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Når barn fanges i nettet
Barn og unge kan komme i situasjoner der de blir presset til å gjøre noe de ikke burde 
ha gjort via mobiltelefon og Internett. Det kan for eksempel være å sende et intimt 
bilde av seg selv til noen som misbruker det. Hvordan kan dette skje via tilgjengelig 
teknologi og hva kan fosterforeldre gjøre forebyggende?
• Av Åse L. Larsen, redaktør

De fleste barn og unge føler en skam 
knyttet til nakenhet og seksualisert 
atferd overfor fremmede mennesker. 
Det ligger i menneskets natur. Hvis et 
barn har gjort noe som kan virke flaut 
– for eksempel sendt noen et intimt 
bilde - og det blir truet med at dette 
skal legges åpent ut på nettet – så vil 
panikken kunne gripe barnet. Da vil 
det lett kunne bli offer for alvorligere 
overgrep. 

Det verste for mange av barna, vil 
være at foreldrene i slike situasjoner får 
vite hva som har skjedd. Det kan føre til 
at de gjør enda mer av det de ikke burde. 
Helsesøster Tale Maria Krohn Engvik, 
kjent som «Helsesista» på Snapchat, 
skriver på Facebook at hun snakker med 
mange barn som forteller at de heller vil 
ta livet sitt enn å fortelle foreldrene sine 
hva de har viklet seg inn i. Det er en stor 
skam knyttet til det å ha delt et naken-
bilde med en fremmed person – en som 
har gitt seg ut for å være en annen enn 
den han er. Barn er tillitsfulle av natur, 
og det kan være fort gjort å bli fanget av 
noe alvorlig.

Det barnet har viklet seg inn i, trenger 
i utgangspunktet ikke være så alvorlig. 
Det trenger ikke være et nakenbilde som 
er sendt andre, men det kan være noe 
som er over streken og som føles flaut for 
barnet. Dette kan en overgriper bruke til 
å true barnet med. Slik kan overgriperen 
få et overtak på barnet. Dette overtaket 
kan brukes til å få barnet til å gjøre noe 
som en enda mer alvorlig og som gjør at 
nettet snører seg mer rundt barnet.

Mye foregår gjennom apper
Vi utstyrer våre barn med mobiltelefon 
og datamaskin tilknyttet Internett som 
de kan navigere i verden med. Gjen-
nom telefon og pc har barnet tilgang til 
applikasjoner, såkalt apper. En app er et 

lite program som brukes blant annet til 
å spille spill over mobiltelefon og på pc. 

Mye foregår i dag gjennom slike apper 
og spill for små barn. Apper og spill kan 
virke uskyldige. Samtidig kan barna nås 
av overgripere gjennom slike små data - 
program tilknyttet verden via mobiltele-
fonen og pc. 

Vi har spurt sikkerhetsspesialist Lars 
Ludwig Sandell i Dignatio hvordan dette 
spillet kan foregå mellom voksen og 
barn. Han forteller:

– Apper og sosiale medier er som en stor 
lekeplass for pedofile. I kanaler der barn og 
unge konkurrerer i likes og popularitet er 
det lett å sile ut de som ikke når opp. Det 
finnes også en rekke forum der unge snakker 
om psykiske problemer, problemer hjemme 
og tanker rundt egen seksualitet. Slike 
forum setter dem ofte i svært sårbare posi - 
sjoner. Normalt sett gir ofte de voksne seg ut 
for å være andre barn og unge og etablerer 
et tillitsforhold til den de chatter med, eller 
viser oppmerksomhet til. Målet er å få det 
potensielle offeret over på en privat chat. 
De fleste appene og sosiale medier har slike 
funksjoner. 

Hva er det barn som blir lurt på denne 
måten, kan bli presset til? 
– Noen prøver å presse barnet til å utføre 
seksuelle handlinger med seg selv. Andre 
ønsker å møte barna ansikt til ansikt. 
Ofte utloves det alt fra alkohol og siga - 
retter, til påfyll på kontantkort og billetter 
til kino eller konserter. Når først barnet 
har sendt bilder eller latt seg filme mens 
de utfører seksuelle handlinger med seg 
selv, er veien til å presse dem til å fortsette 
forholdsvis enkel for overgriperen. Hvis de 
ikke fortsetter, truer overgriperen med å 
spre bilder eller videomateriale på nett. 
Mens overgripere tidligere måtte ha fysisk 
tilgang på barnet, skjer nå altså overgrep 
på jente- og gutterommene, mens for-
eldrene sitter uvitende i stua. Overgripe-
ren kan sitte på trygg avstand mens han 

eller hun, ødelegger et liv, sier Sandell 
som arbeider forebyggende med dette 
gjennom firmaet Dignatio. 

