webbkamera.	  Vi	  hör	  mindre	  ofta	  talas	  om	  
unga	  som	  använder	  webcamsex	  för	  att	  utforska	  sin	  sexualitet	  tillsammans	  med	  
en	  partner,	  eller	  som	  ett	  alternativ	  till	  en	  tillfällig	  sexuell	  kontakt	  utanför	  nätet.	  	  
	  
Det	  är	  viktigt	  att	  komma	  ihåg	  att	  ansvaret	  alltid	  ligger	  hos	  förövaren	  (vuxen	  eller	  
ungdom).	  De	  får	  inte	  utnyttja	  barn	  och	  ungdomar.	  Det	  är	  olagligt,	  det	  är	  
kränkande	  och	  det	  ställer	  till	  stor	  skada.	  Problemet	  kan	  aldrig	  ligga	  hos	  unga	  
som	  är	  sexuellt	  aktiva,	  problemet	  ligger	  i	  att	  internet	  kan	  användas	  som	  kanal	  för	  
olaglig	  spridning	  av	  bilder	  och	  filmer	  med	  sexuellt	  innehåll.	  	  
	  
Ungdomars	  utsatthet	  får	  aldrig	  någonsin	  vändas	  emot	  dem.	  Vuxenvärlden	  får	  
inte	  skuldbelägga	  unga	  som	  utsätts	  för	  kränkande	  behandling,	  vare	  sig	  det	  
handlar	  om	  mobbning	  i	  skolan	  eller	  när	  bilder	  med	  sexuellt	  innehåll	  sprids	  på	  
nätet.	  Vi	  måste	  aktivt	  arbeta	  för	  att	  skulden	  läggs	  där	  den	  hör	  hemma	  –	  hos	  
förövaren.	  Vem	  har	  egentligen	  spridit/kränkt?	  	  
	  
	  
Bild	  13:	  Om	  det	  har	  hänt.	  
	  

• Lyssna	  och	  står	  kvar	  	  
	  	  	  	  	  
Lyssna	  på	  vad	  den	  unga	  har	  att	  säga.	  Döm	  inte,	  prata	  inte	  om	  att	  ”hämnas”	  på	  
den	  som	  gjort	  nåt.	  Lyssna	  på	  barnets	  historia	  och	  be	  dem	  visa	  dig	  när	  de	  känner	  
sig	  redo	  att	  göra	  det.	  
	  

• Samla	  bevis	  
	  
Hjälp	  barnet	  att	  samla	  bevis,	  detta	  genom	  att	  exempelvis	  ta	  en	  skärmdump	  på	  
sidan.	  Om	  det	  finns	  mejl	  eller	  sms,	  skicka	  dessa	  vidare	  till	  en	  annan	  mejladress.	  
Om	  ni	  är	  fler	  vuxna	  i	  närheten	  och	  om	  det	  är	  ok	  för	  barnet	  -‐	  låt	  ännu	  en	  vuxen	  
titta	  på	  det	  som	  finns,	  för	  att	  det	  ska	  finnas	  fler	  vittnen	  om	  det	  går	  vidare	  till	  
eventuella	  förhör	  och	  rättegång.	  
	  

• Anmäl	  till	  webbsidan	  	  
	  
På	  de	  allra	  flesta	  webbsidor	  finns	  det	  olika	  sätt	  att	  anmäla	  olämpligt	  innehåll.	  
Kolla	  hur	  man	  gör	  det	  på	  just	  denna	  sajt	  och	  hjälp	  barnet	  att	  anmäla.	  
	  
	  
	  



	   	   	  
	  

• Polisanmäl	  	  
	  
Om	  det	  är	  upprepade	  och	  grova	  kränkningar	  skall	  man	  polisanmäla.	  Detta	  är	  
viktigt	  av	  flera	  skäl.	  Dels	  för	  att	  polisen	  ska	  bli	  uppmärksam	  på	  just	  den	  aktuella	  
kränkningen,	  men	  även	  för	  att	  det	  ofta	  handlar	  om	  systematiska	  kränkningar	  av	  
samma	  gärningsman	  och	  att	  det	  kan	  finnas	  flera	  offer.	  Den	  som	  utsätter	  andra	  på	  
nätet	  gör	  det	  ofta	  mot	  flera,	  och	  om	  sajterna	  och	  polisen	  inte	  görs	  uppmärksam	  
på	  detta	  är	  det	  svårt	  att	  stoppa.	  Det	  är	  helt	  enkelt	  viktigt	  att	  anmäla	  även	  för	  
andras	  skull,	  inte	  bara	  sin	  egen.	  	  
	  
