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Internett 

som overgrepsarena
av Åse L. Larsen, redaktør• 

Barn som har opplevd brudd, vold eller krenkelser i 
nære relasjoner, og som barnevernet har overtatt 
omsorgen for, er sårbare mennesker. Denne 
sårbarheten blir forsøkt utnyttet på en kynisk måte 
av seksuelle overgripere, og internett er en perfekt 
arena for slike spill. Hva handler dette om, og 
hvordan kan fosterforeldre beskytte sine barn mot 
seksuelle overgrep som skjer via nettet?

Vi vet at mange barn og unge får 
invitasjon til å treffe dem de har knyttet 
nettkontakt med. Barn og unge flest sletter 
seksualiserte henvendelser og tilbud på 
nettet, som for eksempel tilbud om å sende 
nakenbilder eller strippe foran webkamera. 
Vi vet at sårbare og søkende barn får flere 
slike henvendelser enn andre barn. Noen av 
barna som utviser risikoatferd på nettet 
synes at slike henvendelser er spennende og 
kan være villig til å ta risikoer.

Hvordan foregår spillet?
Mange voksne vektlegger ikke sterkt nok 
nettet som en sosial arena der deres barn 
«treffer» andre mennesker. I neste omgang 
kan disse digitale møtene bli til møter i den 
virkelige verden. Det kan også skje negative 
hendelser uten at det foregår møter i den 
virkelige verden. Unge blir for eksempel 
lurt til å kle av seg og posere foran et 
webkamera. Slike filmer kan seinere bli 
brukt både kommersielt og på andre måter, 
for eksempel som pressmiddel til å bruke 
barna. Bilder og filmer kan havne på 
ulovlige sider på nettet eller vises til 
personer i barnas nærmiljø.

Noen seksuelle overgripere er direkte i 
sin hensikt om hva de ønsker med barnet, 
andre setter i gang et spill der de har til 
hensikt å bygge en relasjon over tid. Når til-
liten er på plass, er det lettere for overgripe-
ren å få gjennomført sine planer.

Ved å bruke tid på å bygge opp relasjo-
nen, blant annet ved å gi mye oppmerk-
somhet, får barnet et psykisk avhengighets-
forhold til overgriperen. Slik bygges 
relasjonen sakte opp, og etter hvert får 
barnet tillit til denne personen. Når den 
følelsesmessige tilknytningen til overgripe-
ren er til stede, kan barnet lettere lokkes til 
å gjøre noe det ellers ikke ville ha gjort. Når 
barnet oppgir sitt telefonnummer og sin 
adresse, har det tatt det første steget til at 
overgriperen kan oppsøke det i den 
virkelige verden.

Kommunikasjon

Grooming
Når voksne prøver å bygge opp tillitsfor-
hold til barn med den hensikt å utnytte 
dem seksuelt, kaller man det grooming, 
eller «barnelokking» på norsk. I 2007 ble 
det vedtatt en norsk lov som forbyr 
grooming. Det er altså ulovlig å planlegge å 
ha seksuell omgang med mindreårige, og de 
som blir tatt for slike forhold kan bli 
straffet med fengselsstraff.

Det er enklere for seksuelle overgripere å 
komme i kontakt med barn nå enn før. 

Tidligere måtte de ut av huset for å finne 
barn de kunne forgripe seg på. I dag blir 
mange av overgriperne sittende hjemme 
foran sine PCer og kommer dermed i 
kontakt med barn og unge uten å vise seg 
fram. Denne indirekte formen for kommu-
nikasjon gjør det enkelt både for overgriper 
og offer å skape sin egen identitet med 
tanke på alder, kjønn og utseende. På den 
måten kan barn lures til å gjøre ting som 
kan være ødeleggende og skadelig for 
barnet både på kort og lang sikt.

Omfang
Det er vanskelig å vite hvor mange 

barn som utsettes for overgrep 
via internett. Det vi vet er at 

det er mange barn og 
unge som kommer i 
kontakt med fremmede 

via nettet. Siden de unge 
selv må gjøre noen aktive 

valg for å komme i denne 
situasjonen, kan det være 

flaut å fortelle de voksne hva 
som har skjedd. Det er derfor 

grunn til å tro at det er store 
mørketall når det gjelder antall 

seksuelle overgrep mot mindreå-
rige som skjer via nettet.
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Dynamikken i forholdet er annerledes 
enn i andre forhold med overgrep. Siden 
offeret har gjort noen aktive valg for å 
komme i den situasjonen det er kommet i, 
vil mange ikke oppfatte seg selv som et 
offer. De som blir lurt av seksuelle overgri-
pere utenom nettet, snakker vanligvis om 
seg selv som ofre, mens de som har tatt 
initiativ selv via nettet, helst ikke vil snakke 
om det. Dermed er det mange slike forhold 
som blir hemmeligholdt. Hemmeligholdel-
sen passer bra for overgriperen, som i tillegg 
kan ha et godt tak på barnet ved at 
forholdet er dokumentert med bilder eller 
film.

