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Förord 
Att vuxna tar kontakt med och utnyttjar barn i sexuella syften är ingen 
ny företeelse. Teknikutvecklingen har dock skapat helt nya möjligheter 
för vuxna som vill utveckla sexuella relationer med barn och ungdomar. 
Detta har fått sitt främsta uttryck i den utveckling som skett genom 
spridningen av Internet sedan mitten av 1990-talet. Via Internet har helt 
nya kontaktytor uppstått för möten mellan tidigare obekanta personer. 
Vilka konsekvenser den här utvecklingen har fått för vuxnas sexuella 
kontakter med barn har hittills varit tämligen outforskat i Sverige. De 
kunskaper som funnits har varit splittrade. Brottsförebyggande rådet 
(Brå) har därför fått i uppdrag av regeringen att ta fram ett kunskaps-
underlag om denna företeelse.  
 Föreliggande rapport ger en samlad beskrivning av problemets om-
fattning och karaktär. Genom olika tillvägagångssätt ges bland annat en 
bild av hur många pojkar och flickor som har erfarenhet av sexuella 
kontakter från vuxna personer och hur stor andel av kontakterna som 
skett via Internet, vad dessa kontakter bestått av och hur de genomförts, 
vad som kännetecknar fall där Internetkontakten lett fram till ett sexu-
ellt övergrepp utanför nätet. Inte minst viktigt är att rapporten presente-
rar en utförlig genomgång av de åtgärder som i dag existerar för att 
förebygga och förhindra denna brottslighet.  
 Brå:s arbete har skett i löpande samråd med riksåklagaren Fredrik 
Wersäll, som i februari 2006 fick i uppdrag av dåvarande justitieminis-
tern, Thomas Bodström, att genomföra en analys och översyn av straff-
lagstiftningens tillämplighet på vuxnas kontaktsökande med barn i sex-
uella syften. I uppdraget ingick även att överväga om befintlig lagstift-
ning är tillräcklig för att skydda barn mot företeelsen. Kammaråklagare 
Björn Skånsberg har tjänstgjort som sekreterare för utredningen. 
 Som en del i arbetet med att beskriva och överväga åtgärder mot 
vuxnas sexuella kontakter med barn har Brå tagit del av internationella 
erfarenheter på området. Vi har gjort studiebesök på Home Office, Met-
ropolitan Police och Child Exploitation and Online Protection Centre i 
London.  
 Målgrupper för rapporten är regering och riksdag samt anställda 
inom rättsväsendet, socialtjänsten och skolan, personer verksamma vid 
ungdomsmottagningar samt övriga som i sin verksamhet kommer i kon-
takt med barn och unga. 
 Rapporten har skrivits av fil. dr David Shannon, verksam vid Brå. Pro-
fessor Jerzy Sarnecki vid Stockholms Universitet och fil.dr Margareta 
Forsberg har granskat rapporten och lämnat värdefulla synpunkter.  
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     Vi vill avslutningsvis rikta ett stort tack till alla skolledare och lärare 
som hjälpt oss att genomföra skolundersökningen och självfallet också 
till alla ungdomar som delgett oss sina erfarenheter. 
 
Stockholm i april 2007 
 
 
Jan Andersson 
Generaldirektör Felipe Estrada 
  Enhetschef 
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Sammanfattning 
Att vuxna söker kontakt med barn i sexuellt syfte är inget nytt fenomen. 
Internets expansion sedan mitten av 1990-talet har dock skapat en ny 
och i det närmaste helt obevakad kontaktyta mellan barn och vuxna. 
Allt fler barn och ungdomar använder Internet för att kommunicera 
med andra, och den anonymitet som Internetkommunikationer tillhan-
dahåller har ansetts skapa gynnsamma förutsättningar för vuxna som 
vill utveckla relationer med barn i sexuella syften. Detta har föranlett en 
växande oro för Internets roll som kontaktverktyg för vuxna som vill 
utnyttja barn för sexuella ändamål. 
 Brottsförebyggande rådet (Brå) har fått i uppdrag av regeringen att ta 
fram ett kunskapsunderlag om detta, som närmare ska beskriva förete-
elsens karaktär och omfattning och även vilka åtgärder som redan vid-
tagits eller vidtas mot företeelsen. Brå ska vidare undersöka hur före-
teelsen har hanterats i andra länder samt överväga andra åtgärder för 
att förebygga och förhindra den. 
 
Kunskapsläget före uppdragets genomförande  
Internationell forskning visar att barn kontaktas via Internet i sexuellt 
syfte såväl av vuxna som av jämnåriga personer. Utsatthet för sådana 
kontakter är mindre vanlig bland yngre barn men blir vanligare bland 
personer som kommit upp i tonåren. Flickor är utsatta för sexuella In-
ternetkontakter i större utsträckning än pojkar, och det är personer av 
manligt kön som svarar för den stora majoriteten av dessa kontakter.  
 Forskning från Storbritannien visar att sexuella kontakter mellan 
vuxna och barn via Internet tar sig många olika uttryck. Ibland handlar 
det om försök att ordna ett möte utanför nätet där den vuxne kan ha 
sex med barnet. Alternativt kan den vuxnes syfte med kontakten vara 
att få en mer omedelbar sexuell tillfredsställelse genom ett sexuellt ut-
nyttjande som endast sker via nätet. Detta kan exempelvis innebära 
försök att få barnet att skicka ”sexiga bilder”, att posera inför en webb-
kamera eller att delta i så kallat cybersex. 
 I USA har man funnit att en förhöjd risk för utsatthet för sexuella 
kontakter kan förknippas med att man besöker Internetchattsidor, att 
man använder Internet för att kommunicera med okända personer och 
att man har erfarenhet av problem på olika livsområden, exempelvis 
psykiska problem, problem inom familjen eller utsatthet för andra for-
mer av viktimisering. 
 Vid sexualbrott som begås mot barn utanför nätet och där förövaren 
och offret träffats via Internet, visar amerikansk forskning att förövarna 
ofta har lyckats få offren att tro att det handlar om ett kärleks-
förhållande dem emellan. Offren har dessutom många gånger gått till 
möten med förövarna fullt medvetna om att dessa var mycket äldre 
personer som ville ha sex. 
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 Svensk forskning på området är mycket begränsad. Befintliga svens-
ka studier visar att 32 procent av barn mellan nio och sexton år år 2003 
svarade att de någon gång varit utsatta för att någon via Internet pratat 
om sex med dem utan att de vill det. År 2006 var det 15 procent av 
barn (i åldrarna 12–16 år) som svarade att de varit utsatta för detta. 
Samma studier visar att flickor blir utsatta för sådana kontakter betyd-
ligt oftare än pojkar. 
 I övrigt har det saknats forskning i Sverige som belyser köns- och 
åldersfördelningen bland de personer som initierar sexuella kontakter 
med barn och ungdomar via Internet. Inte heller har det funnits någon 
svensk forskning om hur innehållet i sådana kontakter kan se ut, om 
vilken central roll Internet spelar som kontaktverktyg jämfört med 
andra möjliga kontaktsätt mellan vuxna och barn, eller om vilka fakto-
rer som kan vara kännetecknande för barn som blir föremål för sexuella 
kontakter från vuxna via Internet. 
 
Kartläggning av svenska förhållanden  
För att belysa dessa frågor har Brå samlat in tre datamaterial i samband 
med sitt uppdrag. 
 En riksrepresentativ enkätundersökning bland 7 500 ungdomar i 
skolans årskurs nio används för att belysa dels hur vanligt det är med 
sexuella kontakter från vuxna via Internet jämfört med andra möjliga 
kontaktsätt inom denna åldersgrupp, dels på vilka sätt de ungdomar 
som uppger att de blivit föremål för sexuella kontakter skiljer sig från 
övriga ungdomar. 
 En webbenkätundersökning riktad till drygt 1 000 vana Internetan-
vändare i åldrarna 15–17 år används för att belysa olika aspekter av 
utsatthet för sexuella kontakter via Internet inom det aktuella urvalet. 
Bland annat redovisas information om ålder och kön hos de personer 
som kontaktat ungdomarna, hur ungdomarna upplevt dessa kontakter 
samt hur de beskriver innehållet i de sexuella kontakter de haft med 
vuxna via Internet. 
 Det tredje materialet består av polisanmälda sexualbrott mot barn 
och ungdomar där gärningsmannen och offret varit i kontakt via Inter-
net. Detta material används för att beskriva bredden och variationen i 
de typer av sexualbrott mot barn med anknytning till Internet som i dag 
kommer till polisens kännedom.  
 
Många femtonåringar uppger att de blivit föremål för en 
sexuell kontakt från en vuxen person  
Drygt 30 procent av ungdomarna i Brå:s skolundersökning uppgav att 
de under det senaste året varit föremål för någon form av sexuell kon-
takt från en tidigare obekant person som de trodde eller visste var vux-
en. Flickor uppgav att de blivit föremål för sådana kontakter i mycket 
större utsträckning än pojkar (48 respektive 18 procent). De allra flesta 
av dem som uppgav att de blivit föremål för sexuella kontakter från 
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vuxna svarade att de blivit kontaktade via Internet. Väldigt få (cirka två 
procent av både pojkar och flickor) uppgav att de varit föremål för en 
sexuell kontakt från en vuxen person endast utanför nätet. 
 Undersökningen visar vidare att det bland de ungdomar som uppgett 
att de blivit föremål för sexuella kontakter från vuxna finns en överre-
presentation av personer som också uppger umgängesmönster och bete-
enden som länge har ansetts ingå som en del i ett generellt risktagande 
beteende under ungdomsåren (exempelvis berusningsdrickande, att ha 
provat narkotika och att umgås med äldre personer). Överrepresenta-
tionen av ungdomar med dessa kännetecken är som högst bland dem 
som uppger att de blivit föremål för sexuella kontakter från vuxna såväl 
via nätet som utanför nätet. Självrapporterade problem inom familjen 
och i skolan, och även utsatthet för mobbning och för stöld- och vålds-
brott, är också betydligt vanligare inom denna grupp än bland övriga 
ungdomar. 
 
Stora könsskillnader i utsatthet framträder även i 
webbundersökningen 
Resultaten från webbundersökningen visar att svenska barn blir föremål 
för sexuella kontakter via Internet såväl från vuxna som från relativt 
jämnåriga personer. Stora könsskillnader i utsattheten kommer fram i 
webbundersökningen. Flickorna i urvalet uppger oftare än pojkarna att 
de blivit föremål för sexuella kontakter och i tidigare ålder. De uppger 
också att de blivit föremål för kontakter från personer som i genomsnitt 
varit betydligt äldre än de personer som tagit kontakt med pojkarna. 
Jämfört med pojkarna var det också betydligt vanligare att flickorna 
uppgav att de upplevt dessa kontakter som ganska eller mycket obehag-
liga. 
 För att studera olika aspekter av sexuella Internetkontakter från 
vuxna personer tillfrågades ungdomarna om de någonsin blivit föremål 
för en sexuell kontakt via Internet från en person som var minst fem år 
äldre. Av flickorna i urvalet uppgav 51 procent att de någon gång blivit 
föremål för en sådan kontakt, och 33 procent hade erfarenhet av en 
kontakt av denna typ innan de fyllde 15. Motsvarande siffror bland 
pojkarna var 16 respektive 7 procent. 
 
Olika typer av sexuella Internetkontakter från vuxna personer  
Fördjupningsfrågor ställdes om den äldsta person som ungdomarna haft 
en sexuell kontakt med via Internet innan de fyllde 15. Frågorna avsåg 
endast kontakter med personer som var minst fem år äldre än de tillfrå-
gade. Ungdomarna fick också möjlighet att beskriva kontakten med 
egna ord. De allra flesta av dessa kontakter uppgavs ha tagits av män 
som de tillfrågade inte kände sedan tidigare utanför nätet.  
 Ungdomarnas beskrivningar visade på en stor variation i de typer av 
sexuella Internetkontakter de haft med vuxna innan femtonårsåldern. 
Bland annat beskrevs kontakter där männen hade inlett sexuella samtal 
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med ungdomarna, eller hade försökt förmå eller förmått dem att skicka 
sexuella bilder på sig själva. I andra fall hade männen försökt förmå 
dem att visa upp sig eller företa sexuella handlingar framför webbkame-
ran. Andra beskrivningar skildrade fall där den vuxne hade blottat sitt 
kön eller onanerat framför sin egen webbkamera eller hade skickat sex-
uella bilder till ungdomarna. Av vissa beskrivningar framgår att kontak-
ter av det här slaget hör till vardagen för en del barn och ungdomar. 
 I drygt 20 procent av fallen uppgav ungdomarna att den vuxne gjort 
ett senare försök att ta kontakt med dem utanför nätet, exempelvis via 
telefon eller genom att försöka stämma träff med dem. Ibland hade den 
vuxne i dessa fall erbjudit ungdomarna pengar för olika sexuella tjäns-
ter; i andra fall hade han exempelvis sagt att han vill träffas ”som vän-
ner” för att umgås eller titta på film tillsammans. 
 De flesta kontakter hade tagits antingen på en svenskspråkig chattsi-
da på Internet eller via MSN-messenger, ett så kallat snabbmeddelande-
program som även ger möjlighet att använda webbkameran och att 
skicka bilder och filer. 
 Överlag visar ungdomarnas beskrivningar av de sexuella kontakter 
de haft med vuxna via Internet att de oftast lyckats hantera dessa kon-
takter utan att de löpt någon större risk att bli utsatta för sexualbrott 
utanför nätet. Samtidigt finns det många fall där ungdomarna redan via 
Internet har utsatts för sexuellt kränkande händelser som upplevts som 
mycket obehagliga. I vissa beskrivningar menar ungdomarna att hän-
delsen har förföljt dem i flera år. 
 
Polisanmälda sexualbrott mot barn och ungdomar med 
anknytning till Internet 
För att belysa hur Internetkontakter mellan vuxna och barn kan leda till 
sexualbrott mot barn vid en träff utanför nätet, har Brå samlat in ett 
datamaterial rörande polisanmälda sexualbrott mot personer under 18 
år där gärningsmannen och offret varit i kontakt med varandra via In-
ternet. Undersökningen avser sexualbrott anmälda till polisen mellan 
januari 2004 och september 2006 inom 14 av Sveriges 21 polismyndig-
heter (inklusive de tre storstadslänen). 
 Totalt 315 polisanmälningar ingår i studien. Dessa identifierades 
med hjälp av en datoriserad sökning, genomförd med en särskilt upprät-
tad sökordslista. Sökningen gjordes bland samtliga sexualbrottsanmäl-
ningar till de berörda polismyndigheterna där offret var under arton år. 
En sådan sökning upptäcker bara fall där det framgår av den så kallade 
gärningsbeskrivningen att gärningsmannen och offret varit i kontakt via 
Internet. Materialet är således inte heltäckande för samtliga sexualbrott 
av denna typ som anmälts till polisen. I de fall där det fanns en misstan-
ke om att ett brott hade skett vid en träff mellan gärningsmannen och 
offret utanför nätet har förundersökningsmaterialet begärts in från re-
spektive polismyndighet. 
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 Offren var under 15 år i drygt 70 procent av de polisanmälda brot-
ten och under 13 år i 32 procent av fallen. De allra flesta offer (92 %) 
var flickor. Samtliga misstänkta personer som knutits till brotten i polis-
anmälningarna var av manligt kön.  
 
Över 50 procent av de anmälda fallen avser kontakter som 
begränsats till Internet 
Av de anmälningar som ingick i studien avser 179 fall till Internet be-
gränsade sexuella kontakter mellan ett offer och en tidigare obekant 
gärningsman. Dessa fall handlar oftast om kontakter av den typ som 
beskrivits av ungdomarna i webbundersökningen. Vanligast är kontak-
ter där gärningsmannen 1) ställt sexuella frågor, gjort sexuellt krän-
kande uttalanden eller på annat sätt inlett ett sexuellt samtal med bar-
net, 2) försökt förmå eller förmått barnet att, helt eller delvis avklädd, 
visa upp sig framför en webbkamera och 3) blottat sig för offret via 
webbkameran. 
 
Många av de anmälda fallen avser kontakter som utvidgats 
utanför nätet 
I närmare 40 procent av de anmälda fallen har en gärningsman som 
innan Internetkontakten var okänd för offret lyckats utvidga kontakten 
med offret utanför Internet. Offren har i dessa fall ofta lämnat ut sina 
telefonnummer efter en tids oskyldigt chattande på Internet med någon 
som de trodde var en jämnårig person. Gärningsmannen har sedan 
många gånger försökt förmå barnet att delta i telefonsexsamtal eller har 
ofredat barnet med sexuella SMS-meddelanden eller genom att skicka 
sexuella bilder till barnets mobil. 
 
Gärningsmannen har begått ett sexualbrott mot offret vid en träff 
utanför nätet i över 20 procent av de anmälda fallen 
I över hälften av de anmälda fall där en tidigare obekant gärningsman 
lyckats utvidga kontakten utanför Internet har det skett ett sexualbrott 
mot offret vid en träff med gärningsmannen utanför nätet. Totalt finns 
69 anmälningar i materialet som avser brott av den här typen. Närmare 
en femtedel av dessa brott (13 stycken) har skett mellan relativt jämn-
åriga personer (i dessa fall var gärningsmännen i genomsnitt drygt två år 
äldre än offren). Offren har oftast blivit utsatta för brotten när de träf-
fat gärningsmannen för första gången utanför nätet, många gånger i 
samband med någon form av kvällsaktivitet där andra kompisar till 
såväl offret som gärningsmannen också varit närvarande.  
 I övriga fall har undersökningen identifierat tre centrala tillväga-
gångssätt som har använts av vuxna gärningsmän för att få offren att 
träffa dem utanför nätet.  
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”Vänskap” och ”kärlek” 
I 29 fall har gärningsmannen först via Internet och sedan oftast även via 
telefon blivit kompis eller vän med offret eller fått offret att känna att 
hon är kär i honom. Offren för dessa brott var i de flesta fall under 15 
år, och alla utom en var flickor. Längden på Internetkontakten har vari-
erat mycket, och kontakten har i enstaka fall pågått i upp till 2–3 år 
före brottstillfället. I de flesta fall har kontakten kommit till föräldrar-
nas kännedom först efter att offret träffat gärningsmannen och det an-
mälda brottet ägt rum. Offren har ofta åkt till en annan stad för att 
träffa gärningsmännen, och har till exempel berättat för sina föräldrar 
att de skulle sova över hos en kompis. Ibland har barnen före mötet 
vetat att de skulle ha sex med männen. I andra fall har de blivit tvingade 
till samlag och andra sexuella handlingar och har vid förhör beskrivit 
att de blivit chockade av männens beteende. I närmare en fjärdedel av 
fallen har offret träffat gärningsmannen för sex vid minst två tillfällen. 
 
Löften om modelljobb 
I sju av de anmälda fallen har offren (samtliga flickor i åldern 13–17 år) 
lurats till ett möte med gärningsmannen med ett erbjudande om någon 
form av modelljobb. När offren träffat gärningsmännen utanför nätet 
har de i de flesta fall blivit utsatta för någon form av ovälkommen sexu-
ell beröring. I ett par fall har gärningsmannen tilltvingat sig samlag med 
flickorna. 
 
Erbjudanden om betalning för sexuella tjänster 
Nio av de brott som skett vid en träff utanför nätet avser män som er-
bjudit offren pengar mot olika sexuella tjänster. Offren i dessa fall är 
pojkar och flickor i åldern 14–17 år. Fem av offren har åkt till en annan 
stad för att träffa gärningsmännen och i fem fall har offret träffat gär-
ningsmannen vid två eller flera olika tillfällen i sexuellt syfte. 
 
Brott där offret i sexuellt syfte har kontaktats via Internet av en 
vuxen tidigare bekant 
Sju procent av de polisanmälda brotten (22 stycken) avser fall där en 
vuxen person som sedan tidigare var bekant med offret utanför nätet 
har använt Internet för att sexualisera eller upprätthålla ett sexuellt in-
slag i den redan befintliga relationen. I närmare hälften av dessa fall har 
gärningsmannen redan innan Internetkontakten utsatt barnet för någon 
form av sexualbrott utanför nätet. Några anmälningar avser fall där det 
sexuella inslaget i relationen har begränsats till Internet. I andra fall har 
gärningsmannen förgripit sig sexuellt på offret först efter Internetkon-
takten.  
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Problem på olika livsområden vanliga bland de offer som blivit 
utsatta för sexualbrott utanför nätet 
I många av de fall där gärningsmannen begått ett sexualbrott mot offret 
vid en träff utanför nätet finns antydningar i förhörsmaterialet om 
ibland ganska allvarliga problem i offrens bakgrund. Ofta har de haft 
problem med exempelvis varaktig mobbning eller utfrysning i skolan 
eller problem hemma och har känt ett behov av att kunna ”prata ut” 
om dessa problem med någon. I andra fall finns uppgifter om att offren 
tidigare haft kontakt med barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) eller so-
cialtjänsten, och i vissa fall har de varit intagna på särskilda ungdoms-
hem. 
 
En pyramidliknande företeelse 
Överlag framträder i Brå:s material en bild av ett fenomen som kan 
liknas vid en pyramid. Pyramidens breda bas består av ett mycket stort 
antal kontaktförsök som initieras av vuxna via Internet i syfte att ut-
nyttja barn och ungdomar sexuellt. Av dessa många försök är det såda-
na där förövaren vill begå en handling som kräver en lägre grad av del-
aktighet från offrets sida som mest sannolikt kommer att bli ”fram-
gångsrika”. Exempel på sådana handlingar är sexuella ofredanden via 
chattmeddelanden och blottning via webbkameran. Längre upp i pyra-
miden kommer sexuella ofredanden och liknande via mobiltelefon, där 
offret först måste övertalas att lämna ut sitt mobilnummer, och pose-
ringsbrotten, som kräver ett mer aktivt deltagande från offrets sida. 
Jämfört med exempelvis blottning via Internet kan dessa typer av över-
grepp förmodas kräva ett mer omfattande förberedelsearbete från för-
övaren. Längst upp i pyramidens topp finns de övergrepp där förövaren 
först måste få offret att träffa honom utanför nätet för att övergreppet 
ska kunna ske. 
 
En selektionsprocess som liknar vissa andra Internetfenomen 
Tillsammans ger Brå:s olika datamaterial en bild av en selektionsprocess 
som ser ut på följande sätt. Internet ger förövaren tillgång till ett i stort 
sett obegränsat antal unga personer. Vissa barn och ungdomar är mer 
sårbara inför sådana kontakter än andra, beroende exempelvis på kun-
skaper om och tidigare erfarenhet av Internet samt på olika psykologis-
ka och sociala förutsättningar. Ju fler personer förövaren tar kontakt 
med desto större blir sannolikheten att han kommer i kontakt med ett 
barn som är sårbart inför just den typ av tillvägagångssätt som han har 
valt att använda. För förövaren spelar det mindre roll vilka av de barn 
han kontaktar som reagerar på ett positivt sätt; han utnyttjar att vissa 
barn har förutsättningar som kommer att leda till att de ”självselekte-
rar” som offer. På detta sätt påminner vuxnas kontaktsökande med 
barn om andra Internetfenomen, som exempelvis spam-mejl i form av så 
kallade Nigeriabrev. 
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Brå:s bedömning 
Viktigt att minimera de risker barn och ungdomar utsätts 
för på Internet 
Medierådets senaste (2006) undersökning av svenska barns och ungdo-
mars medievanor visar att 82 procent av 9–11-åringarna i Sverige och 
95 procent av 12–16-åringarna använder Internet och att 28 procent 
respektive 54 procent använder Internet varje dag. Bland annat används 
Internet flitigt av många unga personer i deras relationsskapande, och 
deras sociala sfär spänner ofta över den ”virtuella” och den ”icke-
virtuella” världen utan att det finns någon tydlig skiljelinje emellan dem. 
 Internet har länge ansetts kunna gynna barns utveckling på ett myck-
et positivt sätt. För att värna om denna positiva potential är det viktigt 
att arbeta för att minimera de risker för skada som barn och ungdomar 
utsätts för när de vistas på Internet. 
 Brå:s kartläggning visar att ett mycket stort antal svenska barn och 

ungdomar någon gång blir kontaktade av vuxna personer i sexuella syf-
ten. Deltagarna i webbundersökningen har beskrivit många fall där vux-
na personer via Internet har utsatt dem för olika typer av sexuellt krän-
kande händelser som ibland har upplevts som mycket obehagliga. Ge-
nomgången av polisanmälda sexualbrott visar också att ett stort antal 
barn och ungdomar under de senaste åren har blivit utsatta för olika for-
mer av sexuella övergrepp utanför Internet av vuxna som de kommit i 
kontakt med via nätet. Mörkertalet avseende sexualbrott mot barn är 

dessutom stort. Det faktiska antalet barn som under undersökningsperio-
den blivit utsatta för sexuella övergrepp av den här typen kan därmed för-
modas vara avsevärt större än det antal fall som ingår i Brå:s material. 
 
Fyra områden för det brottsförebyggande arbetet 
Från ett brottspreventivt perspektiv har Internets tillkomst inneburit 
stora förändringar i vad som brukar kallas för ”tillfällesstrukturen” för 
vuxna som vill ta kontakt med barn i sexuella syften. Internet är dessut-
om en svårövervakad och mycket föränderlig miljö. Sådana situationer 
innebär ofta stora utmaningar för det brottsförebyggande arbetet. Med 
utgångspunkt i det arbete som, i synnerhet internationellt, redan lagts 
ner för att kartlägga olika möjligheter för att möta dessa utmaningar, 
anser Brå att åtgärder på fyra centrala områden bör uppmärksammas 
som utgångspunkt för det brottspreventiva arbetet mot vuxnas sexuella 
kontakter med barn via Internet: 
 

• systematisk utbildning och information till barn, ungdomar, 
föräldrar och allmänhet 

• möjligheter för Internettjänstleverantörer att motverka fenome-
net 

• ny lagstiftning mot kontakter med barn i sexuella syften 
• polisiära åtgärder för att upptäcka och utreda brott. 
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För att samordna konkreta åtgärdsstrategier på dessa olika områden, 
för att anpassa dem efter svenska förhållanden samt för att övervaka 
deras införande behövs någon form av central samordningsfunktion. 
Denna funktion skulle också med fördel kunna tjäna som en central 
samlingspunkt för de spridda kunskaper och erfarenheter om fenomenet 
som i dag finns på olika håll i samhället (bland annat hos polisen, soci-
altjänsten, barnrättsorganisationer) och skulle därmed även ge en bra 
grund för att utveckla och anpassa mer långsiktiga brottsförebyggande 
strategier efter pågående och framtida förändringar i barns och ungdo-
mars kommunikationsmiljö.  
 
Utbildning för barn 
Utbildning om Internetsäkerhet är ett sätt att ge barn och ungdomar de 
kunskaper och verktyg de behöver för att själva ta kontroll över sina 
erfarenheter av nätet och över sina Internetkommunikationer med andra 
personer. Internationellt har ett antal vetenskapliga utvärderingar publi-
cerats avseende utbildningsprogram om Internetsäkerhet, med resultat 
som visar att dessa insatser haft en positiv effekt på barns inställning till 
olika former av riskbeteende på nätet. 
 Informations- och utbildningsmaterial om hur man använder Inter-
net på ett säkrare sätt har utarbetats av en rad olika myndigheter och 
organisationer i Sverige, men resultat från Brå:s webbundersökning (där 
ungdomarna tillfrågades om huruvida de fått sådan information och i så 
fall varifrån) tyder på att informationen har haft svårt att nå fram till de 
barn som behöver den. 
 Det finns onekligen begränsningar i vad som kan åstadkommas med 
utbildningsåtgärder, men utifrån den ovan beskrivna ”selektionsmodel-
len” kan utbildning ändå förväntas påverka den utsatthet som beror på 
barns och ungdomars okunskap och oerfarenhet. Detta kan i sin tur 
tänkas ha en dubbel effekt; dels genom en direkt minskning av antalet 
barn som blir utsatta för sexuella kontakter från vuxna via Internet, dels 
genom att göra Internet till en mindre givande miljö för de vuxna för-
övarna. 
 Skolväsendet borde framstå som en naturlig förmedlare för att sys-
tematiskt nå ut till så många barn som möjligt. Av de ungdomar som 
deltog i Brå:s webbundersökning var det emellertid närmare 70 procent 
som svarade att de aldrig fått någon undervisning i skolan om hur man 
använder Internet på ett säkert sätt. Av dem som fått undervisning an-
såg hälften att de inte fått tillräckligt mycket.  
 Befintliga studier om omfattningen och karaktären av Internet-
användande bland barn och ungdomar, tillsammans med Brå:s under-
sökningar om vuxnas kontaktsökande med barn via Internet, visar att 
situationen är angelägen. För att uppnå syftet att ge barn och ungdomar 
möjlighet att ta kontroll över sina erfarenheter av Internet är det viktigt 
att utbildningen börjar tidigt samt att den är anpassad till ålders-
relaterade skillnader i barns och ungdomars förutsättningar och tidigare 
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erfarenheter av kommunikation via nätet. För att motsvara den verklig-
het som barn och ungdomar lever i bör det långsiktiga målet vara att 
integrera information om en trygg och säker användning av Internet 
med skolarbete rörande bland annat relationsskapande, sexualitet, 
mobbning, trakasserier och sexuella övergrepp rent generellt. 
 I det här sammanhanget vill Brå påpeka att regeringen också har gett 
myndigheten i uppdrag att, tillsammans med JämO, ta fram ett hand-
ledningsmaterial för skolarbete om sexualbrott, sexuella trakasserier, 
sexuell integritet och självbestämmande. Handledningen är avsedd att 
användas av lärare, från årskurs sju i grundskolan till år tre i gymnasie-
skolan, och innehåller material om vuxnas kontakter med barn och 
ungdomar i sexuella syften (bland annat via Internet). Handledningen 
publiceras samtidigt som denna rapport. 
 