	  
Bild	  14:	  Samla	  bevis	  
	  

• För	  att	  det	  ska	  gå	  att	  föra	  talan	  mot	  den	  som	  utsatt	  dig	  krävs	  dels	  att	  det	  
går	  att	  identifiera	  vem	  personen	  är,	  och	  dels	  att	  det	  finns	  tillräckliga	  bevis.	  
S.k.	  ”skärmdumpar”	  eller	  andra	  fotografier	  kan	  utgöra	  bra	  bevis	  och	  det	  
är	  därför	  viktigt	  att	  du	  själv	  försöker	  göra	  skärmdumpar/fotografier	  som	  
visar	  vad	  du	  råkat	  ut	  för.	  Allra	  bäst	  är	  om	  du	  också	  kan	  skriva	  ut	  
skärmdumparna	  och	  få	  intygat	  av	  någon	  annan	  att	  de	  är	  äkta	  och	  
stämmer	  överens	  med	  internetsidan,	  till	  exempel	  genom	  att	  personen	  
signerar	  utskrifterna.	  
	  

• En	  annan	  metod	  för	  att	  se	  till	  att	  det	  finns	  bra	  bevis	  är	  att	  du,	  efter	  att	  du	  
skärmdumpat	  eller	  fotograferat	  den	  kränkande	  informationen,	  skickar	  en	  
länk	  till	  sidan	  med	  kränkningen	  eller	  visar	  upp	  sidan	  för	  en	  vän	  eller	  
någon	  annan,	  som	  sedan	  om	  det	  behövs	  kan	  intyga	  att	  den	  bild	  du	  tagit	  
inte	  är	  ett	  montage.	  	  

	  
Vad	  är	  en	  skärmdump?	  En	  skärmdump	  kan	  även	  kallas	  screenshot	  och	  är	  en	  
digital	  bild	  som	  föreställer	  en	  skärmbild	  vid	  ett	  givet	  ögonblick.	  Hur	  du	  gör	  en	  
skärmdump	  beror	  på	  vad	  du	  har	  för	  dator.	  	  
	  
På	  en	  iPhone	  gör	  du	  en	  skärmdump	  genom	  att	  hålla	  inne	  den	  stora	  knappen	  
under	  skärmen,	  samtidigt	  som	  du	  trycker	  en	  gång	  på	  den	  lilla	  knappen	  ovanpå	  
telefonen	  (”avstängningsknappen”)	  	  
	  
På	  en	  HTC	  gör	  du	  en	  skärmdump	  genom	  att	  hålla	  ner	  avstängningsknappen	  och	  
”hemknappen”	  samtidigt.	  
	  
På	  en	  bärbar	  PC	  gör	  du	  en	  skärmdump	  genom	  att	  trycka	  ner	  FN-‐knappen	  och	  Prt	  
sc	  (print	  screen)	  samtidigt.	  På	  Windows-‐datorer	  finns	  även	  ett	  
skärmklippsverktyg	  under	  Tillbehör	  på	  program-‐menyn.	  Bra	  om	  man	  vill	  spara	  
en	  del	  av	  skärmbilden.	  
	  
På	  en	  Mac	  gör	  du	  en	  skärmdump	  genom	  att	  trycka	  ner	  Command-‐shift-‐3	  	  
Du	  kan	  naturligtvis	  googla	  på	  hur	  du	  ska	  göra	  eller	  läsa	  
telefonens/datorns/surfplattans	  bruksanvisning.	  
	  



