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Syfte

• Undersöka hur barn ser på sex och 

intimitet i en digital kontext.

• Skapandet av egenproducerat material.

• Spridning av egenproducerat material.

• Barns upplevelser av risk, tillit och 

skada.
.



”Detta är ibland vår enda plats som är säker 

och inte dömande, snälla ta inte bort vårt 

säkerhetsnät för att du har hört 

skrämmande historier. Det kommer alltid 

att finnas folk som vill utnyttja oss, ta inte 

bort det som är viktigt för oss i något försök 

att skydda oss.” (Icke – binär, 15 år)

.



Attityder till internet

.
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Barns brottsutsatthet på internet
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ECPAT:s stödlinje för barn
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Bakgrund

Utmaningen är att förstå hur en ny typ av 

material blir sexuell exploatering av barn 

när:

1. Materialet är producerat av barnet själv.

2. Materialet är delat till en eller flera 

personer utan materiella påtryckningar 

eller belöningar.

3. Mottagaren av materialet är oftast ett 

annat barn.

4. Betydelsen av materialet bestäms av 

den sociala kontexten.

.



Vad är sex? 

”Jag räknar sex som att två personer faktiskt har 

samlag, att det är två personer i samma rum.” 
(Flicka, 14 år) 

”Sex är när det kan bli barn.”
(pojke, 16 år)



Vad är sex?

”Det är ett sätt för dem att hålla igång kemignistan 

mellan dem. Det är bara ett sätt att försöka få det att 

funka för dem.” 
(Pojke, 15 år)

”Det är inte sån stor skillnad mot ett one night stand

med någon man träffat på ett party.” 
(Flicka, 15 år)

”Jag skulle inte klassa det här som vanlig, traditionell 

sex men det är en form av sex.” 
(Flicka, 14 år)



Sex och normer

”Jag tycker det är respektlöst att spara andras nudes” 
(Flicka, 11 år)

”Förtroende måste komma från båda sidor. Jag ger det 

från min sida. Riskabelt ja, men värt risken.” 
(Flicka, 16 år)

”Sparar jag bilden brukar jag fråga personen innan om 

det är okej” 
(Pojke, 17 år)



Sex och normer

”Tycker man borde kunna ha lite självkontroll och även fast 

man blir kåt ska man kunna hålla kvar sin business i sina 

byxor och kontrollera sig själv helt enkelt.”
(Flicka, 14 år)

”När jag tänker på varför man ska skicka nakenbilder så är 

det för att man har ett intimt förhållande med bara 

varandra. Det här är fel sätt, fel syfte, för här ger du liksom 

din kropp för andra att bedöma.” 
(Flicka, 15 år)



Sex och normer

”Tjejer måste sluta skicka bilder för att man vet aldrig vad 

som händer i framtiden” 
(Pojke, 17 år)

”Spridningen av nakenbilder har blivit mer normaliserat, 

folk tittar på dem som troféer och ett skrytföremål bland 

annat.” 
(pojke, 17 år)

”Man tar på sig skuld fast det är den andra som gjort fel.” 
(Flicka, 14 år)



Varför sprids bilderna? –

förändring i relationen
”Tror det är vanligast att man skickar till sin partner, då 

man litar så pass mycket på dem, många av mina 

vänner har skickat nudes till sina partners sen fått dem 

spridda efter dem gjort slut.”
(Flicka, 16 år)

”Asså jag var typ 10 hade precis fått snapchat skrev 

med en grabb från Kristianstad och han brukade skicka 

lite tbx men som vanligt han tar på sin mage jag tar mer 

naket han spara den och sen exposa mig efter att vi 

hade bråkat. Han fick hjälp av en brud som bodde i 

samma håla som mig.”  
(Flicka, 15 år)



Varför sprids bilderna? Hämnd.

” Jag skickade nudes till en kille. Och han visade dem 

till alla hans vänner. Det visade sig att det va mitt ex 

som hade bett den här killen om att be mig om nudes. 

Så han kunde hämnas på mig för att jag hade berättat 

för hans föräldrar att han hade druckit alkohol och 

gjort andra saker. Mitt ex erbjöd till och med den här 

killen som jag skickade nudes till pengar för att få att 

göra det.”
(Flicka 15 år)



Varför sprids bilderna? Status.

”Alla satt i en gruppchatt och alla skickade sparade 

bilder på tjejer” 
(Pojke, 17 år)



Följder av spridning

Efter att ha fått en bild spridd påverkas stora delar av 

barnets liv.

• Problem med skolgången

• Rädsla och otrygghet

• Känsla av uppgivenhet

• Oro för framtiden

• Återkommande trakasserier, hot och övergrepp

• Psykisk ohälsa och suicidförsök



Följder av spridning

”Nu har hela skolan sett den [bilden] så jag blir kallad 

en massa ord så går inte till skolan längre. Kan inte 

ens gå på stan utan att någon skriker saker till mig.” 
(Flicka, 14 år)

”Jag var 12 och han var 18. Jag polisanmälde flera 

gånger men utredningen lades ner. Det var för 

ungefär 4 år sedan och han skickar fortfarande runt 

dem. Jag behöver hjälp men vet inte var jag ska vända 

mig. Efter 5 polisanmälningen gav jag upp.” 
(Flicka, 16 år)



Följder av spridning

”Då [när bilden spridits] skrev jättemånga till mig och 

kallade mig saker och sa att eftersom jag redan 

skickat och de [bilderna] är överallt så kan jag skicka 

till dem och även sagt att om jag inte skickar fler 

skickar de mina bilder till mina föräldrar.” 
(Flicka, 14 år)

