
Ett filter i huvet 



Varför behövs den  
här föreläsningen? 



Kärlek på nätet 



Unga, sex och internet 
Ett ämne som stör, berör 
och upprör 
 Skyll aldrig på den utsatta! 
 Lägg skulden där den hör 

hemma! 

 



Vad är tillåtet? 

 Visa sig naken frivilligt 
 Vara naken på bild 
 Vara sexuellt aktiv 
 Testa olika typer av sex -

webcam-sex, oralsex eller 
annan ömsesidig sex 

 Klä sig utmanande 
 Att söka uppmärksamhet 

 
 

 Att avstå från sex 
 Att inte vilja visa sig 

naken, IRL eller i webcam 
 Att visa sig i webcam och 

inte vilja ha sex 
 Att själv bestämma över 

sin klädsel 
 Att alltid ha rätt att 

bestämma över sin egen 
kropp! 
 
 



Lagen och internet  
 Ärekränkningsbrott (Förtal, förolämpning) 
 Kontakt med barn i sexuellt syfte (Grooming) 
 Förbud mot kränkande fotografering 
 Barnpornografibrott  
 Utnyttjande av barn sexuell posering 
 Olaga hot 
 Ofredande, sexuellt ofredande 
 Hets mot folkgrupp 
 Dataintrång 
 PUL - personuppgiftslagen 



 Ett påstående är inte sant bara för att det gör mig arg! 
 Ett påstående är inte sant bara för att det väcker avsky. 
 Även om det är sant, och gör mig arg 

betyder det inte att det är rätt att sprida det! 

Värt att tänka på 



 Om vi hör ett påstående tillräckligt många gånger så  
måste det ju vara sant 

 Vi vill så gärna tro att det vi läser är sant! 
 Det är en överlevnadsmekanism  
 Vi använder fantasin när vi saknar kunskap 

 

Varför ifrågasätter vi inte? 



Samla bevis 
 Ta skärmdumpar  
 Be en vän eller vuxen att 

vara vittne 
 



Case  
Anna och Jesper är tillsammans. De går i samma skola men 
började prata på ett internetforum. Varje kväll brukar de prata med 
varandra på Skype. Det har hänt att Jesper och Anna har visat sig 
nakna för varandra.  
 
En dag är Annas kompis Sandra ensam på Annas rum. Hon hittar 
bilderna på Jesper och lägger ut dem på Facebook på kul. Dagen 
därpå har över 100 personer like:at och spridit bilderna.  
 
Jesper är helt förstörd. Han tror att det är Anna som har spridit 
bilderna. I skolan tisslar och tasslar folk. 

 



Case  
  
• Vem har gjort fel?  
• Vad skulle du göra om det var någon i skolan eller en 

kompis?  
• Finns det något tillfälle då det är ok att sprida bilder 

eller filmer? 
• Hur kan vi arbeta för att sånt här inte händer?  

 



5 V som i viktigt  
 Vad är syftet? 
 Vem ligger bakom? 
 Varför vill någon sprida 

budskapet? 
 Vad kan det få för 

konsekvenser och för 
vem? 

 Vill jag själv bli utsatt / 
uthängd på det här 
sättet? 



Så gör du för att  
inte kränka andra 
 Respektera andras livsval och integritet  
 Sprid inte vidare bilder eller rykten som är pinsamma för 

den utsatte 
 Stanna upp och ifrågasätt när du hör något som gör dig 

arg eller upprörd 
 Utgå från att det du hör inte är sant, oavsett vem som 

berättar. Kolla med personen det gäller. 
 Respektera att vi människor är olika och lever på olika sätt 



Kom ihåg 
 Det är tillåtet att vara sexuellt aktiv 
 Det är tillåtet att experimentera med sex på  

nätet och utanför 
 Det är tillåtet att avstå från sex 
 Det är naturligt att söka uppskattning 
 Det är vanligt att skuldbelägga offret,  

men det betyder inte att det är rätt 
 Det är vanligt att skuldbelägga unga som är sexuellt  

aktiva, men det betyder inte att det är rätt 
 



Stödverksamheter Online 
 BRIS 
 Föreningen Hopp  
 1000 möjligheter 
 Killfrågor 
 UMO.se 
 Tjejzonen 
 Tjejjouren.se  
 Fryshusets Nätvandrare  



Läs gärna mer på www.surfalugnt.se 
och på www.ungdomsstyrelsen.se/filter  

http://www.surfalugnt.se/
http://www.ungdomsstyrelsen.se/filter

	Bildnummer 1
	Varför behövs den �här föreläsningen?
	Kärlek på nätet
	Unga, sex och internet
	Vad är tillåtet?
	Lagen och internet 
	Värt att tänka på
	Varför ifrågasätter vi inte?
	Samla bevis
	Case 
	Case 
	5 V som i viktigt
	Så gör du för att �inte kränka andra
	Kom ihåg
	Stödverksamheter Online
	Bildnummer 16