Möjligheter att nå högriskbarn och ungdomar 
Många av de barn och ungdomar som är mest sårbara inför sexuella 
kontakter från vuxna kan, på grund av just de psykologiska och sociala 
förutsättningar som gör dem sårbara, vara svåra att påverka med tradi-
tionella utbildningsinsatser. Praktiker, som inom ramen för sitt arbete 
kommer i kontakt med utsatta och problembelastade barn och ungdo-
mar, behöver därför vara uppmärksamma på att dessa kan använda 
riskfyllda Internetkontakter som ett sätt att hantera negativa känslor 
förknippade med exempelvis en dålig självbild, mobbning och känslor 
av ensamhet. Forskare i USA har därför argumenterat för att frågor om 
Internetanvändning systematiskt bör ställas till barn och ungdomar som 
en del i arbetet med att kartlägga deras problembild och hjälpbehov. 
 
Information till föräldrar 
Föräldrar är en viktig resurs för att utbilda barn om de risker som kan 
dölja sig bakom till synes vänskapliga relationer med personer som bar-
nen träffat på nätet. En svensk studie genomförd av Medierådet (2006) 
visar emellertid att väldigt få svenska föräldrar kände till att någon hade 
pratat med deras barn om sex via Internet. Föräldrar behöver därför 
göras uppmärksamma på vilka risker som är förknippade med barns 
kommunikationer med andra via nätet, samt på hur barn ibland kan 
manipuleras till att bli delaktiga i sin egen utsatthet för sexualbrott. 
 
Information till allmänheten 
Internationellt har man uppmärksammat ett behov av att klargöra att 
handlingar som bryter mot strafflagstiftningen när de sker utanför nätet 
täcks av samma lagstiftning när de sker via elektroniska kommunika-
tionsmedel. Man har därför förespråkat information som klargör vilka 
typer av beteenden som är straffbelagda enligt gällande lagstiftning när 
de sker via Internet. 
 Vidare bör uppgifter om den information som polisen behöver från 
anmälare för att effektivt kunna följa upp anmälningar om sexualbrott 
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mot barn via Internet, samt om de åtgärder man själv kan vidta för att 
säkra denna information, göras tillgängliga för allmänheten. 
 Ett sätt att systematiskt nå ut med information både till föräldrar om 
de risker som barn utsätts för via Internet och till allmänheten, om 
bland annat vilka typer av beteenden som bryter mot strafflagstiftningen 
när de sker via Internet, skulle exempelvis vara att få samtliga Internet-
leverantörer att ta med sådan information i utskick till sina kunder. 
 
Andra möjligheter för Internetbranschaktörer att motverka fenomenet 
I Storbritannien har man publicerat riktlinjer över vad som ska anses 
som ”god sed” för företag som dels tillhandahåller olika former av 
chattjänster på Internet, dels så kallade snabbmeddelandeprogram (ex-
empelvis MSN-messenger). Riktlinjerna täcker de åtgärder som behövs 
för att tillgodose barns behov av skydd vid användning av dessa tjäns-
ter. I Sverige finns sedan 1996 en branschorganisation för företag som 
tillhandahåller olika former av tjänster och innehåll på Internet (Bransch-
föreningen för innehålls- och tjänsteleverantörer på onlinemarknaden i 
Sverige – BitoS). Sedan 2003 har BitoS ett etiskt råd, som bland annat 
har formulerat riktlinjer för svenska Internetföretag som på många 
punkter liknar dem som formulerats i Storbritannien. 
 Bland annat har sajter anslutna till BitoS etiska råd infört den så 
kallade ”stoppknappen”, som ger användaren möjlighet att anmäla in-
lägg och annat material som uppfattas som stötande eller opassande. 
Samtliga sajter med stoppknappen har gemensamma rutiner för att 
handlägga anmälningar och har även upparbetade kontakter med olika 
polisiära myndigheter. 
 I dagsläget är det emellertid relativt få svenskspråkiga chattsidor som 
är anslutna till BitoS etiska råd. Vidare saknas än så länge lättillgänglig, 
samlad information om vilka chattsidor som följer rådets rekommen-
dationer, eller som på annat sätt ger barn, ungdomar och föräldrar möj-
lighet att bedöma vilka chattsidor som ska anses relativt välbevakade 
och vilka som bör undvikas. 
 En möjlighet skulle vara att uppmana Internetbranschen att bygga 
vidare på det arbete som redan genomförts av BitoS etiska råd genom 
att införa ett certifieringssystem, där införandet av specificerade teknis-
ka verktyg för att skydda barn är ett krav för att bli godkänd. För att 
öka trycket på aktörer som väljer bort sådana skyddsåtgärder skulle ett 
certifieringssystem av den här typen sedan kunna användas som ut-
gångspunkt för att exempelvis uppmana företag som annonserar på 
nätet att endast betala annonser på certifierade sajter. 
 Internationellt har man uppmärksammat att det kan finnas problem 
med att försöka tillgodose barnens skyddsbehov på Internet genom en 
självreglering som överlämnas till organisationer som enbart består av 
Internetbranschaktörer. Därför har man förespråkat att regeringar, obe-
roende av Internetbranschen, bör utveckla och upprätthålla en egen 
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expertis på området för att på mer jämlika villkor kunna delta i diskus-
sioner om problem och möjliga motåtgärder. 
 
Ny lagstiftning mot kontakter med barn i sexuella syften 
På grund av den förändrade tillfällesstrukturen för sexualbrott mot barn 
som Internets tillkomst och spridning har inneburit har många länder 
uppmärksammat ett behov av att införa lagstiftning som skapar möjlig-
het att ingripa straffrättsligt till skydd för barnet innan hon eller han 
blir utsatt för ett sexuellt övergrepp. 
 Nya straffbestämmelser har införts i detta syfte i ett antal olika län-
der. I vissa fall är fokus för dessa straffbestämmelser begränsat till 
kommunikationer i sexuellt syfte via specificerade kommunikationsme-
del. Som exempel kan nämnas Kanada, där det sedan 2002 har varit 
straffbart att via ett datorsystem (som exempelvis Internet) kommunice-
ra med ett barn i syfte att begå ett sexualbrott mot barnet. 
 I Storbritannien har man i stället valt att straffbelägga att man träffar 
ett barn efter sexuell grooming. För att dömas enligt detta lagrum måste 
en gärningsman, som redan träffat eller kommunicerat med ett barn vid 
minst två tillfällen, träffa eller börja en resa i syfte att träffa barnet, med 
avsikt att begå ett sexualbrott mot detta barn. En proposition om att in-
föra en straffbestämmelse av samma typ har nyligen lagts fram i Norge.  
 År 2006 beslutade dåvarande justitieminister Thomas Bodström att 
ge riksåklagaren Fredrik Wersäll i uppdrag att överväga om befintlig 
lagstiftning är tillräcklig för att skydda barn mot vuxnas kontaktsökan-
de i sexuellt syfte och, om så inte bedömdes vara fallet, att föreslå nöd-
vändiga lagändringar och lämna författningsförslag. Kammaråklagare 
Björn Skånsberg har tjänstgjort som sekreterare för utredningen. Det 
svenska författningsförslag som nu läggs fram syftar till en krimina-
lisering av kontakter med barn under 15 år (oavsett hur eller var dessa 
kontakter sker), där syftet med kontakten är att begå ett sexualbrott 
mot barnet. 
 
Polisiära åtgärder för att upptäcka och utreda brott 
Brott som begås via elektroniska kommunikationsmedel innebär sär-
skilda utmaningar för polisens arbete, inte minst i fråga om att identifie-
ra misstänkta personer och att säkra de bevis som krävs för lagföring. 
Detta gäller självfallet även för sexualbrott mot barn och ungdomar 
som begås eller förebereds via Internet. Bland annat kan dessa brott 
begås över stora geografiska avstånd, vilket innebär att en enda gär-
ningsman vid samma tidpunkt kan ha brottsliga kontakter med barn i 
många olika delar av landet, eller till och med internationellt. Detta 
medför ett behov av systematiska strategier för informationsdelning och 
för samordning av utredningsarbetet mellan olika enskilda polismyndig-
heter. Det framgår av promemorian från Fredrik Wersälls utredning att 
detta arbete bland annat skulle kunna innefatta vissa typer av så kallade 
provokativa åtgärder för att förbättra möjligheter att spana efter och 
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säkra bevis mot misstänkta förövare. Om det fanns svenska poliser som 
aktivt arbetade med spaningsåtgärder på mötesplatser på nätet skulle 
detta också skicka en signal till potentiella förövare att Internet-
kontakter med barn i olagliga syften alltid medför en risk för en ome-
delbar polisiär reaktion. 
 
En centralfunktion med ansvar för att utveckla och samordna 
åtgärder  
För att utveckla och samordna konkreta åtgärdsstrategier på de olika 
områden som nämnts ovan, för att anpassa dem efter svenska förhål-
landen samt för att övervaka deras införande, anser Brå att det också 
finns ett behov av någon form av central samordningsfunktion.  
 På många sätt har samhället alltför långsamt gjort sig en bild av och 
reagerat på hur Internet kommit att användas av vuxna i syfte att sexu-
ellt utnyttja barn och ungdomar. Det är viktigt att arbeta för att detta 
inte upprepas i fortsättningen i samband med pågående och framtida 
förändringar i barns och ungdomars kommunikationsmiljö. Funktionen 
bör därför också få i uppdrag att följa utvecklingen och att identifiera 
områden där det behövs kunskap eller där ny lagstiftning eller reglering 
kan behövas framöver. I detta syfte bör funktionen också hålla sig ajour 
med utvecklingen i andra länder, i synnerhet inom EU, och den skulle 
därmed även kunna fungera som en kontaktpunkt för internationellt 
samarbete på området.  
 Arbetet mot vuxnas sexuella kontakter med barn skulle ha fördel av 
en organisation som samlar representanter för de olika myndigheter, 
organisationer och branscher som i dag har kunskaper om detta, och 
som har tillgång till teknisk expertis på de kommunikationsverktyg som 
används av barn och ungdomar. Genom att samla befintliga kunskaper 
på detta sätt skulle man samtidigt skapa förutsättningar för att kunna 
tillgodose allmänhetens och rättsväsendets informationsbehov på områ-
det med hjälp av en samlad kontaktpunkt.  
 Hur en funktion av denna typ idealt skulle se ut är inte självklart. En 
möjlighet kan vara att lägga arbetet hos en myndighet, till exempel poli-
sen. En sådan lösning har valts i Storbritannien, där regeringen år 2006 
inrättade Child Exploitation and Online Protection Centre (CEOP). 
CEOP är i grund och botten ett brottsbekämpande organ med polisiära 
befogenheter, men arbetar även med åtgärder på ett antal andra områ-
den, till exempel utbildning, för att skydda barn mot sexualbrottslingar, 
och i synnerhet mot dem som använder sig av Internet och andra nya 
kommunikationsteknologier.  
 Ett annat alternativ är att inrätta en tillfällig samordningsfunktion 
som arbetar under kommissionsliknande former och som bland annat 
har till uppgift att utifrån befintliga kunskaper och erfarenheter formu-
lera en konkret, långsiktig strategi för det brottsförebyggande arbetet på 
detta område samt att föreslå en lämplig organisatorisk struktur för 
strategins implementering och för det fortsatta arbetet.  
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Inledning 
Att vuxna söker kontakt med barn i sexuellt syfte är inget nytt fenomen. 
Forskning på området visar att vuxna som utnyttjar barn för sexuella 
ändamål ofta utvecklar en sexualiserad relation med de utsatta barnen 
över tid. Detta sker genom att den vuxne först vinner barnets förtroen-
de, för att sedan successivt manipulera och gradvis dra in barnet i en 
sexuell relation, en process som kallas för ”sexuell grooming”. Tradi-
tionellt har relationer av denna typ utvecklats inom ramen för exempel-
vis familje- och släktskapsrelationer, eller genom att vuxna med ett sex-
uellt intresse för barn på andra sätt etablerat bestående kontakter med 
potentiella offer. 
 Den senaste tidens utveckling inom kommunikationsteknologin, och 
i synnerhet Internets explosionsartade expansion sedan mitten av 1990-
talet, har skapat en ny och i det närmaste helt obevakad kontaktyta 
mellan barn och vuxna. Allt fler barn har tillgång till Internet, och 
många barn och ungdomar använder Internet för att kommunicera med 
såväl okända som kända personer. För vuxna med ett sexuellt intresse 
för barn kan Internet därmed erbjuda tillgång till ett mer eller mindre 
obegränsat antal potentiella offer. Den anonymitet som Internetkom-
munikationer tillhandahåller har dessutom ansetts skapa gynnsamma 
förutsättningar för personer som vill utveckla manipulativa relationer 
med barn. Tillsammans har dessa faktorer föranlett en växande oro för 
att Internet kan komma att inta en central ställning som kontaktverktyg 
för vuxna som vill utnyttja barn för sexuella ändamål.  
 

Brå:s uppdrag 
I Sverige är erfarenheter av Internets roll som kontaktforum för vuxna 
som vill utnyttja barn och ungdomar sexuellt tämligen splittrade, och 
den samlade kunskapen har av många ansetts som bristfällig. I sitt re-
gleringsbrev för budgetåret 2006 fick Brottsförebyggande rådet (Brå) i 
uppdrag att ta fram ett kunskapsunderlag om detta fenomen. Underla-
get ska beskriva företeelsens närmare karaktär, dess omfattning och 
även vilka åtgärder som redan vidtagits eller vidtas mot företeelsen. I 
uppdraget till Brå ingick vidare att överväga andra åtgärder för att före-
bygga och förhindra företeelsen samt att undersöka om och hur den har 
hanterats i några med svenska förhållanden jämförbara länder. Med 
denna rapport avrapporteras Brå:s uppdrag. 
 

Rapportens disposition 
Detta kapitel inleds med en redovisning av begreppet ”sexuell groo-
ming”. Begreppet placeras i ett bredare sammanhang som avser vuxnas 
sexualbrott mot barn. Kapitlet diskuterar Internets betydelse för vuxna 
som vill ta kontakt med barn i sexuella syften och presenterar en sam-
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manfattande genomgång av befintlig svensk och internationell forskning 
på området. Inledningskapitlet avslutas med en sammanfattning av kun-
skapsläget, med att identifiera kunskapsluckor avseende svenska förhål-
landen och med en översiktlig beskrivning av de tre datamaterial som 
Brå har samlat in i samband med uppdraget. Dessa datamaterial presen-
teras i de efterföljande tre kapitlen. Rapportens sista kapitel börjar med 
en diskussion om studiernas huvudresultat, och därefter presenteras en 
genomgång och diskussion om befintliga och föreslagna åtgärder för att 
förebygga och förhindra denna företeelse. 
 

Sexualbrott mot barn och begreppet ”sexuell 
grooming” 
Den faktiska omfattningen av vuxnas sexualbrott mot barn 
är okänd 
Den faktiska omfattningen av sexualbrott mot barn i Sverige är okänd. 
Sexualbrott är nämligen ett område där statistik över den anmälda 
brottsligheten utgör en mycket otillförlitlig indikator på den faktiska 
brottslighetens omfattning. När det gäller just sexualbrott mot barn, 
tyder internationella skattningar på att endast mellan tre och tolv pro-
cent av samtliga sexuella övergrepp både upptäcks och anmäls till poli-
sen.1 Undersökningar har därför försökt skatta omfattningen av sexual-
brott mot barn i Sverige genom att i stället fråga vuxna hur många som 
under uppväxten blivit utsatta för handlingar av denna typ. Enligt Sve-
din och Priebe (2004) har undersökningarna som regel kommit fram till 
att mellan 7 och 10 procent av svenska kvinnor och 1–3 procent av 
svenska män har blivit utsatta för ett sexuellt övergrepp någon gång 
under uppväxten. Dessa siffror blir mycket högre då ”lättare” typer av 
övergrepp räknas in, exempelvis tafsande och blottning. Siffrorna avser 
övergrepp som begåtts av såväl vuxna som andra barn och ungdomar. 
Andra resultat som redovisats av Svedin och Priebe tyder på att det kan 
vara lika vanligt att ha utsatts för övergrepp av en relativt jämnårig 
person som av en vuxen.2  
 
Obekanta respektive bekanta förövare  
Sexualbrott mot barn kan delas in efter sådana som begås av personer 
som sedan tidigare är bekanta med offren respektive sådana som begås 
av obekanta gärningsmän. Inom den senare gruppen beskriver Martens 
(1989) hur förövarna traditionellt fått söka kontakt med potentiella 
offer genom att exempelvis ”kryssa runt” på stan eller i samhället och 
stanna till vid lekparker, skolgårdar, idrottsplatser, ungdomsgårdar etc., 
eller genom att uppehålla sig till exempel i simhallar och på friluftsbad 
för att utse lämpliga offer. Traditionellt har dock obekanta gärningsmän 
                                                  
1 McAlinden, 2006. 
2 Se även Forsberg 2005, s. 132. 
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svarat för en relativt liten andel av samtliga sexuella övergrepp mot 
barn,3 och det är i samband med forskning om övergrepp av vuxna som 
sedan tidigare är bekanta med sina offer som begreppet ”sexuell groo-
ming” har vuxit fram. 
 
Vad innebär ”sexuell grooming”? 
I sexualbrottslitteraturen hänvisar begreppet ”sexuell grooming”4 till en 
process där en förövare skapar möjligheten att sexuellt förgripa sig på 
ett barn genom att först vinna barnets tillit. Typiska skildringar beskri-
ver en förövare som framställer sig som barnets vuxne vän, som någon 
som delar barnets intressen och som bjuder på presenter, uppskattning, 
tröst och förståelse för barnets problem. Genom att förövaren utvecklar 
en nära relation till barnet skapas samtidigt en distans mellan barnet 
och föräldrar eller andra personer som annars kan fungera som ett 
skydd mot olika former av övergrepp. Detta minskar även sannolikhe-
ten att de kommande övergreppen upptäcks.5  
 Under den sexuella groomingprocessen används olika strategier för 
att föra in sexuella teman i relationen med barnet. Det kan exempelvis 
handla om att förövaren börjar prata snusk eller visar pornografiska 
bilder eller filmer, vilket syftar till att successivt normalisera ett sexuali-
serat beteende inom relationen. I en sista fas introduceras en alltmer 
intim fysisk beröring av offret.6 Denna successiva sexualisering av rela-
tionen fortsätter till dess att barnet finner sig i sexuella handlingar på 
den vuxnes villkor. Sammanfattningsvis kan sexuell grooming betraktas 
som en manipulationsprocess som tjänar flera syften: att bryta ner off-
rets motstånd mot sexuella handlingar, att skapa en situation eller situa-
tioner där sexuella övergrepp kan ske och att samtidigt göra det mindre 
sannolikt att barnet berättar om övergreppen för andra. 
 Traditionellt har sexuell grooming krävt att förövaren har upprepade 
kontakter med det tilltänkta offret över tid. Detta förutsätter att föröva-
ren på något sätt har lyckats säkra en varaktig tillgång till barnet. Goda 
förutsättningar för sexuell grooming finns därmed naturligt inom famil-
jen eller släkten, och forskning visar att en betydande andel av de sexu-
albrott mot barn som upptäcks sker inom ramen för denna typ av rela-
tioner.7 Forskningslitteraturen skildrar samtidigt andra kontaktsätt och 
strategier som har använts av sexualbrottslingar för att skaffa sig till-
gång till unga offer. Bland annat nämns förövare som har riktat in sig 
på ekonomiskt eller känslomässigt sårbara ensamstående mödrar och 
som inlett ett förhållande med mamman för att säkra tillgång till hennes 
barn. Vidare finns exempel på förövare som först blivit god vän med 

                                                  
3 Se till exempel Rädda Barnen, 2005, s. 21. 
4 Från det engelska verbet to groom: att förbereda eller träna upp till ett specifikt ändamål eller 
aktivitet. 
5 Se vidare Martens, 1998; McAlinden, 2006. 
6 Se till exempel Svedin, 2000; McAlinden, 2006. 
7 Grubin, 1998. 
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offrets familj, eller som valt ett yrke som berett dem kontakter med barn 
och ungdomar. Internationell forskning hänvisar bland annat till doku-
menterade fall inom skolan, på ungdomshem, på dagis, hos fosterfamil-
jer och inom kyrkan.8 
 
Nya kommunikationsverktyg – nya kontaktmöjligheter 
Det finns anledning att tro att den senaste tidens utveckling inom kom-
munikationsteknologin har inneburit kraftfullt utvidgade möjligheter 
för vuxna som vill ta kontakt med barn i sexuella syften. Internets ex-
pansion sedan mitten av 1990-talet har skapat en helt ny potential för 
kontakter av alla möjliga slag mellan tidigare obekanta personer. I en 
stor svensk undersökning om sex på Internet svarade exempelvis 80 
procent av de drygt 1 800 vuxna deltagarna att de använder Internet för 
kärleks- och sexuella syften.9 40 procent uppgav att de använde Internet 
för att flirta med okända personer som de träffat på nätet. Undersök-
ningen gör inga anspråk på att vara representativ för Sveriges befolk-
ning generellt men visar ändå att vuxna använder Internet som ett kon-
taktforum i många olika sexuella sammanhang.10 
 Studier visar också att allt fler barn och ungdomar tillbringar tid på 
Internet. En undersökning från Medierådet (2006) visar att 82 procent 
av 9–11-åringar i Sverige och 95 procent av 12–16-åringar använder 
Internet och att 28 procent respektive 54 procent använder Internet 
varje dag. Den här utvecklingen har skapat en helt ny kontaktyta mellan 
barn och vuxna. På olika mötesplatser på Internet är det relativt enkelt 
för vuxna personer att inleda så kallade chattsamtal med barn och ung-
domar, samtidigt som möjligheten finns att skapa en vilseledande chatt-
identitet, med påhittade uppgifter om ålder, kön, yrke och så vidare.11 
När en kontakt väl har etablerats kan relationen utvecklas vidare på 
nätet via e-post eller så kallade snabbmeddelandeprogram, eller den kan 
förflyttas utanför nätet för att fortsätta via bland annat SMS-med-
delanden eller mobiltelefonsamtal. 
 Den anonymitet som erbjuds av Internetkontakter, tillsammans med 
möjligheterna att presentera en vilseledande bild av sig själv, kan befa-
ras underlätta för personer som vill utveckla manipulativa relationer 
med barn. Detta har föranlett en växande oro för att Internet kan 
komma att få en dominerande ställning som kontaktforum för vuxna 
som vill utnyttja barn sexuellt. 
 

                                                  
8 McAlinden, 2006. 
9 Månsson med flera, 2003. 
10 Undersökningen vände sig till personer som fyllt arton år och som besökte en av de största 
svenska Internetportalerna. Efter att ett antal enkäter av olika anledningar hade uteslutits återstod 
1 828 ifyllda enkäter från personer mellan 18 och 65 år. 49 procent var från män och 51 procent 
från kvinnor. Respondenterna fick tillgång till enkäten genom att klicka på en banner med frågan: 
”Vill du delta i undersökning om kärlek, sex och dejting på Internet?” 
11 Se vidare Stanley, 2001. 



 

 24 

Befintlig forskning om Internetkontakter mellan 
vuxna och barn i sexuella syften  
Forskningen om vuxnas sexuella kontakter med barn via Internet är på 
många sätt fortfarande i sin linda. Det finns emellertid tydliga tecken på 
att den nyssnämnda oron över Internets potential som verktyg för kon-
takter mellan vuxna och barn i sexuellt syfte kan vara berättigad. Be-
fintlig forskning på området kan delas in i studier som fokuserat på 
omfattningen av barns och ungdomars utsatthet för sexuella Internet-
kontakter, forskning om innehållet i dessa kontakter och forskning som 
riktat in sig på sexualbrott som begåtts utanför nätet, där förövaren 
använt Internet för att komma i kontakt med eller utveckla en relation 
med offret. En kort sammanfattning av forskningsresultat på dessa olika 
områden presenteras nedan.  
 
Utsatthet för sexuella kontakter via Internet – svenska och 
amerikanska studier 
I Sverige har tre stora representativa undersökningar genomförts, där 
ungdomar har tillfrågats om de råkat ut för att någon pratat om sex 
med dem på Internet när de inte ville. Den första studien genomfördes 
år 2003 i form av en enkätundersökning bland 1 000 barn och ungdo-
mar inom ramen för ett EU-projekt för säkrare användning av Internet 
(SAFT – Safety, Awareness, Facts and Tools). Deltagarna svarade på 
enkäten i klassrummet utan närvarande lärare. Av de tillfrågade (i åld-
rarna 9–16 år) som uppgav att de använder Internet, svarade 32 procent 
att någon hade pratat om sex med dem på Internet utan att de ville det, 
och av dessa hade cirka fyra av tio råkat ut för detta fem gånger eller 
fler. Medierådet har därefter upprepat undersökningen två gånger 
(2005, 2006). Dessa studier har genomförts som postenkätundersök-
ningar, och deltagarna har fyllt i enkäten hemma. I den senaste under-
sökningen svarade 15 procent av de tillfrågade ungdomarna i åldrarna 
12–16 år, att de varit med om att någon på Internet pratat om sex med 
dem när de inte ville. Ingen information ges emellertid i någon av dessa 
studier om ålder eller kön hos de personer som initierat kontakterna. 
 Frågorna har däremot behandlats internationellt i de hittills största 
undersökningarna på detta område, som genomförts i USA av Crimes 
Against Children Research Center vid University of New Hampshire. 
Youth Internet Safety Survey (YISS) är en telefonintervjuundersökning 
med 1 500 amerikanska barn och ungdomar i åldrarna 10–17 år. Un-
dersökningen genomfördes för första gången år 1999–2000.12  
 Cirka en av fem av de tillfrågade ungdomarna uppgav att de varit 
med om en oönskad sexuell kontakt via Internet under året före inter-

                                                  
12 Undersökningens huvudresultat har publicerats i Finkelhor, Mitchell och Wolak, 2000. Publika-
tioner från YISS-studien kan läsas genom att besöka: 
http://www.unh.edu/ccrc/youth_internet_safety_survey_publications.html 
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vjun. Tretton procent av dessa ungdomar svarade att de inte visste om 
det var en man eller en kvinna som kontaktat dem. Bland de övriga 
svarade knappt 80 procent att kontakten hade initierats av en man. 
Kontakten hade initierats av en person som var över 18 år gammal i 
cirka en tredjedel av de rapporterade fallen. I resultatredovisningen ur-
skiljs också en kategori så kallade aggressiva sexuella kontakter, där det 
även ingick ett försök att kontakta barnet utanför nätet, per telefon eller 
via vanlig post, eller genom att stämma träff med barnet. Tre procent av 
de tillfrågade hade utsatts för en sådan kontakt. 
 Undersökningen upprepades år 2005 och då fann man att andelen 
som blivit utsatt för sexuella kontakter under året före intervjun hade 
minskat från 19 till 13 procent. Ingen förändring noterades beträffande 
andelen ungdomar som varit utsatta för en aggressiv sexuell kontakt.  
 