Hvem er overgriperne?
Det har vært overgripere i verden så lenge 
vi kan huske. Jeg husker at det i min egen 
barndom var en mann som lokket barn 
til seg ved å fortelle at han hadde en tam 
revunge i skogen som han matet. Han 
spurte barn om de ville være med for å 
mate denne reven. Jeg møtte aldri mannen, 
men hvis jeg hadde kommet i hans vei, 
så kunne jeg godt ha vært av dem som 
ble med ham i skogen for å se på en tam 
rev – glad i dyr som jeg var. Mine for eldre 
hadde sagt at jeg ikke måtte bli med voksne 
som lokket med godteri, men ingen hadde 
snakket med meg om akkurat en slik situa - 
sjon. Det er det som er det sær egne med 
barn – de lever seg inn i situa sjoner som 
oppstår her og nå – uten å tenke så 
sterkt på konsekvenser som vi voksne. 

Det som er likheten mellom seksuelle 
overgrep mot barn i dag og den gang jeg 
vokste opp for 5-6 tiår siden, er at over - 
griperne, nå som da, er oppfinnsomme 
for å kunne utføre det som har satt seg i 
hodet; å manipulere et barn til å bidra til 
en seksuell tjeneste som den voksne ønsker. 
Det som er nytt fra den gang jeg vokste 
opp, er at barn og unge ikke lenger må 
befinne seg ute i den fysiske verden for å 
treffe slike overgripere. Internett gjør 
voksne lettere i stand til å gjennomføre et 
overgrep, og mange av dem er aktive hele 
døgnet for å få tak i barn. 

En voksen mann ble nylig dømt til 15 
års fengsel for ulike seksuelle nettovergrep 
mot jenter. Det dreide seg om 49 jenter i 
alderen 12 til 15 år fra hele landet. Mannen 
møtte aldri ofrene sine fysisk – bare via 
nettet. Der fikk ham jentene til å utføre 
seksuelle handling på seg selv, mens han 
satt hjemme hos seg selv og så på dette. I 
prinsippet har mannen «voldtatt» jentene 
på sine egne jenterom. Dette kommer da 
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Kommunikasjon

Når barn fanges i nettet
også fram i dommen der han er dømt for 
voldtekt i fire av tilfellene, mens 19 av 
forholdene handler om å forlede barn 
under 16 år under sær deles skjerpende 
omstendigheter. Mannen nektet skyld for 
voldtekt, men innrømmet de fleste over - 
grepene der han har lurt og presset jentene. 

Det er ikke bare voksne som utnytter 
barn til å gjøre ting de ikke vil eller bør 
gjøre. Også andre barn kan være overgri-
pere som utnytter feilgrep begått av et 
annet barn til å oppnå seksuelle tjenester. 
Det trenger heller ikke være en ukjent 
person for barnet. Også nære voksne og 
barn kan være overgripere som lurer og 
presser en venn til noe som øker i om - 
fang og som til slutt gjør at barnet blir 
fanget i noe det har problemer med å 
komme seg ut av.

Hvordan snakke med 
barnet?
Et godt råd å gi et barn, er å aldri sende 

bilder som ikke kan henge på oppslags-
tavla på skolen. Dette er det viktig å 
snakke med barnet om, men det er også 
viktig å ikke presentere budskapet på en 
måte som gjør at barnet ikke tør å snakke 
om det hvis det skulle skje. Dette er en 
balansegang i kommunikasjonen som 
kan være vanskelig, men det er vik tig at 
en slik samtale tas på en god måte i «freds - 
tid». En god måte betyr blant annet at 
man ikke har brent broer den dagen 
krisen oppstår.

Det er viktig å kunne ha to ting i hodet 
på samme tid i slike samtaler med barnet. 
For det første si det som trengs for å fore - 
bygge at det i det hele tatt får skje. Og 
for det andre lage en kort vei til sam tale 
med foreldrene eller andre voksne hvis 
det skjer. En vei de ikke utelukker å ta. 

For å forebygge at det i det hele tatt 
skjer, er det viktig at den voksne forstår 
hva som skjer der ute, og kan fortelle dette 
videre til barnet. Samtidig som man for - 

teller det man vet, er det også viktig at de 
voksne undrer seg sammen med barnet. 
Voksne kan heller ikke alltid forstå helt 
ut hva som skjer på disse for holdsvis nye 
mediene, og det er ofte slik at barna vet 
mer enn de voksne. Man må derfor 
snakke om det på en troverdig måte – 
der man sammen skaper en felles forstå - 
else for hva som skjer der ute. 

