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Frågebanken
I Frågebanken finns frågor som passar de tre perspektiven, Den som 
utsätts, Den som utsätter och Den som tittar på. Välj frågor från listan 
som är relevanta utifrån diskussionerna som tidigare har ägt rum 
i klassen. Låt eleverna diskutera utvalda frågor i grupper. Låt dem 
sedan presentera sina tankar i tvärgrupper och avsluta med att  
i helklass resonera över vad som är gemensamt och vad som skiljer 
sig åt i svaren.

Frågeställningar: 
Exposad 
1. Det är viktigt att veta att den som hängts ut på ett exposekonto 

inte har gjort något fel. En vanlig reaktion hos barn som utsatts  
för sexualbrott är att känna skam och skuld. Varför tror ni att 
känslan av skam och skuld är vanlig hos brottsoffer?

2. Hade situationen varit annorlunda om det hade varit en kille som 
blivit utsatt? Beskriv skillnaden.

3. I filmen berättar inte Alicia för sin mamma eller någon annan vuxen 
om det som hänt. Kan ni ge Alicia tips på hur hon skulle kunna 
berätta för en vuxen som kan hjälpa henne?

4. Förutom att ta hjälp av en vårdnadshavare/förälder. Kan ni komma 
på andra trygga vuxna som Alicia kan söka stöd och hjälp hos i den 
här situationen?

 
Samtycke och relationer
“Mitt ex hade sparat flera nudes från både mig och andra tjejer och sen 
skickat in det till exposekonto på snapchat för pengar, märkte det när 
det var över 25 killar som addade mig på snapchat och skrev olika saker 
och sen såg jag vad som hade hänt. Det jag gjorde var att jag kontaktade 
hans morsa och utan tvekan så skrev jag till henne vad som hade hänt 
och att jag inte kommer polisanmäla om hon pratar med sin son.” 

(Tjej, 17 år)   

Citatet ovan kommer från en tjej som deltagit i ECPAT:s undersökning 
Nude på nätet. Hon beskriver hur det var för henne när hon blev 
uthängd på ett exposekonto av sin tidigare partner och hur hon 
hanterade det.

5. Är det här ett bra sätt att hantera situationen? Kan ni komma på 
några andra förslag?

6. För många är det viktigt att känna tillit i en relation. Hur viktigt är 
det att lita på den du skickar nakenbilder till? 

7. Tjejen i citatet kan ha blivit utsatt för ett brott av en person hon 
haft en relation med. Vilka svårigheter kan det innebära att bli 
utsatt för ett brott av sin tidigare partner? 
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Värderingar
8. På vilket sätt kan värderingar skilja sig åt mellan olika grupper?  

Hur visar det sig? 
Diskutera utifrån punkterna nedan.

Värderingar som rör:
• Att skicka nudes

• Att skapa exposekonton

• Att titta på exposekonton

• Samtycke

• Att lita på andra

Grupper:
• Unga

• Vuxna

• Kön/könsidentitet (exempelvis tjej, kille, icke-binär, annat)

• Fler exempel på grupper som eleverna kan komma på

Särskilt utsatta grupper
Oftast är det tjejer eller icke-binära som är utsatta för att bli exposade, 
medan de som utsätter är både killar och tjejer.

9. Varför är det vanligare att tjejer och icke-binära blir exposade,  
tror ni? Vilka normer i samhället spelar in?

10. På vilket sätt skiljer sig synen på tjejer, icke-binära och killar som 
blir exposade? Ge exempel.

11. På vilket sätt skiljer sig synen på tjejer, icke-binära och killar som 
tittar på/besöker exposekonton? Ge exempel.

Jämställdhet
Utgå från frågorna ovan. Om synen skiljer sig åt beroende på vilket 
kön/könsidentitet den som blir exposad har, vad behöver göras för  
att öka jämställdheten?

12. Vad kan ni göra i er klass? 

13. Vad kan skolan göra? 

14. Vad behöver ske på samhällsnivå?
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