Problem på andra livsområden förknippade med ökad risk för utsatthet 
Författarna till YISS-rapporterna har också analyserat vilka faktorer 
som är förknippade med en ökad risk att bli föremål för sexuella kon-
takter via Internet.13 Generellt fann man att det var vanligare med ut-
satthet för sexuella kontakter bland äldre ungdomar, bland dem som 
besöker chattsidor och dem som använder Internet för att kommunicera 
med okända personer. Efter kontroll för dessa faktorer, fann forskarna 
att ungdomar med en hög problembelastning löpte högre risk att utsät-
tas för sexuella kontakter än ungdomar med lägre problemnivåer. Pro-
blembelastning mättes bland annat i termer av utsatthet för annan vik-
timisering och förekomst av depressiva symptom. Samma forskargrupp 
har också identifierat ett antal faktorer som är kännetecknande för ung-
domar som utvecklar en nära vänskap eller romantisk relation med per-
soner de träffat på Internet. Här nämns bland annat dålig kommuni-
kation mellan barnet och föräldrarna, hög konfliktnivå inom familjen, 
hög problembelastning och ett kriminellt beteende.14 
 
Tydliga könsskillnader i andelen utsatta både i Sverige och internationellt 
Gemensamt för såväl de svenska som de amerikanska undersökningarna 
är att samtliga redovisat tydliga könsskillnader i utsatthet för sexuella 
kontakter via nätet. I Medierådets senaste undersökning var det exem-
pelvis tre gånger så många flickor som pojkar (23 respektive 7 procent) 
som uppgav att de råkat ut för att någon pratat om sex med dem på 
Internet utan att de ville det.  
 
Forskning om innehållet i sexualkontakter mellan vuxna och 
barn på Internet 
Den brittiska forskaren Rachel O’Connell har publicerat ett antal skrif-
ter om innehållet i sexuella kommunikationer mellan vuxna och barn. 

                                                  
13 Mitchell, Finkelhor och Wolak, 2001. 
14 Wolak, Mitchell och Finkelhor, 2003. 
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Bland annat visar O’Connell hur sexuella kontakter via Internet tar sig 
olika uttryck. I vissa fall handlar det om att försöka etablera relationer 
med barn och ungdomar i syfte att så småningom ordna ett möte utan-
för nätet. Alternativt kan det exempelvis handla om försök att få barnet 
att skicka ”sexiga bilder”, att beskåda sexuell aktivitet, att posera inför 
en webbkamera eller att på olika sätt delta i så kallat cybersex på den 
vuxnes villkor. Även i de fall där förövaren inte försöker träffa barnet 
utanför nätet menar emellertid O’Connell att kontakterna ofta följer ett 
mönster som innebär en successiv upptrappning från en till synes oskyl-
dig vänskapsrelation mot ett sexuellt utnyttjande eller ett mer uttalat 
sexuellt övergrepp på nätet. Vidare innehåller processen ofta många 
element som också är kännetecknande för den ovan redovisade skild-
ringen av sexuell grooming utanför nätet. 15 
 
Forskning om utsatthet för internetinitierade sexualbrott 
utanför nätet 
Två svenska studier 
Hittills har minst två svenska studier publicerats som pekar på Internets 
betydelse för olagliga sexuella kontakter mellan vuxna och barn utanför 
nätet. Svedin och Priebe (2004) har genomfört en undersökning bland 
drygt 4 300 gymnasieungdomar i Stockholm, Malmö, Luleå, Haparan-
da och Falköping. Undersökningens huvudsyfte var att studera före-
komsten av försäljning av sexuella tjänster bland svenska ungdomar. 
Totalt uppgav 1,4 procent av de tillfrågade gymnasieeleverna att de på 
något sätt sålt sex mot pengar eller annan ersättning (23 flickor och 37 
pojkar). Författarna frågade även ungdomarna hur de kom i kontakt 
med sexköparna. Här fanns Internet bland de tre vanligaste kontaktsät-
ten (de övriga var via kamrater respektive på krogen). 
 I en annan studie beskriver Nilsson (2004) polisanmälda och lagför-
da sexualbrott mot barn med inslag av sexuell exploatering. Undersök-
ningen bygger på polisanmälningar och domar. Av totalt 151 barn som 
i domar identifierades som offer för sexualbrott med inslag av sexuell 
exploatering, hade tolv stycken (samtliga flickor) kommit i kontakt med 
gärningsmännen via Internet. Fyra av flickorna (11–14 år) hade utsatts 
för sexuellt utnyttjande av två olika män som knutit kontakt med dem 
via chattsidor på Internet. Fem flickor (16–17 år) hade svarat på en 
förfrågan på Internet om att delta i erotiska och pornografiska filmer 
mot ersättning. I två fall hade flickorna under chattsamtal på Internet 
kommit överens med gärningsmännen om att ha sexuellt umgänge mot 
ersättning.  
 Hittills har inga studier publicerats i Sverige som specifikt försökt 
kartlägga olika typer av Internetinitierade sexualbrott mot barn och 
ungdomar. Två studier av denna typ har emellertid genomförts inter-

                                                  
15 Se till exempel O’Connell, 2003, s. 11 ff.; O’Connell, Price och Barrow, 2004.  
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nationellt, den ena i USA, den andra i Storbritannien. Huvudresultaten 
från dessa undersökningar redovisas nedan.  
 
USA – National Juvenile Online Victimisation Survey  
National juvenile online victimisation survey (N-JOV) genomfördes i 
USA av samma forskargrupp som gjorde de ovan beskrivna YISS-
undersökningarna. Den bygger på strukturerade intervjuer med poliser 
och åklagare som arbetat med konkreta sexualbrottsfall mot barn och 
ungdomar, där offret och förövaren haft kontakt med varandra via In-
ternet.16  
 Undersökningen identifierade 129 fall av sexualbrott mot personer 
under 18 år där förövaren hade träffat offret via Internet. Av dessa fall 
hade 73 procent lett till ett fullbordat sexualbrott utanför nätet, medan 
de övriga beskrivs av forskarna som ”försöksbrott”. Den stora majorite-
ten av offren var flickor (75 %). De yngsta offren var tolv år gamla, och 
de flesta var personer i 13–15-års ålder.  
 Nästan samtliga förövare var män. Två av förövarna var under 18 år 
och 35 procent var fyrtio år gamla eller äldre. I ett typiskt fall hade för-
övaren träffat offret på ett chattforum på Internet och överöst henne 
med komplimanger och presenter. När mötet så småningom ägde rum 
var flickan ofta övertygad om att hon och förövaren hade ett kärleks-
förhållande.  
 Det var relativt sällsynt att förövarna hade presenterat sig på nätet 
som betydligt yngre än de faktiskt var, och offren hade i många fall 
träffat förövarna fullt medvetna om att dessa var mycket äldre personer 
som ville ha sex.  
 Utöver de här fallen, där ett offer kontaktades via Internet av en 
tidigare obekant person, upptäckte N-JOV-forskarna nästan exakt lika 
många fall (120 stycken) där Internet hade använts av vuxna förövare 
för att begå sexualbrott mot barn som de kände sedan tidigare utanför 
nätet.17 I knappt hälften av fallen var förövarna ”familjemedlemmar” 
(en grupp som innefattar allt ifrån föräldrar och styvföräldrar till andra 
släktingar och även personer som hade ett intimt förhållande med en av 
offrets föräldrar), och i de övriga fallen bland annat lärare, grannar, 
vänner till familjen och vuxna som arbetade inom ungdomsorganisatio-
ner. Dessa förövare hade oftast använt sig av Internet för att sexualisera 
den redan befintliga relationen med offret, genom att exempelvis initiera 
sexuella samtal eller skicka sexuella bilder.  
 

                                                  
16 Publikationer från N-Jov studien kan läsas genom att besöka: 
http://www.unh.edu/ccrc/national_juvenile_online_victimization_publications.html 
17 Mitchell, Finkelhor och Wolak, 2005. 
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Gallagher med fleras studie från Storbritannien  
I en studie från Storbritannien18 skildras ett antal fall där barn har varit 
föremål för sexuell grooming via Internet. Tolv fall identifierades via en 
genomgång av sexualbrott mot barn som hade anmälts till så kallade 
datorundersökningsenheter vid tre olika polismyndigheter. Offren var 
nästan uteslutande flickor, för det mesta mellan 12 och 16 år gamla.  
 Förövaren var nästan alltid en ensamt agerande man. I ett typiskt fall 
började kontakten med offret på ett chattforum som var öppet för all-
mänheten, med till synes oskyldiga chattsamtal om exempelvis popmu-
sik och tv-program. Successivt styrde förövaren in samtalen på mer per-
sonliga och intima frågor, samtidigt som han manövrerade över kontak-
terna från det allmänna chattforumet till ett privat chattande, och även 
till samtal via mobiltelefon och webbkamera. På så sätt blev umgänget 
mellan förövaren och offret successivt mer privat, intimt och alltmer 
kontrollerat av den vuxne. I vissa fall hade förövaren övertalat offret att 
skicka sexuella bilder på sig själv innan de stämde träff med varandra 
utanför nätet. Dessa bilder kunde sedan användas i utpressningssyfte för 
att tvinga offret att fortsätta relationen och gå med på andra krav från 
förövaren.  
 

Sammanfattning av kunskapsläget 
Sammanfattningsvis visar den befintliga forskningen att det inte är 
ovanligt att barn och ungdomar som använder Internet någon gång blir 
föremål för sexuella kontakter. Samtidigt står personer under arton för 
många av dessa kontakter (åtminstone i USA). Utsatthet för sådana 
kontakter är mindre vanlig bland yngre barn, men blir allt vanligare 
bland personer som kommit upp i tonåren. 
 Det finns en tydlig könsfördelning såväl bland de barn och ungdo-
mar som är föremål för kontakterna som bland de personer som initie-
rar kontakterna. Samtliga redovisade studier visar att flickor blir före-
mål för sexuella kontakter i mycket större utsträckning än pojkar. I de 
studier som lämnar information om vem som initierat kontakterna är 
män i stor majoritet. Samma könsfördelningar återfinns även i studier 
som fokuserat på så kallade Internetinitierade sexualbrott som ägt rum 
vid möten utanför nätet. 
 Sexuella kontakter mellan vuxna och barn via Internet tar sig många 
olika uttryck. Dels handlar det om försök att utveckla relationer med 
barn och ungdomar för att så småningom arrangera ett möte utanför 
nätet då förövaren kan ha sex med offret. Samtidigt finns det exempel 
på kontakter där förövarens syfte i stället tycks vara att använda inter-
aktionen för att få en mer omedelbar sexuell tillfredsställelse genom ett 
sexuellt utnyttjande som endast sker via Internet.  

                                                  
18 Gallagher med flera, 2006. 
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 Med undantag för information om kön och ålder är den befintliga 
forskningen relativt begränsad om möjliga riskfaktorer för att utsättas 
för sexuella kontakter på Internet. Den som finns tyder på att en för-
höjd risk kan förknippas med att man besöker Internetchattsidor, att 
man använder Internet för att kommunicera med okända personer, och 
att man har erfarenhet av problem på ett antal olika livsområden, ex-
empelvis psykiska problem, problem inom familjen och utsatthet för 
andra former av viktimisering.  
 Vid sexualbrott som begås utanför nätet mellan förövare och offer 
som träffats via Internet, har förövarna ofta lyckats få offren att tro att 
det handlar om ett kärleksförhållande dem emellan, trots att förövaren 
varit mycket äldre än offret. Vidare visar forskningen att Internet också 
använts av vuxna för att sexualisera en redan befintlig relation mellan 
förövaren och offret i fall där de varit bekanta med varandra sedan tidi-
gare.  
 
Luckor i kunskapen om svenska förhållanden 
Mycket av den befintliga kunskapen bygger på internationella studier. I 
Sverige har det saknats forskning som belyser många aspekter av detta 
fenomen. Bland annat saknas svenska studier som beskriver 
 

• hur central roll som Internet spelar som kontaktverktyg jämfört 
med andra möjliga sexuella kontaktsätt mellan vuxna och barn 

• faktorer som kan vara kännetecknande för barn som är utsatta 
för sexuella kontakter från vuxna via Internet 

• köns- och åldersfördelning bland de personer som initierar sex-
uella kontakter med barn och ungdomar via Internet och huru-
vida kontakterna sker mellan personer som redan känner var-
andra sedan tidigare eller i huvudsak mellan tidigare obekanta 
personer  

• innehållet i sexuella kontakter mellan vuxna och barn på Inter-
net och de olika typer av sexuella övergrepp som svenska barn 
och ungdomar blir utsatta för, dels på Internet, dels utanför nä-
tet, av personer som de varit i kontakt med via Internet.  

 

Brå:s undersökningar 
Mot bakgrund av de identifierade kunskapsluckorna har Brå samlat in 
tre datamaterial i samband med uppdraget. De syftar till att i möjligaste 
mån belysa de ovan beskrivna frågorna inom ramen för de begränsning-
ar som framgår av uppdragets tidsramar. Medan inget av de material 
som används är att betrakta som representativt för fenomenets faktiska 
utbredning eller karaktär i Sverige, ger de olika materialen tillsammans 
en bra indikation på hur situationen ser ut genom att beskriva fenome-
net utifrån olika aspekter, urval och typer av material. 
 



 

 30 

De tre materialen består av: 
• En enkätstudie riktad till ett riksrepresentativt urval av knappt 

7 500 ungdomar i grundskolans årskurs nio. Ungdomarna till-
frågades om de under året före undersökningen blivit föremål 
för sexuella kontakter från vuxna personer. Detta material an-
vänds bland annat för att studera hur vanligt det är med sexuel-
la kontakter via Internet jämfört med andra möjliga kontaktsätt 
i den aktuella åldersgruppen. 

 
• En webbenkätundersökning bland drygt 1 000 vana Internet-

användare i åldrarna 15–17 år. Materialet används för att bely-
sa olika aspekter av utsatthet för sexuella kontakter via Internet 
inom det aktuella urvalet. Bland annat redovisas hur ungdo-
marna beskriver innehållet i de sexuella kontakter de haft med 
vuxna via Internet. 

 
• Polisanmälda sexualbrott mot barn och ungdomar där gärnings-

mannen och offret varit i kontakt via Internet. Detta material 
beskriver bredden och variationen i de typer av sexualbrott mot 
barn med anknytning till Internet som i dag kommer till polisens 
kännedom.  

 

Vad menas med ”barn” och ”ungdomar” 
Begreppet barn har inte definierats i uppdragstexten i termer av de po-
tentiella offrens ålder utan denna fråga har lämnats öppen. Enligt FN:s 
Barnkonvention är alla personer under 18 år att betrakta som barn. 
Samtidigt skiljer den svenska sexualbrottslagstiftningen i vissa viktiga 
avseenden på personer som är 14 år gamla eller yngre och dem som 
uppnått den rådande sexuella myndighetsåldern (15 år). En central ut-
gångspunkt för den svenska sexualbrottslagstiftningen är att personer 
under 15 år aldrig kan samtycka till sexuella handlingar och att det 
alltid innebär en kränkning att utsätta barn i denna åldersgrupp för 
sådana handlingar.19 Personer i åldrarna 15–17 år ges också något av en 
särställning i sexualbrottslagstiftningen, då lagstiftaren har ansett att 
personer i denna åldersgrupp har behov av ett straffrättsligt skydd mot 
vissa sexuella handlingar även om dessa inte sker mot barnets egen vil-
ja.20 Där en person som har ett särskilt ansvar för ett barn i denna ålder 
(till exempel i egenskap av förälder) har samlag med barnet, är detta 
exempelvis att bedöma som våldtäkt mot barn även om samlaget skedde 
utan inslag av tvång från den vuxnes sida.  
 Denna rapport använder två olika begrepp för att kunna särskilja 
mellan personer som är under 15 år respektive personer mellan 15 och 

                                                  
19 Se vidare DS 2007:13. 
20 Se Prop. 2004/05:45, s. 21 ff. 
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17 år. Den förra gruppen benämns ”barn” medan den senare i texten 
beskrivs som ”ungdomar”. I den mån datamaterialen tillåter skiljs dessa 
grupper åt i resultatredovisningen av Brå:s olika delstudier. 
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Förekomst av sexuella kontakter 
från vuxna bland svenska 
skolungdomar i årskurs nio 
Vartannat år sedan 1995 har det genomförts en stor frågeundersökning 
riktad till ett riksrepresentativt, systematiskt urval av svenska skolung-
domar i grundskolans årskurs nio.21 Undersökningens främsta syften är 
bland annat att beskriva förekomsten av brottslighet och annat pro-
blembeteende bland eleverna och att belysa deras utsatthet för stöld och 
våld. Undersökningen samlar också in data avseende ungdomarnas fa-
milje- och skolsituation och om deras kamratumgänge. Undersökningen 
har blivit en viktig källa för att belysa den svenska ungdomsbrottslighe-
tens omfattning och utveckling över tid.  
 I den senaste undersökningen ingick också frågor om ungdomarnas 
erfarenheter av sexuella kontakter från vuxna, vilket ger möjlighet att 
belysa två i det här sammanhanget centrala frågor. Den första frågan 
rör sig om hur vanligt det är med sexuella kontakter från vuxna via 
Internet jämfört med andra möjliga kontaktsätt. Den andra handlar om 
på vilka sätt den grupp av ungdomar som uppger att de blivit föremål 
för sexuella kontakter från vuxna skiljer sig från övriga ungdomar.  
 I 2005 års datainsamling tillfrågades närmare 7 500 ungdomar från 
107 skolor om de blivit kontaktade av okända vuxna personer med 
sexuella förslag.22 Fyra frågor ställdes enligt följande: 
 
Har någon person som Du inte känner och som Du tror eller vet är vux-
en, under de senaste 12 månaderna gjort något av följande… 
 
… via Internet kontaktat Dig med sexuella förslag? 
… via Internet bett Dig om sexuella tjänster, som att visa sexiga bilder 

av Dig själv? 
… via mobiltelefon kontaktat Dig med sexuella förslag? 
… på annat sätt än via Internet eller mobiltelefon kontaktat Dig med 

sexuella förslag?  
 
De allra flesta ungdomar var i femtonårsåldern när de fyllde i enkäten, 
vilket innebär att de var 14–15 år under den tolvmånadersperiod som 
frågorna avser. Resultaten kan således inte utan vidare generaliseras till 
ungdomar från andra åldersgrupper. 

                                                  
21 Undersökningen genomfördes åren 1995 och 1997 av Kriminologiska institutionen vid Stock-
holms universitet och har därefter upprepats av Brå åren 1999, 2001, 2003 och 2005. 
22 Bortfallet bland de medverkande klasserna, vilket i huvudsak består av frånvarande elever, 
uppgick till 13 procent. Se Brå, 2006b för mer information. 
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Sexuella kontakter via Internet vanliga jämfört 
med andra möjliga kontaktsätt 
Ungdomarnas svar på de fyra frågorna redovisas i tabell 1. Av tabellen 
framgår att en betydande andel av ungdomarna uppgav att de blivit 
kontaktade med sexuella förslag av okända vuxna såväl via Internet 
som utanför nätet. Totalt 25 procent av ungdomarna uppgav att de 
under det senaste året blivit kontaktade med sexuella förslag respektive 
fått en förfrågan om sexuella tjänster via Internet, medan 9 procent 
svarade att de blivit kontaktade med sexuella förslag via mobilen och 10 
procent uppgav att de hade kontaktats på annat sätt än via Internet eller 
mobilen. 
 
Tabell 1. Andel ungdomar i årskurs nio som uppger sexuella kontakter från okända 
vuxna via Internet, via mobiltelefon, eller på annat sätt. Senaste året. Procent. 
(N=7449) 

Typ av kontakt  Flickor Pojkar Samtliga 

     
Via Internet  1 gång 13   6 10 
sexuella förslag 2 ggr eller fler 25   6 15 
 Totalt 38 12 25 
     
Via Internet bett om 1 gång 12   5   8 
sexuella tjänster (t.ex. visa sexiga bilder) 2 ggr eller fler 28   6 17 
 Totalt 40 11 25 
     
Via mobilen  1 gång   6   3   5 
sexuella förslag 2 ggr eller fler   5   3   4 
 Totalt 11   6   9 
     
Annat sätt än via mobil/Internet 1 gång   6   3   5 
sexuella förslag 2 ggr eller fler   7   4   5 
 Totalt 13   7 10 

 
Det finns tydliga skillnader mellan könen. Det är tre till fyra gånger så 
många flickor som pojkar som uppger erfarenhet av en sexuell kontakt 
via Internet. När det gäller kontakter utanför nätet är skillnaden mellan 
könen inte lika stor, men den är ändå tydlig. Internet framstår som det 
vanligaste kontaktsättet för båda könen, och bland flickorna är det över 
tre gånger så många som uppger att de blivit kontaktade via Internet 
med sexuella förslag än som svarar att de blivit föremål för sådana för-
slag via mobilen. Dessa siffror tyder på att Internet intar en central posi-
tion som kontaktverktyg i detta avseende, vilket blir än tydligare vid en 
uppdelning av ungdomarnas svar efter olika kombinationer av kon-
taktsätt (se figur 1). 
 Som framgår av figuren är det relativt ovanligt att ungdomarna upp-
ger att de blivit kontaktade med sexuella förslag av okända vuxna en-
dast utanför nätet (2 procent av både pojkar och flickor). Dessa siffror 
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kan jämföras med de 30 procent av flickorna och 9 procent av pojkarna 
som rapporterat kontakter endast via Internet och de 16 respektive 7 
procent som svarat att de blivit föremål för kontakter såväl via som 
utanför Internet. 
 Det är problematiskt att jämföra dessa siffror med tidigare studier 
avseende utsatthet för sexuella kontakter via Internet, bland annat på 
grund av de olika frågor som ställts23 och de olika åldersgrupper som 
avses, men även på grund av de olika undersökningsmetoder som an-
vänts, och som kan tänkas påverka barns och ungdomars benägenhet 
att ge uppriktiga svar på frågor om känsliga ämnen. Den ojämna köns-
fördelningen ligger däremot i linje med resultat från tidigare studier. 
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Figur 1. Andel ungdomar som uppger att de blivit föremål för sexuella kontakter från okända 
vuxna: endast på Internet, både på Internet och utanför nätet, respektive endast utanför Internet. 
Senaste året. Procent. (N=7449) 24 

 
Inte alla de uppgivna sexuella kontakterna handlar nödvändigtvis 
om försök att ordna en träff utanför nätet 
Hur ungdomarna definierar ett sexuellt förslag respektive sexuella tjäns-
ter går inte att utläsa ur svaren. Det kan alltså röra sig om kontakter 
vilkas innehåll avsevärt skiljer sig åt, och det är sannolikt att många av 
dessa kontakter inte i första hand rör sig om allvarliga försök att ordna 
ett möte med ungdomarna utanför nätet. Frågan om innehållet i sexuel-
la Internetkontakter mellan vuxna och barn belyses närmare senare i 
rapporten, med utgångspunkt i data från Brå:s webbundersökning re-
spektive studien av polisanmälda sexualbrott. Dessa delstudier belyser 
även andra viktiga aspekter av kontakterna, exempelvis variationer i 
                                                  
23 Frågor i andra undersökningar har ofta bara ställts om oönskade kontakter. 
24 Det är till stor del samma ungdomar som uppger att de via Internet kontaktats med sexuella 
förslag respektive via Internet fått en förfrågan om sexuella tjänster. Dessa två frågor har därför 
slagits samman till redovisningen i figur 1. 
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åldersskillnaden mellan de vuxna kontaktarna och de barn och ungdo-
mar som blir föremål för sexuella kontakter via Internet. Vad som där-
emot redan nu kan konstateras är att det är långt ifrån ovanligt för 
svenska skolungdomar i denna åldersgrupp, och i synnerhet flickor, att 
uppge att de blivit föremål för kontakter som de själva upplever som 
sexuella, från okända personer de tror eller vet är vuxna. Vidare verkar 
det högst sannolikt att större delen av de kontakter av denna typ som 
faktiskt sker inom den aktuella åldersgruppen, tas via Internet.  
 

Vilka ungdomar blir föremål för kontakterna? 
Som nämnts tidigare tyder resultat från internationell forskning på att 
utsatthet för sexuella kontakter inte är slumpmässigt fördelad bland 
barn och ungdomar. Man har exempelvis funnit att barn med hög pro-
blembelastning löper en större risk att utsättas för sexuella kontakter 
via Internet än barn med lägre problemnivåer.  
 I tabell 2 redovisas hur de ungdomar som rapporterat erfarenhet av 
sexuella kontakter fördelar sig över ett antal indikatorer på deras skol- 
och familjesituation. Vidare presenteras de andelar som uppger att de 
blivit utsatta för andra former av viktimisering, samt information om 
ungdomarnas kamratumgänge och om vissa problembeteenden under 
året före intervjun. 
 Överlag visar resultaten att andelen som uppger problematiska för-
hållanden till föräldrar och skolan är högre bland de ungdomar som 
blivit föremål för sexuella kontakter jämfört med dem som inte uppgett 
någon sexuell kontakt. Mönstret är detsamma för båda könen trots de 
stora nivåskillnader som noterades ovan när det gäller pojkar respektive 
flickor som rapporterat erfarenhet av sexuella kontakter från okända 
vuxna. För både pojkar och flickor är det exempelvis dubbelt så vanligt 
med dålig skoltrivsel inom den grupp som uppgett att de blivit kontak-
tade med sexuella förslag. Samma mönster återfinns beträffande ung-
domarnas svar om utsatthet för mobbning, stöld och våld, där en betyd-
ligt större andel av ungdomarna med erfarenhet av sexuella kontakter 
uppger att de blivit utsatta för dessa händelser.  
 När det gäller frågorna om ungdomarnas umgänge och problem-
beteenden är det betydligt fler av dem som uppgett att de blivit föremål 
för sexuella kontakter som också uppgett att de har en pojkvän eller 
flickvän, att de ofta umgås med kompisar som är minst två är äldre och 
som uppgett att de exempelvis skolkat eller druckit sig berusade minst 
tre gånger. Sådana umgänges- och beteendemönster har, tillsammans 
med andra närliggande faktorer, i annan forskning också visat sig vara 
korrelerade med bland annat tidig sexuell debut och ett riskfyllt sexuellt 
beteende. De har dessutom länge betraktats som en del i ett mer allmänt 
risktagande beteende som vissa personer uppvisar under ungdomsåren.25 

                                                  
25 Se till exempel Jessor och Jessor 1977, Edgardh 1999, Kotchick med flera 2001. 
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 Det finns två viktiga aspekter som behöver uppmärksammas i sam-
band med dessa resultat. För det första är det angeläget att notera, att 
bland de barn och ungdomar som uppgett att de blivit föremål för sexu-
ella kontakter från vuxna finns en grupp som kan förmodas vara sär-
skilt sårbar på grund av en benägenhet att ta risker. För det andra är det 
väsentligt att undvika fällan att skuldbelägga offren för de olika typer 
av övergrepp som kan bli följden av sexuella kontakter via Internet. Inte 
ens barn med ett utpräglat riskbeteende skulle bli utsatta för sexualbrott 
av vuxna, om det inte fanns vuxna som aktivt försöker utnyttja de möj-
ligheter som dessa beteenden erbjuder för att sexuellt förgripa sig på 
barn. 
 
Tabell 2. Andel ungdomar som uppger problematiska förhållanden i skolan respektive familjen, 
ungdomarnas svar om kamratumgänge, problembeteenden, samt om utsatthet för mobbning, 
stöld och våld. Indelad efter om ungdomarna svarat att de blivit föremål för sexuella kontakter från 
okända vuxna eller inte. Procent. (N=7449) 

  Blivit kontaktad av okänd vuxen 
med sexuella förslag? 

  Pojkar  Flickor  
  Ej blivit 

föremål 
för sex- 
kontakt

Blivit 
föremål 
för sex- 
kontakt

Ej blivit 
föremål 
för sex- 
kontakt

Blivit 
föremål 
för sex- 
kontakt 

Frågeområde/fråga Svar     
Skolan      
Brukar du trivas bra i  
skolan? 

Aldrig/ 
oftast inte 

  7 14   5 11 

Är dina lärare bra  
tycker du? 

Ingen bra/ 
flesta dåliga 

13 26   8 17 

Familjen      
Kommer du bra överens med:      
– Mamma?   5   9   6 13 
– Pappa? 

Aldrig/ 
oftast inte   5 11   7 16 

Kan du vanligtvis prata om precis  
allt (t.ex. problem) med din: 

     

– Mamma? 14 20 10 18 
– Pappa? 

Absolut inte/
knappast 16 23 26 38 

Kamratumgänge      
Är du tillsammans med någon 
kille/tjej? 

Ja 17 32 19 34 

Hur ofta brukar du umgås med kompi-
sar som är minst 2 år äldre än du? 