	   	   	  
Källa:	  Juridikinstitutet.se	  
Bild	  15:	  Lagen	  och	  internet	  
	  
Det	  finns	  skydd.	  Tanken	  är	  inte	  att	  du	  som	  förälder	  och	  vuxen	  ska	  kunna	  rabbla	  
alla	  lagar	  och	  regler	  utantill	  för	  att	  på	  så	  sätt	  kunna	  hjälpa	  barn	  och	  unga	  som	  
utsätts	  på	  nätet.	  Det	  viktiga	  är	  att	  veta	  att	  det	  finns	  skydd	  mot	  kränkningar	  på	  
nätet,	  precis	  som	  mot	  kränkningar	  utanför	  nätet.	  	  
	  
De	  flesta	  av	  de	  lagar	  som	  kan	  komma	  i	  fråga	  ser	  du	  här.	  	  
	  
När	  vi	  hör	  ordet	  barnpornografi	  tänker	  vi	  ofta	  på	  pedofilnätverk	  och	  vuxna	  som	  
tittar	  på	  små	  barn	  i	  sexuella	  situationer.	  Så	  behöver	  det	  inte	  vara.	  Om	  du	  sprider	  
en	  bild	  där	  en	  person	  under	  18	  år	  är	  i	  en	  sexuell	  situation,	  så	  är	  det	  
barnpornografibrott.	  Oavsett	  hur	  gammal	  du	  själv	  är.	  	  
	  
De	  här	  lagarna	  finns	  eftersom	  det	  är	  förbjudet	  att	  bete	  sig	  hur	  som	  helst,	  på	  nätet	  
och	  utanför.	  	  
	  
	  
Bild	  16:	  Källkritik	  -‐	  det	  verkar	  så	  enkelt	  
	  
Vi	  vet	  egentligen	  att	  allt	  som	  står	  i	  tidningen	  inte	  är	  sant,	  ändå	  är	  det	  inte	  särskilt	  
många	  som	  källgranskar	  nyhetsmedias	  rapportering	  varje	  morgon.	  Vi	  vet	  i	  ännu	  
högre	  grad	  att	  allt	  som	  står	  på	  internet	  definitivt	  inte	  är	  sant,	  ändå	  sprids	  artiklar	  
och	  information	  som	  helt	  saknar	  sanningshalt	  dagligen.	  
	  
Hur	  kan	  det	  bli	  så?	  
	  
En	  förklaring	  är	  att	  vi	  helt	  enkelt	  inte	  orkar	  kontrollera	  all	  information	  vi	  möter.	  	  
Som	  vuxen	  måste	  du	  föregå	  med	  gott	  exempel.	  
	  
Ett	  tag	  cirkulerade	  det	  en	  bild	  på	  Facebook,	  föreställande	  fyra	  barn.	  Texten	  
under	  bilden	  förklarade	  att	  dessa	  barn	  hade	  stulit	  en	  telefon	  och	  nu	  använde	  den	  
för	  att	  ladda	  upp	  bilder	  till	  en	  Facebook-‐konto	  knutet	  till	  telefonen.	  Personen	  
som	  lagt	  upp	  bilden	  vill	  nu	  ha	  hjälp	  att	  hitta	  barnen	  för	  att	  kunna	  straffa	  dem.	  
Bilden	  fick	  stor	  spridning	  och	  många	  arga	  kommentarer.	  	  
	  
Problemet	  var	  bara	  att	  bild	  och	  text	  var	  falska.	  Barnen	  hade	  ingenting	  med	  någon	  
stulen	  telefon	  att	  göra.	  	  
	  
De	  här	  bilderna	  och	  artiklarna	  är	  gjorda	  för	  att	  vi	  ska	  bli	  arga	  och	  vilja	  sprida	  
budskapet	  vidare.	  Innan	  vi	  gör	  det	  kan	  det	  vara	  bra	  att	  ställa	  sig	  några	  frågor.	  Se	  
följande	  bild.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



	   	   	  
	  
Bild	  17:	  Fem	  V	  som	  i	  Viktigt	  
	  
Några	  frågor	  vi	  kan	  ställa	  oss	  innan	  vi	  delar	  bilder	  och	  texter	  på	  sociala	  medier.	  	  
Vi	  söker	  gärna	  enkla	  svar,	  men	  vi	  måste	  börja	  engagera	  oss.	  Internet	  är	  här	  för	  
att	  stanna,	  vare	  sig	  vi	  vill	  det	  eller	  inte.	  Vi	  måste	  kunna	  förhålla	  oss	  till	  att	  alla	  har	  
”sändningstillstånd	  dygnet	  runt”	  på	  nätet.	  Vi	  måste	  själva	  vara	  kritiska	  och	  
källgranska	  de	  påståenden	  vi	  möter.	  
	  
