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Novas exkille har spridit hennes privata 
  sexfilmer från när hon var tonåring.  
Nu säljs de för några hundralappar i sociala 
 medier-kanaler med tusentals medlemmar. 
Trots att det är barnporr.
   – Jag är minderårig i filmerna. Det är så 
 äckligt, säger Nova.
   Dagens ETC granskar en för de flesta vuxna 
helt okänd gemenskap där unga män online 
vill ”exponera horor”. Och byter, säljer, köper 
svenska tonårstjejers läckta  bilder och filmer. 
   – Jag kände mig pressad att skicka det han 
 ville ha, säger Ida, som bara var 16 år.

et rasslar till på internet. 
Snabbt går det. Suget 
efter att få se nakna 
tonårsflickor och unga 
kvinnor är omättligt. På 
mindre än fem dagar i 

oktober får den slutna 
kanalen Svenska tjejer över 

8 000 medlemmar. Frågorna 
i den intensiva chatten bygger 

en karta över Sverige. Har någon 
bilder på brudar i Skövde? Luleå, Stock-
holm, Västerås, Kalix, Motala, Östhammar, 
Hisingen? Hallå, Skåne, någon? Ortengäris 
kanske? Andra efterlyser specifika tjejer 
med hjälp av oskyldiga skärmdumpar 
från Instagram och en utpekad hemort. 
Och det är ingen tvekan om vilket sorts 
content man suktar efter: ”Någon som har 
på henne? Finns knullvideos och nudes 
ute, betalar hittelön, kom DM”, hetsar 
en man för att få tag på en namngiven 
25-åring. En annan vill ha naket på en 
känd Tiktok-profil. Hon är bara 14 år i det 
sexuella material som sprids på henne.

– Jag försöker att inte tänka på att 
killar sitter och tittar på mig. För jag blir 
illamående. Det är så äckligt, säger Nova, 
vars sexbilder och filmer från när hon 
var minderårig har läckts av en före detta 
pojkvän. 

Nu finns allt ute till försäljning via 
Svenska tjejer.

Giftig hederskultur

Signaturen Berra är geografiskt spe-
cifik och söker ”byte med tjejer från 
 Linköping”, medan Kreeesshh är mer 
allmän med sitt ”byta tonåringar, kom”. 
När någon säger att två tjejer som fotat 
brösten i en badrumsspegel nog kanske är 
för unga, trots allt, säger Troxyad2 ifrån: 
”Dom är 04a chilla.” Precis fyllda 18 år. Nu. 
Hur gamla de var när de poserade för en 
pornografisk selfie är högst oklart.

Svenska tjejer är en så kallad server 
på plattformen Discord och hittas bara 
genom inbjudningar och direktlänkar 
från andra sociala medier, som Reddit, där 
man gör reklam. Det går inte att googla 
fram den.

Här frodas en giftig, manlig heders-
kultur där man pratar om att ”exposa 
orrar” – tonårsslang för att ”exponera 
horor”. Den tjej som en gång låtit sig foto-
graferas naken, kanske skickat ett kort 
onaniklipp till sin pojkvän eller gått med 
på att filmas när hon har sex, förtjänar 
att hängas ut med namn och få sin kropp  
spridd på internet för evigt. Hon stämplas 
som en orre. 

Reas ut på kvällstid

Man bygger en community för ton åringar 
och unga män online, som göder en 
 gemenskap besatt av porr, sex och dator-
spel. Samtidigt som killarna delar och 
dissekerar nakenbilder på porr stjärnor, pop-
stjärnor och skolkamraten som juridiskt 
sett är ett barn, kan man i nästa sekund 
diskutera den bästa hårdvaran för en ny 
 gaming-PC. Mycket i den allmänna chatten 
är också shitposting, det vill säga rent 
strunt utan vare sig mening eller innehåll 
utöver syftet att vara nihilistiskt störig. 

Men administratörerna av Svenska 
 tjejer – vi kommer till vilka de är på 
torsdag, i del tre av vår granskning – har 
inte bara skapat en chattarena för gratis 
byteshandel mellan tusentals medlem-
mar. Man har också trålat nätet på läckta 
nudes, samlat ihop dem, paketerat allt på 
olika prisnivåer, och säljer till den som 
inte orkar gräva och jaga själv. 

D
”Det tär nog 
mer än jag 

kanske tänker 
att det gör.” 

Bianca, uthängd

”Skrattar de  
åt mig? Är  

jag ett meme  
eller är det  
sexuellt?” 

Carro, uthängd

”Han var så  
 otroligt på om  

det att jag kände 
mig väldigt  
pressad.”

Ida, uthängd

”Är allt 
det där på 
mig? Allt?” 

Nova, uthängd
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n Dagens ETC infiltrerar en digital verksamhet 
som de flesta vuxna inte har en aning om existerar.
n Tusentals unga killar deltar just nu i dold handel 
med stora mängder läckta sex- och nakenbilder.
n Dagens ETC har identifierat fler än 50 drabbade.
n ”Jag är minderårig. Det är så äckligt”, säger Nova – 
och det är hennes ex som sprider filmerna på henne.
 SID 6–11

CARRO
”Skrattar de  

åt mig eller är  
det sexuellt?” NOVA

”Jag fattar inte  
att mitt ex kunde  

göra så här”

BIANCA
”Det förstör  

människors liv”

Expojkvännen Wilhelm och massgroomaren Krille.

NYHETER     SID 18
NYHETER     SID 14–15

Därför är vinsten för Lula
goda nyheter för klimatet

Ghettolagen ingen 
valfråga för danskarnaMILJÖ     SID 22

Kumlachefen: Vad vi
gör med de intagna
spelar jättestor roll

Samhället och 
rättsväsendet 
måste vara på 
alerten när en 

kvinna larmar.

SID 2–3 / SOMAR AL NAHER
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Det känns 
jättehemskt, 
såklart.  
Det är sjukt. 
Hur vissa 
människor 
väljer att  
spendera  
sin tid.
Nova

Det tär nog 
mer än jag 
kanske tänker 
att det gör.  
Det är  
oacceptabelt 
att någon ska 
tjäna pengar 
på den.
Bianca

Man är otroligt motiverade säljare och tar 
emot betalning genom Swish och Paypal, plus 
har kampanjer och rabatter för halva priset 
om man slår till innan ett visst klockslag. 
Billigast är det att handla mellan klockan 20 
och midnatt. 

När Dagens ETC skickar en förfrågan om 
köp får vi svar inom en minut. När vi sedan 
inte genomför transaktionen – ”fixar med 
Paypal sen, är i plugget” – får vi en påminnel-
se om att det är dags att betala. 

Infiltrerar deras server
Dagens ETC infiltrerar alltså servern Svenska 
tjejer under ett par dagar. Och shoppar slutligen. 

För 200 kronor, swishat och klart till en av de 
15-åriga pojkarna bakom Svenska tjejer, får vi di-
rekttillgång till vad administratörerna döpt till 
Diamantpaketet. Cirka 5 000 olika filer. Bland 
hackade Only fans-pinuppor och professionell 
hårdporr ligger vanliga unga svenska flickor och 
kvinnors privata bilder och filmer,  xxx-material 
som aldrig varit tänkt för distribution utan 
som oftast skickats till en enskild person via till 
exempel sms och Messenger. Eller som direkt-
meddelande via sociala medier-plattformarna 
Instagram och Snapchat. Det är hundratals 
olika individer.

Mycket av materialet i Diamantpaketet är 
organiserat i separata mappar uppladdade i 
Dropbox, en delningstjänst för tyngre filer, 
där mapparna döpts efter kvinnorna: för- och 
efternamn, ibland stad. I en 16-årings mapp 
ligger även skärmdumpar på hennes föräldrars 
Facebook-profiler. Så man verkligen ska kunna 
identifiera familjen och deras adress.

Annat ligger huller om buller, osorterat, men 
med klara bevis på att avsändaren är svensk. 
”Du visar väl inte det här för någon?”, har en 
ung naken kvinna skrivit på Snapchatbilden 
hon postat. Som nu ligger ute för alla att se.

Så unga som 13 år
Dagens ETC har genom Diamantpaketet lyck-
ats säkra namnen på 52 uthängda kvinnor och 
flickor. Mörkertalet på de vi bara har ansikten 
och kroppar på är gigantiskt. Samtliga är 
väldigt unga. Exakt hur gamla de är i materi-
alet som sprids är svårt att avgöra. Mycket är 
sådant som skickats runt i flera år. Men minst 
18 av de 52 personer vi identifierat är i dags-
läget minderåriga. Flera är 15 och 16 år just 
nu.  Vilket gör det till barnpornografibrott att 
sprida och inneha sexuellt material på dem. 

De yngsta vi identifierat i det som delas och 
säljs av Svenska tjejer-medlemmarna, är troligt -
vis bara 13 år gamla. Just den videon skickas 
direkt till oss av en 27-årig storsamlande man i 
Södermanland, som på fyra dagar  hinner skriva 
200 inlägg i Svenska tjejer-chatten. Vi åter-
kommer till honom i del 3 på torsdag.

– Ja, det där är jag. Det kan jag bekräfta. Och 
det där är också jag, ja. Men… jag ser helst inga 
filmer. Är… allt det där på mig? Allt?

Nova blir mållös när hon på Dagens 
ETC:s skärm ser att  Diamantmappen 
med hennes namn innehåller ett 
50-tal filer. Sexuella selfies. Grova 
sexfilmer. Allt uppladdat nu i 
augusti på en Dropbox regist-
rerad på hennes jämnårige 
expojkvän Willhelm, som hon 
lärde känna som tonåring via 
Snapchat. En man som hon 
slutligen bröt med totalt 
i början av 2021 och den 
enda som haft tillgång 
till materialet. En del 
bilder är tagna hemma 
hos honom. Andra är 
fotograferade av Wilhelm, 
i smyg, när Nova inte varit 
medveten om det. 

sammanhanget rätt harmlös och det är också 
orsaken till att hon orkar prata öppet om den. 
Även om den skickades i uttalat sexuellt syfte 
så är hon påklädd när hon simulerar oralsex. 
Men det räcker för att filmen med en 15-årig 
tjej ska bytas och säljas som porr. En orre som 
ska exposas.

– Det känns hemskt. Min film är inte så 
grov men jättepinsam och det tär på en. Det tär 
nog mer än jag kanske tänker att det gör. Det 
är oacceptabelt att någon ska tjäna pengar på 
den. Utan att jag vet om det, säger Bianca, och 
beskriver den nya insikten som ett chocktill-
stånd. 

– Det är ingenting som jag vill ska hända. 
Jag skäms för mig själv, för det jag gör. Jag ser 
videon och tänker: ”Varför skulle man vilja 
kolla på det här ens?” Typ. Men så tänker inte 
killar. De tycker väl att det är attraherande.

Psykisk ohälsa, självmordstankar, familje-
problem, känslor av att inte vara omtyckt 
–  Bianca mådde väldigt dåligt för två år sedan. 
Det var under den perioden hon skickade 
videon som en sociala medier-flört.

– Jag sökte uppmärksamhet på nätet. Det 
var väl inte det bästa sättet att söka bekräftel-
se på, men jag kände att jag behövde det. Jag 
kommer inte ens ihåg vilken kille jag postade 
den till från början.

Eftersom hennes namn syns i klippet 
dröjde det kanske bara ett halvår innan en 

främling skickade det till henne på Instagram, 
med frågan om det var hon.

– Jag skämdes jättemycket och raderade 
meddelandet. Jag ville inte se det. Sedan dess 
har sådana återkommit med jämna mellan-
rum. Senast för en månad sedan skrev någon 
till mig. Man kontaktar mig för att hjälpa och 
upplysa. Men sedan är det alltid, ”du är jätte-
fin, får jag adda dig på Snap.” Jag tänker alltid 
att de sett min video, mitt namn, vill vara 
snälla, men sedan lägga till mig på Snapchat 
i hopp om att kanske få något. Det har ju sett 
filmen, någonstans. 

Varför tror du killar gör så här?
– De känner sig väl större, bättre, tror att 

ingen kommer att få reda på det. Fruktansvärt.
Vill du säga något till de som sprider sånt 

här material?
– Ja, sluta. Det är olagligt. Och de förstör 

så mångas liv. Det kan leda till självmord och 
extrem psykisk ohälsa. Sluta bara. 

Carro visste inte – blir chockad
Chocken är tung för Carro. Det tar ett dygn 
innan den börjar lägga sig. Hon har inte 
haft en aning om att hennes hemmagjorda 
onani filmer finns ute på internet. Nyheten 
har gjort henne helt skakig, dödat all lust att 
äta och dricka. Men hon vill träffas omgå-
ende. Och se själv. För det går inte att sluta 
tänka på det.

före detta flickvänner. Och att Wilhelm under 
tiden ihop med Nova hade sexuell onlinekon-
takt med betydligt yngre tjejer. Så unga som 
13 år gamla, enligt henne. 

– Jag mådde jättedåligt när vi var ihop och 
trodde det var mitt eget fel. Det har inte varit 
så enkelt att lämna. Man är osäker, rädd att 
bli ensam. Man tänker att det inte finns mer 
i livet. När man är tonåring tror man att det 
inte blir bättre än så här, vad ska jag annars 
göra med mitt liv? 

Hur känns det att folk tjänar pengar på din 
nakna kropp?

– Man tappar hoppet för den här världen 
ju fler dagar som går. Jag är förbannad för att 
Wilhelm tycker att han kan få göra så här. Det 
känns jättehemskt, såklart. Det är… sjukt. Hur 
vissa människor väljer att spendera sin tid.

”Det är inte okej”
Nova säger att alla tjejer skickade nudes i 
grundskolan och på gymnasiet.

– Ingen hade erfarenhet av killar. Det var 
spännande, kul, jag tänkte inte på konsekven-
serna. Jag fattade kanske att det här skulle 
kunna hända. Men tänkte väl att även om Wil-
helm är dum, kan han vara sååå dum? Men, ja, 
det var han. Man behöver inte vara ett geni för 
att fatta att jag aldrig hade tyckt det var okej 
att ens spara dem. Och ännu mindre sprida 
dem. Jag fattar inte varför.