Ganska 
ofta/ofta 

20 35 24 39 

Beteende (senaste året)      
Skolkat  Minst 3 ggr 11 21   8 25 
Druckit sig berusad   Minst 3 ggr 30 55 23 56 
Prövat hasch/marijuana Ja   5 12   2   8 
Utsatthet       
Blivit mobbad (någonsin) Ibland/ofta   9 13 10 16 
Utsatt för stöld (senaste året) Ja 28 48 21 35 
Utsatt för våld (senaste året) Ja 26 46 13 31 
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Problemansamling störst bland ungdomar som uppger att de 
blivit kontaktade på flera sätt  
En något fördjupad analys gjordes, där de ungdomar som uppgett att de 
blivit föremål för sexuella kontakter delades upp i dem som endast blivit 
kontaktade via Internet respektive dem som uppgett erfarenhet av sexu-
ella kontakter från vuxna såväl via som utanför nätet. Av analysen 
framgår att den grupp som svarat att de blivit kontaktade på båda sät-
ten innehåller en betydligt högre koncentration av ungdomar som också 
uppgett problematiska levnadsförhållanden och tecken på ett risktagan-
de beteende än den grupp som endast uppgett kontakter via Internet. 
Andelen ungdomar som uppgett att de skolkat respektive druckit sig 
berusade minst tre gånger under året före undersökningen är exempelvis 
1,5 gånger så stor i den grupp som svarat att de blivit kontaktade såväl 
via Internet som utanför nätet. Samma förhållande gäller mellan grup-
perna då man ser till andelen ungdomar som uppger sig vara till-
sammans med en tjej eller kille, eller som har för vana att umgås med 
äldre kompisar. 
 I samband med denna analys skapades även ett så kallat index över 
ungdomarnas problemansamling. Detta index summerar antalet områ-
den (av fyra möjliga – familjen, skolan, utsatthet, beteendeproblem) där 
ungdomarna har uppgivit minst ett problem. Indexet bygger på de frå-
gor som ingår i tabell 2. Tabell 3 redovisar hur ungdomarna fördelar sig 
över detta index efter hur de blivit kontaktade av vuxna med sexuella 
förslag. Mönstret är likadant bland pojkar och flickor varför siffrorna 
presenteras utan uppdelning på kön. Tabellen visar att problemansam-
lingen är störst bland de ungdomar som uppgett att de blivit föremål för 
sexuella kontakter från vuxna såväl via som utanför nätet. 43 procent 
av ungdomarna i denna grupp har uppgett minst ett problem på tre eller 
fyra av de områden som ingår i indexet. Detta är att jämföra med 24 
procent bland dem som uppgett att de endast blivit föremål för kontak-
ter via Internet och 11 procent bland dem som överhuvudtaget inte bli-
vit föremål för sådana kontakter.  
 
Tabell 3. Ungdomars problemansamling inom områdena skolan, familjen, utsatthet och 
beteendeproblem. Andelen ungdomar med olika erfarenheter av sexuella kontakter från vuxna 
som uppger problem i 0, 1–2 eller 3–4 områden. Procent.  

 
 

Problemansamling 
Antal områden med minst 1 problem 

                                                  Andel av samtliga 
0 

(26) 
1–2 
(57) 

3–4 
(17) 

Totalt 
(100) 

Blivit kontaktad av okänd vuxen med  
sexuella förslag? 

    

Nej 32 56 11 100 

Ja – endast via Internet 16 61 24 100 

Ja – såväl via som utanför Internet 5 53 43 100 
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Det framgår inte av frågorna huruvida ungdomarna blivit kontaktade 
av samma person både via och utanför Internet. Man kan emellertid 
konstatera, att i den mån det förekommer ungdomar i urvalet som varit 
i kontakt med en vuxen person som först kommit med sexuella förslag 
via Internet och som sedan fortsatt denna sexuella kommunikation via 
exempelvis mobiltelefon, bör dessa ungdomar återfinnas i den grupp 
som svarat att de blivit kontaktade på båda sätten. En rimlig hypotes är 
i så fall att de ungdomar som mest sannolikt befinner sig i riskzonen för 
att stämma träff med en vuxen person med sexuella intentioner åter-
finns i denna grupp. 
 

Sammanfattning  
Sammanfattningsvis visar resultaten från skolundersökningen att det är 
långt ifrån ovanligt för svenska skolungdomar i denna åldersgrupp att 
uppge att de blivit föremål för sexuella kontakter från okända vuxna 
personer. Större delen av detta kontakttagande äger rum via Internet.  
 I linje med befintlig forskning finns en tydlig överrepresentation av 
flickor inom den grupp som svarat att de blivit föremål för sexuella 
kontakter från vuxna. Vidare finns en överrepresentation av ungdomar 
som uppgett umgängesmönster och beteenden som länge har ansetts 
ingå som del i ett generellt risktagande beteende under ungdomsåren. 
Överrepresentationen av ungdomar med dessa kännetecken är som 
högst bland dem som uppgett att de blivit föremål för sexuella kontak-
ter från vuxna såväl via som utanför nätet. 
 Problem inom familjen och skolan, och även utsatthet för mobbning 
och för stöld- och våldsbrott, är också betydligt vanligare inom denna 
grupp än bland övriga ungdomar. Det innebär att de ungdomar som 
mest sannolikt ligger i riskzonen för att stämma träff med vuxna med 
sexuella intentioner kan förmodas utgöra en relativt sårbar samling in-
divider. Dessa resultat är viktiga för frågan om förebyggande åtgärder, 
och rapporten återkommer till denna diskussion i slutkapitlet.  
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Ungdomars upplevelser och 
beskrivningar av sexuella 
kontakter via Internet 
Webbundersökningens syften och upplägg 
I den tidigare beskrivna frågeundersökningen bland elever i årskurs nio 
framträder endast en översiktlig bild av ungdomars erfarenheter av sex-
uella kontakter via Internet. Detta kapitel tittar närmare på karaktären i 
de sexuella Internetkontakter som barn och ungdomar utsätts för av 
vuxna och belyser hur dessa kontakter upplevs och beskrivs av personer 
som blivit utsatta. I detta syfte har en så kallad webbundersökning ge-
nomförts bland vana Internetanvändare i åldrarna 15–17 år.  
 En webbundersökning har i detta sammanhang vissa fördelar. Bland 
annat ges de tillfrågade tid och möjlighet att begrunda och formulera 
sina svar på öppna frågor, samtidigt som de, i jämförelse med olika 
former av intervjuundersökningar, anses mindre benägna att lämna 
”socialt önskvärda” svar. Dessutom får de tillfrågade möjlighet att sva-
ra när de vill, utan att de behöver vara oroliga för att någon annan kan 
råka höra det de säger.26  
 Cosmos Communications AB fick i uppdrag av Brå att genomföra 
webbundersökningen. Undersökningen skickades till ungdomar i den 
aktuella åldersgruppen som ingår i en stor webbundersökningspanel 
(CPX-panelen27). Panelmedlemmar rekryteras på olika sätt, bland annat 
via rekryteringsreklam på Internet och genom att de tillfrågas i samband 
med telefonundersökningar av olika slag. När medlemmar i panelen 
deltar i en webbundersökning får de ofta poäng, som kan omvandlas till 
exempelvis små summor pengar eller rabatter på varor som kan köpas 
via Internet. Incitamentssystem av detta slag används i samband med 
webbundersökningar främst för att motverka att bara de panelmed-
lemmar svarar som är intresserade av ett visst ämne.  
 En inbjudan att delta i undersökningen skickades ut av Cosmos 
Communications AB till ett urval av cirka 4 750 panelmedlemmar inom 
undersökningens målgrupp. Utskicket kvoterades för att vara represen-
tativt för målgruppens köns- och åldersfördelning och boendeort (regi-
on). Inom kvotgrupperna skedde urvalsdragningen slumpmässigt. Un-
dersökningen stängdes efter att enkäten hade fyllts i av drygt 1 000 per-
soner.  

                                                  
26 Se vidare exempelvis MacElroy, Mikucki och McDowell, 2002; Fricker och Schonlau, 2002. 
27 Denna panel är en sammanslagning av ett antal olika mindre undersökningspaneler, vilken 
sköts i enlighet med European Society of Opinion and Marketing Research (ESOMAR:s) etiska 
riktlinjer för onlineundersökningar. 
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 Det finns en väsentlig nackdel med det valda tillvägagångssättet när 
det gäller möjligheten att generalisera utifrån resultaten, i synnerhet i 
fråga om företeelsens omfattning. Problemet handlar om en okunskap 
om huruvida urvalet kan anses vara representativt för den bredare ung-
domsgruppen. Bland annat innebär detta att de andelar som exempelvis 
uppger att de blivit utsatta för sexuella kontakter inte utan vidare kan 
generaliseras till ungdomar utanför det aktuella urvalet. Samtidigt har 
en webbundersökning, som redan nämnts, viktiga fördelar för under-
sökningens huvudsyfte – att fånga upp ungdomars erfarenheter av sexu-
ella kontakter via Internet och att få ungdomarna att beskriva dessa på 
ett sätt som ger oss viktiga inblickar i vad som i Sverige hittills varit ett 
dolt fenomen. 
 De ifyllda enkäterna gicks igenom, bland annat för att kontrollera 
för inkonsekvenser i ungdomarnas svar, och ett mindre antal uppenbar-
ligen oseriöst ifyllda enkäter raderades. Efter dessa kontroller återstod 
data från 1 019 ungdomar. Tabell 7 i bilagan redovisar hur dessa ung-
domar fördelar sig över ett antal bakgrundsvariabler. Som framgår av 
tabellen var 56 procent av de tillfrågade flickor, och 83 procent var 16 
eller 17 år gamla. Huvuddelen av ungdomarna (77 procent) uppgav att 
de börjat använda Internet regelbundet (det vill säga mer än en gång i 
månaden under flera månader i följd) vid 13-årsålder eller tidigare. 
 

Mycket vanligare med utsatthet för sexuella 
kontakter via Internet bland flickorna  
En stor andel av de kvinnliga svarandena, nästan 70 procent, uppgav att 
de någon gång blivit föremål för en oönskad sexuell kontakt via Inter-
net.28 Nästan 50 procent uppgav vidare att detta hade inträffat under 
det senaste året. Motsvarande andelar bland pojkarna uppgick till drygt 
20 procent (någon gång) respektive 15 procent (det senaste året). Tidi-
gare internationell forskning har emellertid visat att sexuella kontakter 
med barn och ungdomar via Internet tas inte bara av vuxna, utan även 
av andra barn och ungdomar. För att belysa utsattheten för kontakter 
från vuxna personer ställdes därför följande fråga: ”Har du någonsin 
haft en Internetkontakt med en person, som du tror eller vet var minst 
fem år äldre än dig, som du skulle beskriva som sexuell på något sätt? 
(oavsett om du ville eller inte ville ha denna typ av kontakt)”.29 
 Över hälften av flickorna uppgav att de någon gång haft erfarenhet 
av en sexuell Internetkontakt med någon som de trodde eller visste var 
minst fem år äldre. Närmare 35 procent uppgav att de haft erfarenhet 

                                                  
28 Uppgifterna bygger på enkätfrågan: ”Har det någonsin hänt att en person via Internet försökt få 
dig att sexprata – eller att göra något sexuellt – när du inte ville?” 
29 Att operationalisera begreppet ”vuxna” genom att fråga om personer som är minst fem år äldre 
än de tillfrågade är vanligt i samband med enkätundersökningar om barns och ungdomars utsatt-
het för sexuella övergrepp – se till exempel Forsberg, 2005, s. 132. 
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av en kontakt av denna typ innan de fyllde 15. Även i detta avseende är 
flickorna mer utsatta än pojkarna, där motsvarande andelar uppgick till 
16 procent (någon gång) respektive 7 procent (innan 15 år). Se vidare 
tabell 8 i bilagan.  
 

De sexuella kontakter som ungdomarna 
upplevde som ”mest obehagliga” 
För att närma oss frågan om hur den här typen av Internetkontakter ser 
ut ställdes ett antal fördjupningsfrågor om den oönskade sexuella Inter-
netkontakt som ungdomarna upplevt som mest obehaglig (oavsett om 
händelsen kändes helt ofarlig, riktigt obehaglig eller någonstans där-
emellan). Med enkäten från den amerikanska Youth Internet Safety 
Survey (YISS) som förebild ställdes bland annat frågor om ålder och 
kön hos den person som kontaktat ungdomarna, och även huruvida 
denna person var någon som de kände sedan tidigare utanför nätet. 
Svaren på dessa fördjupningsfrågor redovisas i tabell 9 i bilagan. 
 Sammanfattningsvis kan konstateras att även i Sverige uppger ung-
domar att de blir föremål för oönskade sexuella kontakter via Internet 
både från vuxna personer och från andra barn och ungdomar. Bland 
flickorna i urvalet har emellertid de sexuella kontakter som upplevts 
som mest obehagliga i de flesta fall tagits av vuxna. Flickorna har i ge-
nomsnitt också varit utsatta för dessa kontakter vid yngre åldrar än 
pojkarna. Bland flickorna har nästan 70 procent av de sexuella kontak-
ter som ungdomarna upplevt som mest obehagliga ägt rum innan de 
fyllde 15. Motsvarande siffra bland pojkarna uppgick till cirka 45 pro-
cent.  
 Runt fem procent av de tillfrågade var inte tillräckligt säkra för att 
svara om den som tagit kontakt var man eller kvinna. Bland de övriga 
ser man återigen en tydlig skillnad mellan pojkarnas svar och de svar 
som lämnats av flickorna. Bland flickorna är det män som svarat för i 
stort sett alla de kontakter som upplevts som mest obehagliga, medan 
pojkarna uppger att kontakten kommit från en tjej eller kvinna i över 
hälften av de rapporterade incidenterna. (Det finns emellertid i vissa av 
ungdomarnas öppna svar tydliga tecken på en medvetenhet om att per-
soner som på nätet utger sig för att vara kvinnor inte alltid är det.) Det 
var också betydligt vanligare bland pojkarna att kontakten uppgavs ha 
initierats av någon som de kände sedan tidigare utanför nätet.  
 Pojkarna svarade att kontakten upplevts som ”inte alls obehaglig” i 
över hälften av fallen, medan det bland flickorna var mindre än en av 
fem som upplevt kontakten som inte alls obehaglig. Fyrtio procent av 
flickorna beskrev kontakten som ”ganska obehaglig” eller ”mycket 
obehaglig” (jämfört med 24 procent av pojkarna).  
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Den äldsta personen ungdomarna haft en 
sexuell Internetkontakt med innan de fyllde 15  
I rapportens inledning nämndes att det är en central utgångspunkt för 
den svenska sexualbrottslagstiftningen, att det alltid innebär en kränk-
ning att utsätta personer under 15 år för sexuella handlingar. Under de 
senaste 20 åren har lagstiftaren successivt infört vissa ändringar i brotts-
balken för att förstärka skyddet för denna grupp mot olika former av 
sexuellt utnyttjande och övergrepp och för att ytterliggare markera all-
varet i sådana handlingar.30  
 För att belysa denna grupps utsatthet för sexuella kontakter från 
vuxna ställdes även fördjupningsfrågor om den äldsta personen ungdo-
marna haft en sexuell kontakt med via Internet innan de fyllde femton. 
(Frågorna avsåg endast händelser där kontaktaren varit minst fem år 
äldre än ungdomarna vid kontakttillfället.) Tabell 4 redovisar svaren 
från de ungdomar som haft erfarenhet av en sådan kontakt och som 
började använda Internet regelbundet innan de fyllde 15.  
 
Tabell 4. Ungdomarnas svar på fördjupningsfrågor avseende den äldsta person de haft en sexuell 
kontakt med via Internet innan de fyllde 15 (oavsett om den tillfrågade ville ha denna typ av kon-
takt eller inte). Endast ungdomar som uppger erfarenhet av en sexuell kontakt innan femtonårs-
åldern med en person som var minst fem år äldre (27 pojkar och 173 flickor).  

 Andel av händelserna 
 Pojkar (%)

(n=27) 
Flickor (%)
(n=173) 

Samtliga (%) 
(n=200) 

Kontaktarens ålder    
15–17   0   1   1 
18–24 52 41 43 
25–35 15 35 33 
Över 35 19 16 16 
Vet ej 15   8   8 
Kontaktarens kön    
Man  59 97 92 
Kvinna 33   2   6 
Vet ej   7   1   2 
Känd eller okänd person    
Kände sedan tidigare utanför nätet   4   3   3 
Kom i kontakt först via Internat 96 94 95 
Vet ej   0   3   2 
Senare försök till kontakt utanför nätet?    
Ja 15 23 22 
Nej 85 77 78 
Händelsen upplevdes som:    
Kändes bra/okej  48 29 33 
Kändes lite obehaglig 24 29 27 
Kändes ganska obehaglig   7 25 23 
Kändes mycket obehaglig 21 17 18 

                                                  
30 Se vidare DS 2007:13. 
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Även i dessa fall är de personer som kontaktat flickorna i genomsnitt 
betydligt äldre än de som varit i kontakt med pojkarna. Bland pojkarna 
är det 33 procent (i absoluta tal nio pojkar) som uppger att kontaktaren 
varit kvinna, medan kontaktaren för flickornas del nästan alltid är en 
man. Det är överlag mycket ovanligt att ungdomarna uppger att de se-
dan tidigare kände den person som tagit kontakt utanför nätet. Denna 
person uppges däremot ha gjort ett senare försök att ta kontakt med 
den tillfrågade utanför nätet i närmare en fjärdedel av fallen bland 
flickorna, och i 15 procent av fallen bland pojkarna. Återigen uppger 
flickorna att de upplevt dessa kontakter som ganska eller mycket obe-
hagliga i betydligt större utsträckning än pojkarna.  
 

Var på nätet sker kontakterna med vuxna 
personer? 
Ungdomarna tillfrågades också var på Internet kontakten hade skett. 
Nästan samtliga fall faller inom en av två kategorier. Den första katego-
rin handlar om sexuella kontakter som utspelat sig på Internetchattsidor 
eller ”communities”. Den andra handlar om fall där den sexuella kon-
takten har skett via MSN-messenger31. Här förekommer två olika scena-
rion. Ibland beskriver ungdomarna att kontakten har börjat med ett 
”oskyldigt” chattsamtal som sedan flyttas från chattsidan och fortsätter 
via MSN-messenger. Det är först efter att kontakten förflyttats till Mes-
senger som kontaktaren styr in samtalet på sex. Det andra scenariot 
handlar om en situation där ungdomarna har ”addats” av en person på 
MSN (detta innebär att den vuxne har lagt till den tillfrågades MSN-
adress i sin egen kontaktlista och sedan har tagit kontakt med honom 
eller henne). I dessa fall är ungdomarna ibland ovetande om hur den 
vuxne fått tag i den aktuella MSN-adressen; ibland säger de att kontak-
taren förmodligen fått adressen från en community där den tillfrågade 
var medlem (och där denna MSN-adress fanns med bland de uppgifter 
han eller hon lagt upp).  
 

Hur beskriver ungdomarna kontakternas 
innehåll? 
I detta avsnitt låter vi ungdomarna själva beskriva de sexuella kontakter 
med vuxna som de varit med om via Internet. Här redovisas således 
                                                  
31 MSN-messenger är ett så kallat ”snabbmeddelandeprogram” som används för att kommunice-
ra över Internet. När programmet har installerats på datorn kan kommunikationen ske i realtid di-
rekt mellan sändarens och mottagarens datorer, utan att de båda parterna först behöver koppla 
upp sig mot exempelvis en chattsida. Att chatta med MSN-messenger går fortare än att chatta 
via chattsidor och ger även möjlighet att använda webbkameran och att skicka bilder och filer. 
Samtidigt är det mer ”privat” än att chatta i ett chattrum som är öppet för allmänheten (se till ex-
empel Beckman 2006). Att flytta över en kontakt från ett allmänt chattforum till MSN-messenger 
kan liknas vid att lämna en stor festlokal med en person för att fortsätta relationen på tumanhand.  
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exempel på olika typer av sexkontakter som ungdomarna i webbunder-
sökningen beskrivit med egna ord. Beskrivningarna presenteras efter 
olika inslag i de beskrivna händelserna och har i vissa fall valts ut för att 
också kunna exemplifiera hur kontakten utvecklades till den punkt där 
den vuxne styrt in kontakten på sex. En del av beskrivningarna visar 
samtidigt hur ungdomarna hanterat händelserna.  
 För att skydda ungdomarnas integritet har beskrivningarna skrivits 
om till så kallade vinjetter. Var och en av de presenterade beskrivning-
arna bygger således på öppna svar från ett antal ungdomar som varit ut-
satta för samma typ av händelse. I vissa av ungdomarnas beskrivningar 
förekommer ganska grova könsord. En del av de mindre grova har ta-
gits med i redovisningen för att ge en bättre förståelse för händelsernas 
karaktär. 
 Samtliga beskrivna händelser skedde innan de tillfrågade fyllde 15. 
Den person de tillfrågade hade kontakt med var minst fem år äldre.  
  De första exemplen beskriver fall där kontaktaren försökt göra när-
manden, eller förmått den tillfrågade att skicka bilder av sig själv.  
 

Han la till mig som kompis på MSN. Berättade hur snygg han tyckte 
jag var och bad om mitt telefonnummer. Jag sa att han var för gam-
mal, men svaret var då ”det gör väl inget”. 
 
Det var en man jag chattade med på [community] som fick mig att 
lämna ut min MSN. Då pratade vi lite grann där, sedan ville han att 
jag skulle skicka bilder på mig själv. Jag skickade lite bilder – bara 
mitt ansikte, inget sexuellt. Efter ett tag ville han få bilder på mig i 
string. Jag tvekade lite men han var ju så snäll. Jag skickade flera bil-
der. Sedan började han skriva en massa snuskigheter. Ville veta om 
jag pullat mig själv och skulle ha sex med mig på alla möjliga sätt. 
Då blockade jag honom och tog bort honom från min MSN.  
 

Ett återkommande inslag i beskrivningarna var att kontaktaren först var 
ganska snäll, men sedan… 
 

Han var först trevlig och pratade helt normalt. Frågade hur jag måd-
de, hur jag hade det hemma osv. Han fick min MSN, och sedan bör-
jade han prata om sex, och olika saker han ville göra med mig. Jag 
tog bort honom från min vänlista och efter det har jag varit mer för-
siktig med att lämna ut min MSN. 
 
Först verkade han snäll. Han sa att han var lika gammal som mig. Vi 
pratade om mina intressen och han fick min MSN. Sedan efter en 
vecka började han skicka bilder på utvalda kroppsdelar. Då tog jag 
bort honom. 
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Det framgår också mycket tydligt av ungdomarnas beskrivningar att 
webbkameran fått stort genomslag bland män som använder Internet 
för att ta kontakt med barn i sexuellt syfte. I vissa beskrivningar har de 
vuxna försökt få barnen att visa upp sig i webbkameran eller att delta i 
webbkamerasex:  
 

Han la till mig på MSN och började tjata om att jag skulle klä av 
mig framför webcammen. Så frågade han om jag var kåt och ville se 
hans kuk. Han ville att jag skulle smeka mig själv och ha webcam-
sex. Ja sa nej hela tiden men han gav inte upp. 

 
I andra fall handlar det snarare om ”blottning” från kontaktarens sida:  

 
Vi chattade först på [community] och sedan via MSN-messenger. 
Han började tjata om att använda webcam. När jag kunde se så rik-
tade han cammen mot sitt könsorgan och runkade för mig. Jag 
stängde ner direkt och blockade honom och vi har inte pratat sedan 
dess. 
 
Det var en som addar mig på MSN. Han visade sin penis i webcam, 
där han satt med fullt stånd, vilket var äckligt.  

 
Beskrivningarna innehöll också fall där kontaktarens främsta syfte tycks 
ha varit att ofreda barnet med sexuellt kränkande chattmeddelanden. I 
andra fall har kontaktaren fortsatt att vara trevlig till dess att han bytt 
telefonnummer med den tillfrågade, för att styra in kontakten på sex 
först efter att denna telefonkontakt påbörjats.  
 En del beskrivningar visar hur svårt det ibland kan vara för barn att 
bryta dessa kontakter och hålla den vuxne borta.  

 
Han började säga saker som han tyckte skulle vara ”upphetsande”. 
Han ville få mig att prata om sex och visa upp mig i cammen. Jag 
blockade honom, men sedan gjorde han en ny MSN och addade mig 
igen. Sa att om jag blockade honom en gång till så skulle han komma 
hem till mig. Då blev jag mycket rädd. 
 

Vad beträffar kontakter där den vuxne har försökt förmå barnet att 
träffa honom utanför nätet, finns en del beskrivningar där de tillfrågade 
fått erbjudanden om pengar för sexuella tjänster: 

 
Det var en äldre man som ville att jag skulle träffa honom. Försökte 
ge pengar för att jag skulle utföra sextjänster. Jag vägrade och spär-
rade honom. 
 

I övrigt har kontaktarna använt andra strategier och tillvägagångssätt:  
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Han tog kontakt och vi chattade om olika saker. Han frågade hur 
det gick i skolan, om jag hade många vänner. Sedan efter en vecka 
kom det fram att han var mycket äldre. Han ville träffas ”som vän-
ner” för att titta på film. Tjatade ständigt. Till slut fick jag nog och 
blockade honom. 
 
Det var en man som ville träffa mig. Sa att han var jättekåt i mig och 
ville betala en resa så jag kunde sova över hos honom. Jag vägrade så 
klart. 
 

I ett fåtal beskrivningar framgår att den tillfrågade träffat, eller varit på 
väg att träffa, den vuxne utanför nätet. I ingen av dessa beskrivningar 
fanns uppgifter om att det skett något brottsligt vid ett sådant möte, och 
dessa fall är för få för att kunna skriva om dem till vinjetter. Fall av den 
här typen belyses därför först i rapportens nästa kapitel med utgångs-
punkt i data om polisanmälda brott. 
 Överlag visar ungdomarnas beskrivningar att sexuella kontakter 
mellan vuxna och barn via Internet i Sverige har mycket varierande 
former och kan innehålla många olika inslag. I de fall där den vuxnes 
syfte har varit att få barnet att träffa honom utanför Internet har detta 
enligt beskrivningarna ibland skett genom löften om vänskap, trevligt 
sällskap med mera, medan den vuxnes sexuella intentioner i andra fall 
har varit ganska uppenbara, inte minst i de fall där man erbjudit barnen 
pengar mot olika sexuella tjänster.  
 De allra flesta beskrivningar tyder på att ungdomarna lyckats avstyra 
och hantera dessa händelser på ett framgångsrikt sätt. Men de har ändå 
inte lyckats undvika att bli föremål för sexuella kontakter som i många 
fall upplevts som obehagliga. I vissa beskrivningar menar ungdomarna 
att händelsen har förföljt dem i flera år. Samtidigt får man ibland in-
trycket att dessa kontakter för en del av ungdomarna i urvalet hör till 
vardagen snarare än är undantag. För dessa verkar utsatthet för sexuella 
kontakter ha blivit till ett vardagligt inslag i deras liv ute på nätet:  

 
Det var inget särskilt egentligen. Sånt händer ofta när man chattar 
med okända människor. Det är bara att ignorera. 
 
Det händer i stort sett varje dag att gamla gubbar addar på MSN och 
frågar om man vill titta när de onanerar i webbkameran. 
 

Ungdomarnas beskrivningar får inte anses som heltäckande för de typer 
av sexuella kontakter som urvalspersonerna varit utsatta för. Av de 
ungdomar som uppgav en sexuell kontakt innan femtonårsåldern med 
en person som var minst fem år äldre, valde cirka en tredjedel att be-
skriva en sådan kontakt, och en del av dessa beskrivningar var mycket 
korta. Dessutom kunde ungdomarna beskriva högst två kontakter med 
en person som var minst fem år äldre. Det framgår tydligt av materialet 
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att vissa varit med om många fler kontakter än de fått utrymme att be-
rätta om i webbenkäten. 
 

