
«Hvis du liker meg, må du dele et bilde»

Forebygging av seksuelle krenkelser og overgrep mot barn
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Redd Barna 

• Barnerettighetsorganisasjon

• Seksuelle overgrep og internett 

• Driver opplæring, utvikler ny kunnskap og jobber interessepolitisk for at barns 

rettigheter skal bli innfridd, inkludert hva som skjer i tilknytning til aktiviteter på 

nett og sosiale medier
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Hvem er vi?



Sett inn dato 3



Barn har rett til å være trygge på nettet  

• Barns perspektiver på delinger av nakenbilder (basert på ny rapport som 

publiseres i desember.)

• Hvordan brukes bilder til å mobbe, krenke og/eller begå seksuelle overgrep 

blant jevnaldrende

• Nettet som arena der barn kommer i kontakt med voksne som presser og 

manipulerer barn til å dele bilder  

• Presentasjon av Redd Barna materiell for å involvere barn og unge til en dialog 

om nettvett og seksualitet, som er laget for å forebygge seksuelle krenkelser 

og overgrep mot barn
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Plan



De fleste deler ikke nakenbilder 

• De fleste barn deler ikke nakenbilder (9/10 deler ikke nakenbilder, ifølge Barn 

og medier-undersøkelsen 2018.)

• De fleste delinger av nakenbilder skjer en til en-relasjoner, og mellom venner, 

kjærester eller som en del av en flørt.

• De fleste delinger skjer frivillig, skjer i jevnbyrdige relasjoner og bildene 

«forsvinner».  Vanligvis er deling av nakenbilder helt uten negative 

konsekvenser for barna/ungdommene. 
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Og de fleste erfarer at det går det stort sett bra



Positiv utprøving 

«…frivillig nakenbildedeling kan se ut til å være en normalisert og hovedsakelig 

uproblematisk del av Snapchat-generasjonens seksuelle utprøving, fremfor en 

digital manifestasjon av problematisk seksualadferd.»

Ikke si til ungdommen: «Ikke send nakenbilder» 

Kronikk, Aftenposten, 11. august 2018 

Stine Nygård, master i helse- og sosialpsykologi

Ingela Lundin Kvalem, professor i helsepsykologi, Psykologisk institutt, UiO
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Snapchat-generasjonens seksuelle utprøving



Kjenner til farer

• Tar forholdsregler, barn er klar over at deling av bilder innebærer en risiko.

• Barn bruker blokkeringsmekanismer aktivt, de går ut av grupper de ikke trives 

i, og barn støtter seg venner til håndtere risikoer og unngå skade.

• Prosjekt med Støttesenter mot incest viste at barn kan opplever at det er 

lettere å blokkere en nettkontakt enn ellers.

• Forskning fra EU Kids online: Økt bruk gir økt kompetanse til å håndtere risiko, 

og dermed mindre skade som følge av nettbruken.
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Vet hvordan man skal håndtere risiko



GRÅSONER 
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«HVIS DU LIKER MEG, 

MÅ DU DELE ET BILDE»
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Er dette frivillig?



Seksuell krenkelser 

Blant de som har delt nakenbilder; 

• 30 prosent føler seg presset til å dele noen ganger

• 7 prosent føler seg presset til å dele flere ganger 

Barn og medier- undersøkelsen
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Jenter som opplever mest press til å dele



• 37 prosent jenter/11 prosent gutter opplever press til å dele bilder.  (Barn- og 

medier-undersøkelsen 2018)

• Gutter maser om å få bilder av jenter, fordi det gir status for gutter å ha bilder 

av jenter 

• Unge deler bilder for å få status og «likes»

• Barn deler bilder å være på fest eller få andre ting de ønsker seg 

• Gutter forteller at de opplever press til å videresende bilder 

Upublisert Redd Barna- undersøkelse om barns perspektiver på deling av 

nakenbilder
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Press til å dele 



Samfunnsforhold som kan føre til press  

• Seksualisering og kommersialisering 

• Tjenester som er lagt opp til at alt skal «deles og likes» 

• Unges bruk av pornografi
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Hva kan føre til at grenser forskyves?
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NETTPORNOGRAFI 



26 April 2016 14



VISER, VIDERESENDER OG 

DELER
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Mobber, krenker og begår overgrep 



Mulighet til å spre raskt

• Truer med å vise bilder eller videresende til familie, venner og kontakter i 

sosiale medier.

• For å få flere bilder

• For å begå seksuelle overgrep

• Anekdotisk kunnskap: jenter med minoritetsbakgrunn særlig sårbar fordi 

konsekvensene av spredning vil være alvorlige 
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Trussel om å spre



I tilfeller der bilder er spredt

• Ungdom forteller at de får reaksjoner for gutter og jenter å ha delt bilder, og det 

har vanligvis størst negative konsekvenser for jenter. 

• Jenter kan utsettes for ryktespredning, hets og trakassering og få stygge 

kommentarer om kropp og utseende. 

