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Brott på internet
Tre tips till dig som blir utsatt för brott 
på internet och tre tips till dina föräldrar
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Här kan du läsa mer om  
barn och ungdomars nätliv

”Acceptera inte hot 
och ge aldrig efter för 

påtryckningar



Om att råka illa ut  
på internet

Det är tyvärr relativt vanligt att framförallt 
unga människor råkar illa ut på internet 
eller via annan form av digital kommu-
nikation.

Gärningsmannen är inte alltid en vuxen 
person. Det finns många exempel på unga 
personer i Sverige som begår brott som 
sexuellt ofredande, sexuellt tvång, olaga 
hot, utpressning eller utnyttjande av barn 
för sexuell posering. 

Inte sällan finns det redan en form av 
relation mellan gärningsman och den 
drabbade. Man kanske går på samma skola 
eller åker med samma buss. 

Mörkertalet är sannolikt stort. Man vågar/vill 
inte göra en polisanmälan eftersom det kan 
finnas sexuella inslag som uppfattas som 
pinsamma. Det kan även finnas en känsla 
av skam hos den drabbade för att man har 
lurats att skicka något man egentligen inte 
vill. Dessutom hotas ofta den drabbade till 
tystnad av gärningsmannen.

Tre råd till dig som får 
meddelanden du inte 
känner dig bekväm med

• Skriv omgående till avsändaren att du inte  
accepterar beteendet. Sluta sedan att svara 
och skriv inte tillbaka.

• Acceptera aldrig hot. Ge inte efter för 
påtryckningar och skicka inte bilder på dig 
själv eller betala pengar för att ”få slut” på 
det hela. Det förvärrar bara situationen och 
ger istället gärningsmannen nytt material 
att använda till utpressning.

• Våga ta hjälp av andra. Berätta vad du har 
råkat ut för och gör det omedelbart. Vänta 
inte. Även om det känns pinsamt så måste 
det som sker upphöra. Polisen är van att 
hantera känsliga uppgifter, även det som 
handlar om sex, nakenhet eller annat per-
sonligt. Vi lägger ingen värdering i om du 
skickat pinsamma saker utan vi ser endast 
till vad som är brottsligt. Skolkurator eller 
skolsköterska är två andra exempel på per-
soner som har tystnadsplikt. De kan också 
stötta dig om det känns för jobbigt att prata 
med föräldrarna.

Tre råd till föräldrar som 
fått reda på att barn 
råkat illa ut

• Döm inte ett barn som kommer och ber 
om hjälp. Även om barnet till exempel har 
skickat bilder på sig själv så är det är tillräck-
ligt jobbigt att be om hjälp. Om man redan 
i förväg har etablerat en naturlig dialog 
mellan föräldrar och barn kring det som 
händer på nätet så blir det sannolikt lättare 
för barnet att berätta när något obehagligt 
händer.

• Om barnet tycker det är pinsamt och 
jobbigt att tala om vad som skrivits eller 
skickats så släpp de detaljerna. Koncentrera 
er på att barnet råkat ut för ett brott, avstyr 
fler kontakter och gör en polisanmälan.

• För polisutredningens skull är det bra 
om meddelanden och annat inte raderas. 
I vissa fall kan en blockering av en använ-
dare innebära att uppgifterna inte längre 
är tillgängliga. Detta ska dock vägas mot 
barnets risk för fortsatt utsatthet. Det är ju 
inte meningen att gärningsmannen ska få 
fortsätta begå brott. Ibland är den bästa 
utvägen att helt sluta använda det aktuella 
forumet ett tag.