Vad	  är	  ett	  rykte?	  Är	  det	  sant	  eller	  inte?	  Det	  är	  lätt	  att	  bli	  upprörd	  och	  arg	  över	  
bilder	  och	  texter	  på	  Facebook	  eller	  Twitter.	  	  	  
	  
Ingen	  rök	  utan	  eld?	  Det	  är	  då	  vi	  måste	  lyfta	  händerna	  från	  tangenterna,	  fundera	  
och	  ifrågasätta.	  	  
	  
Det	  är	  viktigt	  att	  samtala	  kring	  att	  olika	  avsändare	  har	  olika	  agendor.	  Det	  är	  till	  
exempel	  stor	  skillnad	  på	  om	  ett	  budskap	  sprids	  av	  Socialdemokraterna	  eller	  
Sverigedemokraterna.	  Olika	  politiska	  partier	  beskriver	  verkligheten	  på	  olika	  sätt.	  
Gå	  inte	  in	  på	  vad	  som	  är	  ”rätt”	  respektive	  ”fel”,	  utan	  tala	  istället	  om	  vikten	  att	  
ifrågasätta	  det	  vi	  ser	  och	  läser,	  framför	  allt	  om	  det	  gör	  oss	  arga.	  
	  
När	  vi	  delar	  kränkande	  inlägg,	  bilder	  eller	  filmer	  blir	  vi	  automatiskt	  delaktiga	  i	  
kränkningen.	  	  
	  
	  
Bild	  18:	  Värt	  att	  tänka	  på	  
	  
Det	  är	  viktigt	  att	  vi	  vuxna	  föregår	  med	  gott	  exempel	  när	  det	  kommer	  till	  
ryktesspridning.	  Vi	  kan	  inte	  kräva	  att	  våra	  ungdomar	  ska	  vara	  källkritiska	  och	  
selektiva	  när	  det	  kommer	  till	  spridning	  av	  bilder	  och	  rykten,	  om	  vi	  samtidigt	  
ägnar	  oss	  åt	  just	  det.	  	  
	  
Det	  är	  samma	  mekanism	  som	  får	  tusentals	  ungdomar	  att	  följa	  ett	  konto	  på	  
Instagram	  som	  ägnar	  sig	  åt	  att	  peka	  ut	  unga	  tjejer	  och	  killar	  som	  horor.	  	  
	  
Vi	  måste	  lära	  oss	  att	  stanna	  upp,	  räkna	  till	  tio	  och	  tänka	  efter	  innan	  vi	  delar	  med	  
oss	  av	  information	  på	  nätet.	  	  
	  
	  
Bild	  19:	  Mer	  att	  tänka	  på	  
	  
Vi	  har	  alla	  en	  föreställning	  om	  vem	  det	  är	  som	  utnyttjar	  barn	  och	  unga	  på	  
internet.	  Ofta	  är	  det	  tanken	  på	  en	  medelålders	  man	  som	  har	  en	  pedofil	  läggning	  
som	  hoppar	  på	  barn	  utomhus.	  
	  
Faktum	  är	  att	  det	  inte	  är	  så	  vanligt.	  Den	  vanligaste	  förövaren	  är	  någon	  ungdomen	  
känner,	  det	  kan	  vara	  en	  vuxen	  eller	  någon	  i	  ungdomens	  egen	  ålder.	  	  
	  



	   	   	  
Den	  som	  sprider	  bilder	  med	  sexuell	  anknytning	  på	  barn	  och	  unga	  under	  18	  år	  
gör	  sig	  sannolikt	  skyldig	  till	  barnpornografibrott.	  Det	  är	  ett	  brott	  med	  hög	  
straffskala.	  Bilderna	  kan	  i	  värsta	  fall	  få	  en	  oerhörd	  spridning.	  
	  