• Kan være mer utsatt for å bli mast på for å dele flere bilder (her trenger mer 

kunnskap om sammenhengene)

• Utfordring: møter fordømmelse hos både gutter og jenter

• Ansvaret blir ikke adressert hos de som har delt andres bilder mot samtykke, 

og at den som har fått bilde spredt kan oppleve at krenkelsen gjentas 
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Kan brukes til mobbing og seksuell trakassering 



Nettet som kontaktarena

Barn deltar i ulike grupper og fellesskap på nettet, og for personer som begår 

overgrep mot barn er det arenaen å bruke for å samle bilder, true eller begå 

overgrep mot barn

• Lurt på nettet

• Teste grenser

• Tilbyr bilder mot andre goder
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Bilder deles med nettkontakter



«Lurt»

• Sosiale spill

• Fiktive hjelpere 

• En som tilbyr modell- og filmoppdrag

• Lager identiteter tilpasset det som barn har gitt uttrykk for at de har behov for 

eller ønske om barn (tilbud om billetter til konserter)
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Falske identiteter 



Fiktive identiteter 

• Spiller på lag med barna, starter med å være vennskapelige.

• Fiktive identiteter gjør det mulig for overgriper å bli kjent med barnet, og fravær 

av sosial kontroll fra voksne muliggjør kontakt mellom barn og overgriper.

• Får etablert tillit og kontakt, og flytter gjerne kontakten over til lukkede grupper.

• Gradvis spør om å få bilder og blir gradvis mer seksualisert i atferd.

• Både gutter og jenter er sårbare for henvendelser, og det er fra stadig yngre 

alder.
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Starter vennskapelig 
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Nettet som arena for utprøving



Åpne og grenseløse miljøer ett klikk unna 

• Barn bruker sjekkearenaer ment for voksne

• Grenseløse kontaktmuligheter med personer og miljøer, og uoversiktlige 

kontaktflater 

• Risikovillighet kan øke når utprøving skjer på nett: Utprøving med 

seksualiserte bilder og navn oppleves mindre virkelig, særlig hvis man ikke har 

fullt navn. 

• Bilder og filmer brukes som pressmiddel til å få flere bilder og/eller møtes

• Kan komme i kontakt med miljøer og grupper som normaliserer straffbare 

handlinger eller påføre barna skade uten at det fanges opp av voksne rundt 

barn. 
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Få aldersgrenser virker og det er ingen stengetider 



Nettet er en etablert arena 

• «Likes» på bilder

• Oppmerksomhet

• Snakke om sex 

• Utveksle bilder 

• Lage filmer og dele filmer

• Flørte med nye kontakter

• Nettdating
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Skjøre grenser mellom bra, negativt og mulige farer på 

nett
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Sex som byttemiddel

• Barn og ungdom som utleverer tap, ensomhet og behov for voksenkontakt 

digitalt, så det er åpent og tilgjengelig for alle

• Uttrykker på nett at de er villige til å dele nakenbilder mot omsorg, gaver eller 

penger. Barnet er klar over risikoer på nett, men gjør det likevel. Eksempler på 

høy risikotaking er at de utgir seg for å være eldre enn det de er

• Ser ikke nødvendigvis på seg som et offer for overgrep, men at forholdet som 

innebærer seksuelle handlinger er en måte å takle en vanskelig situasjon på 

(behov for husly, materielle goder og/eller omsorg)
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Barn som aktivt tilbyr nakenbilder mot goder 



Aktiviteter rundt delingen av bilder 

• Motivet for dele

• Er det delt åpent eller lukket 

• Frivillig, press og/eller er det jevnbyrdig

• Forsvinner bildet eller blir det lagret

• Hvilke konsekvenser har det – styrker det relasjoner eller kan det brukes det til 

mobbing/krenke andre 

• Hvordan er normene og kulturen barna vokser opp i – hvordan møter barna 

uønskede delinger?

26

Et bilde forteller ikke så mye



• Generell informasjon til alle.

• Tiltak rettet mot grupper med problemskapende delinger 

• Tiltak rettet mot å håndtere at det har skjedd
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Ulike problemstillinger 



Lære barn om hvor de kan få god informasjon om kropp, seksuell helse og 

seksuelle overgrep

Gi undervisning om seksuell helse og seksuelle overgrep og ta opp utfordringer 

knyttet til utprøving på nettet – her blir utfordring å sette ord på hva som er vanlig 

delinger og hva som kan være utslag av press.

Være et sted man kan snakke med noen dersom man har opplevd krenkelser 

Ha en viktig rolle i å følge opp og håndtere bekymringer for barn
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Skolehelsetjenestens rolle og mulighet



Sett inn dato
Rediger Footer og velg "Apply to All" under "Header & Footer" 

under fanen "Insert"
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BARNS MEDVIRKNING – ARBEID I RELASJONER

Rosa Kompetanse i skolen

Uke6 – Sex og politikk

Gode nettressurser for å gi barn god kunnskap om kropp, helse og seksualitet 

(ung.no)
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Det finns mange gode ressurser



• Bygger på prinsipper om barns deltakelse 

• Foreslår konkrete aktiviteter som kan få i gang samtaler ansvar, grenser og 

respekt

• Fokuserer på det som skjer mellom ungdom og nettet som en risikoarena for å 

komme i kontakt med personer som begår overgrep

• Tar opp nettspesifikke utfordringer (identitetstyveri, delingskultur, falske 

identiteter)

• Synliggjøre de håndteringsmekanismene barna allerede har og gi barn 

informasjon om gode nettressurser og hjelpetilbud 

• Gi kunnskap om at lover og regler også gjør seg gjeldende på nett og i sosiale 

medier
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Materiell ment til å forebygge krenkelser og overgrep



Sett inn dato 32
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Sett inn dato 37
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