
                                                                                                                                      September 2021     

 

Uppsala ungdomsjour & Polisen informerar 

Det har kommit till Uppsala ungdomsjours kännedom att det finns konton på 

Instagram och Snapchat där det förekommer skvaller och förtal som just nu cirkulerar 

bland våra unga.   

Att bilder och kränkningar cirkulerar på sociala medier är inget nytt men den senaste 

tiden har vi på Ungdomsjouren märkt att allt fler barn och ungdomar i Uppsala utsatts 
för grova kränkningar. 

Du som är vårdnadshavare eller annan vuxen i barn och ungas närhet behöver bli 
uppmärksam på vad unga ser på sociala medier och vilka konton de följer. För att barn 
och ungdomar ska vilja berätta för oss vuxna måste vi vara intresserade och fråga vad 

de upplevt på sociala medier likväl som vi frågar om hur det varit i skolan. Ett flöde av 
skvaller, kränkningar och händelser med grovt förtal kan göra att otryggheten ökar och 
att förtal normaliseras om vi inte pratar om det. 

I samverkan med skola, socialtjänst, polis och fritid vill vi lyfta vikten av att anmäla när 
man utsatts för brott. Nedan finns kontaktuppgifter både till stöd till dig som utsatts för 

förtal men också vidare stödfunktioner dit du som vårdnadshavare eller annan vuxen 

kan vända dig. 

Tipsa oss och anmäl brott 

Kontakta polisen genom att ringa 114 14 om du vet någonting du vill tipsa om eller 

tipsa via e-tjänsten på polisen.se, https://polisen.se/kontakt/tipsa-polisen/  

Vissa brott kan anmälas via e-tjänsten https://polisen.se/utsatt-for-

brott/polisanmalan/?fbclid=IwAR17wsvrn4mK13rWVoQ5NHxCvtEUFJZs_LHlTmnV2Ut
kaX4dyXZ0JZGrG3w. Hittar du inte det brott du vill anmäla bland e-tjänsterna ska du 

ringa 114 14. Anmäl brott så snart du kan. En tidig anmälan gör det lättare att utreda 
och sätta in rätt åtgärder i förebyggande syfte. 

Kontakta ungdomsjouren genom att ringa 072-593 63 98 eller maila till 

uppsalaungdomsjour@uppsala.se  

 

STÖDCENTRUM 

Är du ung och har utsatts för eller bevittnat brott? 

Det behöver inte vara polisanmält och du får vara anonym.  

Kontakten med oss är kostnadsfri. 

Telefon: 070-353 32 36 

E-postadress: stodcentrum@uppsala.se  

Webbplats: www.uppsala.se/stodcentrum   
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