Fokusera	  inte	  för	  mycket	  på	  de	  olika	  sociala	  och	  tekniska	  tjänsterna,	  utan	  på	  hur	  
de	  unga	  väljer	  att	  använda	  dem.	  Kränkningar	  kommer	  inte	  automatiskt	  med	  nya	  
appar	  och	  sajter	  utan	  beror	  på	  hur	  de	  används.	  
	  
Det	  är	  naturligt	  för	  unga	  människor	  att	  söka	  uppskattning	  hos	  sina	  vänner,	  
föräldrar	  eller	  andra	  som	  finns	  i	  ens	  omgivning.	  Detta	  är	  inte	  något	  som	  är	  nytt	  
för	  unga	  idag,	  men	  de	  tekniska	  lösningarna	  ger	  nya	  möjligheter	  att	  ta	  kontakt	  och	  
visa	  upp	  saker	  som	  ger	  uppskattning.	  
	  
	  
Bild	  20:	  	  
	  
När	  man	  pratar	  med	  barn	  och	  unga	  som	  är	  utsatta	  så	  ser	  man	  ofta	  att	  det	  finns	  en	  
situation	  av	  utsatthet	  även	  utanför	  nätet.	  Nätet	  är	  inte	  orsaken	  till	  utsatthet,	  men	  
ofta	  blir	  det	  ytterligare	  en	  kanal	  att	  vara	  utsatt	  på.	  
	  
Enligt	  Ungar	  och	  medier	  (Statens	  medieråd,	  2013)	  är	  det	  88	  procent	  av	  9-‐12	  
åringarna	  och	  80	  procent	  av	  13-‐16	  åringarna	  som	  svarar	  att	  de	  inte	  varit	  med	  
om	  att	  någon	  mobbat	  eller	  varit	  elaka	  mot	  dom	  på	  nätet,	  Endast	  en	  procent	  av	  
13-‐16	  åringarna	  uppger	  att	  det	  upprepade	  gånger	  blivit	  mobbade	  på	  nätet.	  
	  
I	  rapporten	  Nätkränkningar	  (Lunds	  universitet,	  2014)	  anger	  nästan	  hälften	  av	  de	  
svarande	  16-‐25	  år	  att	  de	  ”vid	  något	  enstaka	  tillfälle”	  känt	  sig	  kränkta	  av	  något	  
som	  andra	  skrivit	  om	  dem	  på	  nätet.	  Sex	  procent	  anser	  att	  detta	  har	  hänt	  ”flera	  
gånger”,	  mindre	  än	  en	  procent	  svarar	  ”ofta”.	  	  
	  
Även	  låga	  procenttal	  motsvarar	  många	  individer	  i	  absoluta	  tal.	  Varje	  
procentenhet	  står	  för	  ungefär	  1	  000	  ungdomar	  i	  en	  årskull.	  
	  
Det	  som	  ofta	  gör	  att	  det	  som	  händer	  på	  nätet	  blir	  större	  än	  det	  utanför	  är	  att	  
spridningen	  	  blir	  så	  stor	  och	  omedelbar,	  samt	  att	  konsekvenserna	  ofta	  blir	  att	  de	  
bilder	  och	  texter	  som	  läggs	  ut	  inte	  går	  att	  få	  bort.	  
	  
När	  man	  väl	  blir	  utsatt	  så	  är	  det	  tyvärr	  väldigt	  få	  som	  väljer	  att	  berätta	  för	  en	  
vuxen	  eller	  anmäla,	  det	  vanligaste	  man	  gör	  är	  att	  blockera	  personen,	  eller	  inte	  
göra	  något	  alls.	  
	  
	  
Bild	  21:	  Case	  
	  
Läs	  upp	  berättelsen	  och	  be	  publiken	  diskutera	  frågorna	  i	  följande	  bild	  i	  ca	  5-‐10	  
minuter	  i	  bikupor	  (det	  vill	  säga	  i	  grupp	  om	  2-‐3	  personer).	  	  
	  
	  
	  



	   	   	  
Bild	  22:	  Case	  forts.	  
	  

• Vem	  har	  gjort	  fel?	  
	  
I	  denna	  övning	  är	  det	  viktiga	  är	  att	  lyfta	  fram,	  reflektera	  och	  diskutera	  olika	  
föreställningar.	  Varför	  tycker	  vi	  som	  vi	  gör?	  	  
	  
