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Information om våld som filmas och läggs ut på sociala medier 

 

Det har kommit till vår kännedom att det har spridits filmer på sociala medier 

där unga personer, i högstadie- och gymnasieålder, i Falun har filmat olika 

situationer där unga misshandlar andra unga.  

Filmerna har lagts ut och läggs ut på sociala medier, där Instagram varit 

förekommande, men vi misstänker också att andra forum som till exempel 

Snapchat används. Några konton på Instagram har varit öppna, men då några är 

låsta kommer man inte åt innehållet lika lätt. Namn på grupperna har ofta 

innehållet ordet ”fighting”.  

Det som vi har kännedom om har varit allt från så kallade ”skojbråk”, där ofta 

en part inte vill vara med, till grovt våld.  

I de fall där personer på dessa filmklipp har kunnat identifieras har 

vårdnadshavare kontaktats, polisanmälningar gjorts samt även orosanmälningar 

enligt Socialtjänstlagen 14:1 till Socialtjänsten.  

Vi ser det som oerhört viktigt att ni vårdnadshavare får kännedom om att 

sådana här allvarliga saker förekommer, så att ni kan prata med era barn om 

detta. Vi vill på alla sätt arbeta förebyggande för att stoppa våldet och filmerna!  

Fler kommuner än Falun har tyvärr drabbats av denna företeelse. Det finns 

liknande forum i andra kommuner i Dalarna och runt om i Sverige.  Vi behöver 

dock hjälpas åt att få stopp på ”trender” som denna, så att det hela inte 

eskalerar och resulterat i allvarligare skador än de som hittills skett. 

Vi vill därför med er hjälp få Faluns unga att förstå allvaret i det som sker. Att 

personer blir utsatta för våld i olika grad samt att detta också filmas och läggs 

ut, så att andra kan se är kränkande på alla sätt för den som utsätts och i många 

fall straffbart för den som utför både våldet, filmandet och att dela filmen.  

Om ni som föräldrar får kännedom om att detta förekommer kan ni göra en 

polisanmälan själva eller ni kan kontakta rektorn på era barns skolor för en 

dialog och gemensam polisanmälan. 

Ni kan också rådgöra med och få stöd av våra Ungdomsstödjare och 

Mottagningen på Barn och familj.  

Kontaktuppgifter: Ungdomsstödjarna, tfn 023-86950, Mottagningen Barn och 

familj tfn 023-83000 (Kontaktcenter), Polisen tfn 114 14. Skolornas rektorer 

nås också via tfn 023-83000 (Kontaktcenter). 
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