Hvem utsettes?
Ungdommer flest er aktive på nettet både 
med å skaffe seg informasjon, ha kontakt 
med venner, og med å skaffe nye bekjent-
skaper. Noen bruker i tillegg nettet til å få 
omsorg, bekreftelse og oppmerksomhet. En 
måte å oppnå dette på er å være utleverende 
om sitt personlige liv og sine sårbarheter. 
Noen er villige til å fortelle mye for å få 
omsorg og oppmerksomhet.

Mange overgripere er ute etter de barna 
som har en historie som gjør at de søker 
ekstra emosjonell bekreftelse. De finner ut 
hvem som er de mest sårbare ved å stille 
spørsmål om deres historie. Overgriperen 
har selv ofte opplevd vonde ting som gjør 
at han kan stille de riktige spørsmålene.

Mange barn og unge som lar seg lokke 
med på seksuelle aktiviteter via nettet, har 

et dårlig utgangspunkt når det gjelder å ha 
tillit til voksne personer. Mange fosterbarn 
som har opplevd brudd med sine biologiske 
foreldre, har opplevd at de voksne har 
sviktet. Andre har opplevd krenkelser i 
nære relasjoner, og mangler den tilliten de 
normalt skal ha til sine nærmeste omsorgs-
personer.

Det er ikke bare jenter som blir ofre for 
overgripere via nettet, også gutter blir 
utsatt. Det kan like gjerne være de stille og 
fornuftige som de utadvendte og spen-
ningssøkende unge som lokkes av seksuelle 
overgripere. Det kan være de som har få 
eller ingen venner i den virkelige verden, og 
som får en følelse av tilhørighet og betyd-
ning gjennom sine venner på nettet. Det 
kan være første gang noen vekker seksuelle 
følelser hos dem.

En seksuelt nysgjerrig tenåring kan lett 
komme bort i forhold som er både 
skadelige og ødeleggende for den unges 
seksualliv, men det er ikke alltid gitt at de 
ser dette.

Ansvar
Hvem har et spesielt ansvar for å forhindre 
at barn og unge får skadelige og ødeleg-
gende seksuelle opplevelser gjennom 
internett? Det er mange som bør ha et 
ansvar for dette. Alle voksne, og spesielt 
foreldre, må være våkne for det som skjer 
på denne sosiale arenaen. Politikerne må ta 
ansvar og legge til rette for å forebygge 
grooming generelt, og spesielt i forhold til 

barn i sårbare livssituasjoner. Ideelle 
organisasjoner må sette dette på dagsorden.

Organisasjonen Redd Barna, som har 
jobbet mye med barns behov for beskyttelse 
mot seksuelle overgrep på nettet, sier at alle 
som jobber med barn og unge må ha et 
blikk for dette. Redd Barna har tatt til 
ordet for at det må rettes et ekstra fokus på 
sårbare barn fra ni år og oppover, som 
barnevernet har ansvar for. Dette er ofte 
barn og unge som bor i institusjon og i 
fosterhjem. Nylig har Redd Barna kommet 
med rapporten Omsorg på nettet: Er det mitt 
ansvar (les om rapporten under Aktuelt). I 
rapporten beskrives barnevernets utfordrin-
ger i å møte overgrep på internett

Redd barna sier også at foreldre er i en 
særstilling når det gjelder å forebygge og 
oppdage slike overgrep, fordi foreldre er 
barns nærmeste beskyttere.

Foreldres rolle
Foreldre skal ivareta, beskytte og sette 
grenser for sine barn. Vi er flinke til å 
beskytte mot, og sette grenser i forhold til, 
det som foregår utenfor husets vegger. 
Mange kjører sine barn til og fra aktiviteter 
fordi de er redde for at de kan bli utsatt for 
farer i samfunnet. At vårt barn skal bli 
plukket opp av en seksuell overgriper, er 
noe av det verste vi foreldre kan tenke oss, 
og noe vi er opptatt av å beskytte barnet 
mot. Vi er kanskje ikke like flinke til å 
beskytte mot nettrelaterte overgrep.