Hon suckar. Snyftar och stirrar ut genom 
bilrutan. Säger med sprucken röst att hon 
är arg för att allt var så bra. Jobb, plugg, och 
en ny kille som inte kräver nudes, och som 
hon vill vara med resten av livet. Så fick hon 
reda på att en avskydd hemsökelse från förr 
skickar runt det allra mest privata till vem 
som helst.

– Folk förminskar sådant här och säger att 
det inte är så farligt. Men det är absolut inte 
okej att sprida någons fotografier, oavsett om 
det är brottsligt och barnporr. Jag, jag… jag 
saknar ord. 

Sökte och fick uppmärksamhet
Förutom Nova har Dagens ETC pratat med 
ytterligare fyra kvinnor vi identifierat i 
Diamantpaketet från Svenska tjejer. Bianca 
väljer att träda fram. Hon fyller 18 i november, 
spelar fotboll på fritiden och går sista året på 
ekonomijuridik i Gävle. Polisyrket är något 
hon alltid drömt om, även om hon på senaste 
tiden lekt med tanken att bli sportkommen-
tator. 

Bianca vill inte träffas hemma. Istället sker 
vårt möte på ett hotell i centrala Gävle och 
hon tar med sin en vän som stöd. Mot slutet 
av intervjun börjar vännen gråta: ”Jag blir så 
ställd när jag får höra det här, det är så hemskt 
det Bianca råkat ut för.”

Biancas läckta Snapchatfilm är i det här 

– Jag är minderårig där. Kanske 16, eller 17, 
säger Nova, idag 21, när hon synar en skärm-
dump som Dagens ETC tagit ur ett av klippen.

”Man tappar hoppet”
Badtofflor, mjuka tights och en pösig munk-
jacka. Nova är fritidsklädd som de flesta 
ungdomar. Hennes föräldrar kör henne röd-
gråten och osminkad till mötesplatsen för vår 
 anonyma intervju, en diskret parkeringsplats 
i en av Stockholms kranskommuner. Med 
tårarna i halsen berättar hon i en dryg timme 
om sitt ex Wilhelm som hotade att göra slut 

om hon inte ständigt skickade nya nudes. 
Nova beskriver honom som en arbets-
skygg ung man besatt av porr och som 
sa att han behövde nakenbilderna för 
att inte tvingas vara otrogen. Un-
der deras förhållande kom hon på 

honom med nudes på en av hans 

”Det är olagligt.  
Och de förstör  
så mångas liv.  

Det kan leda  
till självmord  

och extrem 
psykisk 
ohälsa.  

Sluta 
bara.” 

Bianca

Nova minns hur det som osäker tonåring var lätt att fastna i Wilhelms prat om att han 
behövde henne för att bli en bättre människa. Efter att hon fått reda på att han spridit 
hennes sexfilmer långt efter att det tagit slut, konfronterar hon honom på telefon.  
Hans enda svar: ”Men jag laddade bara upp dem på en Dropbox.”

Carro fattade inte att Krille skärm
filmade hennes nakna Snap. ”Det fick 
jag veta två år efter när en person 
tipsade mig om det. Men jag har inte 

skickat till någon annan, så jag vet till 
100 procent att det var han som spred 

vidare. Självklart är det inte kul. Så sjukt 
att man gör något sånt.” 

v

Det säger lagen

l Trots att en bild eller film tagits och  skickats frivilligt, så är det olagligt att  
sprida den  vidare utan tillstånd. Även om du gör det gratis. 
l Det kallas olaga integritetsintrång. Lagen kom 2018 och handlar just om att  
digitalt  sprida sexuellt material mot någons vilja. 
l Kan ge fyra års fängelse.
l Minderåriga, alltså under 18 år, får skicka sexuellt material till varandra. 
l Att sprida det vidare, eller för någon annan att inneha det, är barnpornografibrott.  
Även om du själv är ett barn.
l Barnpornografi är sexuellt material med en person som inte avslutat sin pubertetsutveckling.  
Eller när det framgår att personen var under 18 år när  materialet producerades.  
Klartext: Om du delar en sexfilm där du vet att personen är 17 år, så är det barnpornografibrott.  
Även om personen avslutat puberteten.
l Barnpornografibrott kan ge upp till sex års fängelse.

Så gör du  
om du drabbas

l Berätta för en förälder eller en
annan vuxen om du är minderårig.
l Dokumentera och polisanmäl. 

Polisen behöver: Bild- och filmmaterial, 
chattloggar, ip-adresser, information från 

plattformarna där det spridits.
l Kontakta plattformarna där det  

spridits och försök begränsa  
skadan genom att få dem  

att ta ner det.

�
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Jag försöker 
alltid vara 
snäll. Jag vill 
allas bästa.  
Så jag blir 
chockad över 
att killar beter 
sig så här.
Carro

– Jag vill gärna veta 
om de skrattar åt mig. Om 
jag är ett meme. Eller är det 
sexuellt, undrar Carro.

Det är sexuellt. 
– Okej. Jag försöker alltid vara snäll. 

Jag vill allas bästa. Så jag blir chockad över att 
killar beter sig så här. Man pratar om att 2022 
har allt blivit bättre. Men det finns ändå de som 
utnyttjar en. De köper och säljer mig och jag har 
inte fått godkänna det. Om en tjej vill ha Only 
fans är det en helt annan femma. Att killar gör 
detta utan att ens fråga mig är äckligt.

Luvan är uppdragen och håret ligger i en 
prydlig mittbena när Carro lutar sig fram över 
datorn på ett kafé i hennes hemstad någonstans 
i Västsverige. En blond lock faller ner i pannan. 
Några sekunder räcker innan hon förskräckt 
slår handen för munnen. Det är hon i filmerna, 
inspelade för ungefär två år sedan. Då Carro gick 
andra året på gymnasiet och var inne i en period 
då hon mådde dåligt och desperat letade bekräf-
telse i dejtingappar och sociala medier. 

– Jag hade inte så många vänner då. Jag hade 
ingen. 

Carro berättar hur det hårda onlineklimatet 

mellan killar och tjejer i 
kombination med hennes 

dåliga självkänsla, gjorde att 
hon behandlades som skräp. 

Att killar ”hörde av sig och fick 
vad de ville”. Sedan ville de ha henne i 

ett par dagar innan det blev block. 

Groomades på Snapchat

Dagens ETC har lyckats knyta Carros läckta 
onanivideos till ett specifikt konto på socia-
la medier-appen Snapchat, där man chattar 
och skickar bilder, snapar, till varandra. Det 
är en man som är i ungefär samma ålder 
som henne själv, idag kring 20 år, och som 
vi kan kalla för Krille. Hans digitala finger-
avtryck, själva Snapchat profilen, finns tack 
vare slarv på ett 80-tal olika sexfilmer i Dia-
mantpaketet. Det är kring 80 olika tjejer som 
skickat explicita foton och videos direkt till 
Krille.

Carro minns Krille och hur han groomade 
henne att lämna ut sig själv och sin kropp 
digitalt, genom att ständigt vara på eller av. 
Varm eller kall. Blockad eller avblockad. 

– Han blev alltid på dåligt humör. Krille bad 

mig göra saker och när jag sa nej blev han sur 
och blockade mig. Sedan lade ha till mig igen 
tre dagar senare och då gick jag med på att 
skicka honom det han ville ha. Det var aldrig 
snack om ”hur mår du?”, eller ”vad gör du?”. Det 
var ingen relation. Utan det var bara det han 
ville ha, nudes. 

Carro tycker att det är både bra och dåligt 
att inte vara ensam i att drabbas av Krilles 
industriella nudes-tiggande. 

– Jag har alltid trott att det inte händer 
folk. Och det känns bra att det inte bara 
är jag. Men det hade väl räckt om det bara 
var jag? Det känns inte kul att det här rör 
tjejer som är yngre än jag själv. Som kanske 
inte har någon att prata med. Jag vet inte 
vad jag hade gjort om jag varit ensam nu, 
säger  Carro, som tagit med sin pojkvän till 
 intervjun som stöd.

”Ville inte ens göra det”

”En riktigt skum och oskön person.” Så beskri-
ver Ida massgroomaren Krille. Även hon skick-
ade en nakenfilm till honom via Snapchat när 
hon var 16 år gammal, sommaren 2020. Och 
även den ingår i Diamantpaketet tillsammans 
med Carro, Nova, Bianca, och oräkneliga andra. 

– Jag ville inte ens göra det. Det kändes 
inte bra. Men han var så otroligt på om det 
att jag kände mig väldigt pressad. Sedan att 
han sparat den, och inte bara för sig själv 
utan att han delar också… Och att det är folk 
som köper. Det är faktiskt bara äckligt och 
sjukt. Att det går att göra så, att folk köper det, 
säger Ida uppgivet på telefon från sitt hem på  
 pendlingsavstånd till Storstockholm.

Så har vi gjort
l Dagens ETC har gått med i en sluten 
server på plattformen Discord.
l Där har vi köpt access till det porr-
paket som lagts ut till försäljning. Med 
så kallade leaks och nudes, läckta 
nakenbilder.
l Vi har spårat de uthängda flickorna 
och kvinnorna genom sociala medier 
och andra öppna källor.
l På samma sätt har vi lyckats få fram 
namnen på några av de ansvariga: 
sociala medier, Swish-betalningar, 
Dropbox-länkar som registrerats med 
namn.

Så fungerar handeln
l Betalning sker med Swish eller 
Paypal.
l Materialet levereras med direkt-
länkar till Dropbox, en molntjänst för 
lagring och  delning av filer. 
l Man byter, köper och säljer genom 
Discord, ett privatägt gratisprogram 
avsett för spelcommunityn. 
l På Discord kan man starta så kallade 
servrar, dit man bjuder in andra för att 
chatta, spela och skicka filer. 
l En specifik server är inte sökbar. 
Man måste få en direktlänk eller 
bjudas in.
l Man gör ofta reklam för sin  server 
 genom Reddit, ett oreglerat 
 internationellt  diskussionsforum 
ungefär som Flashback.
l Som Discordanvändare går 
det att vara helt anonym.

Så mycket pengar  
kan det handla om
l Det så kallade Diamant-
paketet har kostat mellan 
100 och 200 kronor, 
 beroende på olika 
 kampanjer. 
l Den 15-åring som Dagens ETC 
kartlagt uppger han sålt för totalt 
cirka 10 000 kronor på mindre än två 
veckor. I kriminella sammanhang är 
det småpotatis. För en tonåring en 
förmögenhet.
l Det är samlandet, 
byteshandeln och 
 ut hängningarna, 
som är grejen. Inte 
 pengarna.

Idag är hon 18 år och beskriver Krilles 
 metod för att få loss nudes:

– Han spelade på ens dåliga samvete, var 
otrevlig, och sa att man var tråkig. Han var 
 manipulativ och körde med riktigt fula kort. 
När jag i efterhand reflekterat över det så för-
stod jag inte hur jag hamnade i den  situationen. 
Jag kommer ihåg att han var  väldigt hetsig om 
att jag skulle skicka till honom. Så sa han att jag 
kunde lita på honom. 

Stängs ner och flyttar

Till slut blev tjatet för mycket för Ida. Hon tog 
bort Krille på alla sina sociala medier för två 
år sedan. Men det 20 sekunder långa klippet, 
komplett med för- och efternamn, på en 
16-årings nakna kropp i en säng, fortsätter att 
delas och säljas. 

– Ett tag var det var jättemånga killar som 
lade till mig på Snapcat, helt slumpmässigt. 
Det måste vara folk som fått filmen och sett 
mitt namn. 

Servern Svenska tjejer stängs ner av Dis-
cord första gången på kvällen den 3 oktober 
på grund av att man spridit upphovsrättskyd-
dat material. Alltså den professionella porren. 

Vi uppskattar att den hann existera i sin första 
form i ungefär en vecka efter att den började 
hajpas på Reddit. 

Hälften av de 8 000 medlemmarna emig-
rerar till en redan förberedd reservkanal. Den 
stängs efter ytterligare en vecka. När nästa re-
servkanal kickar igång, också den med tusen-
tals medlemmar, är allt sexuellt borta. Dolt för 
stunden. Svenska tjejers ägare vill nämligen 
auktionera ut hela rasket, inklusive medlem-
mar och content, för några få tusenlappar.

Dagens ETC ringer mamman till den 15-årige 
kille som tagit emot vår Swish för Diamantpa-
ket, för att be om en intervju med hennes barn. 
Tjugo minuter senare försvinner Svenska tjejer 
för gott, trots att pojken vi sökt kommer att 
förneka all direkt inblandning. 

Men en vecka senare dyker servern upp 
på Discord igen. Under ny regi och med nytt 
namn: Svenska nudes. Materialet är i stort 
detsamma och man drar snabbt in 2 000 med-
lemmar. Men nu kostar det största paketet, 
omdöpt till Premium+, endast 50 kronor. •

Fotnot: Alla i artikeln, förutom Bianca, 

heter egentligen något annat.

IMORGON:  
”Jag är 14 år i klippen”, 
säger influencern 
Saga. Hennes Snapchat 
hackades och nu sprids 
nakenfilmer på henne 
och pojkvännen.

TORSDAG:  
Jakten på de ansvariga. 
”Jag har inte sett det på 
det här  sättet, att det är  
riktiga tjejer”, säger 
Stefan, 27.

TIPSA 
OSS!
Mejla: tipsa@etc.se 

Wilhelm och Nova var tillsammans 
för ett par år sedan. Nu sprider han 
de foton som hon skickade honom 
under förhållandet. ”Jag gjorde det 
inte direkt frivilligt. Han sa att han såg 
ingen anledning att vara med mig om 
jag inte gjorde det”, säger Nova. 

Här delas nakenbilder på svenska tonåringar

Som tonåring groomade Krille ett 80tal jämnåriga tjejer  
att skicka sexuellt material till honom. ”Han skickade  

bilder på sig själv utan att man bett om det, för att  
manipulera. Det är jättekonstigt att man ska känna en  

skyldighet mot någon man fått oönskade bilder från”,  
säger Ida, som skickade en sexfilm till Krille när hon var 16.