Samtidig er det viktig å snakke om 
konsekvensene for dem det gjelder. At 
barn og unge blir presset til å gjøre noe 
enda mer alvorlig for å unngå at det som 
først har skjedd, kommer ut som informa - 
sjon til andre. Dette vil kunne være et sår - 
bart punkt for barn, og noe som ut nyttes 
i størst mulig grad av over gripere. Det er 
derfor viktig at foreldre, i tillegg til å 
snakke med barna om hvor dan spillet kan 
foregå, også snakker om konsekvensene. 

For å forebygge videre skjevutvikling 
når et barn er i ferd med å vikle seg inn i 
noe, så er det viktig å få barnet til å tørre 
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å komme til en voksen med det. Da er 
det viktig at du som forelder «brolegger» 
en vei som lett fører til de voksne. 

Det handler for eksempel om hvilke 
ord du bruker når du eventuelt snakker 
om andre barn og unge som har kommet 
i en slik situasjon. Hvis du for eksempel 
sier: «Hvor dum går det an å bli! Å sende 
et slikt bilde til en fremmed!», så legger du 
opp til at veien til deg blir vanskelig å ta.  
Etter et slikt utsagt fra en forelder, så har 
man sannsynligvis lagt opp til at det blir 
umulig å komme til forelderen for å snakke 
om det som har skjedd. Barn som må 
bære på slike hemmeligheter og være 
redde for at det kommer fram, har et 
enormt press på seg. 

Fortell heller barnet ditt at alle kan gjøre 
feil og dumme valg. Som forelder kan det 
være lett å tenke at hvis man på forhånd 
sier at man vil komme til å bli sint ved 
dumme valg, så er det kanskje mindre 
sjanse for at barnet gjør det dumme. Po - 
enget her er at nettovergriperne er så ut - 
spekulerte at de kan lure et barn trill rundt, 
slik at barnet føler at det har gjort noe 
som er enda verre enn det er. De spiller 
på barnas sanne natur. 

I stedet for å snakke på en moraliseren-
de måte, snakk heller på en reflekterende 
måte og på en måte som gjør at barnet 
for står det spillet som foregår der ute og 
som de kan bli en del av gjennom syke og 
utspekulerte mennesker.  

Når vi har utstyrt barna våre med mobil - 
telefoner og Internett, så gjør vi dem sam - 
tidig tilgjengelig for overgripere. Det er 
lett å tenke at et barn som sitter på rom - 
met sitt, er trygt for slike farer, men des - 
sverre er det ikke slik. Da er det viktig at 
vi voksne tar alle forhåndsregler for at det 
ikke skal skje. 

Andre å snakke med
En helsesøster kan også være en sam - 
talepartner for barn som har opplevd 
seksuelle overgrep. Helsesøstre kan også 
ta forebyggende samtaler med barnet. 
Det vil nok kunne være lettere for en 
jente å ta kontakt med helsesøster for 
en prat om vanskelige temaer enn for 
en gutt. Det har noe med at helsesøstre 
gjerne er kvinner, og at skolehelsetje-
nesten har utviklet seg til en arena som 
spesielt jenter bruker for samtaler og 

intime betroelser. Dette har gjort helse - 
søster til en svært viktig aktør for gode 
samtaler om vanskelige forhold i jenters 
liv. Guttene har færre å gå til med sine 
overgrep, og selv om det alltid har vært 
slik at jenter har vært mest utsatt for 
seksuelle overgrep, er det også mange 
gutter som i dag blir utsatt for dette. 
Kanskje flere enn vi tror.  

For dem som ikke ønsker å møte 
opp ved en helsestasjon, så er det i dag i 
tillegg muligheter til å stille spørsmål 
via sosiale medier. «Helsesista» har, som 
tidligere nevnt, vært på Snapchat en 
tid. I det siste er det også en mann som 
har markert seg med Snapchat-kontoen 
«Helsebror Andersen». Han er ansatt 
ved Oslos eneste helsestasjon for gutter. 

Gutters sårbarheter er at de har et 
sterkere forhold til porno enn jenter. Det 
kan føre dem til overgripere som vet 
hvilke knapper de skal trykke på for å 
lure og manipulere. 

Et seksuelt overgrep er noe av det aller 
vanskeligste et barn kan ta opp med en 
voksen, og derfor skal man ikke anta at 
ethvert barn vil ta veien til en helsesøster 
for å snakke om slike alvorlige hendelser. 
At veien kan være ekstra vanskelig å ta 
for gutter, understreker viktigheten av å 
oppmuntre til slik prat. Her kan foreldre 
påvirke. 