Risikoatferd knyttet til internett
I boken Drabbad Online av Anders Nyman (2006) beskriver forfatteren et 
risikomønster med flere trinn:
 1 å være utleverende med personlig informasjon
 2 å chatte om sex med ukjente
 3 å publisere sexy bilder av seg selv og venner, for eksempel på 

nettsteder som www.deiligst.no
 4 å delta i webkamera-sex
 5 å treffe noen man er blitt kjent med på nettet
 6 å treffe en voksen man er blitt kjent med på nettet
 7 å sende bilder mot betaling
 8 å posere eller ha sex foran webkamera mot betaling
 9 å treffes utenfor nettet og ha sex mot betaling
10 å tilby sex på og utenfor nettet mot betaling

Kilde: Rapporten Omsorg på nettet: Er det mitt ansvar? som nylig ble 
utgitt av Redd Barna. I rapporten er trinnene utdypet. Dersom du ønsker 
å få en rapport tilsendt, kontakt Redd Barna på telefon 22 990 900 eller 
via  kundesenteret@reddbarna.no.

Fakta



lige måter, men det som foregår via nettet 
er ukjent for mange av dagens foreldre. Det 
gjør det vanskelig å følge med på hva som 
foregår både i åpenhet og i det skjulte.

Når det skal settes grenser i forhold til et 
problem som allerede har oppstått, er det 
viktig med en positiv tilnærming til 
problemet. Man kan for eksempel aner-
kjenne den unges kompetanse i bruk av 
datamaskin og sosiale digitale medier, og 
framheve at nettet kan brukes til mye bra. 
Man har da plassert seg selv i en posisjon 
der det er lettere å si noe om problemet og 
sette grensene.

Grensesetting må ses i sammenheng 
med alder. Det er viktig å sette gode grenser 
i tidlige barneår, for så å slippe opp for 
foreldrekontrollen litt etter litt. Det er 
viktig å ikke gå for fort fram når barnet skal 
få større frihet. Mange gjør motsatt. De lar 
barnet ha det fritt i de årene som regnes 
som «fredstiden», det vil si opp til 12-årsal-
deren. Når barnet så kommer i tidlige 
ungdomsår og ønsker større frihet, 
begynner foreldrene å stramme inn. Dette 
kan føre til konflikter.

Grensesetting og kontroll har verdi, 
men en begrenset verdi. Vårt viktigste 
«redskap» er og blir den gode kommunika-
sjonen der foreldre får mulighet til å 
komme med sine synspunkter, og der de 
samtidig får innsyn i den unges verden.

Den gode samtalen
Gjennom den gode samtalen skal vi hjelpe 
våre barn til å se konsekvensene av de valg 
de gjør i livet. Slike samtaler må også 
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handle om det de gjør når de er på nettet. 
Vi må lære barna noen generelle nettvetts-
regler. Dette vil kunne gjøre dem tryggere 
slik at de kan bruke nettet til det som er 
positivt. Målet må være at de kan klare å 
skille det negative fra det positive.

Det er vanskelig å snakke med ungdom 
om seksuell utprøving, men de fleste 
foreldre setter dette på dagsorden. De 
færreste er nok fortrolige med å snakke om 
dette temaet fordi det fremdeles er et 
tabuområde, men det er likevel viktig å 
snakke om sex generelt, og seksuelle 
handlinger knyttet til nettet spesielt.

Vi må også snakke om det spillet som 
foregår via nettet. Det er ikke alltid slik at 
et barn vet at det blir krenket. Ved å 
bevisstgjøre barnet og den unge på bruk av 
forførende aktiviteter, kan de lettere forstå 
spillet og oppdage krenkelser. Det er mye 
mellom seksuelle overgrep og uskyldig 
flørting, og disse nyansene bør vi snakke 
med våre barn om.

Skaffe kunnskap
For at foreldre lettere skal kunne tolke de 
signalene som ungdom gir dem om sine 
aktiviteter på nettet, trenger de kunnskaper 
om faresignaler og risikoatferd. Dette er 
spesielt viktig overfor barn og unge som er i 
sårbare livssituasjoner, og som vi vet er i en 
faresone for å bli utnyttet av kyniske 
overgripere.

Foreldres varsellamper bør blinke i 
situasjoner der man ikke finner gode svar 
på hva som har skjedd. Dersom et barn for 
eksempel plutselig får ekstra penger, 

Det som har med data og internett å 
gjøre kan være vanskelig å håndtere for 
mange foreldre. For det første er det en 
verden mange foreldre ikke kan nok om. 
Når vi ikke kan nok om denne verdenen, 
blir vi også usikre på hva som er risikoat-
ferd og hva som er normal atferd for dem 
som beveger seg der. Dessuten er mange 
foreldre usikre på grensene mellom barn og 
unges rett til privatliv og behov for 
kontroll. Når den nettrelaterte grensesettin-
gen er vanskelig, blir det også vanskeligere 
for foreldre å gjøre noe aktivt for å beskytte 
mot overgrep som skjer via nettet.