DAGENS ETC GRANSKAR DAGENS ETC GRANSKAR

Tekniska verktyg, slang, och en annan 
digital värld – Max V Karlsson förklarar 
begreppen du behöver känna till. 

t
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DAGENS ETC 
GRANSKAR
TEXT 
CHRISTOFFER RÖSTLUND JONSSON
christoffer.rostlund@etc.se

BILD
EMANUEL HENDAL
emanuel.hendal@etc.se

Saga, 15: 
Mina nakenfilmer 

säljs på nätet – 
nu stämplas jag 

som en hora
Hon är 15 år och influencer. Tiotusentals barn följer 
varje digital rörelse. Pengarna flödar in. Samtidigt 

skriker människor ”hora” efter henne på gatan.  
Eftersom privata nakenfilmer har läckt och  

blivit barnporr som säljs i slutna grupper.
– Jag har vant mig. Man ska inte behöva göra det, 
säger Saga om den moderna hederskulturen och 

om att försöka överleva mitt i ett sexuellt hatdrev. 
Där anonyma konton skickar filmerna till hennes 

mor. Och mellanstadiepojkar visar dem för  
den elvaåriga lillasystern. 

– Jag är förvånad att hon lever,  
säger mamma Jonna om Saga.

DE UTHÄNGDA TJEJERNA  DEL 2

DEL 2
2 november 2022

t

Onsdag 2 november 2022   |  20 KR INKL MOMS  |   WWW.ETC.SE

DAGENS ETC

”T^NK OM DIN SYSTER 
BLEV UTSATT?” 

Saga är 15 år och influencer, superkänd för tonåringar.
Samtidigt utsätts hon för ett ständigt pågående hatdrev 

efter att hennes privata nakenfilmer först läckt och nu 
dessutom säljs som barnporr i slutna grupper.

– Skammen kommer aldrig att tvättas bort, säger Saga.
 SID 6–11
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När jag säger 
att jag har 
pojkvän, då får 
jag höra: ”Din 
hora, jag har 
dina filmer.”
Saga

Jag kan inte 
säga mer än 
att man måste 
berätta för 
sina föräldrar. 
Och anmäl, 
anmäl, anmäl. 
Jonna

aga ska snart fylla 16 och hennes 
nudes finns på internet. Hon 
ville inte ha det så. Men nu är 
det så. Alla kan se dem, om de 

vill. Och många vill det. De letar 
upp dem. Delar och lajkar. Peppar 

andra att söka reda på dem för att mobba 
Saga. Med ett barns naivitet, mitt i mörkret, 
utbrister hon förundrat att ”det är helt sjukt 
hur många som sett dem”. Och drar till med 
siffran 100 000 pers. Utan några som helst 
belägg förutom erfarenheten av att ständigt 
möta det här i sitt dagliga liv. Hela, hela tiden.

– På krogen kommer människor fram till 
min killes storebror och visar dem på sina 
telefoner och säger: ”Kolla det här är din bror 
och hans tjej, hon är en hora.” Det här är alltså 
vuxna människor. Jag är 14 i de där filmerna, 
säger Saga med död stämma, krasst och kon-
staterande, som att det är så det ska vara. 

Att vuxna män utan att blinka kollar barn-
porr i en bar.

Borstade tänderna – fick 400 000 likes
Hennes liv är obegripligt för boomers. Och 
boomers i det här fallet är de över 25 år. Under 
namnet Saga Stq är hon otroligt känd för en 
relativt sett liten skara tonåringar i sociala 
medier. Exakt hur det började är lite dimmigt. 
Men ett genombrott var en Tiktok-video där 
hon borstar tänderna, publicerad när hon gick 
i sjuan. Den blev viral – ”folk tyckte jag var 
snygg”. Lajksen rasslade in, 400 000 stycken, 
utan att hon fattade varför. 

– Jag gör helt vanliga Tiktoks, ärligt, jag 
vet inte ens varför folk följer mig? Jag gör 
inget speciellt, som Saga säger i en Youtube- 
intervju som visats 138 000 gånger.

Hennes Tiktok-konton stängs ständigt ner 
på grund av hatkampanjer. Som mest har hon 
haft 160 000 följare. Nu har hon 70 000 stycken 
men det kontot kan mycket väl bara borta när 
du läser det här. På Instagram stängdes hen-
nes förra konto ner efter  massanmälningar. 
Hennes nya Instagram har 58 000 följare 
– bara under den vecka som Dagens ETC följer 
henne så ansluter 1 000 nya per dag. 

Saga är den nya tidens superunga kändis 
som är känd för ingenting förutom att vara sig 
själv. En influencer. Som tar mellan 3 000 och 
25 000 kronor för ett kommersiellt sam arbete, 
beroende på vad det är, och som lottar ut mär-
keskläder för 60 000 kronor till sina jämnåriga 
fans. Hon är noga med att poängtera att hon 
betalar skatt som en vuxen. Allt är vitt. 

– Jag måste nog kanske starta ett eget 
företag nu, det vore väl bra, antar jag, visst, 
diskuterar hon med sin mamma Jonna, som 
följer med till intervjun med Dagens ETC.

”De vet att det är barnporr”
Tonåringen säger själv att hon ”ses som 
väldigt problematisk på internet”. Just nu 
har hon hög status, är populär, vilket leder 
till att andra snackar mycket om henne. Både 
bra och dåligt, fans och hatare. Det gör att 
Saga, oskyldig eller inte, alltid är inblandad i 
något sorts drama, som kidsen kallar det. Det 
blir bråk online, mobbning, utlagda privata 
 konversationer, skvaller, rått skitsnack om 
någon annan i liven –  när man livesänder på 
Tiktok och Instagram. 

Helt ofiltrerat skolgårdssnack i realtid 
fast inför tusentals lyssnare som själva kan 
kommentera och lajka. Ett digitalt och dygnet 
runt-aktivt ”Flugornas herre” med lite och 
ingen insyn och förståelse från vuxna. I den 
intensivt snurrande elektriska cirkusen har 
man nu alltså slängt in explicita nakenbilder 
på huvudpersonen, en minderårig flicka. En 
brutal brandbomb.

– Det är klart att jag gjort fel i min karriär. 

när det kom ut. Fast har vant mig lite nu, 
vilket man inte ska behöva göra. Det påverkar 
mig nog mer än vad jag märker.

Skolan sätter för fönstren
Hon berättar ärligt om att hon har en lång 
historia av psykisk ohälsa och att hon är 
djupt inne i det träsket. Men just nu, här i 
stunden, är det bra. Helt okej. Mamma Jonna 
beskriver att livet började spåra ur när Saga 
startade i sjunde klass. Det gick blixtsnabbt 
från normalt till katastrof på fem veckor. De 
senaste åren har varit totalt kaos. Bup, soc, 
en del alkohol, lite droger, djupa sexuella 
trauman, självskador, en familj i undergång, 
ett barn som en hel sommar vägrade komma 
hem. 

Och nu, tre år senare är hon en känd och 
ökänd tonåring med tiotusentals trogna 
följare och tung ångest. Som kämpar för att ta 
sig igenom första året på gymnasiet samtidigt 
som hon ständigt påminns om filmerna som 
fortsätter att skickas runt i en evighetsloop. 

Mamma Jonna var tvungen att informera 
rektorn inför skolstarten i höstas så de var 
förberedda på att hantera situationen. Lärarna 
har varit schysta – de har satt för fönstren in i 

bilder jag inte ens visste folk hade. Men från 
början blev min Snapchat hackad. Då lade 
någon upp dem på min story. Och innan 
jag hann komma in på mitt konto hade folk 
 screenat dem, gjort en skärminspelning.

Det var inte sparat publikt utan var bara 
tänkt för dig och din pojkvän?

– Exakt.

Egen mapp på Svenska tjejer
Igår avslöjade Dagens ETC hur pojkar och 
unga män byter, säljer och köper sexuellt 
material med tonårsflickor. Privata filmer och 

bilder som skapats i förtroende och aldrig 
varit tänkta för att spridas. Och som nu blivit 
handelsvaror i dolda sociala medier-kanaler 
med tusentals medlemmar. 

På plattformen Discord har servern 
 Svenska tjejer som mest haft 8 000 
 medlemmar. För 200 kronor har man kunnat 
köpa det så kallade Diamantpaketet: cirka 
5 000 olika porrfiler.

Mörkertalet är ofantligt, men bland de 
tusentals filerna har Dagens ETC identifierat 
52 vanliga svenska flickor och unga kvinnor. 
Och minst 18 av de 52 kan vi slå fast är under 
18 år i dagsläget. Barnpornografi. 

Saga Stq är en av dessa 18 minderåriga. 
Sorterad i en alldeles egen mapp med hennes 
namn, inuti Diamantpaketet. Hon är en känd 
person som medlemmarna i Svenska tjejer 
aktivt har efterfrågat när man chattat med 
varandra.

Hur känner du när du vet att det här delas 
och säljs?

– Det är hemskt. Äckligt. Utåt sett är jag så 
att jag inte bryr mig. Visst, vill de betala för 
att se en 14-årig tjej naken, kör på. Men alltså, 
det är sjukt. Jag har väl inte riktigt insett hur 
allvarligt det faktiskt är. Jag mådde jätte dåligt 

Jag var så ung när den startade, jag har sagt 
dumma saker och varit elak. Men på riktigt, 
att andra Tiktok-tjejer på sina live uppmunt-
rar folk att skriva till mig om de här bilderna, 
som de vet är barnporr, för att håna mig, jag 
fattar inte hur man är kapabel att göra något 
sådant.

Hennes sexliv började spridas
Det var i oktober 2021 som dramat togs till 
en helt ny, sinister nivå för Saga, som bor i 
en av Stockholms södra förorter. Då började 
hennes sexliv att spridas på nätet. Nu går 
mellan stadiepojkar fram till hennes elvaåriga 
lilla syster på skolgården och visar de grova bil-
derna. Och anonyma konton, många skapade 
av barn, skickar dem i drivor till hennes mam-
ma på Facebook och Instagram. Det läckta 
används i ett sexuellt hatdrev för att trycka dit 
en kaxig tjej som själv kanske inte alltid varit 
snäll. 

– Det är… bilder och filmer på mig och min 
pojkvän, som jag fortfarande är ihop med. 
Sexuella bilder, exakt, från när jag var 14 år. De 
har läckts av misstag, berättar Saga.

Hur då?
– Jag är inte säker. För det har kommit ut 

klassrummen, för att andra elever inte ska glo 
på Saga som ett djur på zoo. I korridorerna har 
killarna visslat och gjort pussljud.

Mamma Jonna: 
– Du undrar varför killarna sprider sådant 

här? Status. ”Jag såg Saga Stq:s bilder, kolla 
på mig!” Vuxna som skriver till mig från sina 
egna Facebook-konton, oftast är de… eh… 
nedlåtande. ”Vet du vad hon håller på med?” 
Vid några tillfällen har jag tackat för informa-
tionen. Oftast blockar jag bara. Det är sällan 
välvilja i meddelandena, utan anklagelser.

Skambeläggs du som förälder?
– Oh ja, alltid. ”Vem är du som låter din 

dotter göra så här?” De har inte en aning. De 
tror att deras son eller dotter aldrig skulle göra 
något sånt här – utgå från att alla gör allt. Och 
om ditt barn inte gör det är det en udda fågel. 
Så är klimatet. Även innan bilderna hade vi 
det otroligt tufft i flera år. Hon mådde extremt 
dåligt. Gjorde saker som inte var…

– … Optimala, säger Saga.
– … Optimala, nej. Hon var gränslös och 

det tog sig utlopp på olika sätt. Men sitt inte 
på dina höga hästar om jag kontaktar dig för 
att ditt barn nätmobbar, att ”nej det skulle 
hon aldrig göra”. Titta, sök. Det finns sådan 
otrolig naivitet hos tonårsföräldrar. Och 
mycket skuldbeläggande av andra föräldrar. 

Saga fräser upprört:
– Tror de att deras döttrar inte har sex?! De 

beter sig som att deras döttrar är änglabarn 
som aldrig gjort något sexuellt!

Mamman tvingas anmäla barn
Det skickas runt bilder på ”andra läckta 
blondiner” som man påstår är hon. Och så 
Tiktok-tjejerna i hennes egen ålder, som upp-
manar sina egna följare att gå in på hennes 
livesändingar för att kommentera om naken-
filmerna. Få folk att söka fram dem. 

Förutom att de läckta privatfilmerna 
blivit till vassa verktyg för kids som avskyr 
 influencern Saga Stq har de även lett till 
 sexuellt intresse från vuxna.  

– Det är väldigt många gubbar som 
skriver till mig och frågar om jag har Only 
fans,   undrar om de kan köpa foton av mig. 
Människor kommer hela tiden fram till mig 
och visar bilderna på sina telefoner. Sååå 
många gånger som killar skriver till mig och 
ber om min Snapchat, ”hej du är jättefin”. När 
jag säger nej och säger att jag har pojkvän, då 
får jag höra ”din hora, jag har dina filmer”.

Att ”exposa orrar” är i tonårsvärlden 
 numera ett begrepp bland de som skickar runt 
läckta nakenbilder, nudes. På Discord-servern 
 Svenska tjejer som Dagens ETC infiltrerat 
handlar mycket om just att ”exponera horor”. 

S ”Genom att 
berätta hur 

det påverkat 
mig hoppas 
jag att fler 
unga tjejer 
tar mod till 

sig och  
pratar med  

en vuxen.  
Anmäler.”

”Förbjud sociala medier, rakt av. Två generationer 
håller på att gå under på grund av det”, säger mamma 
Jonna.

”Det är inte svårt att hitta de här människorna. Varenda 
live på Tiktok är inspelad av någon och utlagd på ett 
expose-konto, fan-konto, eller hat-konto.” Mamma Jonna 
berättar att läget känns hopplöst och att familjen lägger 
otroligt mycket energi på polisanmälningar som inte 
leder till något. 

