
Hur skyddar vi våra ungdomar och barn, 
från sexövergrepp på nätet?  
 

Vi har under de senaste åren, fått veta om ett antal sexövergrepp och eller groomings över nätet? 

Vad jag förstår, så sker det över ett antal chatprogram, på nätet eller över mobiltelefonen.  

Här skulle man kanske önska sig att det fanns någon typ av filter som fångade upp denna 

verksamhet, men tyvärr finns det väldigt stora problem med att införa sådana, som fungerar så 

effektivt, att vi vet att de fångar jakten på lämpliga offer, utan att samtidigt blockera ärlig och laglig 

kommunikation. 

Eller skulle man ha någon typ av föräldrafilter på barnens telefon och dator, vilket en förälder lägger 

in och som bara kan tas bort av samma förälder. Även här kommer ju filterfunktionens säkerhet att 

blockera olaglig kommunikation och släppa igenom laglig. Men man kanske kan acceptera att 

kommunikationsmöjligheterna begränsas för ens barn, om det samtidigt skyddar det för att bli 

utsatt. 

Skall vi ålägga chatforumen att sända larmsignaler till polisen, och kanske till den förälder vilken lagt 

in filter, om grooming försök förekommer. Detta för att få så snabb respons mot förövaren som 

möjligt, då det inte finns något som är mer förebyggande än stor risk för att bli påkommen direkt vid 

försök. 

Jag tror att ett relativt effektivt sätt, är att ta fram ett utbildningsmaterial, för skolor och förskolor, 

som skulle vara obligatorisk utbildning av barnen. Men inte heller det verkar idiotsäkert, då barn har 

en nyfikenhet och kan tycka att det är spännande att tangera gränser.  

Tyvärr lär sig förövarna att gå runt ord och uttryck, som kan kännas farliga, tills de har lyckats bygga 

upp ett förtroende, precis som andra förövare som barnen står i beroendeställning till, gör. 

Så är det en kombination av flera av dessa alternativ, som behövs? Jag tror att informationen av barn 

och ungdomar är det viktigaste. Situationen är sådan att vi måste göra något för att stävja denna 

otäcka möjlighet för förövarna. 

Vi som nämndemän och lekmannadomare, måste skaffa os bästa möjliga kunskap i ämnet, för att 

skall kunna göra riktiga domar.  
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