Grensesetting
Det er lettere for foreldre å sette grenser i 
forhold til synlige problemer, for eksempel 
problemer knyttet til rus og overdreven 
dataspilling, enn til en aktivitet som foregår 
i det skjulte. Når aktiviteten i tillegg ses på 
som positiv, som det å være hjemme i 
trygge omgivelser hos sin familie og ha 
kontakt med venner, er det vanskelig å 
betrakte det som noe negativt som må tas 
tak i.

Det beste er å være i forkant og stille 
noen krav for å prøve å unngå problemer 
knyttet til internettbruk. Det er blant annet 
viktig å tenke på hvor PCen skal være 
plassert. Dersom det er praktisk mulig bør 
den plasseres i et fellesrom. Da vil foreldre 
lettere kunne være oppmerksomme og 
veilede.

Dersom den unge har PC på sitt eget 
rom, bør man stille seg noen spørsmål. Skal 
den unge kunne gå inn på rommet sitt, låse 
døra og være trygg på at ingen voksne kan 
komme inn? Foreldre flest ville ikke ha 
godtatt at deres barn tok med seg en 
fremmed person inn på rommet sitt uten at 
de voksne hadde fått hilse på vedkom-
mende. Vi ville blitt mistenksomme og 
hadde forlangt å få treffe denne personen. 
Hvorfor er det da foreldre som godtar at 
barnet låser døren og nekter dem å treffe 
venner de har på nettet? Klare regler for 
PC-bruk i huset kan føre til at slike 
situasjoner unngås.

Foreldre bør også lage klare regler for 
når en PC skal brukes. Ingen barn eller 
unge trenger tilgang til datamasin om 
natta. Likevel er det barn som sitter med 
laptopen i senga nattestid når foreldrene 
sover og ingen forstyrrer. Mange barn og 
unge lurer godtroende foreldre, slik de har 
gjort i generasjoner. Dagens foreldregenera-
sjon har også lurt sine foreldre på forskjel-
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eventuelt har fått gaver som det ikke kan 
forklare hvor kommer fra, kan det være 
grunn til å prøve å finne ut hvor de har fått 
dette fra. Det er ikke uvanlig at overgripere 
betaler for tjenester de får utført av sitt 
offer både med penger og gaver. Dette kan 
være en del av spillets dynamikk.

Voksne bør dessuten sette seg inn i 
nettets sosiale dynamikk. Ta gjerne del i 
sosiale medier som barn og unge bruker for 
sosial kontakt via nettet. Redd Barna 
anbefaler foreldre å ha oversikt over barnas 
kontaktarenaer, hva slags signaler de sender 
ut på sine profiler og hva som er gode og 
dårlige relasjoner (se nettvetts regler på www.
nettvett.reddbarna.no). La barna vise hva de 
gjør og anerkjenn deres kompetanse på de 
sosiale mediene. Dette kan være en måte å 
involvere seg i ungdoms nettbruk på.

Vi må også skaffe oss teknisk kompe-
tanse fordi vi ofte vegrer oss for å gå inn i 

det vi ikke behersker. Vi kan lettere bli lurt 
dersom vi ikke kan nok om den verden 
som barn og unge er en del av.

Omsorg
Vi vet at det foregår seksuelle overgrep mot 
barn og unge mennesker via internett. Ved 
at det legges til rette for tilgang til denne 
verdenen gjennom PC- og nettilgang, har 
voksne et ansvar for å forebygge at dette 
skjer. Foreldre har et spesielt ansvar som 
barns nærmeste beskyttere. Vi kan ikke 
bare droppe våre barn på denne sosiale 
arenaen, der skadelige og ødeleggende ting 
skjer, med en tanke om at det sikkert går 
bra. Barn og unge som er i en sårbar 
livssituasjon trenger en ekstra beskyttelse 
mot seksuelle overgrep via nettet. Fosterfor-
eldre har et viktig ansvar for å forebygge at 
det skjer.

Vi skal ikke overvåke våre barn, men ha 
en kommunikasjon der vi snakker samme 
språk. For å klare dette må vi skaffe oss 
kunnskap om den sosiale arenaen som barn 
og unge er en del av. Denne verdenen må 
de voksne ikke være redde for å sette 
grenser for, på samme måte som vi ville ha 
gjort dersom det var en arena i den 
virkelige verden. Foreldre flest ville ikke latt 
sine barn fått fritt spillerom i «real life». Vi 
må heller ikke la den digitale møteplassen 
bli en arena uten voksenkontroll.

Til syvende og sist handler det om at 
foreldre må gi omsorg som kan forhindre at 
barn blir utsatt for seksuelle overgrep via 
internett. Omsorg handler både om 
oppmerksomhet, beskyttelse, grensesetting 
og kontroll.