�

Dagens ETC igår

t
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Så har vi gjort
l Dagens ETC har gått med i en sluten 
server på plattformen Discord.
l Där har vi köpt access till det porrpaket 
som lagts ut till försäljning. Med så kallade 
leaks och nudes, läckta nakenbilder.
l Vi har spårat de uthängda flickorna 
och kvinnorna genom sociala medier och 
andra öppna källor.
l På samma sätt har vi lyckats få fram 
namnen på några av de ansvariga: sociala 
medier, Swish-betalningar, Dropbox-länkar 
som registrerats med namn.

Så fungerar handeln
l Betalning sker med Swish eller Paypal.
l Materialet levereras med direktlänkar 
till Dropbox, en molntjänst för lagring och 
 delning av filer. 
l Man byter, köper och säljer genom 
Discord, ett privatägt gratisprogram avsett 
för spelcommunityn. 
l På Discord kan man starta så kallade ser-
vrar, dit man bjuder in andra för att chatta, 
spela och skicka filer. 
l En specifik server är inte sökbar. Man 
måste få en direktlänk eller bjudas in.
l Man gör ofta reklam för sin server 
 genom Reddit, ett oreglerat internationellt 
 diskussionsforum ungefär som Flashback.
l Som Discordanvändare går det att vara 
helt anonym.

Så mycket pengar  
kan det handla om
l Det så kallade Diamantpaketet har kos-
tat mellan 100 och 200 kronor, beroende 
på olika kampanjer. 
l Den 15-åring som Dagens ETC kartlagt 
uppger han sålt för totalt cirka 10 000 
kronor på mindre än två veckor. I kriminel-
la sammanhang är det småpotatis. För en 
tonåring en förmögenhet.
l Det är samlandet, byteshandeln och 
 ut hängningarna, som är grejen. Inte 
 pengarna.

Det säger lagen
l Trots att en bild eller film tagits och 
 skickats frivilligt, så är det olagligt att 
sprida den  vidare utan tillstånd. Även om 
du gör det gratis. 
l Det kallas olaga integritetsintrång. 
Lagen kom 2018 och handlar just om att di-
gitalt  sprida sexuellt material mot någons 
vilja. 
l Kan ge fyra års fängelse.
l Minderåriga, alltså under 18 år, får skicka 
sexuellt material till varandra. 
l Att sprida det vidare, eller för någon an-
nan att inneha det, är barnpornografibrott. 
Även om du själv är ett barn.
l Barnpornografi är sexuellt material  
med en person som inte avslutat sin  
pubertetsutveckling. Eller när det framgår 
att personen var under 18 år när  materialet 
producerades. Klartext: Om du delar en 
sexfilm där du vet att personen är 17 år, 
så är det barnpornografibrott. Även om 
personen avslutat puberteten.
l Barnpornografibrott kan ge upp till sex 
års fängelse.

Så gör du om du drabbas
l Berätta för en förälder om du är minder-
årig.
l Dokumentera och polisanmäl.
l Polisen behöver: Bild- och filmmaterial, 
chattloggar, ip-adresser, information från 
plattformarna där det spridits.
l Kontakta plattformarna där det spridits 
och försök begränsa skadan genom att få 
dem att ta ner det.

onsdag 2 november 2022 onsdag 2 november 2022

Hänga ut den tonårstjej eller unga 
kvinna som i förtroende postat en 
naken snap till en flört. 

Sedan ett år tillbaka är nu Saga bränn-
märkt som en orre, på grund av att hennes 
Snapchat hackades. Hon suckar djupt. Mamma 
Jonna säger att det finns hela konton på socia-
la medier som bara går ut på att exposa orrar.

Ni känner till uttrycket? 
– Ja, ja, ja, ja! Det får jag ofta höra: ”Du tillät 

dig att bli filmad, vad förväntar du dig? Skyll 
dig själv!” Alla mina bilder är med samma 
kille men jag stämplas som en orre. En! Det 
är inte videos då jag har sex med massa killar. 
Sedan kan killar gå och säga ”jag knullade tio 
tjejer på den här festen” och alla ba, ”du är 
fucking cool, min broder”. Men om jag legat 
med två killar är jag en hora. 

Är det en sorts hederskultur?
– Ja, det är så. 
Jonna, hur känns det som förälder att höra 

att hon får skylla sig själv?
En lång, djup, svart tystnad.
– Det här har varit en väldigt, väldigt stor 

grej. Jag har sett det från insidan hur min dotter 
har mått. När det kom till min vetskap hade det 
gått en månad. Hon vågade inte berätta.

– För jag fick 
höra att det är mitt 

fel, jag var rädd att hon 
skulle bli arg, minns Saga. 

Och ger ifrån sig intervjuns 
enda snyftning, knappt hörbart. 

– Hade jag fått veta tidigare hade vi gått in 
hårdare på en gång med polisanmälning. Jag 
kan inte säga mer än att man måste berätta 
för sina föräldrar. Och anmäl, anmäl, anmäl. 
Jag vet att det är svårt för polisen. Och jag vet 
att det för Saga landar i att det är hennes fel. 
Men det finns poliser som verkligen försöker. 
Det är svårt att få fällande domar men anmäl 
allt. Tillräckligt många anmälningar skapar en 
röd flagga i systemet. Vi har anmält folk som 
inte ens är 15 år. 

”Så jävla tabubelagt”

Det är jobbigt bara att gå på stan. En vardag 
där killar ropar hora efter henne. ”Tänk dig att 
börja gymnasiet där det går 1 000 elever och 
alla vet vem du är, och hälften har bestämt 
sig för att du är en hora för det står på nätet”, 
berättar mamma Jonna med känsloladdad, 
ilsken röst. Hon är förvånad att hennes dotter 
fortfarande är vid liv.  

Vad vill du säga till de som delar?
– Tänk om er syster blev utsatt för samma? 

Er mamma? Om ni nu inte har syster och 
mamma, sätt er själva i min situation. Jag vet 
att det kan vara jättesvårt att förstå det jag går 
igenom. Men föreställ er… hur det är. Måste 
du ha en film på just mig? Vad ska du göra 
med den? Runkar du till en video där jag är 14? 
Skrattretande. 

Du väljer att prata öppet med oss om det. 
Är det ett sätt att hantera skammen?

– Skammen kommer aldrig att tvättas 
bort. Det kommer alltid att finnas en skam 
över kvinnor som blir utsatta för sådant 
här. Genom att berätta hur det påverkat mig 
hoppas jag att fler unga tjejer tar mod till 
sig och pratar med en vuxen. Anmäler. Gör 
något åt det istället för att skämmas. Det 
är jättelätt att säga ”sluta skämmas, det är 
ingen grej”. Men det är inte så lätt. Jag tys-
tade ner det sjukt mycket. Med min historia 
hoppas jag att fler flickor, och vuxna kvinnor, 
uppmärksammar ämnet.  Även män som har 
plattformar. Uppmärksamma att sådant här 
händer. Det är så jävla tabubelagt. Allt tystas 
ner. ”Hon är prostituerad”. Vad fan är grejen 
med det? •

– Jag är van, konstaterar barnet, lågt och 
lakoniskt. 

Du är snart 16. Hur vanligt är det att man 
sprider nudes på varandra?

– Jag tror att nästan alla som fått en bild 
på en tjej de inte gillar har skickat den vidare. 
Jag nekar inte till att jag själv gjort det, när jag 
var yngre, utan att inse att det är spridning av 
barnporr. Visste jag själv vad det innebar? Nej. 
Det förstod jag när jag själv blev utsatt. För 
det tystas ner så sjukt mycket. Det enda man 
hör är ”hon är en hora, det är därför”.

Vad ska vuxenvärlden göra?
– Det måste sluta tystas ner. Inget upp-

märksammas i skolan. Förutom att den som 
blir utsatt är en hora. 

Tänker du på att det här aldrig kommer att 
försvinna från internet?

Hon suckar ännu en gång.
– Ja… det är klart. Men jag tänker mer 

att… Kolla på Kim Kardashian? Jocke och 
Jonna Lundell? De har tagit sig igenom det. 
Även om de inte är barn i de filmerna så har 
det läckt. Och titta var de är idag.

Vad vill du säga till tjejer som råkat ut för 
samma sak?

– Jag vill inte säga att de inte ska bry sig. 

För det går inte att inte bry sig. Men anmäl. 
Polisen bryr sig inte särskilt mycket, enligt 
mig. Jag har blivit bemött som att jag får 
skylla mig själv. Så upplever jag förhören. Jag 
har en stor plattform där det finns många 
som stöttar mig. För okända tjejer är det nog 
en helt annan sak, de har inte en plattform 
som bekräftar dem i att de inte gjort fel. Se-
dan är det inte lika hårt på vissa plan. Det blir 
tuffare för mig eftersom folk aktivt söker efter 
materialet och jag dessutom är namngiven i 
många forum.

Inget upp-
märksammas 
i skolan. 
 Förutom att 
den som blir 
utsatt är en 
hora.
Saga

”Tänk om er 
syster blev 

utsatt för 
samma?  

Er mamma? 
Om ni nu inte 

har syster 
och mamma, 

sätt er 
själva i min  
situation.”

TIPSA 
OSS!

Mejla: tipsa@etc.se

Dagens ETC möter Jonna och Saga 
– se intervjun på ETC Play

t

Inte bara jämnåriga tonåringar delar 
Sagas bilder. Även vuxna gör det. 

Saga: ”En känd barnvåldtäktsman 
gör det, som suttit inne för det. Det 

påverkar mig mer än att en vanlig 
människa sprider dem.”

IMORGON:  
Jakten på de ansvariga. 
”Jag har inte sett det på 
det här  sättet, att det är  
riktiga tjejer”, säger 
Stefan, 27.

Fakta

FREDAG:  
Polisen: ”Det är en 
 osannolik hänsyns-
löshet det här.”
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Förstår du att
tjejerna är riktiga 
människor som
har känslor och liv?
”Asså mja. Jag har 
inte tänkt på det  
på det sättet, nej.”
Krille är 19 år. Han har groomat 80 flickor. För det är bara  
”sånt  tonårskillar gör”. Nu delas deras sexvideos runt hela  
internet. Ibland gratis, ibland för pengar. 
   Och för Stefan, 27, är de minderåriga i sexfilmerna han  
sprider inte riktiga människor med känslor.
   Dagens ETC granskar männen, och barnen, bakom  
handeln med  nudes. 

DE UTHÄNGDA TJEJERNA  DEL 3

torsdag 3 november 2022 torsdag 3 november 2022

exten är hoppfullt vädjande: ”Lova 
att ta bort innan du somnar. Då. 
Lova.” Selfien föreställer en naken 
kropp i en säng. En video på en 
annan, lika avklädd, tonårstjej har 
postats med uppmaningen ”du får 
inte skärmfilma”. Ändå har någon 
gjort det. Och skickat vidare till 
sina polare. Nu har båda de här 

 personliga meddelandena blivit offentlig 
 internetporr som byts, säljs, köps. 

Dagens ETC har i två stora artiklar  granskat 
nätspridningen av svenska tonårsflickor 
och unga kvinnors privata nudes – sexfilmer 
och nakenbilder. Som ofta faller under den 
 juridiska definitionen av barnpornografi. 
Omfattningen är svårgreppbar. 

Vi har infiltrerat en enda så kallad server på 
sociala medier-plattformen Discord, döpt till 
Svenska tjejer. På mindre än en vecka fick den 
8 000 medlemmar. 

Där har de manliga medlemmarna, ofta 
tonåringar själva, delat med sig av, och 
efterlyst, läckta och stulna nudes. På vanliga 
tjejer från 13 år och uppåt. Tongången är rå 
och mycket i chatten handlar om att ”exposa 
orrar” – exponera horor. Alltså hänga ut och 
skambelägga unga kvinnor med explicit sex-
material, och ofta namn samt bostadsort. 

”Hittar era kompisar”

Administratörerna skryter stort och vill få 
gruppen att växa. De utlovar ”helt sjuk drop 
helt gratis” när de når ett visst antal tusen 
medlemmar. ”Bli inte förvånade om ni hittar 
era klasskompisar och kompisar i detta 
 kommande drop”, lockar man.

De ansvariga bakom Svenska tjejer-servern 
säljer även paket med läckta nudes, förpack-
ade på olika prisnivåer. För mellan 100 och 
200 kronor får köparen Diamantpaketet, cirka 
5 000 olika filer som görs tillgängliga genom 
lagringstjänsten Dropbox. 

Bland de filerna har Dagens ETC lyckats 
identifiera 52 uthängda kvinnor, av hundra-
tals. Av dem är minst 18 minderåriga i dagslä-
get, flera kring 15 och 16 år. 

Dagens ETC konfronterar

Att kartlägga de ansvariga bakom Svenska 
tjejer är svårt. Som användare på sociala 
medier-plattformen Discord kan du vara helt 
anonym. Men Dagens ETC har lyckats spåra, 
 exponera och konfrontera fem män och pojkar 
som sett till att servern Svenska tjejer rullat på. 

Massgroomaren Krille, som skapat eget 
content genom att övertala flickor att skicka 
honom nudes. 

Expojkvännen Wilhelm som spridit sin 
före dettas sexfilmer – hämndporr. 

Storsamlaren Stefan som hordat och delat 
all porr han kommit över. 

Och Swish-barnen Lucaz och Kevin, de två 
tonårsentreprenörerna som tagit emot peng-
arna från kunderna för Diamantpaketet. 

T

Reporter Christoffer Röstlund Jonsson konfronterar  
en av de ansvariga bakom servern Svenska tjejer.

�
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DAGENS ETC
EN RÖD DAGSTIDNING FÖR ETT GRÖNARE SVERIGE 

NYHETER     SID 15

NYHETER     SID 17

Går det att unna sig 
att vara ”opolitisk”? Mendly ansöker 

om konkursKRISTIN MCMILLEN     SID 21

Åklagaren missade maskning
på Visbymördarens ”dödslista ” 
– toppolitikers uppgifter röjda

n Krille är 19 år. Han har groomat 80 flickor. Nu delas tjejernas videor  runt hela internet. Med naket, med sex. Ibland gratis, ibland för pengar. n För Stefan, 27, är de minderåriga i porren han sprider inte riktiga människor med känslor: ”Man känner ingen på internet. Det är 100 miljarder troll som lägger ut.”n Dagens ETC granskar männen, och pojkarna, bakom handeln med nudes. 