Sammanfattning 
Resultaten från Brå:s webbundersökning tyder på att könsskillnaderna i 
utsatthet för sexuella kontakter via Internet inte bara handlar om skill-
nader i företeelsens omfattning bland flickor respektive pojkar. Flickor-
na i urvalet uppger att de blivit utsatta för sådana kontakter oftare, i 
tidigare åldrar och i genomsnitt även av äldre personer än pojkarna. 
Dessutom uppger flickorna att de upplevt dessa kontakter som obehag-
liga i betydligt större utsträckning än pojkarna.  
 Innehållet i de beskrivna sexuella kontakterna är av varierande ka-
raktär. I många fall kan händelserna uppfattas som kontakter där den 
vuxne inte visat något större intresse för att träffa barnet. I webbkame-
rafallen, till exempel, tycks männens främsta intresse snarare ha varit att 
sexuellt utnyttja barnen över Internet, företrädesvis som ett hjälpmedel 
att bereda sig någon mer omedelbar form av sexuell tillfredsställelse.  
 I andra fall har de vuxna som tagit kontakt uttryckt ett önskemål om 
att få träffa barnen utanför nätet. Ibland har dessa män varit tydliga 
med att de har sexuella intentioner gentemot barnet. Samtidigt finns 
exempel där den vuxne i stället menat att hans främsta intresse var att 
träffas som kompisar, för att exempelvis titta på film eller ”hitta på” 
något annat tillsammans. 
 Det framgår också av beskrivningarna att männen ofta har försökt 
skapa möjlighet att fortsätta kontakten via telefon. Händelser av denna 
typ har i viss tidigare forskning på området betraktats som ”aggressiva 
sexuella kontakter” eftersom det innebär ett försök från den vuxnes sida 
att omvandla kontakten till en relation utanför nätet. För att kunna nå 
fram till detta måste den vuxne först ha etablerat en förtroenderelation 
med barnet. Det är denna förtroenderelation som sedan möjliggör att 
barnet kan förmås att lämna ut antingen sitt telefonnummer eller till-
räckligt med personlig information för att den vuxne själv ska kunna 
leta reda på telefonnumret på annat sätt.  
 Det har tidigare nämnts att urvalet inte är att betrakta som represen-
tativt och att detta innebär svårigheter för möjligheten att generalisera 
resultaten till ungdomspopulationen i stort. Detta gäller i synnerhet 
skattningar av företeelsens omfattning och även exempelvis skattningar 
avseende andelen sexuella kontakter med barn som tas av vuxna respek-
tive relativt jämnåriga personer. Det är däremot mindre problematiskt 
att dra slutsatsen att de typer av sexuella kontakter som har beskrivits 
av ungdomarna i Brå:s webbundersökning också i stor utsträckning 
förekommer utanför detta urval. Den analys av polisanmälda sexual-
brott som presenteras i rapportens nästa kapitel visar också att detta 
kan förmodas vara fallet. 
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Polisanmälda sexualbrott mot 
barn och ungdomar 
Ungdomarnas beskrivningar i webbundersökningen har bidragit med att 
ge en bild av olika typer av sexuella kontakter som sker mellan vuxna 
och barn i Sverige via Internet. I de allra flesta fall handlade dessa be-
skrivningar om kontakter som hade avbrutits utan att ungdomarna 
hade träffat de personer som tagit kontakt med dem. Såväl inter-
nationellt som i Sverige har emellertid den största uppmärksamheten 
kring Internetkontakter mellan vuxna och barn riktats mot sexualbrott 
som skett i samband med träffar utanför nätet. För att beskriva hur 
vuxna kan bereda sig möjlighet att begå sådana brott i Sverige har Brå 
samlat in ett datamaterial om sexualbrott mot barn och ungdomar där 
det framgår av polisanmälan att förövaren och offret varit i kontakt 
med varandra via nätet.  
 Sannolikheten för att ett brott ska leda till en polisanmälan hänger 
samman med bland annat brottets grovhet och vilken relation offret har 
till gärningsmannen. Ju grövre brottet är och ju ytligare offrets relation 
är till gärningsmannen, desto större är sannolikheten att brottet blir 
anmält. När det gäller sexualbrott mot barn finns emellertid också en 
rad psykologiska mekanismer som påverkar sannolikheten att dessa 
övergrepp blir anmälda till polisen.32 Polisanmälda brott av detta slag 
ger därför ingen representativ bild av det faktiska antalet fall där kon-
takter mellan vuxna och barn via Internet resulterat i ett sexualbrott vid 
en träff utanför nätet. Undersökningen av polisanmälda sexualbrott 
genomförs inte heller för att uppskatta omfattningen av denna typ av 
brottslighet, utan för att få en bild av hur dessa brott kan gå till.  
 Materialet ger samtidigt möjlighet att komplettera ungdomarnas be-
skrivningar från webbundersökningen genom att belysa grövre fall där 
gärningsmännen redan under Internetkontakten utsatt barn och ung-
domar för olika typer av sexuella kränkningar.   
 

Datainsamlingsmetod 
Internetrelaterade sexualbrott registreras inte idag på ett sätt som gör 
att de enkelt går att urskilja bland de brott som anmäls till polisen. För 
att identifiera relevanta brottsanmälningar har studien därför använt en 
datoriserad sökning efter relevanta ord och termer i den fritext som 
finns i polisanmälningarna.33 Denna fritext innehåller allt från några 
rader till en längre text med en beskrivning av det anmälda brottet och 

                                                  
32 Se vidare Martens, 1989, s. 13 ff. 
33 Metoden har ursprungligen utvecklats av Säpo för att särskilja anmälda brott med antisemitis-
ka, homofobiska och främlingsfientliga motiv, så kallade hatbrott (se vidare Brå 2006a). 
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omständigheter i samband med brottet, vanligen kallad gärningsbeskriv-
ning.  
 I den aktuella studien genomfördes sökningen, med en särskilt upp-
rättad sökordlista, bland polisanmälningar om sexualbrott mot personer 
under 18 år från 14 av Sveriges 21 polismyndigheter (inklusive landets 
tre storstadslän).34 Några polismyndigheter saknas därmed. Vidare finns 
ingen strukturerad och fastställd mall för vad gärningsbeskrivningen ska 
innehålla, och den skrivs vanligen in i polisens ärendehanteringssystem 
(RAR) direkt vid anmälningstillfället, vilket innebär att det kan saknas 
relevant information som framkommer först i ett senare skede i utred-
ningsarbetet (till exempel om att gärningsmannen och offret träffats via 
Internet). Detta medför att resultaten från denna delstudie inte får be-
traktas som heltäckande för de Internetrelaterade sexualbrott mot barn 
som faktiskt anmälts till polisen i Sverige. Materialet ger emellertid ett 
bra underlag för att belysa bredden och variationer i den anmälda 
brottslighetens karaktär. Följande redovisning avser händelser anmälda 
mellan 1 januari 2004 och 26 september 2006.  
 
Inte alla de anmälda händelserna skulle nödvändigtvis bedömas 
vara straffbara enligt befintlig lagstiftning 
Det är viktigt att påpeka att polisanmälansmaterialet har inhämtats vid 
en punkt i rättskedjan då inget slutgiltigt beslut fattats om huruvida den 
anmälda händelsen kan bedömas som ett brott mot sexualbrottslagstift-
ningen. Bedömningar och gränsdragningar av den här typen kan vara 
särskilt svåra i samband med en del av de mindre grova händelser som 
beskrivs i polisanmälningarna, exempelvis där en vuxen person har an-
vänt Internet för att ställa sexuella frågor till barn.  
 Av departementspromemorian från riksåklagaren Fredrik Wersälls 
utredning, som övervägt om befintlig svensk lagstiftning är tillräcklig 
för att skydda barn mot vuxnas kontaktsökande i sexuella syften, fram-
går det att omständigheterna i det enskilda fallet, och inte bara hand-
lingen i sig, ofta är avgörande för bedömningen av om ett visst agerande 
ska medföra straffansvar för exempelvis sexuellt ofredande. Det ligger 
utanför Brå:s uppdrag att precisera vilka av de händelser som beskrivits 
i webbundersökningen eller i polisanmälningsmaterialet som enligt be-
fintlig lagstiftning medför ett sådant straffansvar. Brå:s uppdrag handlar 
om att beskriva karaktären av dessa kontakter. Läsare som vill ha en 
utförlig beskrivning av den svenska sexualbrottslagstiftningen samt av 
hur den kan tillämpas i samband med vuxnas sexuella kontakter med 
barn, hänvisas därför till riksåklagarens departementspromemoria.35  
 

                                                  
34 Samtliga brottskoder som faller under Brottsbalkens (1962:700) kapitel 6 (sexualbrott) och 
även brottskoder avseende brott mot lag (1998:408) om förbud mot köp av sexuella tjänster och 
brott rörande människohandel för sexuella ändamål (BrB 4 kap 1 a §) ingick i sökningen. 
35 DS 2007:13.  
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Fyra kategorier av polisanmälningar  
Totalt identifierades 315 polisanmälda fall genom fritextsökningen. 
Dessa anmälningar har indelats i fyra olika kategorier. 
 

1) Anmälningar där det framgår att gärningsmannen och offret en-
dast varit i kontakt via Internet (179 fall). 

2) Anmälningar där gärningsmannen och offret varit i kontakt 
både via och utanför Internet (exempelvis via telefon), men där 
det inte framgår av materialet att ett sexualbrott har skett vid ett 
möte utanför nätet (45 fall). 

3) Anmälningar där en vuxen gärningsman som sedan tidigare är 
bekant med offret utanför nätet har använt Internet för att ut-
veckla den befintliga relationen i sexuellt syfte (22 fall).  

4) Anmälningar där gärningsmannen och offret kommit i kontakt 
via Internet och där gärningsmannen därefter har begått ett sex-
ualbrott mot offret vid en träff utanför nätet (69 fall). 

 
Huvudfokus för denna delundersökning har varit att belysa den sist-
nämnda kategorin av brottshändelser. Förundersökningsmaterial har 
därför begärts in från respektive polismyndighet avseende de fall där det 
enligt anmälaren har skett ett sexualbrott utanför nätet, eller där det 
finns en misstanke om att det kan ha skett ett sexualbrott vid ett möte 
mellan offret och gärningsmannen utanför nätet. I övriga fall (och i de 
fall där inget förundersökningsmaterial har skickats från den berörda 
polismyndigheten, till exempel i vissa fall där förundersökningen fortfa-
rande var pågående) utgår beskrivningen av händelserna ifrån den in-
formation som finns att läsa i polisanmälans gärningsbeskrivning. 
 Ett antal anmälningar avser mer än ett offer. Vanligast är emellertid 
att det finns en målsägande och en gärningsman per polisanmälan. Ta-
bell 10 i bilagan redovisar information om offrens och gärningsmännens 
kön och ålder och om andelen fall inom respektive kategori där en skä-
ligen misstänkt person har knutits till brottet i polisanmälan. Samtliga 
misstänkta personer är av manligt kön, även om det förekommer ett 
fåtal gärningsbeskrivningar som hänvisar till en kvinnlig gärningsperson 
bland de fall som avser kontakter som begränsats till Internet. Närmare 
90 procent av gärningsmännen är 18 år eller äldre, och cirka 30 procent 
är minst 35 år gamla. 
 Offret är en flicka i drygt 90 procent av de identifierade fallen. Över 
60 procent av offren är mellan 11 och 14 år, men ett mönster kan skön-
jas i materialet: andelen unga offer (under 13 år) avtar successivt när 
man flyttar fokus från kontakter som begränsats till Internet (där offret 
är under 13 i 44 procent av fallen), genom fall där gärningsmannen och 
offret också varit i kontakt utanför nätet (25 procent av fallen), till brott 
som skett vid ett möte utanför nätet. Här avser anmälningarna ett offer 
som är tolv år eller yngre i åtta procent av fallen. 
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 Nedan presenteras en mer detaljerad beskrivning och exemplifiering 
av de olika händelsekategorierna var för sig. Huvudfokus för redovis-
ningen läggs återigen på att beskriva händelser som avser barn snarare 
än ungdomar, och om inget annat anges, avser samtliga fallbeskrivning-
ar som presenteras i den löpande texten händelser där en vuxen gär-
ningsman varit i kontakt med en person som vid tillfället var under 15 
år. 
 

Anmälningar där gärningsmannen endast 
varit i kontakt med offret via Internet 
De polisanmälda händelser där gärningsmannen endast varit i kontakt 
med offret via Internet liknar i många avseenden de händelser som be-
skrivits av ungdomarna i webbundersökningen. De tre vanligaste insla-
gen i dessa Internetkontakter är 1) att gärningsmannen ställt sexuella 
frågor, gjort sexuellt kränkande uttalanden eller på annat sätt inlett ett 
sexuellt samtal med offret, 2) att gärningsmannen försökt förmå eller 
förmått offret att, helt eller delvis avklädd, visa upp sig framför en 
webbkamera och 3) att gärningsmannen blottat sig för offret via webb-
kameran (se vidare tabell 5).  
 
Tabell 5. Översikt över olika inslag i polisanmälningarna i kategori 1 och 2. (Fall där 
gärningsmannen tidigare varit okänd för barnet och där det inte framgår av materialet 
att det skett ett brott vid ett möte mellan gärningsmannen och offret utanför nätet.) 

 Kontakt 
endast via 

Internet 
(n=179) 

Kontakt 
både via och 
utanför nätet 

(n=45) 

 Andel fall % 
(minimiskattningar) 

Kontaktens varaktighet   
Kontakt flera gånger via Internet 43 86 
Pågående kontakt i minst en månad  12 30 

Övriga inslag    
Gärningsman ställt sexuella frågor/inlett sexsamtal 44 66 
Gärningsman försökt förmå/förmått offret visa upp sig  
inför webbkamera 37 14 
Gärningsman förmått offret skicka bilder på annat sätt 12 23 
Gärningsman erbjudit offret ersättning för sexuella tjänster   7 27 
Gärningsman utövat utpressning mot offret 16   7 
Gärningsman hotat offret i annat än utpressningssyfte   5   9 
Gärningsman blottat sig/onanerat i webbkamera 24   7 
Gärningsman skickat sexuella bilder till offret på annat sätt 13 23 
Gärningsman försökt förmå/förmått offret att inleda 
telefonkontakt (inkl. kontakt via SMS/MMS) 

  5 96 

Gärningsman uttryckt önskemål att träffa/ha sex med offret 11 36 
Gärningsman träffat offret utanför nätet  – 18 
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Innehållet i de sexuella samtalskontakterna varierar mycket. I vissa fall 
handlar det om sexuella frågor av typen: Vad har du på dig? Är du kåt? 
Tänder du på äldre män? Vill du lära dig mer om sex? Men ibland är 
frågorna av mycket grövre sexuell karaktär. Det förekommer även olika 
typer av sexuella meddelanden där gärningsmannen beskriver, ibland i 
mycket grova ordalag, sexuella fantasier som inbegriper det utsatta bar-
net, som kan vara 10 år gammalt eller yngre. Sexuella samtal av dessa 
olika typer förekommer ofta även i kombination med de flesta andra 
inslag som redovisas i tabell 5.  
 På samma sätt som i webbundersökningen har de barn som före-
kommer i ”webbkamerafallen” ofta förmåtts slå på webbkameran och 
öppna webbkamerafönstret i sin webbläsare för att ett oskyldigt chatt-
samtal ska kunna fortsätta som ett videosamtal. När barnet väl öppnar 
detta fönster sitter emellertid gärningsmannen framför sin egen webb-
kamera och blottar sitt kön eller onanerar.  
 De bilder som gärningsmännen har skickat till barnen skildrar ofta 
gärningsmannens (eller någon annans) könsorgan, men det förekommer 
även andra typer av sexuella bilder, exempelvis fotografier av unga 
flickor i olika sexuella poser. I andra fall har barnen skickats pornogra-
fiska filmer där antingen gärningsmannen själv eller andra, inklusive 
barn, skildras när de deltar i olika sexuella handlingar. 
 I de fall där gärningsmannen har försökt ordna en träff med barnet 
utanför nätet har det ibland innefattat erbjudanden om någon form av 
ersättning från gärningsmannen för sexuella tjänster. I andra fall har 
gärningsmannen först chattat med barnet om olika vardagliga ämnen 
eller om barnets intressen och sedan föreslagit ett möte för att vidareut-
veckla en begynnande vänskap. 
 Även om dessa polisanmälningar där gärningsmannen och offret 
endast varit i kontakt via Internet påminner mycket om ungdomarnas 
beskrivningar från webbundersökningen, finns det exempel på fall som 
är betydligt grövre än de allra flesta händelser som beskrivits i webben-
käten. Detta framgår kanske tydligast i en del av de polisanmälda fall 
där gärningsmannen utnyttjat offret för sexuell posering via webbkame-
ran. Här finns exempelvis anmälningar där gärningsmannen först har 
fått barnet att klä av sig framför webbkameran och sedan använt de 
sända och sparade bilderna till att, genom utpressning och hot om att 
lägga ut bilderna på nätet, få barnet att skicka grövre bilder eller företa 
olika sexuella handlingar framför webbkameran. Andra fall avser kon-
takter som har pågått i flera månader och där flickor i 10–13-årsåldern 
vid ett flertal tillfällen har klätt av sig eller haft webbkamerasex med 
gärningsmannen mot betalning. Det förekommer också att gärnings-
mannen först har betalt barnet några gånger, sedan gått över till att 
använda utpressning, för att så småningom ändå lägga ut bilder på bar-
net på nätet för allmän beskådning. 
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Anmälningar där gärningsmannen varit i kon-
takt med offret både via och utanför Internet  
Den andra kategorin av anmälningar består till största delen av fall där 
Internetkontakterna mellan gärningsmannen och offret har varvats med 
kontakter via telefonsamtal och SMS-meddelanden. I vissa fall har offret 
träffat gärningsmannen utanför nätet. I övrigt liknar dessa anmälningar 
i många avseenden de fall som redan beskrivits ovan. Det är emellertid 
betydligt vanligare att anmälningarna i denna kategori beskriver uppre-
pade Internetkontakter mellan gärningsmannen och offret. Dessutom 
har minst 30 procent av kontakterna pågått i över en månad och drygt 
tio procent i över ett år innan de blivit anmälda till polisen.  
 Telefonkontakten mellan offret och gärningsmannen har ofta inletts 
när barnet har lämnat ut sitt telefonnummer efter en tids oskyldigt chat-
tande på Internet med någon som han eller hon trodde var en jämnårig 
person. Ibland har gärningsmannen sedan försökt förmå barnet att delta 
i telefonsexsamtal. I andra fall har gärningsmannen i stället skickat 
SMS-meddelanden med beskrivningar av grova sexuella handlingar som 
inbegriper såväl gärningsmannen som barnet, eller skickat sexuella bil-
der till barnets mobil och bett henne svara med liknande bilder på sig 
själv. Barnet har ibland varit utsatt för telefonkontakter av denna typ 
från samma gärningsman vid upprepade tillfällen över en relativt lång 
tidsperiod innan kontakten har anmälts till polisen.  
 Jämfört med de kontakter som endast skett via Internet är det myck-
et vanligare inom denna kategori av anmälningar att gärningsmannen 
uttryckt ett önskemål om att få träffa barnet utanför nätet. I ett antal 
fall har barnet stämt träff med gärningsmannen och gått till mötet för 
att sedan ångra sig i sista sekund. En man har exempelvis kontaktat en 
ung flicka via hennes e-postadress och erbjudit henne pengar mot väl-
specificerade sexuella tjänster. Kontakten har fortsatt via e-post och 
MSN-messenger i två omgångar under totalt ett år. Flickan går till slut 
med på att träffa mannen för att utföra dessa sexuella tjänster, men när 
hon väl ser mannen väljer hon i stället att lämna mötesplatsen utan att 
ge sig tillkänna för honom. Under polisutredningen kommer det fram 
att mannen har kontaktat minst 20 andra flickor runt om i Sverige med 
liknande erbjudanden. 
 I åtta fall har offret faktiskt träffat gärningsmannen utanför nätet. I 
flera av dessa fall finns dessutom en stark misstanke, åtminstone från 
anmälarens sida (som i samtliga fall var en förälder till offret), att gär-
ningsmannen och offret antingen haft sex eller att mötet innehållit 
andra sexuella inslag (exempelvis posering mot betalning). Följande två 
exempel är typiska, men bygger på inslag från olika fall; offren är 12–13 
år vid anmälningstillfället, gärningsmännen är mellan 30 och 40 år.  
 En man har vid anmälningstillfället i över två år varit i kontakt med 
en ung flicka via Internet, SMS och mobiltelefonsamtal. Vid den första 
Internetkontakten har mannen gett sig ut för att vara barn. Sedan dess 
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har flickan blivit kär i mannen. Flickans föräldrar har under denna pe-
riod på olika sätt försökt få mannen att avbryta kontakten – utan fram-
gång. Gärningsmannen har bland annat hyrt rum i närheten av flickans 
boende och tagit dit henne. Flickan menar att förhållandet inte är sexu-
ellt. Föräldrarna är mycket oroliga för att mannen utnyttjar dottern 
sexuellt.  
 En ung flicka har via Internet haft upprepade kontakter med en man 
som bland annat har kommenterat hennes utseende på ett sexuellt sätt. 
Mannen har bokat och betalat en resa så att flickan kan besöka honom 
i en annan stad, och hon åker dit och stannar hos honom i två dagar. 
Flickan hade berättat för sin mamma att hon under denna tid skulle 
vara hos en kompis i den egna hemstaden. När det kommer fram var 
hon egentligen varit menar flickan att hon och mannen inte haft sex, 
utan att mannen är hennes kille och är snäll mot henne. Mamman miss-
tänker ändå att mannen har utnyttjat hennes dotter sexuellt.  
 

Anmälningar där offret via Internet 
blivit kontaktat i sexuellt syfte av en 
vuxen tidigare bekant 
Den till antalet minsta kategorin av anmälningar rör sig om fall där en 
vuxen gärningsman som känner barnet sedan tidigare utanför nätet, har 
använt Internet för att fortsätta eller utveckla en redan befintlig relation 
till barnet i sexuellt syfte. Detta fenomen har uppmärksammats i den 
internationella litteraturen på området, om än i relativt begränsad om-
fattning. Hittills har fenomenet i stort sett saknats i den svenska debat-
ten. 
 Totalt identifierades 22 fall av denna typ i samband med den genom-
förda fritextsökningen. I likhet med Mitchell, Finkelhor och Wolaks 
(2005) studie från USA var gärningsmännens tidigare relationer till off-
ret av varierande karaktär. I två fall var gärningsmannen en släkting till 
offret, i andra en bekant eller vän till offrets familj och i ett fall före 
detta pojkvän till offrets mamma. Bland gärningsmännen förekommer 
även anställda på offrets skola, en person med anknytning till barnavår-
den och andra som arbetar inom idrottsföreningar eller i annan organi-
serad barn- och ungdomsverksamhet. I övrigt finns två fall där offren 
blivit kontaktade via Internet av personer som arbetar inom kollektiv-
trafiken och som inlett kontakten med dem under bussresor. I de övriga 
fallen var gärningsmannen en person som bodde i närheten av offret, 
eller var någon som offret kommit i kontakt med via kompisar.  
 I de fall där gärningsmannen är att betrakta som endast ytligt bekant 
med offret förekommer även här enstaka anmälningar där gärnings-
mannen försökt få offret att delta i webbkamerasex eller blottat sig via 
sin webbkamera. I flera fall förekommer det att gärningsmannen även 
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haft kontakt med offret via mobiltelefonsamtal och SMS-meddelanden, 
ofta med en tydlig sexuell innebörd. 
 Gärningsmannen har ibland använt kontakten via Internet för att 
sexualisera den redan befintliga relationen till offret genom att exempel-
vis ställa intima frågor, skicka pornografiska bilder eller erbjuda pengar 
för sexuella tjänster. I andra fall framstår kontakten snarare som ett 
desperat försök från gärningsmannens sida att ett sexuellt inslag hålls 
vid liv i en relation där offret redan avvisat olika former av sexuella 
närmanden från gärningsmannen i andra sammanhang. I närmare hälf-
ten av fallen har gärningsmannen redan utanför nätet utsatt offret för 
exempelvis verbala sexuella ofredanden eller oönskad sexuell beröring, 
och i några fall även för sexuella övergrepp av mycket grövre karaktär. 
Vissa av dessa övergrepp har pågått under lång tid.  
 Fyra av de 22 anmälningarna i denna kategori avser fall där gär-
ningsmännen använt Internet för att utveckla en relation till offren för 
att sedan sexuellt förgripa sig på dessa barn och ungdomar utanför nä-
tet. Samtliga offer är flickor. Två av fallen avser flickor (13 respektive 
16 år) som tidigare träffat gärningsmännen utanför nätet, haft kontakt 
med dem via Internet under en period, sedan träffat gärningsmännen i 
deras bostäder. Männen har sedan tvingat till sig samlag med flickorna.  
 I ett annat fall bor gärningsmannen i samma område som barnet och 
har sexuellt förgripit sig på henne vid flera tillfällen innan brottsanmä-
lan gjordes. Han har också fotograferat henne i sexuella poser, visat 
henne porrfilmer i sin bostad och använt Internet för att kommunicera 
med henne och för att skicka henne porrnoveller och porrfilmer. 
 Den fjärde anmälningen avser en 27-årig man som ordnat spritfester 
för barn och ungdomar som bor i området kring hans bostad. Bland 
annat använder mannen Internet för att kommunicera med de flickor 
som besöker honom i bostaden. Mannen beskrivs som ”attraktiv” och 
”charmig” och har enligt förhörsmaterialet från polisen haft samlag 
med flera flickor i 13–15-årsåldern.  
 I ytterligare två fall finns misstankar om att en redan före Internet-
kontakten känd gärningsman har en pågående sexuell relation med bar-
net. Båda fallen avser pojkar som rymt hemifrån. Föräldrarna har kun-
nat lokalisera pojkarna till män som pojkarna känner sedan tidigare. 
Båda pojkarna har sparat meddelanden från männen på sina datorer, 
och i båda fallen har dessa meddelanden en tydlig sexuell innebörd. I ett 
av fallen finns en misstanke om att gärningsmannen kan ha utnyttjat 
pojken sexuellt under en längre tid. 
 



 

 56 

Anmälningar där gärningsmannen 
kommit i kontakt med offret via Internet 
och därefter begått ett sexualbrott mot 
offret vid en träff utanför nätet 
Denna redovisning är i första hand uppdelad efter de olika tillväga-
gångssätt som gärningsmännen använt för att få offren att träffa dem 
utanför nätet. I huvudsak har tre övergripande tillvägagångssätt identi-
fierats: fall där offret lurats med ett löfte om modelljobb, fall där han 
eller hon erbjudits att få betalt för sexuella tjänster och fall där gär-
ningsmannen använt Internet för att bygga upp en vänskaps- eller kär-
leksrelation till offret. Utöver dessa finns en grupp anmälningar av lite 
annat slag där förövarna och offren är relativt jämnåriga. Denna grupp 
av anmälningar presenteras inledningsvis.  
 
Sexuella övergrepp mellan relativt jämnåriga personer som 
kommit i kontakt via Internet  
Närmare en femtedel (13 stycken) av de anmälda brott som ägt rum vid 
en träff mellan offret och gärningsmannen utanför nätet har skett mel-
lan relativt jämnåriga personer. Samtliga offer är flickor, de allra flesta i 
åldrarna 15–17 år. Gärningsmännen är mellan 15 och 22 år. Ålders-
skillnaden mellan offret och gärningsmannen är som störst fem år och i 
genomsnitt drygt två år.  
 Offret har i dessa fall kommit i kontakt med gärningsmannen, eller 
med en kompis till gärningsmannen, via Internet och har sedan träffat 
denne, inte sällan tillsammans med andra kompisar till såväl offret som 
gärningsmannen, för att göra något tillsammans den aktuella kvällen. 
Vid något tillfälle under kvällen eller natten har gärningsmannen sedan 
förgripit sig på offret sexuellt. I några av dessa anmälningar har det 
sexuella övergreppet stannat vid någon form av ovälkommen sexuell 
beröring, men i många fall har gärningsmannen tvingat till sig samlag 
med offret, som ibland menar att hon varit för berusad för att kunna 
göra motstånd, eller att hon sov när övergreppet skedde. Brottet har 
nästan alltid skett då offret och gärningsmannen träffats för första 
gången utanför nätet. 
 
”Vänskap” och ”kärlek” 
Den till antalet största gruppen i denna kategori av brottsanmälningar 
berör fall där gärningsmannen via Internet och sedan i de flesta fall även 
via telefon har blivit kompis eller vän med barnet. Totalt finns 29 
brottsanmälningar av denna typ i undersökningsmaterialet. I några av 
dessa fall framgår det av förundersökningsmaterialet att barnet har bli-
vit kär i gärningsmannen.  
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 Offren för dessa brott var i de flesta fall under 15 år gamla, och den 
yngsta flickan var elva år vid brottstillfället. Samtliga offer förutom ett 
är flickor. Gärningsmännens ålder varierar mellan 17 (ett fall) och 44 
år. I drygt en tredjedel av anmälningarna är gärningsmannen minst 20 
år äldre än offret.  
 Det är ett vanligt förekommande inslag i just denna grupp av brotts-
fall att gärningsmännen ljugit om sin ålder. Det är relativt sällan som de 
låtsats vara jämnåriga med offren, men en 34-åring har exempelvis bli-
vit 26 år, och en 37-årig man har berättat att han var 25 på nätet, för 
att sedan ”erkänna” att han egentligen var 28 år när han så småningom 
träffade offret (en 13-årig flicka). Ibland har gärningsmännen under 
Internetkontakten också skickat mycket vilseledande bilder på sig själva 
till offren. 
 