Ofta	  hamnar	  samtalet	  kring	  liknande	  situationer	  i	  om	  det	  är	  rätt	  eller	  fel	  att	  visa	  
sig	  naken,	  om	  det	  är	  bättre	  att	  visa	  sig	  naken	  live	  än	  att	  fota	  och	  skicka	  bilder.	  	  
Det	  är	  olagligt	  att	  göra	  intrång	  i	  en	  annan	  persons	  dator	  och	  sprida	  bilder	  som	  
kan	  uppfattas	  som	  kränkande.	  Det	  Sandra	  har	  gjort	  är	  både	  integritetskränkande	  
och	  olagligt,	  men	  det	  vi	  ofta	  glömmer	  är	  alla	  de	  personer	  som	  delar	  och	  gilla-‐
markerar	  på	  Facebook.	  Att	  sprida	  kränkande	  text	  och	  bilder	  vidare	  kan	  också	  
vara	  ett	  brott.	  
	  
När	  den	  avbildade	  personen	  är	  under	  18	  år	  och	  bilderna	  har	  ett	  sexuellt	  innehåll	  
kan	  det	  vara	  fråga	  om	  ett	  barnpornografibrott.	  
	  

• Vad	  skulle	  du	  göra	  om	  ”Anna”	  var	  någon	  i	  din	  närhet?	  	  
	  

Det	  är	  viktigt	  att	  inte	  skuldbelägga	  den	  som	  råkat	  illa	  ut.	  Även	  om	  du	  tycker	  att	  
det	  är	  olämpligt	  att	  spara	  nakenbilder	  i	  en	  dator	  som	  andra	  kan	  komma	  åt.	  Ta	  
skärmdumpar,	  kontakta	  webbplatsens	  ägare,	  begär	  att	  bilderna	  tas	  bort	  (om	  du	  
inte	  kan	  göra	  det	  själv).	  Gör	  polisanmälan.	  	  	  
	  

• Finns	  det	  något	  tillfälle	  då	  det	  är	  ok	  att	  sprida	  bilder	  eller	  filmer?	  
	  
Ja,	  om	  den	  avbildade	  personen	  har	  gett	  sitt	  tillstånd.	  Men	  om	  personen	  är	  under	  
18	  år	  kan	  det	  ändå	  vara	  brottsligt.	  
	  

• Hur	  kan	  vi	  arbeta	  för	  att	  sådant	  här	  inte	  händer?	  	  
	  
Att	  förbjuda	  människor	  att	  vara	  nakna	  och	  posera	  för	  varandra	  går	  inte.	  Istället	  
är	  det	  viktigt	  att	  arbeta	  med	  attityder	  och	  värderingar	  kring	  sexualitet	  och	  
integritet.	  Ett	  tänkbart	  alternativ	  kan	  vara	  att	  lyfta	  frågan	  om	  rätten	  till	  sin	  egen	  
kropp,	  och	  sin	  egen	  sexualitet.	  
	  
Fundera	  över	  dina	  egna	  åsikter,	  så	  att	  du	  vet	  var	  du	  själv	  står	  innan	  övningen.	  
Även	  om	  det	  inte	  finns	  ”rätt	  eller	  fel”	  åsikter	  eller	  enkla	  lösningar	  på	  problemet,	  
så	  bör	  du	  vara	  klar	  över	  att	  vissa	  handlingar	  är	  straffbara,	  och	  andra	  direkt	  
olämpliga	  och	  kränkande.	  Det	  är	  inte	  förhandlingsbart.	  Dock	  bör	  
diskussionsklimatet	  vara	  öppet	  och	  tillåtande.	  
	  
Bild	  23:	  Stödverksamheten	  online	  
	  
Bild	  24:	  Om	  du	  vill	  läsa	  mer	  om	  unga	  och	  nätet	  
	  
Här	  är	  några	  tips	  på	  böcker	  och	  undersökningar	  som	  du	  kan	  läsa	  om	  du	  vill	  lära	  
dig	  mer.	  Alla	  länkarna	  finns	  samlade	  på	  surfalugnt.se	  