 SID 6–13

DAGENS ETC GRANSKAR

H^R ^R KILLARNA
SOM H^NGER UT
SVENSKA TJEJER:
”EN COOL GREJ”

Ulf Kristerssons 
sänkta skatt  
kommer att  
trimma ISK  
som potent  

ojämlikhets- 
motor.

SID 2–3 / ANDREAS GUSTAVSSON

Efter Dagens ETC:s granskning: 
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Diamantpaketet har han en egen 
mapp döpt efter sig: Krilles nudes. 
256 filer. Krille är en content creator. 
På ett 80-tal olika flickors videos ser 
man hans Snapchat-profil som inte 
redigerats bort efter att han skärm-
filmat. I åratal har han systematiskt 
producerat porr med minderåriga. 
Fått dem att klä av sig. Onanera för 

honom. De tonårstjejer, då 16 år, som Dagens 
ETC pratat med säger att han var otrevlig, 
elak, pressade och manipulerade dem. Han 
ville bara ha en enda sak och gav sig inte 
 innan han fått det: nudes. 

Materialet har genom åren spridits från 
Krilles pojkrum i en medelstor stad i Väst-
sverige och blivit till barnporr som finns i 
datorer över hela världen. 

”Jag ber om ursäkt till alla”
Krille bor med sin mamma och bonuspappa 
i en villa några kilometer utanför centrum. 
Sjön ett stenkast bort, gulnande oktoberskog 
precis bakom. Han tog studenten och körkort 
i våras och har nyligen fått anställning som 
lärling i ett klassiskt hantverksyrke. En vanlig 
ung man i början av vuxenlivet, som knegar 
iklädd en neongrön arbetsjacka, kör en 13 år 
gammal svart Volvo, och har prydligt klippt 
frisyr.

Han öppnar ytterdörren i boxershorts och 
med arbetskläderna kvar på överkroppen. Att 
be tjejer om nudes är inget konstigt, tycker 
han. Så gör ungdomar idag. 

– Jag har skickat fram och tillbaka med 
tjejer, liksom. Med samtycke. 

Krille blir förvånad över att hans mapp 
fortfarande finns där ute och att ett 80-tal oli-
ka tjejers nudes kan knytas direkt 
till honom. Inte över mängden, 
utan att det blivit en industri av 
det som från början var avsett 
endast för honom.

– Det är helt sjukt. Det är första 
gången jag hör att folk tjänar peng-
ar på nakenbilder. Det är olagligt.

Han säger att det aldrig varit 
meningen det skulle komma 
ut. Samtidigt har han heller inte 
behållit det för sig själv.

– Det är möjligt att man skickat 
till någon kompis. Då kanske det har skickats 
vidare. 

Varför har du delat vidare?
– Det finns väl ingen anledning. Man är 

MASSGROOMAREN

Krille, 19: ”Tjejer gör likadant”

IN
EXPOJKVÄNNEN  

Wilhelm, 21: ”Inga
kommentarer”

ova lyckades bryta med 
 Wilhelm våren 2021. Då hade 
de haft ett av och på-för-
hållande sedan mitten av 
tonåren. Och nu sprider han 
hennes sexfilmer. Det kallas 
hämndporr och är olagligt. 
Och eftersom hon är minder-
årig på många av fotona blir 

det även barnpornografi. Materialet, ett 50-tal 
olika filer, är uppladdat via Wilhelms Dropbox 
i augusti 2022, och blir tillgängligt för den som 
köper Diamantpaketet via Svenska tjejer-ser-
vern.

När Dagens ETC berättar det här för Nova, 
idag 21, bryter hon ihop. Hon beskriver ett för-
hållande där hon mått skit. Med en manipula-
tiv ung man som krävt nudes – annars gör han 
slut, eller är otrogen. Under deras relation har 
han haft kvar nakenbilder på tidigare flickvän-
ner, haft affärer, och sexuella relationer online 
med tjejer så unga som 13 år. 

Hon beskriver honom som en porrbesatt 
kille som helst inte vill arbeta och som inte 
klarade av att behålla ett jobb inom omsor-
gen. Lite av en hemmasittare. Men när Dagens 
ETC ringer på föräldrarnas hus där Wilhelm 
bor, öppnar ingen. Trots att hans Golf står på 
uppfarten. Det lilla området två mil av E4:an är 
vackert, fridfullt, dött. Så här 40 minuter nord-
väst om Stockholm kostar 70-talskåkarna strax 
över fyra miljoner. 

Länken slutar fungera
När Dagens ETC presenterar oss för Wilhelm 
på telefonen klickar han direkt. Vi sms:ar. Han 
blockar. Vi ringer och sms:ar från två andra 
telefoner. Han blockar en efter en.

Då ringer vi hans pappa på jobbet. Han är 
vd för en medelstor firma och blir chockad av 
nyheten att hans son sprider barnpornografiska 
bilder. Mannen ska se om han kan få Wilhelm att 
prata med oss. Sedan blir det tystnad från båda.

Till slut lovar Wilhelm att svara på våra frå-
gor. Dock endast via sms. Från en fjärde oblock-
ad telefon skickar vi åtta konkreta frågor, som: 
Har du tjänat pengar på det här, har du spridit 
fler kvinnors bilder, hur känner du för att det är 
olagligt, bryr du dig om att din före detta mår 
otroligt dåligt över det, har du tänkt på att det 
är olagligt, att det är barnporr?

Wilhelm svarar: ”Ingen kommentar.” Och 
Dropbox-länken med Novas privata bilder, 
skickade i förtroende när hon var tonåring, 
slutar fungera.

tonårskille. Om man har sex snackar man om 
det med sina vänner. Det är en cool grej typ 
fast det låter löjligt. Tjejer gör likadant.

Hur längesen var det här?
– Det är väl två år sedan.
Chattar du fortfarande och ber om nudes?
– Nej, jag har flickvän.
Vad tror du att de tycker om att deras bilder 

sprids?
– Det är förstås fruktansvärt. Jag var en 

annan människa, kan man säga. Det var inte 
min mening. 

Vad tänker du om att det är så mycket i 
omlopp?

– Jag kan inte göra något åt det nu. Det är 
hemskt och jag fattar det, liksom. Jag ber om 
ursäkt till alla. Jag skulle inte göra om det. Kan 
fatta att det är hemskt om sånt sprids på en.

Föräldarna får inte veta
Krille vill inte riktigt erkänna att han mass-
delat –trots att den feta mappen Krilles nudes 
otvivelaktigt existerar. Han återkommer till 
att det var dumt att skicka bilder till någon 
kompis här och där, men samtidigt normalt. 
Digitalt sex är inget konstigt. Inte heller att 
visa det intima för en polare. Tjejerna har vi-
sat sina kroppar för honom. Tagit på sig själva 
för honom. Och nu finns de i hans dator, även 
om de själva inte vet om det. Att bilderna 
sedan kan få eget liv har Krille inte tänkt på.

Tror du att de ville att du skulle visa det här, 
om så bara för en kompis?

– Det klart att de inte ville det. 
De här bilderna försvinner inte. Känner du 

ett ansvar?
– Ja, det har jag sagt. Det finns inget jag 

kan göra. Jag ber verkligen om ursäkt för det, 
ångrar mig, och ja… skäms.

Massgroomaren Krille inser att 
det han gjort är ett barnporno-
grafibrott. Något som inte fanns i 
hans medvetande då.

– Jag har inte tänkt så för vi var 
i samma ålder. Man har sex fast på 
nätet.

En bil kommer körande på  
den smala vägen till det fåtal  
hus som utgör kvarteret på  
landet. Krille avslutar snabbt 
intervjun. För trots att det, enligt 

honom, aldrig funnits onda avsik-
ter, så vill han inte att föräldrarna ska få veta 
att deras son är en producent av barnporno-
grafi. 

Jag kan inte 
göra något åt 
det nu. Det är 
hemskt och 
jag fattar det, 
liksom. Jag ber 
om ursäkt till 
alla. Jag skul
le inte göra 
om det. Kan 
 fatta att det 
är hemskt om 
sånt sprids  
på en. 

Krille

Dagens ETC:s reporter    
Karin Annebäck spanar efter 

massgroomaren Krille.

� t
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tefan snyftar med en stäm-
ma smaksatt av gnällbältet. 

– Jag har inte sett det på 
det här sättet. Att det är rik-
tiga tjejer på bilderna, typ. 

Genom 27-åringens 
Dropbox, döpt efter honom 
själv, har enorma mängder 
porr gjorts tillgängligt via 

Discord-servern vi infiltrerat. Professionellt, 

amatör, hämndporr, läckta och stulna nudes 

på vuxna och minderåriga, kändisar. Under 

namnet Pistvakt är han en av de kanalansvari-

ga för servern Svenska tjejer. 
Dagens ETC har knutit Discord-kontot till 

hans Instagram och Facebook, där han listar ett 

enda intresse: kvinnor. I sociala medier delar 

han statusar om friendzoning och fuckboys, 

minnen från en svunnen sportkarriär, intervju-

er med Jordan B Peterson och kvinnofientligt 

content från internets moderna mansrörelse.

Flickan har tandställning

När Svenska tjejer-servern försvinner från 

 Discord skickar vi en trevare till Pistvakt. Är 

det möjligt att få tag i lite läckta nudes direkt 

från honom? Inga problem. Snabbt tar han 

betalt via Swish och öppnar upp en kanal i 

den  krypterade appen Telegram särskilt för 

oss. Han pepprar den med sina Dropbox- 

länkar och bjuder sedan in fler användare. 

Där återfinns mycket ur Diamantpaket. 

Men också en hel del nytt. Bland annat en 

lång, hårdhänt sexfilm med en ung svensk 

tjej som har tandställning, filmad i vad 

som liknar en busskur på vintern. En annan 

väldigt grov video är märkt med information 

om tjejernas namn, hemort och vilket år de 

är födda – 2006. Ytterligare ett klipp som är 

över 20 minuter långt är med två flickor som 

Dagens ETC – med hjälp av innehållet, datum-

märkningen och öppna källor – med största 

säkerhet kan slå fast är i 13-årsåldern.

Ingen kontakt med familjen

Stor välskött villa, stor välskött tomt, stor 

bil på uppfarten: en och en halv timme inåt 

landet från huvudstaden går ett hus från det 

tidiga 90-talet på två och en halv miljon kro-

nor. Stefans pappa öppnar. För även om sonen 

är skriven här så har de inte haft kontakt på 

månader. Telefonsamtal går ut i tomma intet. 

Posten ligger orörd. Grabben är inte välkom-

men hem längre och fadern skissar upp ett liv 

i långsam erosion, en pojke som snubblat och 

inte hängt med in i vuxenlivet. Stefan kan inte 

behålla jobb eller förhållanden. Är deprimerad 

och kanske har problem med missbruk. Han 

drömmer om snabba cash utan att vilja arbeta. 

Ett försök att bli barägare utomlands blev en 

blåsning. Kärleken som slutade med att tjejen 

var otrogen har lämnat djupa, bittra sår trots 

att det gått ett halvt decennium.
Pappan har inte en aning om var Stefan lever. 

Kanske en kompis soffa i en närliggande tätort?

Medan vi kör omkring i grannkommuner-

nas glesbygd i jakt på storsamlaren, ringer 

han. Pappan har fått kontakt och nu vill 

Stefan veta varför i helvete vi varit hemma 

hos honom.
– Det är jävligt skumt att du haft tillgång 

till min telefon och gått igenom den. Som 

journalist.

”Är du journalist?”

Vad som följer är 20 minuter ytterst förvirrat 

prat. Där Stefan hickar, rapar, fiser, gäspar 

S
STORSAMLAREN

 

Stefan, 27: ”Du har inga bevis på att    mitt finger har styrt telefonen”

och snyftsnörvlar mellan de få ord han yttrar. 

Först garanterar han att han bara sysslar med 

porr där alla är över 18 år. Och oavsett har han 

raderat allt – allt! – redan igår. I nästa sekund 

förnekar han rubbet i sten och vet knappt vad 

internet är. Han bor i en ospecificerad skog, har 

fått tag i sina sexvideos på Ica, och har absolut 

inte tid att träffas eftersom han hjälper en 

kompis att flytta.
– Men, alltså, liksom, det är inget som är 

vattentätt, du har inga bevis på att mitt finger 

har styrt telefonen. Eller? Förmodligen är man 

en ung idiot som inte tänker överhuvudtaget. 

Det är väl det du vill ha ut!
Men du är snart 30.
– Är jag? Det har jag missat!
Att det skulle kunna röra sig om barn-

pornografi, eller nudes som inte ska spridas, 

har han aldrig tänkt på. Påstår han. Stefan 

vet inte varför han gör det han gör och har 

aldrig reflekterat över att människorna vars in-

tima liv han delar mot deras vilja, är på riktigt.

Att de är människor med känslor och liv?

– Asså… Mja.

Du har inte tänkt på det?
– Jag har inte tänkt på det på 

det sättet, nej. Men men. Man sitter 

på en sådan där sida och då kommer det 

alltid upp. Man känner ingen på internet. Det 

är 100 miljarder internettroll som lägger ut, ja.

Och du är ett av dem?
– Nej.
Du är inte ett internettroll?
– Nej.
Hur ska man klassa det du gör då? När du 

säljer material på unga tjejers läckta bilder.

– Du har inga bevis på att jag sålt något. Jag 

tror inte att du är journalist. Är du journalist? 

Det här är inget samtal om du inte uppvisar 

exakt att du är den du är. Jag spelar in det här 

samtalet. Det är väldigt konstigt att du upp-

ger dig för att vara en annan person.
Vad är syftet? Tycker du att de ska 

 skämmas?