Internetkontakt i över sex månader i cirka en tredjedel av fallen 
Internetkontakternas längd har varierat mycket. I cirka en tredjedel av 
fallen har Internetkontakten pågått i mer än sex månader (och upp till 
2–3 år) före brottstillfället. Kännetecknande för de flesta av dessa längre 
Internetrelationer är att offren ofta haft problem med exempelvis 
mobbning i skolan eller problem hemma och har känt ett behov av att 
kunna ”prata ut” om dessa problem med någon. Oftast har gärnings-
männen tagit kontakt med barnen via en chattsida och sedan flyttat 
över kontakten till MSN-messenger. I början av kontakten har gärnings-
männen varit mycket förstående och de beskrivs ofta av barnen som 
”snälla” och ”omtänksamma” personer.  
 I samtliga fall har offren också haft kontakt med gärningsmännen via 
telefon. Ibland har kontakten varit mycket intensiv, åtminstone period-
vis, med omväxlande telefonkontakt och utdragna chattsamtal, ibland 
till och med flera gånger om dagen. Oftast har föräldrarna varit ovetan-
de om att deras barn varit i kontakt med männen över huvud taget, eller 
så har de inte förstått vart kontakten varit på väg. Ibland visar däremot 
utredningsmaterialet att en av offrets föräldrar varit i kontakt med gär-
ningsmannen och både berättat för mannen hur gammal flickan är och 
sagt till honom att bryta kontakten, dock utan önskat resultat.  
 Nästan samtliga brott som dessa långa kontakter resulterat i har 
skett i gärningsmannens bostad, och offret har oftast fått resa till en 
annan stad för att träffa honom. Ibland har barnen vetat att de skulle ha 
sex med männen innan de träffats. I andra fall har de däremot mot sin 
vilja blivit tvingade till samlag och andra sexuella handlingar och har 
vid förhör beskrivit att de blivit chockade av männens beteende. En del 
av dessa barn menar att de pratat med mannen så pass länge att de 
trodde att de verkligen kände honom; när de sedan har träffat honom 
har han ibland upplevts som en helt annan person.  
 Även i de fall där samlaget har skett mot barnets vilja är det inte 
alltid självklart att han eller hon därefter brutit kontakten med mannen. 
I flera av dessa fall har barnen fortsatt kontakten med gärningsmännen 
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efter övergreppet, antingen via Internet eller på telefon. Två av barnen 
har dessutom träffat gärningsmännen och haft samlag igen, i ett fall vid 
flera tillfällen. 
 
Problematiska förhållanden också vanliga då offret träffat gärningsmannen 
flera gånger för sex  
I de övriga fem ”vänskaps-” eller ”kärleksfall” där det framgår att off-
ret träffat gärningsmannen och haft sex med honom vid mer än ett till-
fälle, finns också som regel antydningar i förhörsmaterialet om ibland 
ganska allvarliga problem i flickornas bakgrund. Dessa problem be-
skrivs i termer av varaktig mobbning eller utfrysning i skolan, allvarliga 
problem hemma och tidigare kontakter med BUP och socialtjänsten. I 
två fall har flickorna varit intagna på särskilt ungdomshem. Typiskt sett 
har gärningsmannen och barnet här varit i kontakt via Internet och tele-
fon i mindre än en månad (i två fall i mindre än en vecka) innan de be-
stämt sig för att träffas.  
 
Ibland har barnet inte utvecklat något starkare känslomässigt band till  
gärningsmannen 
I några av de fall där offret träffat gärningsmannen vid mer än ett till-
fälle (och även i vissa av de övriga fall som finns i materialet) framgår 
det av förhöret med offret att hon över huvud taget inte känt något 
starkare känslomässigt band till gärningsmannen. Gärningsmannen har 
i stället kunnat utnyttja att offret själv varit öppen för att träffa en äldre 
man för sex. Bland dessa offer finns även barn som inte velat att brottet 
skulle anmälas till polisen, eftersom de inte tycker männen har gjort 
något fel. Två av barnen uppger att de redan tidigare träffat män i 20–
35-årsålder för sex. De uppger också att de ofta pratar med personer via 
Internet och pratar sex med de flesta. Ett av barnen beskriver hur hon 
också haft telefonsex med ett antal män som hon träffat via Internet.  
 
Stor variation bland de övriga kortare kontakterna 
De kontakter som beskrivs i de övriga polisförhören och anmälningarna 
i denna grupp varierar ganska mycket. Två unga flickor som känt sig 
smickrade av unga män som kommenterat de bilder flickorna lagt ut på 
Internet har sedan chattat med dessa personer i flera veckors tid. När de 
därefter träffat gärningsmännen har dessa varit mycket äldre än de per-
soner flickorna trodde sig ha chattat med.  
 Ofta har Internetrelationen mellan barnet och den vuxne varit av 
”kompiskaraktär”. I dessa fall menar barnen att i den mån de diskuterat 
sex med gärningsmännen, så har det bara varit ett bland många andra 
ämnen som kommit upp i deras chattande, även om det ibland före-
kommer lite ”flörtande” från den enas eller den andras sida. Barnen har 
sedan träffat männen av många olika anledningar; för att det känns 
spännande och häftigt att åka till en annan stad; för att det är sent på 
kvällen och det är ingen jämnårig kompis som kan komma ut och um-
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gås; för att barnet är på rymmen och behöver någonstans att bo; för att 
mannen länge har tjatat om att få träffas och flickan är helt enkelt nyfi-
ken på att träffa den person hon chattat med i flera veckor. I de allra 
flesta fall har dessa flickor sedan mot sin vilja känt sig tvungna till eller 
fysiskt blivit tvingade till samlag med de män de träffat. 
 Ett gemensamt drag i dessa fall är att gärningsmännens sexuella in-
tentioner oftast visat sig mer eller mindre direkt när flickorna träffat 
männen. Gemensamt för de flesta fall är också att kontakten har kom-
mit till föräldrarnas kännedom först efter det att offret träffat gär-
ningsmannen och det anmälda brottet ägt rum. När offren har åkt för 
att träffa gärningsmännen har de i stället berättat för sina föräldrar att 
de skulle sova över hos en kompis (för att sedan ofta åka tåg, buss eller i 
gärningsmannens bil till en annan stad), eller så har de helt enkelt smu-
git ut från hemmet sent på kvällen. 
 
Löften om modelljobb 
I sju av brottsfallen i undersökningsmaterialet har offret lurats till ett 
möte med gärningsmannen med ett erbjudande om någon form av mo-
delljobb. Samtliga offer är flickor i åldern 13–17 år. Gärningsmännen är 
mellan 23 och 62 år. I ett fall har offret svarat på en Internetannons om 
ett modelljobb. I övrigt har flickorna kontaktats via chatt eller e-post 
efter att gärningsmannen har sett en bild som flickan själv publicerat på 
nätet, antingen på en Internetcommunity eller på sin egen hemsida.  
 Gärningsmännen har börjat kontakten med att uttala sig i smickran-
de ordalag om flickornas bilder. Internetkontakten har sedan pågått 
alltifrån några dagar till uppemot två månader innan gärningsmännen 
och offren träffats utanför nätet. Under denna tid har gärningsmännen 
varit i kontakt med flickorna flera gånger via Internet och har på ett 
mycket övertygande sätt beskrivit sina erfarenheter av arbete inom mo-
dellbranschen, företrädesvis som professionella fotografer. Flickorna har 
i vissa fall även lockats med löften om möjligheterna att tjäna stora 
pengar på kort tid. Med ett undantag har gärningsmannen under Inter-
netkontakten berättat för flickan att hon inte skulle fotograferas naken i 
samband med modelluppdraget.  
 Två av offren har åkt till en annan stad för att träffa gärningsmän-
nen. Gärningsmännen har fortsatt att vara övertygande i sina roller som 
fotografer och liknande i början av dessa träffar. I ett typiskt fall har 
flickan först fotograferats med kläderna på för att sedan ha ombetts klä 
av sig. Gärningsmannen har börjat förgripa sig sexuellt på flickan ge-
nom olika former av sexuell beröring, som han exempelvis förklarar 
med att han ska tillrättalägga flickans posering. I de flesta fall har inte 
övergreppet fortsatt längre än till denna sexuella beröring, ofta för att 
flickorna lyckats fly från gärningsmännen. I ett par fall har dock gär-
ningsmännen tilltvingat sig samlag med offren.  
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Erbjudanden om betalning för sexuella tjänster  
Nio av de anmälda brotten avser män som har erbjudit offren pengar 
för olika sexuella tjänster. Brottsoffren i dessa fall är i åldrarna 14–17 
år, och sju av nio är flickor. Gärningsmännen är mellan 25 och 49 år 
gamla. I två fall har kontakten mellan gärningsmannen och offret knu-
tits på en ”kontaktsajt” på Internet och i de övriga fallen på vanliga 
chattsidor eller communities. Internetkontakten har i enstaka fall varit 
mycket kort, men har i de flesta fall pågått mellan en månad och upp till 
3–4 månader innan gärningsmannen och offret har träffats utanför nä-
tet. Huvuddelen av Internetkontakten har i så gott som samtliga fall 
skett via MSN-messenger. Samtliga gärningsmän har också varit i kon-
takt med offren via telefon. Fem av offren har åkt till en annan stad för 
att träffa gärningsmannen, och i fem fall har offret träffat gärnings-
mannen vid två eller flera olika tillfällen i sexuellt syfte. 
 Av undersökningsmaterialet framgår att gärningsmännen i över hälf-
ten av dessa anmälningar har tvingat offren till sexuella handlingar som 
de inte hade kommit överens om innan mötet. 
 Knappt hälften av målsäganden (samtliga flickor) i denna grupp av 
brottsanmälningar har varit offer för samma gärningsman. Dessa fall 
finns med bland de brottsanmälningar som ingår i Sveriges hittills mest 
medialt uppmärksammade brottsfall gällande ”sexuell grooming” via 
Internet. Gärningsmannen, som i media kommit att kallas för ”Alex-
andramannen” har haft ett mycket sofistikerat tillvägagångssätt. Genom 
både Internet och mobiltelefoni har han framgångsrikt berett sig möjlig-
het att sexuellt förgripa sig på ett mycket stort antal flickor. Gärnings-
mannen har på Internet utgett sig för att vara en kvinna, ”Alexandra”. 
Han har tagit kontakt med flickorna på olika communities och sagt att 
de skulle kunna få jobb som modeller, samt frågat om de vill tjäna 
snabba pengar. Internetkontakterna mellan ”Alexandra” och flickorna 
har i många fall pågått i flera månader och kännetecknas oftast av en 
gradvis upptrappning av de sexuella inslagen. Allteftersom kontakten 
pågår visar det sig att ”Alexandra” håller i en koppleriverksamhet, där 
”hon” förmedlar kontakter mellan flickor och olika ”kunder” som vill 
betala flickor för sexuella tjänster. Till slut går flickorna med på att 
träffa gärningsmannen, i tron att han är en av ”Alexandras” kunder, för 
att utföra sexuella tjänster mot betalning.  
 
Övriga fall  
Den sista gruppen av anmälningar innehåller i huvudsak fall där det inte 
funnits tillräckligt med information för att kunna klassificera händelsen. 
I övrigt förekommer fall som på ett eller annat sätt avviker från de bre-
da grupper av händelser som beskrivits ovan. I ett par fall har barn 
kommit i kontakt med män via MSN-messenger och har därefter utfört 
sexuella tjänster mot att få alkohol. I en av anmälningarna har en man, 
efter en mycket kort Internetkontakt, blottat sig för offret vid en träff på 
en allmän plats. 
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Stark kontrast mellan barnets trygghetskänsla vid 
Internetkontakten respektive vid mötet utanför Internet 
Vid polisförhören har offren som blivit utsatta för sexualbrott utanför 
nätet ibland beskrivit hur de före mötet hade pratat med kompisar som 
avrått dem från att träffa männen. En del har dessutom sagt att de visste 
att det var farligt att träffa äldre personer som man kommit i kontakt 
med via Internet. Ändå har de upplevt att de verkligen kände den aktu-
elle mannen samt att han var så snäll att de inte trodde att det kunde 
vara farligt att träffa just honom.  
 Ett vanligt inslag i de många brottsfall där offret sedan mot sin vilja 
blivit tvingat till sex med gärningsmannen är att barnen under förhöret 
beskrivit hur de, när de träffade mannen, ganska omgående kände att 
det var något som inte stämde i situationen, att situationen kändes 
”konstig” eller ”obehaglig” på något sätt. Samtidigt visste de inte hur 
de skulle kunna ta sig ur den. Denna känsla av hjälplöshet handlar del-
vis om att männen är så mycket äldre, större och starkare – barnen me-
nar ofta att de varit rädda att mannen skulle kunna bli arg eller våldsam 
om de inte gjorde som han ville, även om han inte uttryckligen hotat 
dem. I många fall infinner sig också plötsligt en insikt i hur isolerade de 
är från personer som skulle kunna hjälpa dem. Barnen har oftast smugit 
ut, rymt från bostaden eller ljugit för sina föräldrar om vart de skulle, 
och de befinner sig många gånger i en främmande stad där de inte kän-
ner igen sig och där det inte finns någon de kan vända sig till. En 
genomläsning av dessa förhör ger en insikt i den starka kontrasten mel-
lan den situation som föregår övergreppet, där ett barn som sitter hem-
ma i sitt eget rum chattar eller flörtar med en äldre man i en virtuell 
värld som på något sätt genomsyras av den konkreta omgivningens fa-
miljaritet och trygghet och den oerhört isolerade och utsatta situation 
där övergreppet sedan sker. 
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Åtgärder för att förebygga 
och förhindra Internetkontakter 
mellan vuxna och barn i 
sexuella syften 
Vad ska åtgärdas? – Summering och 
diskussion av huvudresultat 
Många utsatta barn och ungdomar 
Resultat från Brå:s skolundersökning visar att cirka 30 procent av ung-
domarna i årskurs nio uppgav att de under året före intervjun via Inter-
net varit föremål för någon form av sexuell kontakt från en person som 
de trodde eller visste var vuxen. I webbundersökningen var det 35 pro-
cent av ett (icke-representativt) urval av 15–17-åringar som svarade att 
de haft erfarenhet av en Internetkontakt som de skulle beskriva som 
sexuell med en person som var minst fem år äldre. Drygt 20 procent av 
ungdomarna uppgav att de haft erfarenhet av en sådan kontakt innan 
de fyllde 15 år. I studien framträder dessutom en bild av att kontakter 
av den här typen hör till vardagen för en del barn och ungdomar. I Me-
dierådets senaste postenkätundersökning var det 15 procent av de till-
frågade i 12–16-årsåldern som svarade att någon (oavsett dennes ålder) 
via Internet pratat om sex med dem utan att de ville det.  
 Dessa siffror är svåra att jämföra och ger inte någon heltäckande 
eller exakt bild av hur många barn och ungdomar som blivit föremål för 
de olika typer av sexuella kontakter från vuxna personer som beskrivits 
i webbundersökningen och som anmälts till polisen. Dessutom finns 
alltid en osäkerhet i ungdomars svar om hur gammal en person varit 
som de endast haft kontakt med via Internet. Men resultaten från Brå:s 
undersökningar ger ändå en fingervisning om att minst var fjärde ung-
dom i 15-årsåldern under ett år haft erfarenhet av en kontakt som de 
upplever som sexuell från en person som de bedömer är vuxen. Resulta-
ten tyder också på att Internet, i alla fall inom denna åldersgrupp, är 
den dominerande arenan för sexuella kontakter från vuxna personer. 
Brå:s studier har dessutom kunnat bidra med att ge en samlad bild av de 
olika former av sexuella Internetkontakter mellan vuxna och barn som 
förekommer i Sverige, vilket hittills har saknats.  
 Ungdomarnas beskrivningar i webbundersökningen tyder på att barn 
och ungdomar i de flesta fall lyckas hantera de sexuella kontakter de 
råkar ut för, utan att de löper någon större risk att bli utsatta för sexuel-
la övergrepp utanför nätet. Beskrivningarna gav även inblickar i de 
egenutvecklade skyddsstrategier, exempelvis att blockera eller spärra 
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den vuxne, som idag används av barn och ungdomar när de blir utsatta 
för oönskade sexuella kontakter via Internet. Ändå finns det många fall 
där barn och ungdomar redan via Internet utsätts för sexuellt kränkan-
de händelser som upplevs som mycket obehagliga, och som därmed inne-
bär negativa konsekvenser för dessa personer. Vidare visar studien av po-
lisanmälda brott att det trots allt också finns ett stort antal barn och 
ungdomar som under de senaste åren blivit utsatta för olika former av 
sexuella övergrepp utanför Internet av vuxna personer som de kommit i 
kontakt med via nätet. Vi vet dessutom att mörkertalet när det gäller 
sexualbrott mot barn är stort, och det är mycket sannolikt att den me-
tod som har fått användas för att identifiera relevanta polisanmälningar 
har missat en hel del av de brott som faktiskt anmälts. Tillsammans in-
nebär detta att det faktiska antalet barn som under undersöknings-
perioden blivit utsatta för sexuella övergrepp av den här typen kan för-
modas vara avsevärt större än det antal fall som ingår i Brå:s material. 
 De olika materialen ger tillsammans en bild av en företeelse som kan 
liknas vid en pyramid. Pyramidens breda bas består av den stora mäng-
den kontaktförsök som initieras av vuxna via Internet i syfte att bereda 
sig möjlighet att på olika sätt utnyttja barn och ungdomar sexuellt. Av 
dessa många försök är det sådana där förövaren vill begå en handling 
som kräver en lägre grad av delaktighet från offrets sida som mest san-
nolikt kommer att bli ”framgångsrika”. Sexuella ofredanden via chatt-
meddelanden och blottning via webbkameran kan förmodas höra till de 
vanligast förekommande typerna av brott, eftersom det räcker med att 
offret exempelvis går med på att ”adda” förövaren på MSN-messenger 
eller att öppna sitt webbkamerafönster för att dessa brott ska kunna 
begås. Längre upp i pyramiden kommer exempelvis sexuella ofredanden 
och liknande via mobiltelefon, där offret först måste övertalas att lämna 
ut sitt mobilnummer, och poseringsbrotten, som kräver ett mer aktivt 
deltagande från offrets sida. Jämfört med exempelvis blottning via In-
ternet kan dessa typer av övergrepp därmed också förmodas kräva ett 
mer omfattande förberedelsearbete från förövaren. Längst upp i pyra-
midens topp finns de brott där förövaren måste få offret att träffa ho-
nom utanför nätet för att övergreppet ska kunna ske. 
 
Varför väljs barn i just denna åldersgrupp?  
Ett resultat som ligger mycket väl i linje med den befintliga forsknings-
litteraturen är att de personer som blivit utsatta för sexualbrott vid ett 
möte utanför nätet oftast är tonåringar snarare än mindre barn. Exem-
pel på faktorer som gör barn i den aktuella åldersgruppen särskilt ut-
satta är dels att deras tillgång till Internet och deras Internetbeteenden 
gör dem relativt lätta att få kontakt med, dels att de har blivit tillräck-
ligt fria från olika former av social kontroll för att kunna träffa gär-
ningsmännen utanför nätet.  
 Det är ändå rimligt att anta att yngre barn fortfarande är lika utsatta 
för kontakter från sexuellt intresserade vuxna i de olika sammanhang 
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(bland annat inom släkten, skolan, barnavården) som traditionellt har 
förknippats med sexuell grooming utanför nätet. Dessutom visar Brå:s 
studie av polisanmälda brott att vuxna som tagit kontakt med barn i 
sexuellt syfte utanför nätet också har börjat använda Internet som ett 
verktyg för att sexualisera relationen med offret, och även i vissa fall för 
att begå sexuella övergrepp mot offren via nätet.  
 I de polisanmälningar som ingår i Brå:s material där kontakten mel-
lan gärningsmannen och offret begränsats till Internet, var offret under 
elva år i tretton procent av fallen. Medierådets senaste (2006) under-
sökning visar att Internetanvändning går ner i åldrarna och att svenska 
barn börjar använder Internet allt tidigare. Detta kan innebära att yngre 
barn i framtiden kommer att bli utsatta för sexuella kontakter via Inter-
net i större utsträckning än idag. 
 
Och varför just dessa barn?  
Sammantaget visar rapporten att de barn som blir föremål för sexuella 
kontakter från vuxna personer ofta har olika kännetecken som kan göra 
dem särskilt sårbara. De bakomliggande faktorer som bidrar till denna 
sårbarhet varierar, men av polismaterialet att döma tycks många av de 
barn som råkat ut för sexualbrott utanför nätet ha gemensamt att de 
kan beskrivas som ”sökare”. Medvetet eller omedvetet letar de efter nå-
got som känns viktigt, men som kanske inte finns i deras vardagsvärld 
inom familjen, skolan eller kompiskretsen utanför nätet. Det kan handla 
om att vilja bli modell, att behöva prata ut om sina problem och där-
med känna sig hörd eller bekräftad, att vilja känna spänning eller tjäna 
snabba pengar. Det innebär att dessa unga människor oftare söker sig 
till och hittar virtuella miljöer där de kan kontaktas av personer de inte 
känner, inklusive vuxna med sexuella intentioner.  
 En rimlig tolkning av Brå:s olika datamaterial ger en bild av en selek-
tionsprocess som ser ut på följande sätt: Internet ger förövaren tillgång 
till ett i stort sett obegränsat antal barn och ungdomar. Sårbarheten 
inför sexuella kontakter varierar bland dessa unga personer efter exem-
pelvis deras kunskaper om och tidigare erfarenhet av Internet samt de-
ras olika förutsättningar när det gäller bakgrund samt psykologiska och 
sociala faktorer. Ju fler personer förövaren tar kontakt med desto högre 
blir sannolikheten att han kommer i kontakt med ett barn som är sår-
bart inför just det tillvägagångssätt som han har valt att använda. För 
förövaren kan det anses spela mindre roll vilka av de barn han kontak-
tar som reagerar på ett positivt sätt, utan han utnyttjar det faktum att 
vissa barn har förutsättningar som kommer att leda till att de ”självse-
lekterar” som offer. På detta sätt påminner vuxnas kontaktsökande om 
andra Internetfenomen, exempelvis spam-mejl i form av så kallade Ni-
geriabrev och ”phishing”36.  

                                                  
36 Också kallat ”nätfiske”, phishing innebär att någon försöker lura till sig privat information via 
bedrägliga e-postmeddelanden. 
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 Åsa Landberg, psykolog på Rädda Barnen, gör en indelning av barn 
som utsätts för sexuell grooming via Internet i tre olika grupper: de 
”grundlurade”, som exempelvis tror att de chattar med en jämnårig, 
men som sedan blir rädda när de inser att det handlar om en mycket 
äldre man som vill ha sex med dem; ”gränstestarna”, som kan ha goda 
förutsättningar hemma och en bra självkänsla, men som ändå utsätter 
sig för situationer som de inte behärskar; de ”självdestruktiva”, som 
ofta har egenskaper som kännetecknar ungdomar i riskzonen, exempel-
vis missbruk, självskadebeteenden, en dålig självbild och skolproblem. 37  
 Resultaten från anmälningsstudien tyder också på att unga personer 
med särskilt allvarliga problem på olika områden kan vara mer beredda 
att ta sista steget och träffa någon de kommit i kontakt med via Inter-
net, vilket gör denna grupp särskilt sårbar när det gäller risken att råka 
ut för sexualbrott som sker utanför nätet.  
 
Kopplingar till framställningen av barnpornografi 
Litteraturen om sexuella övergrepp mot barn har varit noga med att 
påtala kopplingen mellan sådana övergrepp och framställningen av 
barnpornografi. I Sverige beskriver såväl Rädda Barnen (2005) som 
Ecpat (2006) hur barnpornografi består av en dokumentering av ett 
pågående sexualbrott mot ett eller flera barn. Denna dokumentering 
kan ytterligare försvåra för brottsoffren att bearbeta det trauma som 
övergreppet innebär. Bilderna finns genom Internet för alltid kvar som 
en dokumentation av de brott barnen blivit utsatta för och kan, vilket 
framgår såväl av Brå:s material som av tidigare forskning, när som helst 
användas mot barnet i utpressningssyfte. 
 I både webbundersökningen och studien av polisanmälda brott finns 
flera exempel på fall där gärningsmannen på olika sätt förmått barn att 
medverka i framställningen av barnpornografiska bilder eller filmer 
genom att visa upp sig via webbkamera. I undersökningsmaterialet av-
seende de brott som ägt rum vid en träff utanför Internet framgår vidare 
att gärningsmannen filmat eller fotograferat barnet i samband med brot-
tet i minst 20 procent av de fall som inte avser kontakter mellan relativt 
jämnåriga personer. 
 
Förövarna skickliga på att manipulera 
Tidigare forskning på området har uppmärksammat hur skickliga för-
övarna är på att manipulera andra människor. Forskning om sexual-
brott mot barn utan anknytning till Internet har bland annat beskrivit 
hur förövarna inte bara ”groomat” själva offren, utan i många fall även 
offrets familj och andra i dess omgivning som skulle kunna skydda bar-
net mot senare övergrepp.38 

                                                  
37 DN 20060517. 
38 Se exempelvis McAlinden, 2006. 
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 Förövarnas manipulativa förmåga antyds också i Brå:s material, även 
om materialet inte tillåter en mer djuplodande analys av hur själva ma-
nipulationsprocessen i många fall gått till. Vi vet emellertid att män som 
velat blotta sig för barn via Internet har kunnat manipulera dessa barn 
till att öppna sitt webbkamerafönster utan att barnet fått en misstanke 
om vad som sedan skulle hända. Vi vet också att män som velat ofreda 
barn sexuellt via telefonsamtal har lyckats få barn att lämna ut sina tele-
fonnummer. Och män som velat träffa och ha sex med barn har lyckats 
ordna dessa träffar bland annat genom att övertyga offren om att de var 
seriösa fotografer eller intresserade av en långsiktig känslomässig rela-
tion. 
 
Förövarnas använding av olika kommunikationsverktyg 
Huvudfokus vid den internationella forskningen om sexuella Internet-
kontakter mellan vuxna och barn har hittills riktats mot de faror som är 
förknippade med att chatta, företrädesvis med okända personer, på 
olika chattsidor på Internet. Såväl webbundersökningen som Brå:s po-
lisanmälansmaterial visar att det fortfarande är vanligt att förövarna tar 
den första kontakten med offret via ett chattforum, oftast på en av de 
många svenskspråkiga ”communities” som finns på nätet. Det är emel-
lertid tydligt att förövarna oftast relativt snabbt försöker föra över kon-
takten till MSN-messenger, ett program som bland annat innebär att 
kommunikationen blir privat och kan ske utan den övervakning eller 
insyn från andra som kan vara förknippad med ett öppet chattforum. 
Huvuddelen av de brott som endast sker via Internet tycks äga rum un-
der en eller flera kontakter via detta kommunikationsprogram. I de allra 
flesta fall har även huvuddelen av de Internetkontakter som senare re-
sulterat i sexualbrott utanför nätet skötts via Messenger.  
 Det framgår av nästan samtliga anmälningar avseende sexualbrott 
utanför nätet att gärningsmannen också varit i kontakt med offret via 
mobiltelefon. Betydelsen av denna första utvidgning av kontakten utan-
för nätet bör inte underskattas. Dels är det en bra indikation på att den 
vuxne redan lyckats vinna barnets förtroende. Det innebär också att han 
har skaffat sig tillgång till barnet oavsett var barnet befinner sig, och 
oavsett om han eller hon har tillgång till Internet. De anmälningar som 
avser brott där gärningsmannen under en längre period trakasserat off-
ret med sexuella telefonsamtal visar att när gärningsmannen väl har fått 
tag i barnets telefonnummer är det inte längre möjligt för barnet att 
avbryta kontakten på samma relativt enkla sätt som genom att ”blocke-
ra” honom på en chattsida eller i sin MSN-kontaktlista. Vidare menar 
exempelvis O’Connell (2004) att ett barns mobiltelefon ofta betraktas 
som mer privat och personlig än en dator, som i många fall används 
gemensamt av flera personer i samma familj. För gärningsmännen bety-
der detta som regel att det blir svårare för andra att få insyn i omfatt-
ningen och karaktären av deras kontakter med barnet. 
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Internet en viktig och övervägande positiv del av barns och 
ungdomars värld 
Internet beskrivs ofta i termer av ett ”verktyg” för exempelvis kun-
skapsinhämtning och mellanmänskliga kommunikationer, vilket kan 
främja en uppfattning att Internet går att betrakta som avskilt från det 
”verkliga” samhället utanför nätet. Barn och ungdomar har däremot 
integrerat Internet i sina liv på ett sätt som fortfarande kan kännas 
främmande för många vuxna. Bland annat används Internet flitigt av 
många unga personer i deras relationsskapande, och deras sociala sfär 
spänner ofta över den ”virtuella” och den ”icke-virtuella” världen utan 
att det finns någon tydlig skiljelinje dem emellan.  
 Internet har länge ansetts kunna gynna barns utveckling på ett myck-
et positivt sätt. I fråga om relationsskapande beskrivs exempelvis hur 
Internet ger barn och ungdomar, i den mån de är källkritiska och har 
förmåga att filtrera bort förvrängd information, nya möjligheter att lära 
sig om sexuella ämnen som kan vara svåra att diskutera med föräldrar, 
lärare eller över huvud taget i mer traditionella sociala miljöer.39 Samti-
digt finns många potentiella fallgropar förknippade med Internet. Här 
kan nämnas utbudet av förvrängda uppgifter om olika ämnen, vålds-
skildringar och pornografi och de möjligheter Internet tillhandahåller 
för nya former av mobbning och trakasserier. Att det finns vuxna som 
via Internet söker kontakt med barn i sexuella syften ingår självfallet 
också i denna kategori. För att värna om Internets positiva potential är 
det viktigt att arbeta för att minimera de risker för skada som barn och 
ungdomar utsätts för när de vistas på nätet. 
 