 
Fosterbarns arbeidsmodeller
For fosterforeldre er det også grunn til å 
være ekstra årvåken for nettovergrep 
mot barn fordi fosterbarna har større 
risiko for sosiale- og emosjonelle pro - 
blemer enn andre barn. Det kan handle 
om at de har blitt neglisjert og oversett 
tidligere i livet, og at de derfor har 
ekstra behov for å bli sett av voksne. 
Det kan også handle om at de kan være 
udiskriminerende i sin omgang med 
voksne fordi de har måttet forholde seg 
til mange fremmede tidligere i livet. 
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Det er kanskje dette som føles mest 
trygt for barnet. 

Det handler om tilegnede arbeidsmo-
deller som vi mennesker bruker for vår 
atferd seinere i livet. Fram til et barn er 
rundt seks år, er det veldig mottakelig for 
det som det blir lært opp til. Det de lærer 
gjennom voksne modeller, går ofte ukri - 
tisk inn og legger seg som en arbeidsmo-
dell som brukes seinere i livet. I hvert fall 
er det lett for å bruke modeller som har 
fått utvikle seg tidlig i livet, i krisesitua-
sjoner. Slike situasjoner fører til at men - 
neskets sinn henter fram automatiserte 
tanker som blant annet ligger i arbeids-
modeller fra tidlig i livet.  

Fosterforeldre gjør et viktig arbeid 
med å påvirke fosterbarn til å få på plass 
nye arbeidsmodeller. Det skjer ved at de 
påvirker barnets tanker ved det de sier, 
men i høyeste grad også av det de gjør. 
Sakte men sikkert kan fosterforeldre på 
den måten endre arbeidsmodeller som 
ligger i barnet fra før. Dette er imidlertid 
arbeid som foregår over mange år, og det 
vil være slik at barnet likevel bruker sine 
første arbeidsmodeller i krisesituasjoner. 
Det kan også hende at fosterbarn bruker 
én arbeidsmodell når det er sammen med 
andre, og en annen når det er alene. Sagt 
med andre ord så regulerer barnet seg 

annerledes sammen med andre enn alene 
på rommet sitt. Dette kan handle om at 
man ønsker å utvise en god atferd sammen 
med andre, og derfor legger mye energi i 
å opptre slik man tror man skal. Det kan 
også handle om at barnet har et roligere 
sinn når det er sammen med andre. 

Etter hvert som barnet blir til ungdom 
gjennom puberteten, får det et annet for - 
hold til seksualitet. Det betyr at det blir 
mer utforskende i forhold til sin egen og 
andres kropp, og det kan på den måten 
ende opp med å gjøre ting det angrer på. 
Da er det viktig at foreldre husker at 
dette er en del av ungdomstiden.

Aldersgrense
Det opereres med aldersgrenser for å 
opprette kontoer på nettet. Både Insta - 
gram og Scapchat som gir muligheter 
for deling av bilder, har en aldersgrense 
på 13 år. Det betyr at den som er under 
13 år ikke har lov til å opprette en konto 
eller bruke tjenesten. Det som er pro - 
blemer med en slik aldersgrense, er at 
den er vanskelig å håndheve. Det blir 
kanskje lettere når det i mai 2018 blir 
vedtatt en lov der det står at et barn må 
være fylt 13 år for å få lov til å lage seg 
en konto på sosiale medier. Hvis for - 
eldre samtykker, kan de få lov til å opp - 

rette en slik konto selv om de ikke har 
nådd aldersgrensen. 

Det er viktig at foreldre forstår at 
aldersgrensen er satt der fordi det kan 
være et farlig terreng for barn å ferdes i.  
Derfor er det viktig å ikke gi etter for 
barnets mas om samtykke fra foreldre. 
Det er dumt å gamble med at «barnet 
mitt klarer å manøvrere i terrenget». Det 
er også usolidarisk med tanke på barn der 
ute som kan ha problemer med slike 
nettsteder. Mange fosterbarn kan være i 
en slik risikosone.

Fosterforeldre kan ikke ta valgene for 
sine barn og ungdommer, men de kan ta 
noen forhåndsregler som gjør at livets 
kronglete og utfordrende veier, blir litt 
mindre krevende å gå på. Gjennom 
datamaskiner knyttet til verden, har livet 
på mange måter blir mer spennende, 
men det har også gitt oss noen utfordrin-
ger. Disse utfordringene må det snakkes 
om på gode måter rundt omkring i de 
mange hjem. Det er også viktig med 
klare grenser for hva som er tillatt og 
ikke. Innenfor fosterhjemsomsorgen er 
slik tydelighet spesielt viktig. 

Ved behov for å snakke med noen om 
nettovergrep, kan du ringe alarmtelefo-
nen på telefon 116111eller politiet på 
telefon 02800.