– Nej. Jag har 
ingen aning om vad 

du försöker få fram.
Jag vill ha ett ärligt svar 

om vad du håller på med.

Tystnad.
Kan du inte svara mig?
– Jag försöker hitta vänner.
Finns det inte bättre sätt att skaffa vänner?

– Ja, säg det du då. Självklart måste det 

göra det.
Tjejerna mår skit.
– Men alltså… det är den personen som 

tagit det från dem, som gjort det du påstår.

Du är delaktig.
– Jag vet inte vad du pratar om.

Kopplar ur sin telefon

I bakgrunden ringer en dörrklocka  

och en kvinnoröst hörs. Stefan avslutar  

samtalet trevligt och lovar att ringa dagen 

efter då det här är ”väldigt viktigt att få 

klarhet i”. 
Efter tio minuter skickar Stefan ett sms där 

han undrar om det är okej att han åker hem 

till en specifik Dagens ETC-reporter, och häl-

sar på dennes namngivna partner. ”Tack för 

samtalet glömde jag säga. Vi pratas imorgon 

igen, låter bra.”
Pappan ringer och tackar Dagens ETC för 

att det här kanske ändå ger en öppning för 

familjen att bli hel igen. Sonen har kontaktat 

dem och sagt att han ska söka hjälp. För vad 

är oklart. Vi får aldrig chans att fråga då Ste-

fan aldrig hör av sig igen, trots löftet. Hans 

telefonnummer kopplas ur. Pappan slutar 

svara. 
Men Stefans alla Dropbox-länkar ligger 

fortfarande kvar levande med allt sitt inne-

håll. 

Man  känner 
ingen på 
 internet. 
Det är 100 
 miljarder 
 internettroll 
som lägger ut.
Stefan

Förmodligen 
är man en ung 
idiot som inte 
tänker över
huvudtaget. 
Stefan

TIPSA 
OSS!

Mejla: tipsa@etc.se

Tekniska verktyg, slang, och en annan 

digital värld – Max V Karlsson förklarar 

begreppen du behöver känna till. 
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Fakta

dministratören Midget ger ut 
ett Swish-nummer till den 
som vill köpa. Det går till 
Lucaz, 15, i Skåne. Ungefär 
50 mil norr om honom bor 
14-åriga Kevin. De är in-
ternetpolare via Discord 
sedan ett par år tillbaka 
och har aldrig träffats 

fysiskt. Nu har båda fått datorförbud av sina 
föräldrar. 

Duon är nämligen de porrentreprenörer 
som vi med säkerhet kan knyta till svarthan-
deln med läckta nudes och barnpornografi. 
Den ena har tagit Swish, den andra Paypal. 
Båda skyller på varandra och förnekar all kän-
nedom om vad det handlar om. Ingen vet vad 
servern Svenska tjejer är. Alls. 

Dock: När Dagens ETC söker Lucaz första 
gången via hans mamma så slocknar Svenska 
tjejer-servern för gott 20 minuter senare. 

Hur förklarar du det?
– Ja du, det har jag inget med att göra. Det 

kan jag inte förklara, direkt. 
Det är bara en otrolig slump att vi ringer din 

mamma, din mamma ringer dig, och så stängs 
servern?

– Jag vet inte vilken server du syftar på.
Sluta nu. Du vet att det här handlar om 

Svenska tjejer.
– Jag har inte varit delaktig i några 

Svenska tjejer.
Du har bara fått tusentals kronor insatta 

på din Swish?
– Ja.

Blir av med sin dator
Dagens ETC intervjuar honom 
ihop med mamman som nu 
tagit hans dator ”för han kan 
inte hantera den”. Lucaz 
berättar att han agerat 
mellanhand och tagit emot 
Swish för Kevins räkning, 
eftersom Kevin inte velat 
ha sitt nummer offentligt
när han säljer – dataspel. Totalt 
10 000 kronor ska ha swishats 
till Lucaz, enligt honom, som 
sedan skickat vidare 5 000  kronor 
till Kevin. 

Lucaz säger att han är helt 
oskyldig och att det absolut 
inte kan ses som att han varit 
delaktig i något olagligt. Han 
har bara agerat mellanhand i 
vad han trodde var spelförsälj-
ning. En historia han vidhåller 
genom fler samtal. Alla frågor 
möts av ”inte en aning” och 
”nej” och ”det är inte jag 
som är Midget”.

”Fler inblandade”
Kevins mamma Elin blir 
förtvivlad när Dagens ETC 
ringer. Hon tycker det är 
fruktansvärt att tonårstjejer 

SWISH-BARNEN
Lucaz, 15: ”Jag har inte varit  
delaktig i Svenska tjejer”

A Så har vi gjort
l Dagens ETC har gått med i en sluten server på platt
formen Discord.
l Där har vi köpt access till det porrpaket som lagts ut 
till försäljning. Med så kallade leaks och nudes, läckta 
nakenbilder.
l Vi har spårat de uthängda flickorna och kvinnorna 
genom sociala medier och andra öppna källor.
l På samma sätt har vi lyckats få fram namnen på några 
av de ansvariga: sociala medier, Swishbetalningar, 
 Dropboxlänkar som registrerats med namn.

Så fungerar handeln
l Betalning sker med Swish eller Paypal.
l Materialet levereras med direktlänkar till Dropbox, en 
molntjänst för lagring och  delning av filer. 
l Man byter, köper och säljer genom Discord, ett privatägt 
gratisprogram avsett för spelcommunityn. 
l På Discord kan man starta så kallade servrar, dit man 
bjuder in andra för att chatta, spela och skicka filer. 
l En specifik server är inte sökbar. Man måste få en 
 direktlänk eller bjudas in.
l Man gör ofta reklam för sin server  genom Reddit, ett 
oreglerat internationellt  diskussionsforum  
ungefär som Flashback.
l Som Discordanvändare går det att vara helt anonym.

Så mycket pengar kan det handla om
l Det så kallade Diamantpaketet har kostat mellan 100 
och 200 kronor, beroende på olika kampanjer. 
l Den 15åring som Dagens ETC kartlagt uppger han sålt 
för totalt cirka 10 000 kronor på mindre än två veckor. I 
kriminella sammanhang är det småpotatis. För en tonår
ing en förmögenhet.
l Det är samlandet, byteshandeln och  ut hängningarna, 
som är grejen. Inte  pengarna.

Det säger lagen
l Trots att en bild eller film tagits och  skickats frivilligt, 
så är det olagligt att sprida den  vidare utan tillstånd. Även 
om du gör det gratis. 
l Det kallas olaga integritetsintrång. Lagen kom 2018 och 
handlar just om att digitalt  sprida sexuellt material mot 
någons vilja. 
l Kan ge fyra års fängelse.
l Minderåriga, alltså under 18 år, får skicka sexuellt mate
rial till varandra. 
l Att sprida det vidare, eller för någon annan att inneha 
det, är barnpornografibrott. Även om du själv är ett barn.
l Barnpornografi är sexuellt material  
med en person som inte avslutat sin  
pubertetsutveckling. Eller när det framgår att personen 
var under 18 år när  materialet producerades. Klartext: 
Om du delar en sexfilm där du vet att personen är 17 
år, så är det barn pornografibrott. Även om personen 
avslutat puberteten.
l Barnpornografibrott kan ge upp till sex års fängelse.

Så gör du om du drabbas
l Berätta för en förälder om du är  minderårig.
l Dokumentera och polisanmäl.
l Polisen behöver: Bild och filmmaterial, chattloggar, 
ipadresser, information från plattformarna där det 
 spridits.
l Kontakta plattformarna där det spridits och försök 
begränsa skadan genom att få dem att ta ner det.

och unga kvinnor hängs ut som horor när 
deras nudes sprids. Elin beskriver sin son 
som en hemmasittare sedan ett par år. Han 
lider av depression och att den här nyheten 
kommer nu, krossar henne. Ett rejält bak-
slag i barnets utveckling. 

På grund av psykisk ohälsa får vi inte 
 intervjua honom. Men mamma Elin pratar 
med oss efter ett par dagar. Och säger att 
Kevin klart och tydligt pekar ut Lucaz som 
administratören Midget, som då alltså har 
gett ut sitt eget Swish-nummer. 

– Jag har kollat igenom datorn. Jag ser tyd-
ligt att min son fungerat som mellanhand, en 
målvakt, och lurats för att tjäna snabba pengar.

Av vem? 
– Någon annan. Tredje part. Jag ser över-

föringar mellan honom och Lucaz huller om 
buller. Det är otrolig ångest. Väldigt tungt. 
Hans psykiska ohälsa späs på för han inser 
hur hemskt det är.

Någon ljuger. De skyller på varandra.
– Ja, det är klart. Det är fler inblandade. Jag 

vill inte gå in på detaljer. Jag försöker skrapa 
ihop resterna av min son och gå vidare. 

Kan du ge oss andra namn och nummer?
– Nej, jag vill inte gå djupare med det här. 

Jag måste ta hand om min son och det här är 
hemskt ändå.

Elin berättar att Kevin sagt att ”bilderna 
redan finns, det är bara ihopsamlat för att 
säljas vidare”.

– Det är det som den här personen 
sagt till honom. Han har inget i sin 

dator.
De finns online, i till 

 exempel dropboxar.
– Ja, precis. Jag har så svårt 

att tro att 14-åringar kan ha 
kommit på det, det känns 
så… Kevin vill inte säga 
vem som gjort vad men 
jag ser överföringar och att 
det finns fler inblandade. 
Sedan vet jag inte varför 

just de här två väljer att peka 
ut varandra. Tonåringar som blir 
lurade för snabba pengar och ser inte 
det olagliga – det är hemskt.

Mamma Elin har tagit datorn 
från Kevin. Båda barnen förnekar att 
det förekommit hot av någon sort.

Fotnot: Alla namn i den här delen  
av granskningen är fingerade.

Jag har kollat 
igenom datorn. 
Jag ser tydligt 
att min son 
fungerat som 
mellanhand, en 
målvakt, och 
lurats för att 
tjäna snabba 
pengar.
Kevins mamma Elin

IMORGON:  
Polisen: ”Det är en osannolik  
hänsynslöshet det här.”

Tisdagens och onsdagens nummer av Dagens ETC.

”Om jag har moraliska betänkligheter? Jojo utav bara helvete. 
Klart som fan jag har det när du sitter och tokhetsar mot mig så 
här!” Dagens ETC kör genom Södermanlands landsbygd i jakten 
på supersamlaren Stefan. Hans familj vet inte var han bor –  kanske 
på en polares soffa, i en närliggande tätort. På väg dit ringer han 
plötsligt upp, självmant. Intervjun görs vid vägkanten: ”Var jag 
bor? Vad har det med saken att göra? I en skog.”
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Man 
ser inte, 
man förstår 
inte, eller – 
ännu värre 
– struntar 
i konsekvens
erna för den 
drabbade.

Materialet i sig 
blir grövre i en 
kontext där 
tjejerna kallas 
för horor.

ommissarie Björn Sell-
ström är märkbart tagen 

efter att ha läst artikelserien 
De uthängda tjejerna: ”Det 

här är sorgligt. Olyckligt, 
verkligen.” Han tycker att 

det är fantastiskt att det 
lyfts, men:

– Vi kan konstatera 
att det inte är lätt att jobba mot. Det kräver 
mycket resurser och kunskap. En server 
eller plattform försvinner och poppar upp 
ett dygn senare någon annanstans. Det är 
som en hydra, verkligen. Problematiken är 
enorm, säger Sellström, som jobbar på na-
tionella operativa enheten (NOA) där han är 
process ledare för internetrelaterade sexuella 
övergrepp mot barn.

I tre stora artiklar har Dagens ETC 
 synat handeln med svenska kvinnors och 
 ton åringars läckta nudes. I en så kallad server 
på sociala medier-plattformen Discord, döpt 
till Svenska tjejer, har tusentals medlem-
mar bytt, sålt och köpt privata sexfilmer 
och naken bilder som aldrig varit tänkta för 
distribution. Männen, ofta själva tonåringar, 
som ägnar sig åt de här pratar om att  ”exposa 
orrar” – exponera horor. Det är en viral he-
derskultur som existerar på sociala medier- 
plattformar som Tiktok, Instagram, Reddit 
och Discord. Namngivna nakna unga kvinnor 

hängs ut, ofta med hemort och kanske även 
skola, och skambeläggs. 

Björn Sellström slår fast att ”internet är 
en stor arena som innehåller sjukt mycket 
brottslighet”.  

– För de offer som är över 18 år är brottet 
olaga integritetsintrång. Jag kan ärligt säga, 
och det är olyckligt, att det inte är världens 
mest prioriterade brottsområde. Straff satsen 
för det är inte världens högsta, vilket ställer 
till det. För då bagatelliseras det ni beskriver.

80 människor dömda

Lagen om olaga integritetsintrång kom 2018 
med syfte att bekämpa just hämndporr och 
spridning av sexuellt digitalt material utan 
samtycke. Straffet är böter eller max två års 
fängelse. Vid grovt brott blir det minst sex 
månaders fängelse och som mest fyra år. 
Sedan lagen trädde i kraft har 80 människor 
dömts för det, 13 av dem för grovt brott. 
Senast för två veckor sedan dömdes en 35-årig 
man i Dalarna till villkorlig dom och 5 000 
 kronor i böter för att han i sociala medier 
 spridit nakenbilder på två personer. Med 
detaljer om deras sexualliv. 

– Det tar tid innan vi inom rättsväsendet 
landat i om, hur och när vi ska använda den 
lagen. Problematiken är att grundmaterialet 
skapats i samförstånd och frivilligt. Av olika 
anledningar, som tjejerna i sina vildaste fant-

uppriktigt förvånade. De har inte en aning om 
att det är olagligt. Inga tankar alls om det. Om 
man skulle göra en brotts utredning kring er 
granskning och identifiera de ansvariga tror 
jag de flesta skulle vara ångerfulla.

För de som uppfyller allmänhetens 
 schablonbild av en pedofil – är en sådan här 
Discord- kanal en tacksam arena att försvinna 
in i?