Ett ”könsmaktsbrott” – en jämställdhetsfråga 
Brå:s undersökningar gör klart att det finns offentliga (om än virtuella) 
rum i dagens svenska samhälle där barn inte kan vistas utan att löpa 
risk för att, förr eller senare, utsättas för olika former av sexuellt ofre-
dande. En övervägande majoritet av de personer som blir utsatta för 
sådana brott är flickor. Samtidigt tyder all befintlig forskning på att de 
allra flesta av de personer som begår dessa ofredanden är av manligt 
kön och att en betydande andel av dem är vuxna män. Det innebär att 
sexuella Internetkontakter bär tydliga kännetecken för vad som i andra 
sammanhang har beskrivits som ”könsmaktsrelaterade brott”. Vad det 
konkret handlar om är att brott av denna typ inskränker flickors och 
kvinnors handlingsutrymme och därmed utgör ett allvarligt hinder för 
jämställdhet.40 
 Som nämnts ovan intar Internet en allt viktigare plats i barns och 
ungdomars livsvärld, både som ett ställe där de träffas och umgås med 
andra människor, men även som en källa för information om det övriga 
samhället och omvärlden. Det måste anses som mycket viktigt att arbeta 
                                                  
39 Se vidare till exempel Calder, 2004. 
40 Se vidare exempelvis SOU 2004:121. 
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för att de kontakter som barn, och då i synnerhet flickor, har med vux-
na i denna virtuella del av samhället (som kan tänkas ha stor betydelse 
för barns och ungdomars världsbild) inte domineras av personer vilkas 
främsta syften är att på olika sätt utnyttja dessa unga personer sexuellt. 
Det saknas visserligen forskning som visar vilka långsiktiga effekter 
företeelsen kan väntas ha, exempelvis avseende uppfattningar om vad 
som är att betrakta som ett acceptabelt vuxet beteende, men det torde 
åtminstone finnas en risk att fenomenet redan idag inverkar skadligt på 
barns och ungdomars förtroende för det vuxna samhället.  
 

En förändring i tillfällesstrukturen – en 
utmaning för det brottsförebyggande arbetet 
Från ett brottspreventivt perspektiv har Internets tillkomst inneburit 
stora förändringar i vad som brukar kallas för "tillfällesstrukturen" för 
vuxna som vill ta kontakt med barn i sexuella syften. De nya teknologi-
erna har dessutom inneburit att kommunikationsmiljön blivit mycket 
mer föränderlig än tidigare. De senaste åren har det till exempel blivit 
allt lättare att få tillgång till Internet via mobiltelefonen, och denna ut-
veckling kommer sannolikt att accelerera i fortsättningen, med ökande 
uppkopplingshastigheter som bland annat underlättar utbytet av bilder 
och filmsekvenser. Att kunna koppla upp sig mot Internet via mobilen 
innebär dessutom att detta kan ske när som helst och varifrån som helst.  
 Stora förändringar i tillfällesstrukturen för brott innebär nya och 
ibland svåra utmaningar för det brottsförebyggande arbetet. En hel del 
arbete har emellertid redan lagts ner, i synnerhet internationellt, på att 
kartlägga olika möjligheter att möta dessa utmaningar. I det följande 
beskrivs befintliga och föreslagna åtgärder för att motverka sexuella 
kontakter mellan vuxna och barn via Internet delvis med utgångspunkt i 
erfarenheter från andra länder. I detta avseende läggs tonvikten främst 
vid publikationer från Storbritanniens Taskforce on child protection on 
the internet41 och från Centre for Innovation Law and Policy (CILP)42 i 
Toronto, Kanada. Redovisningen bygger också på resultat avseende 
svenska förhållanden som presenteras i den tidigare nämnda promemo-
rian från riksåklagaren Fredrik Wersäll och som bland annat redovisar 
en analys av de verktyg som de brottsbekämpande myndigheterna har 
för att bekämpa vuxnas kontaktsökande med barn i sexuellt syfte.43  

                                                  
41 Denna Taskforce inrättades år 2001 av den brittiska inrikesministern. Den uttalade målsätt-
ningen har varit att göra Storbritannien till världens säkraste land för barn som använder Internet. 
Den brittiska Taskforce samlar representanter för bland andra de stora politiska partierna, Inter-
netbranschen, mjukvaruföretag, polisen och rättsväsendet och barnrättsorganisationer. 
42 År 2005 anordnade CILP vid Torontos universitet ett internationellt symposium om exploate-
ring av barn via Internet. Symposiet samlade forskare och andra experter från Nordamerika, 
Europa och Asien och resulterade i ett strategiskt policydokument för att motverka olika former 
av sexuellt utnyttjande av barn via Internet (Centre for Innovation Law and Policy, 2005). 
43 DS 2007:13.  
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Fyra områden för det brottsförebyggande 
arbetet 
Åtgärder på fyra centrala områden kan anses gemensamma för de dis-
kussioner som förts kring hur man arbetar preventivt mot vuxnas sexu-
ella kontakter med barn via Internet. De områden som diskuteras är: 
 

• utbildningar och information för barn, ungdomar, föräldrar och 
för allmänheten 

• möjligheter för Internettjänstleverantörer att motverka fenome-
net 

• en centralfunktion för att samla kunskaper och erfarenheter  
• ny lagstiftning mot kontakter med barn i sexuella syften. 

 
Utbildning och information 
Utbildning om Internetsäkerhet riktad mot barn och ungdomar har 
länge ansetts vara ett viktigt verktyg för att förebygga utsatthet för sex-
uella kontakter via Internet. I Sverige har bland andra Ecpat, Rädda 
Barnen, Medierådet och Myndigheten för skolutveckling tagit fram in-
formation och utbildningsmaterial för barn, lärare och föräldrar om hur 
man använder Internet på ett säkrare sätt. Sådant material innehåller 
bland annat information om att en person man träffat på Internet inte 
behöver vara den han eller hon ger sig ut för att vara; om riskerna med 
att lämna ut personlig information eller skicka bilder på sig själv; om 
riskerna med att träffa personer man tidigare bara haft kontakt med via 
Internet, med mera.  
 Att kunskaper finns betyder dock inte nödvändigtvis att de har nått 
fram till de barn som behöver dem. Som exempel kan nämnas att fors-
karna i en utvärdering av ett utbildningsprojekt om Internetsäkerhet i 
skolor i London varnar för begränsningar i bland annat webbaserade 
informationsinsatser, som kräver att barn, föräldrar eller lärare aktivt 
söker för att komma åt informationen.44 Dessa forskare fann nämligen 
att den information som de olika brittiska kampanjerna och webbasera-
de säkerhetsprojekten försökte sprida hade nått fram till barnen i deras 
studie i mycket begränsad omfattning.  
 För att skapa en bild av var svenska ungdomar har fått information 
om en säker användning av Internet tillfrågades ungdomarna i Brå:s 
webbundersökning dels om de fått någon undervisning i skolan om hur 
man använder Internet på ett säkert sätt, dels varifrån de fått mest in-
formation om detta. Ungdomarnas svar redovisas i tabell 11 i bilagan.  
 Det framgår att närmare 70 procent av ungdomarna i urvalet svara-
de att de aldrig fått någon undervisning i skolan om hur man använder 

                                                  
44 Davidson och Martellozzo, 2004. 
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Internet på ett säkert sätt. Av dem som fått undervisning ansåg hälften 
att de inte fått tillräckligt mycket.  
 Vad beträffar frågan om var ungdomarna fått mest information om 
en säker Internetanvändning är bilden ganska splittrad. Cirka en av fem 
ungdomar har svarat att de aldrig fått någon information av denna typ. 
Bland de övriga är det relativt få ungdomar (åtta procent) som uppgett 
att de fått mest information från skolan. Relativt många (27 procent) 
har svarat att de själva hittat informationen på nätet. Överlag tyder 
resultaten från webbundersökningen på att information om en säker 
Internetanvändning hittills har spridits till barn och ungdomar i Sverige 
på ett ganska slumpartat vis. 
 Skolväsendet borde framstå som en naturlig förmedlare för att sys-
tematiskt nå ut till så många barn som möjligt. Det framgår emellertid 
av Fredrik Wersälls promemoria att frågan om att utrusta barn för att 
hantera de risker som kan vara förknippade med Internetanvändning 
idag behandlas mycket olika i svenska skolor.  
 
Viktigt att se realistiskt på vad utbildning kan åstadkomma 
Det kan vara riskabelt, vilket bland annat har påpekats av O’Connell 
(2004), att ha för höga förväntningar på vad utbildning kan åstad-
komma. Det är exempelvis orealistiskt att förvänta sig att sådana insat-
ser kommer att kunna utrusta barn med en ofelbar förmåga att känna 
igen när de blir manipulerade av någon som döljer sina egentliga avsik-
ter bakom en till synes vänskaplig fasad. Detta får stöd även i Brå:s ma-
terial, där det framgår att offren ibland gått till möten där de sedan ut-
satts för sexuella övergrepp trots en medvetenhet om att det kunde vara 
farligt att göra detta.  
 Dessutom kan många av de mest sårbara unga individerna på grund 
av just de psykologiska och sociala förutsättningar som gör dem sårba-
ra, vara svåra att påverka med traditionella utbildningsinsatser. Denna 
problematik har också uppmärksammats internationellt. Wolak, Fin-
kelhor och Mitchell (2004) menar bland annat att praktiker, som inom 
ramen för sitt arbete kommer i kontakt med utsatta och problembelas-
tade barn och ungdomar, behöver vara uppmärksamma på att dessa 
kan använda riskfyllda Internetkontakter som ett sätt att hantera nega-
tiva känslor förknippade med exempelvis en dålig självbild, mobbning 
och känslor av ensamhet. Forskarna menar vidare att frågor om Inter-
netanvändning därför systematiskt bör ställas till barn och ungdomar 
som en del i arbetet med att kartlägga deras problembild och hjälpbe-
hov.  
 
Tecken på att information i skolan ändå kan skydda barn 
Internationellt har ett antal vetenskapliga utvärderingar ändå publice-
rats avseende utbildningsprogram om hur man använder Internet på ett 
säkert sätt, med resultat som visar att insatserna haft en positiv effekt på 
barns uppfattningar om och inställning till olika former av riskbeteen-
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den på nätet.45 Resultaten får också stöd i data från Brå:s webbunder-
sökning, där en logistisk regressionsanalys genomförts för att studera 
om ungdomar i webbundersökningen som fått någon skolundervisning 
om Internetsäkerhet var mindre utsatta för sexuella kontakter från vux-
na innan femtonårsåldern. Analysen redovisas i rapportens bilaga (tabell 
12). Med kontroll för skillnader i ungdomarnas nätbeteenden tyder 
resultaten på att de flickor som inte fått någon undervisning i skolan 
innan de fyllde 15 har varit utsatta för sexuella kontakter från vuxna 
personer i större utsträckning än de som fått undervisning. Med förbe-
håll för osäkerheten i urvalets representativitet, tyder detta resultat ändå 
på att undervisning om en säker användning av Internet kan ge positiva 
effekter i termer av minskad utsatthet för sexuella kontakter från vuxna 
personer. 
 Även om det finns begränsningar i vad som kan åstadkommas med 
utbildning, kan systematiska insatser på detta område ändå fylla en 
viktig funktion. De kan göra alla barn uppmärksamma på vilka Inter-
netmiljöer som är förknippade med olika typer av risker, samt utrusta 
barnen med de kunskaper och verktyg de behöver för att hantera hän-
delser som de kan bli utsatta för. I detta avseende har exempelvis 
O’Connell (2004) beskrivit utbildningens roll främst som ett sätt att för-
bättra barns förutsättningar att själva ta kontroll över sina erfarenheter 
och upplevelser av Internet generellt och i synnerhet över sina Internet-
kommunikationer med andra personer.  
 Det är viktigt att utbildningsinsatserna börjar tidigt och att de är 
anpassade till åldersrelaterade skillnader i barns och ungdomars förut-
sättningar och tidigare erfarenheter av kommunikation via Internet. De 
bör även ta till vara, stödja och utveckla de skyddsstrategier som barn 
och ungdomar redan idag använder för att skydda sig mot sexuella kon-
takter via Internet. För att motsvara den verklighet som barn och ung-
domar lever i bör det långsiktiga målet vara att integrera information 
om så kallad ”netikett”46 och om en trygg och säker användning av 
Internet med skolarbete rörande bland annat relationsskapande, sexuali-
tet, mobbning, trakasserier och sexuella övergrepp rent generellt. 
 Från en brottspreventiv synpunkt kan effektiva utbildningsinsatser 
som ger ungdomar möjlighet att undvika den utsatthet som beror på 
okunskap och oerfarenhet tänkas ha en dubbel effekt, dels genom en 
direkt minskning av antalet barn som blir utsatta för sexuella kontakter 
från vuxna via Internet, dels genom att göra Internet till en mindre gi-
vande miljö för de vuxna förövarna. 
 

                                                  
45 Se vidare exempelvis: Crombie och Trinneer, 2003; Davidson och Martelozzo, 2004; Chibnall 
med flera, 2006.  
46 ”Netikett”: vett och etikett på nätet – allmänt erkända regler för hur man ska uppföra sig på 
Internet.  
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Information till föräldrar 
Generellt är föräldrar i många avseenden mindre kunniga om Internet 
än sina barn.47 Samtidigt visar Medierådets senaste studie att väldigt få 
föräldrar svarat att de kände till att någon hade pratat med deras barn 
om sex utan att barnen ville det.48 Genomgången av polisanmälda brott 
visar vidare att föräldrar till offer som blivit utsatta för sexualbrott i de 
flesta fall inte kände till kontakten mellan deras barn och gärningsman-
nen förrän efter det att brottet ägt rum. Sammantaget tyder detta på en 
utbredd okunskap bland svenska föräldrar om de olika risker och hän-
delser som barn och ungdomar blir utsatta för via Internet.  
 I sitt strategiska policydokument för att motverka olika former av 
sexuellt utnyttjande av barn via Internet skriver den kanadensiska Cen-
tre för Innovation Law and Policy (2005) att föräldrar utgör en viktig 
resurs i syfte att utbilda barn om de risker som kan dölja sig bakom till 
synes vänskapliga relationer med personer de träffat på nätet. Föräldrar 
behöver därför göras uppmärksamma på dessa risker samt på hur barn 
ibland kan manipuleras att bli delaktiga i sin egen utsatthet för sexual-
brott. Föräldrar bör också få information om hur och var de kan anmä-
la de händelser som kommer till deras kännedom.  
 
Information till allmänheten 
Internationellt har man uppmärksammat ett behov av att klargöra att 
handlingar som bryter mot strafflagstiftningen när de sker utanför nätet 
täcks av samma lagstiftning när de sker via elektroniska kommunika-
tionsmedel. I detta syfte förespråkar Centre för Innovation Law and 
Policy (2005) bland annat en statligt finansierad webbplats med infor-
mation och exempel på vilka typer av beteenden som är straffbelagda 
enligt gällande lagstiftning när de sker via Internet. En ny norsk propo-
sition49 om lagstiftning mot att möta barn i syfte att begå sexualbrott 
uppmärksammar också detta och innehåller därför ett tilläggsförslag om 
att det ska förtydligas att straffbestämmelserna om sexuellt kränkande 
eller annat oanständigt beteende även innefattar handlingar som sker 
via elektronisk kommunikation. 
 Information till allmänheten kan också vara ett sätt att underlätta 
polisens arbete. I en rapport från en europeisk konferens om hur man 
bäst arbetar för att skydda barn på Internet50 föreslås att uppgifter om 
den information som polisen behöver från anmälare för att effektivt 
kunna följa upp anmälningar om sexualbrott mot barn via Internet samt 
                                                  
47 Se till exempel Centre for Innovation Law and Policy, 2005. 
48 Enligt Medierådets rapport är det två procent av samtliga föräldrar (till barn i åldrarna 9–16) 
som svarat att deras barn råkat ut för att någon pratat om sex med dem på Internet utan att de 
ville det. Detta är att jämföra med de femton procent av barn i åldrarna 12–16 år som själva 
svarat att de råkat ut för detta. (Frågan om oönskade sexuella kontakter ställdes nämligen inte till 
barn under 12 år). 
49 Odelstingsproposisjon nr. 18 (2006–2007). 
50 Se vidare Virtual Global Taskforce (2005). 
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om vilka åtgärder man själv kan vidta för att säkra denna information 
bör göras tillgängliga för allmänheten. 
 
Möjligheter för Internettjänstleverantörer och andra 
branschaktörer att motverka företeelsen 
Självreglering – rekommendationer om ”god sed” för att öka tryggheten 
på Internet 
Bland de rekommendationer som lades fram av den brittiska Taskforce 
on child protection on the Internet finns ett antal förslag avseende vad 
som ska anses som ”god sed” för företag som tillhandahåller dels olika 
former av chattjänster på Internet, dels så kallade snabbmeddelande-
program (som exempelvis MSN-messenger).51 Bland annat uppmanas 
företag som tillhandahåller chattjänster att visa tydliga och väl synliga 
säkerhetsmeddelanden både på sajtens framsida och även i själva chatt-
rummen, inklusive information om huruvida chatten är övervakad eller 
inte. Användarna bör kunna begränsa den information i sina chattprofi-
ler som görs tillgänglig för andra, och i synnerhet barn bör uppmanas 
att inte lägga ut sitt telefonnummer, sin hemadress, eller e-post. Säker-
hetsverktyg bör göras tillgängliga, exempelvis knappar som gör det en-
kelt att rapportera missbruk och att blockera personer som man inte vill 
bli kontaktad av (så att deras inlägg inte längre syns på användarens 
datorskärm).  
 I en studie finansierad av det brittiska inrikesdepartementet har She-
ridan och Boon (2005) utvärderat huruvida de förslag som lades fram 
av departementets Taskforce hade fått något genomslag. Ett år efter att 
rekommendationerna publicerats fann forskarna att de flesta chattjänst-
leverantörer hade infört de föreslagna säkerhetsverktygen, även om det i 
vissa fall fanns utrymme för förbättringar i hur dessa verktyg hade ut-
formats. Företag som tillhandahöll snabbmeddelandeprogram hade i 
nästan samtliga fall genomfört de föreslagna åtgärderna.  
 
Certifieringssystem 
Den kanadensiska Centre för Innovation Law and Policy har föreslagit 
att Internetbranschorganisationer bör uppmanas att introducera certifie-
ringsprogram, där införandet av specificerade tekniska verktyg för att 
skydda barn är ett krav för att bli godkänd. För att öka trycket på aktö-
rer som väljer bort sådana skyddsåtgärder skulle ett certifieringssystem 
av den här typen kunna användas som utgångspunkt för att exempelvis 
uppmana företag som annonserar på nätet att endast betala annonser på 
certifierade sajter.  
 
BitoS etiska råd 
I Sverige finns sedan 1996 en branschorganisation för företag som till-
handahåller olika former av tjänster och innehåll på Internet (Bransch-
                                                  
51 Se vidare Home Office (2003). 



 

 74 

föreningen för innehålls- och tjänsteleverantörer på onlinemarknaden i 
Sverige – BitoS). Bland annat har BitoS varit med och utvecklat doku-
mentet Tio tips för föräldrar om Internet som finns att läsa på Medierå-
dets hemsida.52 Sedan 2003 har BitoS ett etiskt råd, som bland annat 
arbetar med att ta fram och utveckla gemensamma normer, regler och 
rutiner för att förbättra användarnas säkerhet när de vistas på Internet. 
Detta etiska råd har själv formulerat riktlinjer som på många punkter 
liknar dem som formulerats av det brittiska Taskforce. Flera av de stör-
re svenska Internetcommunities och även Microsoft MSN, som till-
handahåller snabbmeddelandeprogrammet MSN-messenger, är anslutna 
till BitoS etiska råd och följer därmed många av de rekommendationer 
som beskrivits ovan. Bland annat har sajter anslutna till BitoS etiska råd 
infört den så kallade ”stoppknappen” – en gemensam symbol som an-
vänds i olika sammanhang (till exempel chattforum) där besökare själva 
genererar innehåll på nätet. Genom att trycka på stoppknappen kan 
användare anmäla inlägg och annat material som uppfattas som stötan-
de eller opassande.  
 Samtliga sajter med stoppknappen har gemensamma rutiner för att 
handlägga anmälningar (bland annat har man bestämda tidsramar för 
ärendehanteringen) och har även upparbetade kontakter med olika poli-
siära myndigheter. Av Fredrik Wersälls departementspromemoria fram-
går det emellertid att relativt få av de svenskspråkiga communities som 
finns på nätet i dagsläget är anslutna till BitoS etiska råd.  
 I Sverige saknas än så länge lättillgänglig, samlad information som 
skulle ge barn, ungdomar och föräldrar möjligheten att bedöma vilka 
chattsidor som ska anses relativt välbevakade och vilka som bör undvi-
kas. På BitoS hemsida kan man exempelvis läsa vilka som var med från 
början i organisationens etiska råd, men det finns i dagsläget ingen 
lättillgänglig lista över de aktörer som följer det etiska rådets rekom-
mendationer eller som infört stoppknappen. För föräldrar som exem-
pelvis vill komma överens med sina barn om vilka chattsajter man ska 
besöka respektive undvika, eller som vill använda så kallade filtrerings- 
eller blockeringsprogram53 är det en förutsättning att sådan information 
samlas, uppdateras och görs tillgänglig. Genom att tillhandahålla denna 
information och uppmuntra föräldrar, skolor med flera att använda och 
sprida den vidare, skulle man också kunna skapa ett tryck mot att de 
aktörer som i dagsläget inte är anslutna till BitoS etiska råd går med och 
inför rådets rekommendationer och ärendehanteringsrutiner.  
 
Potentiella problem med självreglering 
Internationellt har man uppmärksammat att det kan finnas problem 
med att försöka tillgodose barnens skyddsbehov på Internet genom en 

                                                  
52 < http://www.medieradet.se/templates/Page____976.aspx > 
53 Bland annat ger dessa program möjlighet att blockera åtkomst till specificerade Internetsajter 
från den dator där de installerats. 
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självreglering som överlämnas till organisationer som enbart består av 
Internetbranschaktörer. Som exempel kan nämnas att det finns en tydlig 
konflikt mellan Internetcommunities’ intresse att samla in olika typer av 
information från unga medlemmar som sedan kan användas i bland 
annat marknadsföringssyfte och skyddsintresset att inte be barn om mer 
än den mest nödvändiga informationen vid registrering. Barnrätts-
organisationer i exempelvis Storbritannien har också hävdat att denna 
typ av självreglering kan leda till att många aktörer som följer frivilliga 
koder förlorar på att det finns andra aktörer som drar nytta av att inte 
följa dessa koder. Samma organisationer menar att aktörer som väljer 
att inte följa koder och föreskrifter ofta anser att de inte behöver inord-
na sig på grund av en föreställning om att regeringar av olika anled-
ningar kommer att vara återhållsamma med att använda tvingande lag-
stiftning på området. Barnrättsorganisationerna menar dessutom att det 
finns en konflikt mellan den demokratiska statens uppgift att utöva 
översyn över Internetbranschen till skydd för det allmännas intressen 
och det faktum att staten samtidigt är så beroende av samma bransch 
för sina tekniska kunskaper. Organisationerna föreslår därför att reger-
ingar utvecklar och upprätthåller en egen expertis på området, oberoen-
de av Internetbranschen, för att på mer jämlika villkor kunna delta i 
diskussioner om problem och möjliga motåtgärder. 54  
 
”Squill” – Ett nytt initiativ, unikt för Sverige 

Under hösten 2006 lanserades under namnet ”Squill”55 en ny Internet-
tjänst som ska ge barn och ungdomar råd och rekommendationer om 
vad som kan dölja sig bakom det smeknamn eller alias som de chattar 
med. Projektet är ett samarbete mellan BRIS, mjukvaruföretaget Net-
Clean, TeliaSonera och Microsoft MSN. Tjänsten är gratis för använda-
ren och ger möjlighet för barn och ungdomar att kontrollera det alias de 
pratar med. Sajten ger också möjlighet att rapportera ett alias som man 
haft dåliga erfarenheter av samt att lämna en beskrivning av vad man 
varit utsatt för. För att undvika att sajten ska användas som ett sätt att 
mobba andra, granskas anmälningarna av utbildade personer på BRIS. 
Allvarliga rapporter meddelas sedan både till det aktuella chattforumet 
och till polisen. 
 När barn eller ungdomar frågar om (”squillar”) ett alias, svarar Squ-
ill med en varningstext ifall det är många andra som frågat om detta 
alias, eller om aliaset har rapporterats av andra med anledning av att 
personen bakom har betett sig på ett opassande sätt. Även där det inte 
finns någon särskild anledning att misstänka att det döljer sig något 
försåtligt bakom ett visst alias, uppmanar ändå Squill till försiktighet, 
till att aldrig lämna ut personlig information via Internet och till att vara 
extra försiktig om någon man chattar med byter alias. När ett alias har 

                                                  
54 Se vidare CHIS (2005). 
55 http://www.squill.se 
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blivit rödmarkerat på grund av rapporter om ett olämpligt beteende 
uppmanas användaren att avsluta all kontakt.  
 Squills introduktion ska följas av en utvärderingsperiod på sex må-
nader. I skrivande stund är denna period ännu inte avslutad, men en 
preliminär sammanfattning av erfarenheter med Squill som NetClean 
har skickat till Brå visar att närmare 60 000 alias hade squillats under 
Squills första tio veckor. Vidare hade Squill tagit emot knappt 2 000 
rapporter med beskrivningar av alias som utsatt användaren för ett 
olämpligt eller kränkande beteende. Totalt 193 olika alias hade röd-
markerats under samma period. Både NetClean och BRIS menar att det 
är för tidigt att uttala sig om resultatet innan testperiodens slut i april 
2007. En mer detaljerad beskrivning och sammanfattning av erfarenhe-
ter med Squill kommer då att sammanställas i samråd med en extern 
forskare och ges ut i rapportform. 
 