"Jag försökte berätta det för pappa men han brydde 

sig inte och istället så skriker han på mig och säger 

att allt är mitt fel." 
(Flicka, 13 år)



Följder av spridning

”Andra killar som jag umgicks med spred rykten och 

kallade mig hora. De sa; ”du som ändå bara är en hora, 

varför ska du bli sårad?” och efter detta försökte jag allt 

för att slippa de tankarna och det slutade med att jag 

försökte ta mitt liv vid ett par tillfällen. Nu när det gått 2 

år tänker jag på det dagligen. Fick höra senast för 1 

vecka sedan att en annan jag känner har fått se bilden.” 
(Flicka, 16 år)



Följder av spridning

"Den ena pojken sa förlåt flera månader senare och sa 

hur äcklig han kände sig som gått med på det [att sprida 

bilden]. Jag kände mig inte bättre fast han sagt förlåt." 
(Flicka, 15 år)



Betraktarna – Flickor

För att kolla om det fanns bilder på mig eller mina vänner 

(Flicka, 17 år)

Man är nyfiken och vill veta vem det är och sedan berätta 

för sina kompisar att man har lite skvaller osv (Flicka, 16 år)

För att det var roligt. Gjorde inget elakt. (Flicka, 11 år)

När jag var yngre var det en rolig grej att titta på eftersom 

ingen i ens umgänge ansåg att det var fel eller 

omoraliskt. (Flicka, 17 år)



Betraktarna – Pojkar

Ville se allt de va ganska nice för man fick se alla snygga 

tjejer. (Pojke, 17 år)

Verkade intressant att veta vad folk gör. Men retar eller 

mobbar aldrig någon för att dem hamnar där. (Pojke, 16 år)

Kom upp på flödet, har aldrig gett mitt samtycke att följa 

eller se bilder eller information från exposekonton. (Pojke, 

15 år)

Kåt. (Pojke, 16 år)



Betraktarna – de andra
Grupptryck och tillhörighet, att vara en del av de som inte 

blivit exposade hellre än att bli exposad. (Pojke, 16 år)

För att titta, lite som porr fast yngre. (Flicka, 14 år)

För att man är en vidrig människa som inte har något 

annat att göra än att kolla på andras bilder utan deras 

tillstånd och eventuellt säga/skriva till personen på 

bilden, kan vara elaka, snälla, äckliga saker (Flicka, 16 år)

För att det är kul och spännande. Ungdomar fokuserar 

inte på det moraliska perspektivet och känner antagligen 

att de inte deltar i det dumma genom att bara kolla (Pojke, 

16 år)



Hantera utsatthet – lärdomar och 

svek
”Vi blocka dom och sket i det och tänkte att vi aldrig 

skulle göra om det och då fick vi lära oss en liten 

läxa.” (Flicka, 14 år)

”Sen så har jag gjort det för vi hade byggt upp ett 

förtroende och jag fick även bilder men när jag inte 

ville skicka mer och säga upp kontakten vart det inge 

bra, då spred han bilderna.” (Flicka, 16 år)



Hantera utsatthet –

Normalisering

”Gjort är gjort, man kan faktiskt inte göra något. 

Dessutom är det vanligt att ta sådana bilder så 

egentligen är det inte konstigt att jag skickade sånt 

när vi ändå var tillsammans. Alla har en kropp och jag 

lovar att det flesta mina tjejkompisar har skickat till 

killar inget konstigt egentligen.” (Flicka ,17 år)



Hantera utsatthet – Upprättelse

”Bor i en liten stad och alla har sett mina pattar. Men 

lät inte det förstöra något. Jag tyckte det var 

superjobbigt i början men nu ser jag tillbaka på det 

som att han bara var osäker idiot” (Flicka, 17 år)



2022-09-08

Slutsatser

• Skälen till att skicka nakenbilder är mångfacetterat 

och upplevs i många fall som oproblematiskt och 

positivt.

• När en bild överskrider gränsen mellan det privata 

och det publika förändras betydelsen bortom barnets 

kontroll.

• Vid spridning kopplas ofta bilden ihop med det 

enskilda barnet.

• När bilden ändrar betydelse har detta direkta effekter 

på barnets syn på sig själv och omgivningens syn på 

barnet.



2022-09-08

Slutsatser

• Effekten av spridningen skapar ofta ett långvarigt, 

pågående övergrepp för det utsatta barnet:
• Exposekonton är skapade för att koppla ihop bilden med en 

individ och underlätta nya och grova kränkningar av barnet.

• Dragningen till ”visuellt skvaller” utgör en stark 

dragningskraft för andra barn (och vuxna) att fortsätta 

utsätta barnet för nya kränkningar.

• Det är när en bild sprids som dess betydelse 

förändras.

• Det är förändringen i betydelse, inte bildens faktiska 

innehåll eller i vilken kontext bilden skapades, som 

blir avgörande för skadan.



Och glöm inte...

”Kan berätta om en brud jag snackat med sedan januari 

endast över internet och vi har nu träffats några gånger 

och jag mår så bra av henne liksom o tror hon diggar 

mig med. Vad har detta med bilder att göra? Jag vet inte, 

vi har skickat bilder ett par gånger I guess. Antar att ni 

läser rätt vrickade saker från barn som upplevt tråkiga 

saker så det kanske är skönt för dig som läser att höra 

om något kul som hänt över internet istället.” (Pojke, 15 år)



Tack!