– Det är spekulativt, för vi vet inte. Det går 
inte ens att sätta en siffra på hur många sajter 
det finns övergreppsmaterial på, för den som 
vet hur man letar. Speciellt på Darknet. Men 
så fort det sprids information om en kanal 
som den här, så är det klart att pedofiler kom-
mer att finnas där med. Lika mycket som de 
finns på stallet.se. Så är det absolut. 

”Tungt att bära”

Björn Sellström använder konsekvent be-
greppet övergreppsmaterial. Dagens ETC har 
i serien De uthängda tjejerna valt att använda 
ord som nudes, nakenbilder, sexfilmer, och 
barnpornografi. Det är inte ett helt lätt beslut, 
men redaktionen har valt att använda det 
språk som används i exposa orrar-chattarna, 
och av juridiken. 

– Så fort det hanteras i den kontext ni 
 beskriver blir det ett övergrepp. Det visar de 
uthängda tjejernas reaktion. Det är fruktans-
värt. Vi vet att traumat för barn och unga 

som vet att det finns på nätet, det är jävligt 
tungt att bära. Det gör att de här övergreppen 
ibland anses vara nästan värre än de analoga, 
fysiska övergreppen. 

Kommissarien tycker att man i alla fall 
bör försöka prata om när det frivilliga blir 
ett övergrepp. Problematisera vilka ord som 
används. 

– Produktionen är inte ett övergrepp. När 
filmen används på ett sätt som är brottsligt 
så omdefinieras den. För oss poliser som 
följer fenomenet är problemet att vi måste 
hänga med i hur vi ska hantera det, på sikt. 
Där måste lagstiftningen också hänga med. 
Hur man väljer att prata om det, och hur man 
pratar om tjejerna – materialet i sig blir grövre 
i en kontext där de kallas för horor. Och så när 
man paketerar det som premiummaterial… 
Det är grovt.

Har ni tillräckligt med resurser för det här?
– Polisens resurser ska räcka till mycket 

brottslighet. Om jag får mer resurser så får 
 någon annan brottslighet göra sig av med 
sina resurser. Så det korta svaret är: nej. 

Har ni kompetens för det här?
– Ja. Just sexuella övergrepp mot barn 

på internet är prioriterat. Men alla utredare 
sitter fast med väldigt många  utredningar. 
 Kompetensen är god och bred men vi 
 behöver fler som har den. Och det jobbar 
vi med.

asier inte kunnat förutse, 
hamnar det på nätet mot 

deras vilja.
Sedan har vi de som är minderåriga. 

De  under 18 år. Minderåriga får skicka sexuellt 
material på sig själva till andra minderåriga. 
Men så fort det sprids vidare och hamnar 
i en annan kontext blir det vad polisen kallar 
 övergreppsmaterial. Det blir barnpornogra-
fi. Även om de som delar det med varandra 
själva är barn.

– Vi som jobbar med detta vet att 
schablon bilden av en medelålders man som 
flåsar framför sin skärm är just en schablon. 
Åldern på de som hanterar övergreppsmateri-
al är från tonåren och uppåt.

”Ett nytt problem”

Björn Sellström förklarar: det problematiska 
som polisen ser det är att ungdomar  använder 
övergreppsmaterial på ett sätt som inte nöd-
vändigtvis har med pedofili att göra. Han tar 
skåningen Lucaz som exempel, 15-åringen som 
Dagens ETC avslöjat som försäljare av porrpa-
keten via Discord-servern Svenska tjejer.

– Jag har svårt att se att han är pedofil. 
Jag är inte ens säker på att han har ett osunt 
 sexuellt intresse för just barn. Han är själv ett 
barn och hanterar bilderna som något som 
man tänder på om man är i samma ålder. Vil-
ket han också är. Det här är ett nytt  problem 

för oss. Ungdomar skickar nakenfoton till 
varandra – helt okej. Sedan används de i helt 
andra syften: nätmobbning, hämndporr, 
”exposa orrar”, som varor eller samlarbilder. 
Absolut, det är något nytt.

Är både polis och vuxensamhälle akter-
seglat? Saknar vuxna koll och insyn?

– Så är det. Jag har jobbat länge med 
internet relaterade sexuella övergrepp 
mot barn. I början sa man att det är en 
 generationsfråga, att nästa generations 
 föräldrar kommer att förstå för de kan 
 internet. Det är inte självklart.

Björn Sellström tar Dagens ETC:s gransk-
ning som ett exempel där det är ännu mindre 
säkert att föräldrarna har koll.

– De här barnen är i övre tonåren. Stadiet 
där familjen sitter vid middagsbordet och 
pratar om nätets risker, det är passerat. Sånt 
gör du inte med en 16-åring – även om det 
behövs. Sedan, det stora bekymret, är hur 
vi i samhället har skapat ett samtalsklimat 
som tillåter det här. Där ungdomar är så här 
mot varandra. Man ser inte, man förstår inte, 
eller – ännu värre – struntar i konsekvenser-
na för den drabbade. Många aspekter gör det 
väldigt ledsamt.

Är det hänsynslöst?
– Verkligen. En gränslös hänsynslöshet. Där 

det finns domar mot unga som i sensations-
syfte skickat viralt övergreppsmaterial, de är 

”Uthängningarna 
av tonårstjejer 
är hänsynslösa” 

DAGENS ETC 
GRANSKAR
TEXT 
CHRISTOFFER RÖSTLUND JONSSON
christoffer.rostlund@etc.se

BILD
MAX V KARLSSON
max.v.karlsson@etc.se

Kommissarien:

DE UTHÄNGDA TJEJERNA  DEL 4
– Jag blir bekymrad som människa. Och som polis. Det är klart att 
det är otäckt. Det här är gränslöst. 
   Det säger kommissarie Björn Sellström efter att ha tagit del 
av  Dagens ETC:s stora granskning De uthängda tjejerna. Han 
har länge jobbat med internetrelaterade övergrepp på barn, 
och säger att många unga  förövare inte förstår att de gör sig 
 skyldiga till  barnporrbrott när de delar nudes. 

TIPSA 
OSS!

Mejla: tipsa@etc.se

De tidigare delarna i Dagens ETC:s granskning. Finns att läsa på etc.se.

K

Det säger lagen
l Trots att en bild eller film tagits och 
 skickats frivilligt, så är det olagligt att 
sprida den  vidare utan tillstånd. Även 
om du gör det gratis. 
l Det kallas olaga integritetsintrång. 
Lagen kom 2018 och handlar just om 
att digitalt  sprida sexuellt material mot 
någons vilja. 
l Kan ge fyra års fängelse.
l Minderåriga, alltså under 18 år, får 
skicka sexuellt material till varandra. 
l Att sprida det vidare, eller för någon 
annan att inneha det, är barnpornografi
brott. Även om du själv är ett barn.
l Barnpornografi är sexuellt  material 
med en person som inte avslutat 
sin pubertetsutveckling. Eller när 
det framgår att personen var under 
18 år när  materialet producerades. 
Klartext: Om du delar en sexfilm där 
du vet att personen är 17 år, så är 
det barn pornografibrott. Även om 
 personen avslutat puberteten.
l Barnpornografibrott kan ge upp till 
sex års fängelse.

Så gör du om du drabbas
l Berätta för en förälder om du är 
 minderårig.
l Dokumentera och polis anmäl.
l Polisen behöver: Bild och film
material, chattloggar, ipadresser, 
information från plattformarna där det 
 spridits.
l Kontakta plattformarna där det 
spridits och försök begränsa skadan 
genom att få dem att ta ner det.
l Information och stöd för dig som är 
under 18: dittecpat.se

Björn Sellström, poliskommissarie: ”Man har 
alltid sagt att nästa generations föräldrar blir 
bättre för de växte själva upp med internet. 
Nu är vi där. Inte mycket har hänt. Föräldrar-
na skulle behöva ta mycket större ansvar.  
I trafiken lyckas de se till att barnen inte blir 
överkörda. Men av någon dunkel anledning 
har vi jävligt svårt att lära ungar att skydda 
sig själva på nätet. Det är ett problem.”

IMORGON:  
Så pratar du 
med unga om
sociala medier

DEL 4
4 november 2022
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Edvin kallar sig
för Porrkungen:

”HOPPAS  
TJEJERNA
SOM JAG  
S^LJER ^R 
VER 13 ~R”
Edvin är 14 år och kallar sig för Porrkungen. När han skryter om  
sin försäljning av hundratals svenska tonårstjejers nakenbilder. 
   – De är över 13 år gamla. Jag hoppas det i alla fall!
   Hör Edvin berätta om det han själv kallar ett ”kul litet projekt”,  
i en hemlig inspelning från en privat chatt. Som polisen struntat  
i trots att de tipsats av en annan tonåring.
   Dagens ETC:s granskning De uthängda tjejerna fortsätter. 
Nu inifrån expose-rörelsen.

et låter som han äter en 
smörgås mitt i skrävlandet. 
Edvin är sur för att Discord 
blockat hans användarkon-
to och stängt ner servern 
 Expose Sverige, som varit 

hans kanal för att sälja tu-
sentals med läckta nudes. 

Anledningen till nedstäng-
ningen är enligt honom att där 

även funnits professionell pornografi. 
Vilket då blir ett olagligt upphovsrättsintrång 
på sociala medier- plattformen Discord.

– Jag hade haft det en vecka och blev 
bannad. Jag har haft 40 konton, alla har blivit 
bannade, berättar Edvin.

– Och det var liksom endast barnporno-
grafi i de där premiumchattarna, frågar 
 kompisen på andra sidan Discords röstchatt. 

– Nej, det var inte barnporr. Det var typ 07 
plus, tror jag.

– Men några såg jag som var åtta år också?
– Va?! Nä, säger 14-åriga Edvin. 
Och tar en tugga.

”Ett sjukt beteende”

Granskningen De uthängda tjejerna, om 
svarthandeln i slutna nätforum med tonårs-
flickors och unga kvinnors privata sexbilder 
och filmer, chockade Sverige stort för två veck-
or sedan. Det handlar om grovt pornografiskt 
material som skickats i förtroende via sms och 
Messenger, eller sociala medier som Snapchat, 
Tiktok och Instagram, och som sedan läckts 
eller hackats och blivit offentligt material.

Nya jämställdhetsministern Paulina 
Brandberg (L) kommenterade granskningen 
med att det här är en oerhört viktig jämställd-
hetsfråga: 

– Att något måste göras ser jag som 
 absolut självklart.

Snacket ovan mellan Edvin och tonåriga 
dataspelskompisen Marvin utspelade sig 
tolv dagar innan publiceringen av De uthäng-
da tjejerna. Konversationen spelades in av 
 Marvin med syfte att ge till polisen. 

Men eftersom polisen struntat i hans tips 
har 17-åringen istället valt att ge sitt bevis-
material till Dagens ETC.

– Jag är stor motståndare till det här. Det 
är inte normala människor som tar del av de 
här porrbilderna. De är ett sjukt beteende. 
Jag kontaktade polisens tipstelefon, sa att 
jag sett bilder på barn som varit väldigt unga. 
Gav dem Edvins namn och telefonnummer 
och sa att han drivit servern Expose Sverige. 
Polisens underrättelsetjänst skulle undersö-
ka och återkomma. Nu har det gått flera veck-
or utan att de hört av sig, berättar Marvin.

”Porrkungen! Det är jag, det!”

Expose Sverige var en blygsam server med 
kring 50 medlemmar, jämfört med den 
 tidigare granskade Svenska tjejer-serverns 
8 000. I inspelningen säger Edvin att han ändå 
är mycket nöjd med att ha sålt till elva perso-
ner för 400 swishade kronor, på bara tre dagar:

– Porrkungen! Det är jag, det! Jag tänkte 
ha det som ett litet projekt, kul att ha. Fuck 
Discord. Jag vill öppna en ny server.

Med hjälp av Marvins skärmdumpar och 
skärminspelning från Discord har Dagens 
ETC kunnat granska bråkdelar av de tusen-
tals filer som Edvin sålt med hjälp av Drop-
box-länkar, en molntjänst för att lagra stora 
filer. Material han inte skapat, utan samlat 
ihop från  internets mörkaste hörn. Mycket 
är bekant från den nedlagda Svenska tjejer-
servern. I mappen ”Svenska ungdomar”, med 
278 filer, är en grov sexfilm märkt med tjejens 
namn, ort och födelseår – 2005. En annan 
 naken ung tjej är född 2004. En tredje, som 
utför oralsex på en annan tonåring, är född 
2006. Den lilla orten där de bor är utskriven 
och filmen tycks ha några år på nacken.
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Större p-platser 
måste ha solcellstak

V säger nej till  
billigare bensinNy lag i Frankrike: Parkeringar ska täckas med solceller. Har svängt sedan vårens högersamarbete.

NYHETER     SID 13
NYHETER     SID 12–13

”Regeringen tar inte  
vetenskapen på allvar”

Därför har MP svängt 
om grundlagsändringenDEBATT     SID 5

TERROR  
I ISTANBUL
Turkiet anklagar kurder:
”Det här måste bevisas”

DE UTHÄNGDA TJEJERNA

När man läser 
granskningen 

blir man  påmind 
om att hela 

 samhället  behöver 
en  feministisk 

 grundutbildning.
SID 2–3 / SOMAR AL NAHER

Edvin, 14: 

PORR- 
KUNGEN

DET ^R JAG SOM ^R

Edvin, 14, har sålt hundratals läckta 
nakenbilder och sexfilmer på  svenska 
tonåringar. I en hemlig inspelning 
skryter han om sin affärsverksamhet, 
kallar sig själv för Porrkungen, och 
säger att tjejerna på fotografierna i alla 
fall är över 13 år gamla. Hoppas han.
   När en annan tonåring tipsar polisen 
gör de – ingenting.
   Granskningen De uthängda tjejerna 
fortsätter. Nu inifrån expose-rörelsen.
 SID 6–9

MAX V KARLSSON OM DISCORD:
”I en självförstärkande behållare är det ett recept för snabbt  
”I en självförstärkande behållare är det ett recept för snabbt  tilltagande radikalisering. Det måste hela tiden bli mer.”
tilltagande radikalisering. Det måste hela tiden bli mer.”
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Polisens 
under rättelse
tjänst skulle 
 undersöka och 
 återkomma. 
Nu har det gått 
flera veckor. 
Marvin

styrka påståendet att några är så unga som 
åtta år.