En centralfunktion för att samla kunskaper och erfarenheter 
Brittiska Taskforce noterade också att det fanns ett behov av ett natio-
nellt organ för att centralt samla kunskaper och erfarenheter på detta 
område och för att omsätta dessa i konkreta åtgärder för att förebygga 
och bekämpa sexualbrott mot barn och ungdomar. År 2006 inrättades 
därför en särskild brottsbekämpande myndighet under namnet Child 
Exploitation and Online Protection Centre (CEOP). Myndighetens 
uppdrag är att skydda barn och ungdomar mot sexualbrottslingar, i 
synnerhet mot dem som använder sig av Internet och andra nya kom-
munikationsteknologier för att sexuellt utnyttja barn och ungdomar. 
För att uppnå denna övergripande målsättning täcker myndighetens 
arbete ett antal olika områden, bland annat: att identifiera och skydda 
barn och ungdomar i riskzonen för sexuell exploatering och sexuella 
övergrepp via Internet; att förbättra barns och ungdomars förutsätt-
ningar för att klara sig på Internet med hjälp av utbildning och infor-
mation; att arbeta för att personer som begår sexualbrott mot barn och 
ungdomar identifieras och lagförs; att göra Internet till en säkrare miljö 
genom förbättringar i den tekniska säkerheten. Inom CEOP arbetar 
bland annat poliser med erfarenheter av sexualbrottsutredningar, IT-
experter och experter från barnrättsorganisationer. Enligt verksamhets-
planen för 2006/07 har myndigheten ett åttiotal medarbetare och en 
årsbudget på närmare 70 miljoner kronor. 
 Bland annat bistår CEOP olika polismyndigheter med expertis och 
stöd i samband med pågående utredningar. Brott som begås via elektro-
niska kommunikationsmedel innebär särskilda utmaningar för polisens 
arbete, inte minst i fråga om att identifiera misstänkta personer och att 
säkra de bevis som krävs för lagföring. Bland annat kan dessa brott 
begås över stora geografiska avstånd, vilket innebär att en enda gär-
ningsman vid samma tidpunkt kan ha brottsliga kontakter med barn i 
många olika delar av landet, eller till och med internationellt. Det ska-
par ett behov av systematiska strategier för informationsdelning och för 
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samordning av utredningsarbetet mellan olika enskilda polismyndig-
heter.  
 Men även om CEOP i grund och botten är en brottsbekämpande 
myndighet med polisiära befogenheter, så har den ett mycket bredare 
fokus än att bara reagera på brott som redan har begåtts mot barn och 
ungdomar. Myndigheten fungerar samtidigt som en samlingspunkt för 
de spridda kunskaper och erfarenheter om sexualbrott mot barn som 
finns på olika håll i samhället. Detta ger goda förutsättningar för att 
formulera övergripande strategier för att bekämpa användningen av de 
nya kommunikationsteknologierna i syfte att begå sexualbrott mot barn 
och ungdomar samt möjligheter för att snabbt kunna anpassa dessa 
strategier efter förändringar i barns och ungdomars kommunikations-
miljö.  
 CEOP arbetar också med utbildning och andra projekt för att öka 
medvetandet om de risker som kan vara förknippade med barns och 
ungdomars kommunikationer med andra via Internet. Som exempel kan 
nämnas att myndigheten under hösten 2006 lanserade ett program som 
skulle hålla i ”Internetsäkerhetsdagar” vid varje högstadieskola i landet. 
Målsättningen med projektet är att samtliga barn i åldrarna 11–16 år 
ska delta i en av dessa dagar.  
 Myndigheten fungerar även som en samlad kontaktpunkt för barn, 
ungdomar, allmänhet, Internet- och mobilkommunikationsföretag, po-
lismyndigheter och andra aktörer inom rättsväsendet som har behov av 
information och råd på detta område. Det finns också en funktion på 
myndighetens hemsida där man kan anmäla olämpliga eller olagliga 
beteenden mot barn via Internet. Dessa anmälningar går sedan igenom 
en filtreringsprocess, och rapporter om brottsliga handlingar slussas 
vidare till den berörda polismyndigheten. Samtidigt ger det centrala 
anmälningssystemet goda möjligheter att uppdatera underrättelseinfor-
mation om exempelvis nya tillvägagångssätt bland vuxna som tar kon-
takt med barn i sexuella syften. 
 
Ny lagstiftning mot kontakter med barn i sexuella syften 
Många av de sexuella kontakter mellan vuxna och barn som beskrivits 
av ungdomarna i webbundersökningen och som finns beskrivna i de 
analyserade polisanmälningarna är redan idag straffbara enligt befintlig 
lagstiftning. Det framgår exempelvis av den tidigare nämnda departe-
mentspromemorian att en hel del av de beskrivna sexuella kontakter 
som har begränsats till Internet eller till kontakter via Internet och mo-
biltelefonsamtal torde vara straffbara enligt brottsbalkens bestämmelser 
om utnyttjande av barn för sexuell posering, sexuellt ofredande, försök 
till köp av sexuell handling av barn och barnpornografibrott. I vissa fall 
torde de händelser som ägt rum vid möten mellan gärningsmannen och 
offret utanför nätet som beskrivits i denna rapport också vara straffbara 
enligt samma bestämmelser, och i övrigt enligt bestämmelserna om våld-
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täkt, sexuellt tvång, våldtäkt mot barn, sexuellt övergrepp mot barn, 
sexuellt utnyttjande av barn och köp av sexuell handling av barn.56 
 Många av dessa brott föregås emellertid av kontakter via Internet 
som mycket väl kan ha en tydlig sexuell underton utan att de enligt nu-
varande lagstiftning skulle anses som straffbara. På grund av den för-
ändrade tillfällesstrukturen för sexualbrott mot barn som Internets till-
komst och spridning har inneburit har många länder uppmärksammat 
behovet av att införa ett straffrättsligt skydd för barn mot kontakter 
som används av vuxna i syfte att vid ett senare tillfälle begå olika for-
mer av sexuella övergrepp. Målsättningen med en sådan lagstiftning är 
att skapa möjlighet att ingripa straffrättsligt till skydd för barnet innan 
hon eller han blir utsatt för ett sexuellt övergrepp.  
 Nya straffbestämmelser har i detta syfte redan införts i ett antal olika 
länder även om lagstiftningens karaktär varierar en del mellan dessa 
länder. I vissa fall är fokus för dessa straffbestämmelser begränsat till 
kommunikationer i sexuellt syfte via specificerade kommunikationsme-
del. Som exempel kan nämnas Kanada, där det sedan 2002 har varit 
straffbart att via ett datorsystem (som exempelvis Internet) kommunice-
ra med ett barn i syfte att begå ett sexualbrott mot barnet.57 Liknande 
straffbestämmelser har införts i exempelvis delstaten Florida i USA58 och 
i delstaten Queensland i Australien.59  
 I Storbritannien har man i stället valt att straffbelägga att man träffar 
ett barn efter sexuell grooming.60 För att dömas enligt detta lagrum 
måste gärningsmannen träffa eller börja en resa i syfte att träffa barnet, 
med avsikt att begå ett sexualbrott mot detta barn. Den vuxne måste 
även tidigare ha träffat eller kommunicerat med barnet vid minst två 
tillfällen men det spelar ingen roll hur eller var dessa tidigare kommuni-
kationer eller träffar har skett. Det är därmed egentligen inte kontakter 
med barn i syfte att begå sexualbrott som är kriminaliserade i Storbri-
tannien, utan straffansvaret inträder först när gärningsmannen ger sig 
iväg i syfte att träffa barnet med avsikt att begå en brottslig handling. 
Ett i stort sett liknande lagrum har införts i Nya Zeeland61, och en pro-
position om att införa en straffbestämmelse av samma typ har nyligen 
lagts fram i Norge.62  
 Det framgår av Fredrik Wersälls departementspromemoria att rätts-
väsendets erfarenheter av att arbeta med dessa nya straffbestämmelser 

                                                  
56 Se vidare BrB 6 kap; BrB 16 kap 10 a §.  
57 Canadian Criminal Code, Part 5 Section 172.1; ”Luring a child”. 
58 Florida Statutes, Section 847.0135(3); ”Use of a computer to seduce a child over the inter-
net”. 
59 Queensland Criminal Code, Section 218A; ”Using Internet etc. to procure children under 16”. 
60 Sexual Offences Act, Section 15; ”Meeting a child following sexual grooming etc.”. 
61 Crimes Act Section 131B. 
62 Odelstingsproposisjon nr. 18 (2006-2007); ”Om lov om endringer i straffeloven 1902 mv. 
(straffebud om å møte et barn med forsett om å begå seksuelt overgrep mv.)”. 
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varierar en del mellan olika länder. Straffbestämmelserna är dessutom i 
många fall för nya för att förutsättningar ska ha funnits för att genom-
föra ordentliga utvärderingar. 
 
Ett nytt svenskt lagförslag mot vuxnas kontakter med barn i 
sexuellt syfte 
Som redan framgått fick riksåklagaren Fredrik Wersäll år 2006 i upp-
drag att överväga om befintlig svensk lagstiftning är tillräcklig för att 
skydda barn mot vuxnas kontaktsökande i sexuellt syfte. Om så inte 
bedömdes vara fallet skulle man föreslå nödvändiga lagändringar och 
lämna författningsförslag. Det svenska författningsförslag som nu läggs 
fram av utredningen syftar till en kriminalisering av kontakter med barn 
under 15 år, där syftet med kontakten är att begå ett sexualbrott mot 
barnet. Författningsförslaget skiljer sig på några viktiga punkter från de 
två ovannämnda lagstiftningsformerna som använts i andra länder.  
 Till skillnad från den kanadensiska lagstiftningen syftar det svenska 
författningsförslaget på en kriminalisering som är teknikneutral. Det 
framgår av Fredrik Wersälls promemoria att detta är nödvändigt för att 
undvika det inkonsekventa i att kriminalisera kontakter av detta slag via 
exempelvis Internet, samtidigt som kontakter som sker i samma syfte 
inom ramen för bland annat utövandet av fritidsaktiviteter eller familje-
umgänge inte skulle omfattas av kriminaliseringen. Vidare skulle en 
kriminalisering som inte var teknikneutral lämna öppet för att eventuel-
la nya kontaktsätt som mycket väl kan komma till inom ramen för den 
framtida tekniska utvecklingen inte skulle täckas av lagstiftningen.  
 Till skillnad från den brittiska lagstiftningen syftar det svenska för-
fattningsförslaget till att kriminalisera den vuxnes agerande redan i det 
skede då denne har kontakt med ett barn med avsikt att begå ett sexu-
albrott mot barnet (oavsett hur eller var denna kontakt sker). Det 
svenska lagförslaget skulle därmed även kriminalisera kontakter som 
syftar till att begå ett sexualbrott mot barnet via Internet, exempelvis i 
form av ett brott mot brottsbalkens bestämmelser om utnyttjande av 
barn för sexuell posering63. Barn i länder vars lagstiftning följer den 
brittiska modellen har i dagsläget fortfarande inget skydd i lagstiftning-
en mot denna typ av kontakter. 
 

                                                  
63 BrB 6 kap 8 §. 



 

 80 

Referenser 
Beckman, K. (2006). Du är så vacker – om grooming, vuxnas kontakter 

med barn på Internet och den polisiära hanteringen. Examensarbete 
vid polisutbildningen. Växjö: Växjö universitet.  

Brottsförebyggande rådet, Brå (2006a). Hatbrott 2005. En samman-
ställning av polisanmälningar med främlingsfientliga, antisemitiska, 
homofobiska och vit makt-ideologiska motiv. Webbrapport 2006:3. 
Stockholm: Brå. < www.bra.se > 

Brottsförebyggande rådet, Brå (2006b). Ungdomar och brott åren 
1995–2005. Rapport 2006:7. Stockholm: Brottsförebyggande rådet. 

Calder, M. (2004). The Internet: potential, problems and pathways to 
hands-on sexual offending. I: Calder, M. (red.) Child sexual abuse 
and the Internet: Tackling the new frontier. Lyme Regis: Russell 
House Publishing.  

Centre for Innovation Law and Policy (2005). Safely Connected: Strate-
gies for Protecting Children and Youth from Sexual Exploitation 
Online. Centre for Innovation Law and Policy White Paper. To-
ronto: University of Toronto. 

Chibnall, S., Wallace, M., Leicht, C. och Lunghofer, L. (2006). I-Safe 
evaluation; Final report. Washington: National Institute of Justice. 

CHIS (2005). Child safety online. A digital manifesto. London: The 
Children’s Charities Coalition on Internet Safety. 

Crombie, G. och Trinneer, A. (2003). Children and Internet Safety: An 
evaluation of the Missing Program. A report to the Research and 
Evaluation Section of the National Crime Prevention Centre of Jus-
tice Canada. Ottowa: School of Psychology, University of Ottowa. 

Davidson, J. och Martellozzo, E. (2004). Educating children about sex-
ual abuse and evaluating the Metropolitan Police safer surfing pro-
gramme. London: University of Westminster och Metropolitan Po-
lice. 

Dagens Nyheter (20060517) Skammen kan komma långt efteråt. 
DS 2007:13. Vuxnas kontakter med barn i sexuella syften. Stockholm: 

Justitiedepartementet 
Edgardh, K. (1999). Adolescent sexuality and sexual abuse. Licentiatav-

handling. Stockholm: Karolinska institutet. 
Finkelhor, D., Mitchell, K. J. och Wolak, J. (2000). Online Victimiza-

tion: A Report on the Nation’s Youth. Alexandria: National Center 
for Missing & exploited Children. 

Forsberg, M. (2005). Ungdomar och sexualitet. En forskningsöversikt 
år 2005. Stockholm: Folkhälsoinstitutet. 

Fricker, R. D. och Schonlau, M. (2002). Advantages and disadvantages 
of online research surveys: Evidence from the literature. Field 
methods, 14, 347–367. 



 

 81 

Gallagher, B., Fraser, C., Christmann, K. och Hodgson, B. (2006). 
International and internet child sexual abuse and exploitation. 
Huddersfield: University of Huddersfield, Centre for Applied 
Childhood Studies.  

Grubin, D. (1998). Sex offending against children: Understanding the 
risk. Police Research Series Paper 99. London: Home Office. 

Home Office (2003). Good practice models and guidance for the 
internet industry on: Chat services, instant messaging, web based 
services. Home office task force on child protection on the internet. 
London: Home Office. 

Jessor, R. & Jessor, S. L. (1977). Problem behavior and psychosocial 
development: a longitudinal study of youth. New York: Academic 
Press. 

Kotchick, B., Shaffer A., Miller, K. och Forehand, R. (2001). Adolescent 
sexual risk behavior: a multi-system perspective. Clinical Psychology 
Review, Vol. 21, No. 4, 493–519. 

MacElroy, B., Mikucki, J. och McDowell, P. (2002). A comparison of 
quality in open-end responses and response rates between web-based 
and paper and pencil survey modes. Journal of Online Research  

 <http://www.ijor.org/archives/articles/quality_and_responserates_acr
oss_modes2.pdf> 

Martens, P. L. (1989). Sexualbrott mot barn. Presentation och diskus-
sion av några centrala teman inom forskningsområdet. Brå rapport 
1989:1, Stockholm: Brottsförebyggande rådet, Fritzes. 

Martens, P. L. (1998). Pedofili, barnpornografi och sexuella övergrepp 
mot barn. Stockholm: Brottsförebyggandet rådet, Fritzes. 

McAlinden, A.-M. (2006). ”Setting ’em up”: Personal, familial and in-
stitutional grooming in the sexual abuse of children. Social and Legal 
Studies, Vol. 15, 339–362. 

Medierådet (2005). Ungar och media 2005. Fakta om barns och ungas 
användning och upplevelser av medier. Stockholm: Medierådet, Ut-
bildnings- och kulturdepartementet. 

Medierådet (2006). Ungar och media 2006. Fakta om barns och ungas 
användning och upplevelser av medier. Stockholm: Medierådet, Ut-
bildnings- och kulturdepartementet. 

Mitchell, K. J., Finkelhor, D., och Wolak, J. (2001). Risk factors and 
impact of online sexual solicitation of youth. Journal of the Ameri-
can Medical Association, Vol. 285, No. 23,1–4.  

Mitchell, K. J., Finkelhor, D. och Wolak, J. (2005). The internet and 
family and acquaintance sexual abuse. Child Maltreatment, Vol. 10, 
No. 1, 49–60.  

Månsson, S.-A., Daneback, K., Tikkanen, R. och Löfgren-Mårtenson, L. 
(2003). Kärlek och sex på internet. Göteborg: Göteborgs universitet, 
Nätsexprojektet 2003:1. 



 

 82 

Nilsson, L. (2004). Sexuell exploatering av barn – vad döljer sig bakom 
sexualbrottsstatistiken? Bilaga 2, I: Sexuell exploatering av barn i 
Sverige. SOU 2004:71. 

O'Connell, R. (2003). A typology of child cybersexpolitation and online 
grooming practices. Preston: University of Central Lancashire, Cy-
bersex Research Unit.  

O’Connell, R. (2004). From fixed to mobile Internet: The morphing of 
criminal activity online. I: Calder, M. (red.) Child sexual abuse and 
the Internet: Tackling the new frontier. Lyme Regis: Russell House 
Publishing.  

O’Connell, R., Price, J. och Barrow, C. (2004). Cyber stalking, abusive 
cyber sex and Online grooming. A programme of education for teen-
agers. Preston: University of Central Lancashire, Cybersex Research 
Unit. 

Proposition 2004/05:45. En ny sexualbrottslagstiftning. 
Rädda Barnen (2005). Position paper regarding online images of sexual 

Abuse and other Internet-related sexual exploitation of children. 
Save the Children Europe Group. http://www.childcentre.info 
/projects/internet/abusiveimage/dbaFile12157.pdf 

SAFT (2003). Barnens eget liv på Internet – en undersökning om hur 
barn och ungdomar använder Internet. Rapport från SAFT (Safety, 
Awareness, Facts and Tools) projektet – ett EU projekt för säkrare 
användning av Internet bland barn och ungdomar. Stockholm: Me-
dierådet, Utbildnings- och kulturdepartementet.  

Sheridan, L. och Boon, J. (2005). Evaluation of models of good practice 
and guidance for the internet industry on chat services, instant mes-
saging and web based services. London: Home Office. 

SOU 2004:121 Slag i luften: En utredning om myndigheter, mansvåld 
och makt. Betänkande av Utredningen om kvinnofridsuppdragen. 
Stockholm: Statens Offentliga Utredningar. 

Stanley, J. (2001). Child abuse and the Internet. Child abuse prevention 
issues, No. 15. Melbourne: National Child Protection Clearing 
House, Australian Institute of Family Studies. 

Svedin, C. G. (2000). Sexuella övergrepp mot barn, orsaker och risker. 
Expertrapport, Art nr 2000-36-006. Stockholm: Socialstyrelsen. 

Svedin, C. G., & Priebe, G. (2004). Ungdomars sexualitet – attityder 
och erfarenheter. Avsnitt: Sexuell exploatering. Att sälja sex mot er-
sättning/pengar. Bilaga 3, I: Sexuell exploatering av barn i Sverige. 
SOU 2004:71. 

Virtual Global Taskforce (2005). Every child matters. Everywhere. 
Conference outcomes from an EU and Virtual Global Taskforce con-
ference on Protecting Children On-line. < 
http://www.virtualglobaltaskforce. com/ 
(S(1f2rkiqltuercu450klkayrk))/pdfs/Conference Outcomes.pdf > 

Wolak, J., Finkelhor, D. och Mitchell, K. J. (2004). Internet-initiated 
sex crimes against minors: Implications for prevention based on find-



 

 83 

ings from a national study. Journal of Adolescent Health, Vol. 35, 
No. 5,424-433. 

Wolak, J., Mitchell, K. J., och Finkelhor, D. (2003). Internet sex crimes 
against minors: The response of law enforcement. Alexandria, VA: 
National Center for Missing and Exploited Children. 

 



 

 84 

Bilaga. Tabeller 
Tabell 7. Bakgrundsinformation om deltagarna i Brå:s webbundersökning. 

 Andel av samtliga tillfrågade (%) 
(n=1019) 

  
Ungdomarnas ålder  
15 17  
16 36  
17 48  
  
Kön  
Man 46  
Kvinna 54  
  
Landsdel  
Norrland  14  
Svealand 44  
Götaland 43  
  
Urbaniseringsgrad  
Storstad/förort (Stockholm, Malmö, Göteborg) 37  
Annan stad 37  
Annan ort 26  
  
Hur ofta använder Internet  
I stort sett varje dag 87  
Flera gånger i veckan 10  
Mer sällan 3  
  
Ålder vid påbörjad Internetanvändning1  
Under 11 19  
11–12 36  
13–14 36  
15–17 9  

Not 1: Avser åldern när de tillfrågade började använda Internet mer än en gång i månaden under 
flera månader i följd. 
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Tabell 8. Utsatthet för oönskade sexuella kontakter via Internet respektive erfarenheter 
av Internetkontakter med personer minst fem år äldre som den tillfrågade skulle beskri-
va som sexuella på något sätt. (N=1019) 

 Andel av ungdomarna 

 Pojkar (%) Flickor (%) Samtliga (%) 

Oönskade kontakter  

Utsatthet  
Någonsin  22 68 47 
Senaste året 15 47 33 
  
Ålder vid första oönskade kontakt  
Under 12 år 0,2 7 4 
12 år 1 9 5 
13 år 3 15 10 
14 år 7 21 14 
15–17 år 12 15 13 
  
Kontakter med personer minst 5 år 
äldre 

 

Erfarenhet  
Någonsin 16 51 35 
Senaste året 10 29 20 
  
Ålder vid första kontakt med äldre 
person 

 

Under 12 år 0 4 2 
12 år 1 5 3 
13 år 2 11 7 
14 år 4 13 9 
15–17 år 9 17 13 
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Tabell 9. Redovisning av fördjupningsfrågor om den oönskade sexuella kontakt som 
de tillfrågade upplevde som mest obehaglig.  

 Andel av händelserna 

 Pojkar (%) 
(n=104)

Flickor (%) 
(n=372)

Samtliga (%) 
(n=476) 

Ålder vid kontakten  

Under 12 år 1 6 5 
12 år 7 10 10 
13 år 9 20 17 
14 år 28 32 31 
15–17 år 56 32 37 
  
Kontaktarens ålder  
Under 15 15 5 7 
15–17 40 18 23 
18–24 14 37 32 
25–35 6 18 15 
Över 35 7 7 7 
Vet ej 17 16 16 
  
Kontaktarens kön  
Man  35 96 83 
Kvinna 54 1 13 
Vet ej 12 3 5 
  
Känd eller okänd person  
Kände sedan tidigare utanför nätet 16 2 6 
Kom i kontakt först via Internet 73 93 89 
Vet ej 11 5 6 
  
Händelsen upplevdes som  
Inte alls obehaglig 56 18 26 
Lite obehaglig 21 43 38 
Ganska obehaglig 10 26 23 
Mycket obehaglig 14 14 14 
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Tabell 10. Översikt över de fall som ingår i undersökningen av sexualbrott anmälda till 
polisen. Antalet polisanmälningar, målsägande och misstänkta personer, samt köns- 
och åldersfördelning bland offren och gärningsmännen redovisas per kategori av 
polisanmälningar. 

 Anmälningskategori 

 1
Kontakt 

endast via 
Internet

2
Kontakt 

via Inter-
net och 
utanför

3
Offret 

kontaktat via 
Internet av 

vuxen tidig-
are bekant

4
Internet-

kontakter som 
resulterat i 

sexualbrott vid 
en träff utan- 

för nätet

 

Samtliga 
anmäl-
ningar 

  
Antal anmälningar (n) 179 45 22 69 315 
Andel av samtliga (%) (57) (14) (7) (22) (100) 
  
Finns skäligen misstänkt 
person (%) (19) (33) (86) (65) (36) 
  
Gärningsmannens kön1 (n=169) (n=44) (n=22) (n=69) (n=304) 
Man (%) 96 100 100 100 98 
Kvinna (%) 4 0 0 0 2 
  
Gärningsmannens ålder1 (n=85) (n=26) (n=22) (n=63) (n=196) 
Under 18 (%) 21 4 0 10 13 
18–24 (%) 34 19 32 29 30 
25–34 (%) 15 58 27 37 29 
35–44 (%) 21 12 27 19 20 
45 eller mer (%) 8 8 14 5 8 
  
Antalet målsägande (n) 233 48 26 71 378 
  
Målsägandens kön  
Pojke (%) 9 4 19 4 8 
Flicka (%) 91 96 81 96 92 
  
Målsägandens ålder  
Under 11 (%) 13 4 0 0 8 
11–12 (%) 31 21 15 8 24 
13–14 (%) 38 42 38 42 39 
15–17 (%) 18 33 46 49 28 
  
Genomsnittsålder 
(målsägande) 12,7 13,9 14,3 14,5 13,3 

Not 1: Antalet fall där information om gärningsmannens kön respektive ålder finns antingen i gärningsbeskriv-
ningen eller bland uppgifter om den misstänkta gärningsmannen anges i parentes för respektive brottskategori. 
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Tabell 11. Webbundersökningen: Respondenters erfarenheter av att få information om 
hur man använder Internet på ett säkert sätt.  

 Andel av samtliga 
respondenter (%) 

Fått undervisning i skolan    

Aldrig 68   
(flera jakande svar möjliga)   
Ja – av mina vanliga lärare 23   
Ja – av en person som bjöds in 8   
Ja – av någon annan vuxen i skolan 6   
   
Ålder då man först fick undervisning   
Under 13 år 8   
13–14 12   
15–17 12   
   
Ger skolan tillräckligt mycket information?   
(Bara dem som fått någon undervisning)   
Ja 16   
Nej 16   
   
Varifrån fått mest information om säker Internet-
användning 

  

Aldrig fått sådan information 19   
Mamma/pappa 18   
Lärare/andra vuxna i skolan 8   
Kompisar 11   
Själv hittat information på nätet 27   
Annat håll 17   
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Tabell 12. Multipel logistisk regressionsanalys med erfarenhet av en sexuell kontakt 
innan femtonårsåldern med en person som var minst fem år äldre som beroende 
variabel. Kön, olika nätbeteenden samt erfarenhet av skolundervisning innan femton-
årsåldern som oberoende variabler. Analysen avser ungdomar som började använda 
Internet regelbundet innan femtonårsåldern. 

*p<,05 **p<,01  

 
Tabell 12 redovisar regressionsmodeller för flickor respektive pojkar 
över korrelationen mellan att ha fått skolundervisning om hur man an-
vänder Internet på ett säkert sätt innan femtonårsåldern och sanno-
likheten för att ha haft någon form av sexuell kontakt med en person 
som var minst fem år äldre innan man fyllde 15. För att kunna kontrol-
lera för skillnader i ungdomarnas nätbeteenden tillfrågades responden-
terna vilka av ett antal olika aktiviteter som de oftast ägnade sig åt un-
der sitt första år av regelbunden Internetanvändning. Ungdomarnas svar 
på dessa frågor har inkluderats i modellen som oberoende variabler. 
 Regressionskoefficienterna redovisas i form av oddskvoter. Oddskvo-
ten för variabeln ”Ingen undervisning” uttrycker med vilken faktor odd-
set för att ha blivit föremål för denna typ av sexuell kontakt ökar eller 
minskar för dem som inte fått någon undervisning om Internetsäkerhet 
innan femtonårsåldern jämfört med dem som inte fått någon sådan un-
dervisning, allt annat lika (det vill säga att de övriga oberoende variab-
lerna hålls konstanta). Oddskvoterna för de övriga oberoende variab-
lerna visar med vilken faktor oddset för att bli föremål för denna typ av 
sexuell kontakt ökar eller minskar för dem som ägnat tid åt en viss typ 
av Internetaktivitet, jämfört med dem som inte uppgett denna aktivitet. 
En oddskvot större än ett innebär att en viss typ av Internetaktivitet är 

 Beroende variabel 

 Sexuell kontakt med en  
person som var minst fem år  

äldre innan man fyllde 15 

Oberoende variabler Flickor 

(n=500)

Pojkar  

(n=427) 

Chatta med personer jag känner sedan tidigare 0,9 1,3 
Chatta med okända personer 2,9** 1,8 
Vara på så kallade ”communities” 2,2** 0,9 
Läsa/skicka e-post 1,3 1,6 
Göra läxor och skolarbeten 0,7 1,0 
Söka information om annat än skolarbete 1,1 0,6 
Ladda ner musik, film, spel eller program 1,0 1,5 
Spela spel 1,2 1,4 
Surfa för nöjes skull 0,9 1,1 
Kolla på sexbilder/sexfilmer - 2,4 

Ingen undervisning (innan 15 år) 1,8* 0,8 
Konstant 0,2** 0,04** 
Modell chi2 52,5** 7,7 
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förknippad med en ökning i sannolikheten att ha blivit föremål för en 
sexuell kontakt från en person som var minst fem år äldre. 
 Det framgår av analysen att när man konstanthåller för skillnader i 
de typer av aktiviteter respondenterna ägnat sig åt när de vistats på In-
ternet, är flickor i detta urval som inte fått någon undervisning om In-
ternetsäkerhet överrepresenterade bland dem som uppger att de haft en 
sexuell Internetkontakt med en person som var minst fem år äldre innan 
de fyllde 15.  
 Bland pojkarna (där antalet utsatta är mycket litet) är det ingen av de 
oberoende variablerna som är signifikant korrelerad med en ökad eller 
minskad risk för sexuella kontakter från äldre personer innan femton-
årsåldern. På grund av den låga utsatthetsprevalensen bland pojkarna 
skulle emellertid ett större urval av respondenter behövas för att kunna 
genomföra en ordentlig analys av frågan inom denna grupp. 
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