Marvin berättar för Dagens ETC hur han 
upptäckte det här:

– Jag kom i kontakt med den här killen 
genom dataspel. På Discord skickades det 
runt länkar till hans server Expose Sverige. 
Och eftersom vi spelat tillsammans fick jag de 
premiumgrejer hans sålde, primärt  svenska 
nudes, gratis. Jag reagerade på hur unga 
 tjejerna var. Jag visste att det brukar vara  15- 
och 16-åringar men här var de väldigt unga. 
Alltså åtta, tio år. De hade inte kommit in i 
puberteten och såg verkligen ut som barn. 

KOMMENTAR
MAX V KARLSSON

Tonårspojkarnas
hatspråk bygger
giftig gemenskap

E
dvin, den minderåriga självutnämnda porrkungen, 
säljer nakenbilder och filmer på unga tjejer och 
barn som kallas horor och “orrar”. För honom är de 
inte riktiga personer. Vilket språk du har förändrar 
hur du uppfattar och tolkar världen. Om du möter 

tillräckligt med hatprat – det cyniska språket som dryper av 
svartsjuka, rasistiska invektiv och djupt  kvinnohat – färgar det 
hur du ser på med människor, sociala relationer och möjlig-
heter. Det ger dig också andra kulturellt lätthanterliga fiender, 
som kvinnor och invandrare. Allt är deras fel. Systematiska 
eller  personliga brister, och ibland slump och otur, ersätts med 
personer att skylla på. Att hata.

INKOMNA LÄSARMEJL till Dagens ETC från vuxna och yrkes-
grupper som lärare visar att granskningen De uthängda 
tjejerna fungerar på ett folkbildande sätt. Över Discord 
möts tusentals svenska användare. I slutna kanaler och 
gemen skaper träffar du användare med samma intressen, 
ofta dator spel som ”Fivem” och ”Counter-Strike”, eller 
en  produkt som en tv-serie. Det går snabbt med text- och 
röstkanaler som uppdateras flitigt. Du kan skriva textinlägg, 
lägga upp bilder, dela vidare länkar. Vad du kan göra exakt 
styrs av  vilken rank eller roll du har i specifika kanaler och 
servrar. 

Hierarkierna är inbyggda, du är alltid sorterad efter din 
roll. I många kanaler varvas allvar med skämt, och eftersom 
användare oftast är ano-
nyma kan du vara vem du 
vill, skriva vad du vill. I en 
självförstärkande behållare 
är det ett recept för snabbt 
tilltagande radikalisering. 
Det måste hela tiden bli 
mer, växa och bli värre. Och 
du tappar snabbt perspek-
tiv. Det är naturligt isole-
rande att få höra att allt är 
någon annans fel och att era 
olikheter är så stora att ni aldrig kan eller får mötas. Discord 
blir lätt en fantasivärld där du är ensam tillsammans med 
andra.

BRUTAL RASISM och kvinnohat används för att bygga 
giftiga gemenskaper. Vuxna har ingen koll och de unga 
 användarna skulle aldrig berätta om 
online världen självmant. Det är inte 
ens säkert att de skulle ha språket att 
göra det även om viljan fanns där, 
för så väsenskilt är ordval, betydel-
ser och språkstrukturen. Det är en 
antisocial kidnappning av tusentals 
unga killar och barn.

Vuxna, kanske framför allt 
män, behöver veta så mycket 
som möjligt om nätmiljö-
erna som är svåra för unga 
killar att undvika. Hatets 
motgift är kombinatio-
nen av insyn, kunskap 
och motstånd. Och an-
vändare som annars är 
kroniskt online kan med 
enkla medel, som samtal 
med andra människor, ta del 
av mer värme och solidaritet i 
verkliga livet. Det första ste-
get är att se, förklara och 
synlig göra de osynliga 
banden som knyter alla 
samman.

”Det är en  
antisocial  
kidnappning av 
tusentals unga 
killar och barn.”

Han säger att det råder ett ”hatiskt klimat” 
på Discord, som från grunden är ett globalt 
och gratis nätforum för dataspel, och Reddit, 
ungefär som ett internationellt Flashback.

– Det är helt accepterat med barnporr på 
Reddit och Discord. Jag tror att de som sprider 
gör det för pengarna men också för att det är 
häftigt att sitta på exklusiva bilder som kräver 
lite mer teknik för att hitta. Speciellt  15-åriga 
Tiktok-influencern Saga är eftertraktad efter-
som att hon har många följare i sociala medier. 
Vill man ha tillgång till hennes nudes är det 
bara att fråga i de olika forumen så får man en 
länk. En del är generösa och delar gratis, andra 
kräver 20, 30 kronor för hennes bilder. Otroligt 
många får tillgång till sådant här material, som 
folk skickat till varandra privat.

Är det någon i de här chattgrupperna som 
bryr sig om de drabbade tjejerna?

– De skiter fullständigt i tjejerna. Den här 
killen, Edvin, ville tjäna några hundralappar 
och inser inte allvaret i det han gör.

Mamman: ”Hör inte av er igen”
I det inspelade samtalet frågar Marvin ”är det 
inte en stor risk att göra det här”. Edvins svar:

–  Ingen aning. Jag brukar inte tänka mig för. 
Jag brukar göra det och sedan tänker jag.

Då 14-årige Edvin lagt ut sitt telefon-
nummer i Expose Sverige för att kunna ta 
emot Swish-betalningar är han lätt att spåra. 
Han bor med sina föräldrar i en av Norrlands 

största städer. Eftersom han är minderårig 
 väljer Dagens ETC att söka honom genom hans 
mamma  Carita. När hon får veta att sonens 
telefonnummer går att knyta till försäljning 
av sexuellt material med minderåriga flickor, 
alltså barnpornografi, blir hon arg.

– Jag blir så jävla irriterad så jag skulle vilja 
åka och hämta honom på skolan. Helt jävla 
otroligt. Jag och han ringer upp dig i efter-
middag när han kommit hem. Så får han stå till 
svars för det här, säger hon.

Senare på kvällen har hon dock ångrat sig. Och 
mejlar: ”Sonen kom hem och blev förtvivlad.” 
Han vägrar svara på några frågor och förnekar 
allt ansvar. Han har ”aldrig sålt bilder på nakna 
tjejer”. Mamma Carita skriver att han ”bara” sålt 
en server på Discord där han klistrat in bilder från 
den professionella hårdporrsajten Only fans.

Dagens ETC sms:ar modern att det finns 
skärmdumpar på hur han gör reklam för Expose 
Sverige, och lägger ut sitt telefon nummer för 
betalning. Och att det finns en tio minuter lång 
ljudinspelning där han berättar allt om sin af-
färsverksamhet. Vilket är att som självutnämnd 
porrkung distribuera barnpornografi. På flickor 
så unga som 13 år. Förmodligen yngre.

– Han visste inte att det var olagligt. Nu har 
vi tagit upp det med honom och han vet att 
han gjort fel. Vänligen hör inte av er igen, blir 
mammans slutgiltiga svar.

Alla namn på personer, städer och 
 Dropboxmappar är fingerade. •

”screen = block”, ”screenar du kmr ja  dampa” 
– skärmfilmar du blir jag galen. Sedan har 
det här materialet fått fötter ändå och till 
exempel spridits via Snapchat- konton 
var enda syfte är att ”exposa orrar”, vilket 
framgår tydligt av kontonens namn. Där är 
uppmaningen att man får screena och dela 
hur mycket man vill.

En annan Expose Sverige-mapp märkt 
Plutonium är över 300 grova bilder och filmer 
på en ung tonårstjej, uppladdade av Niklas. 
När Niklas laddade upp de här filerna på sin 
Dropbox, döpt efter hans fulla namn, för att 
kunna sprida dem har han även fått med lite 
annat från sin telefon. Till exempel en annons 
för en Pepe the frog ”Porn addict”-munkjacka, 
ett foto på vad som kan vara hans pappa 
som köper cigaretter, samt en dumpad sms- 
konversation med mamma. 

Niklas säger att han kommer hem sent för 
att han missat tåget, ”men jag sköter mig”. 
Mamma förmanar: ”Glöm inte din medicin 
och lås dörren när du kommer hem.” Sms:n är 
pepprade med hjärtemojis åt båda hållen.

”Accepterat med barnporr”
Totalt rör det sig om hundratals svenska 
tonårstjejer och unga kvinnor som exposats 
som orrar – hängts ut som horor – via Edvins 
kortlivade Discord-server Expose Sverige. 
Många uppenbart på gränsen till att vara 
förpubertala. Även om Dagens ETC inte kan 

En kille har hängt ut sin före detta flickvän. 
På  hennes nude har han skrivit ”mitt ex Mi-
chelle 04 bor i Östersund och gillar att kvävas 
av kuken”.

Och på ett kort onaniklipp står det: ”Alba 15 
år bor i  Jönköping värsta  orren” – värsta horan. 

En tio sekunder lång film visar en tjej och 
kille i högstadieålder som har sex. Killens 
kompisar som tittar på och filmar kallar 
honom ”legend” medan tjejen dolt sitt huvud 
med tröjhuvan.

Laddade upp sms från mamma
Annat är nytt för Dagens ETC. En 
 Dropbox-länk har 900 filer och även här är 
många namn och födelseår specificerade på 
tjejerna: 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003. En 
flicka har själv skrivit på en bild, skickad via 
sociala medier-appen Snapchat: ”Alla fråga 
hur gml jag e jag e 13.” 

Ett foto föreställer en ung tjej fotograferad 
bakifrån när hon böjer sig fram endast iklädd 
stringtrosor. Över bilden står med vit text på 
svart bakgrund: ”Har världens fulaste röv”. 
Om det är hon själv som skrivit det innan hon 
skickade bilden via Snapchat, eller om det är 
personen som sedan spridit den till den stora 
massan, är oklart. 

Mycket kommer från just sociala medier- 
plattformen Snapchat och har märkts med 
varningar som visar att materialet aldrig 
varit tänkt att spridas: ”Visa inte för nån <3”, 
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Hör själv Edvin berätta  
om sin verksamhet
l Marvin spelade in sitt samtal med Edvin.
l Hör hur 14-åringen tänker om det han gör.
l Lyssna på: www.etc.se

t

Så funkar handeln med 
uthängda tjejers nudes
l Man pratar om att ”exposa 
orrar”, alltså exponera 
horor. En sorts hederskultur 
där unga kvinnor och  
tonårstjejer ska hängas ut 
för att de någon gång ställt 
upp på en sexuell foto-
grafering.
l Det sexuella materialet 
har oftast producerats 
frivilligt och skickats av 
tjejen via Messenger, sms, 
Snapchat, Instagram eller 
Tiktok.
l Sedan har materialet 
läckts, eller hackats, och 
spridits på internet. 
l Det är samlandet, 
 byteshandeln och 
 uthängningarna, som är 
 grejen mer än pengarna. 
Som i kriminella samman-
hang är småpotatis. 
l Betalning med Swish eller 
Paypal.
l Materialet levereras  
med direktlänkar till  
mappar i Dropbox, en  
molntjänst för lagring och 
delning av filer. 
l Man byter, köper och säljer 
genom Discord, ett privat-
ägt gratisprogram avsett för 
spelcommunityn. 
l På Discord kan man 
starta så kallade servrar, 
dit man bjuder in andra för 
att  chatta, spela, prata, och 
skicka filer. 
l En specifik server är inte 
sökbar. Man måste få en 
direktlänk eller bjudas in.
l Man gör ofta reklam för 
sin server genom Reddit, 
ett oreglerat internationellt 
diskussionsforum ungefär 
som Flashback.
l Som Discordanvändare 
går det att vara helt anonym.

Det säger lagen
l Även om en bild eller film 
tagits och skickats frivilligt, 
så är det olagligt att sprida 
den vidare utan tillstånd. 
Även om du gör det gratis. 
Det kallas olaga integritets-
intrång. Lagen kom 2018 och 
handlar just om att digitalt 
sprida sexuellt material mot 
någons vilja. 
l Kan ge fyra års fängelse vid 
grovt brott.
l Minderåriga, alltså under 
18 år, får skicka sexuellt 
material till varandra. Att 
sprida det vidare, eller för 
någon annan att inneha det, 
är barnpornografibrott. Även 
om du själv är ett barn.
l Barnpornografi är sexuellt 
material med en person som 
inte avslutat sin pubertets-
utveckling. Eller när det 
framgår att personen var 
under 18 år när materialet 
producerades. Klartext: Om 
du delar en sexfilm där du 
vet att personen är 17 år, så 
är det barnpornografibrott. 
Även om personen avslutat 
puberteten.
l Barnpornografibrott kan 
ge upp till sex års fängelse 
om det är grovt.

Så gör du om du drabbas
l Berätta för en förälder om 
du är minderårig. Du kan  också 
få hjälp via organisationen 
Ecpat: dittecpat.se.
l Dokumentera.
l Polisanmäl.
l Polisen behöver: Bild- och 
filmmaterial, chattloggar, 
ip-adresser, information från 
plattformarna där det spridits.
l Kontakta plattformarna 
där det spridits och försök 
begränsa skadan genom att 
få dem att ta ner det.

tisdag 15 november 2022 tisdag 15 november 2022

På Discord har Edvin kallat sig för Kone – ett av 40 konton han haft.  
Så här har det sett ut inne på hans server Expose Sverige.

Filer – fotografier och 
filmer – ur en av de 
många Dropbox-länkar 
som Edvin distribuerat.  
Just den här innehåller 
närmare 1 000 filer.

Jag tänkte ha det som ett  
litet projekt, kul att ha. 

Edvin

FILM
6 december 2022

Dokumentären: 
De uthängda tjejerna 

play.etc.se/sv/de-uthangda-tjejerna


