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Sexual crimes against children on the internet 

Online perpetrators strategies to exploit children 

Abstract 

Sexual crimes against children on the internet are recognized as a serious 

and growing problem world-wide. With the new technology that is 

constantly evolving, new opportunities are being created for perpetrators to 

exploit children on the internet. The purpose with this systematic literature 

review was to gain an increased understanding of how perpetrators approach 

and abuse children on the internet and what types of sexual offenses against 

children that occur on the internet. The review included fifteen scientific 

papers analyzed with a qualitative content analysis. The analysis resulted in 

four main categories; public chat rooms, strategy, physical meetings, and 

types of sexual offenses against children on the internet, and eight 

subcategories; relationship, extortion, grooming, manipulation, avoid being 

discovered child pornography, sex trade and digital meeting forums. By 

creating credible relationships, grooming, extortion and manipulation, 

children are exploited to commit sexual activities that may include sex. The 

crime usually starts with communication through public chat rooms that 

allow users to communicate via direct message, audio and video chat. The 

conversation is then developed into more sexual subjects where the 

perpetrator uses different strategies to meet the child in reality, get nude 

pictures or in other ways utilize the child. By ensuring that the child has not 

spoken to someone about their relationship, they secure their opportunity 

not to get caught. The crime can be done in various ways, partly through 

rape, sex trafficking and child pornography. The study discusses the 

juridical problems that can occur with instruments measuring child 

pornography and the definition of a child.  Future research should focus on 

opportunities to limit access to exposure materials and web pages that allow 

adult individuals to communicate with children with purpose of sexual 

interactions.  
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Sexualbrott mot barn på internet  

Online förövares strategier för att utnyttja barn 

Sammanfattning 

Sexualbrott mot barn på internet har blivit ett världsproblem som ständigt 

växer. Med den nya teknologin som konstant utvecklas bildas även nya 

möjligheter för förövare att utnyttja barn på internet. Syftet med denna 

litteraturstudie var att få en ökad förståelse för hur förövare går tillväga för 

att utnyttja barn på internet samt vilka typer av sexualbrott mot barn som 

förekommer på internet. Studien inkluderade femton vetenskapliga artiklar 

som analyserats med en kvalitativ innehållsanalys. Analysen resulterade i 

fyra huvudkategorier; offentliga chattrum, strategi, fysiska möten, och typer 

av sexualbrott mot barn på internet samt åtta underkategorier; relation, 

utpressning, gromning, manipulation, undvika upptäckt barnpornografi, 

sexhandel och digitala mötesforum. Genom att skapa trovärdiga relationer, 

gromning, utpressning och manipulation utnyttjas barn till att begå sexuella 

aktiviteter som kan inkludera sex. Brottet börjar oftast med kommunikation 

genom offentliga chattrum som tillåter användare att kommunicera via 

direkta meddelande, ljud och videochatt. Samtalen utvecklas sedan till mer 

sexuella ämnen där förövaren använder olika strategier för att bland annat 

träffa barnet i verkligheten, få nakenbilder eller på andra sätt utnyttja barnet. 

Genom att försäkra sig om att barnet inte talat om för någon om deras 

relation säkrar de sin möjlighet att inte åka fast. Brottet kan ske på olika sätt 

dels genom våldtäkt, sexhandel och barnpornografi. Studien diskuterar de 

juridiska problem som kan uppstå med mätning av barnpornografi och 

definitionen av ett barn. Vidare bör framtida forskning fokusera på 

möjligheter att begränsa åtkomsten till exponerande material och webbsidor 

som tillåter vuxna individer att kommunicera med barn på ett sexuellt sätt.  

 

Nyckelord: Barnpornografi, gromning, internet, barnövergrepp, brottslighet, online förövare 
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Online förövares strategier för att utnyttja barn 

Det finns en idé om att de flesta sexualbrotten som begås mot barn utspelar sig i hemmet, av 

någon i familjen eller en bekant, oftast en man (Jewkes & Wykes, 2012). Men under sena 

1990- talet har politikernas, polisens och samhällets fokus kring sexualbrott mot barn skiftat 

riktning. Från att alla investeringar lagts till brott i “verkligheten” började det även läggas mer 

vikt på hot från främlingar online, och farligheterna med offentliga webbsidor.  Jewkes & 

Wykes (2012) menar att online förövare är samhällets nya monster som lagen ofta misslyckas 

att skydda barnen från.  

Sexuella övergrepp förekom innan internet fick ett genomslag men användningen av 

nya nätverkssajter har lett till att individer med ett sexuellt intresse för barn har fått en ökad 

möjlighet att utöva olika typer av sexuella övergrepp (Kierkegaard, 2008). Barnpornografi är 

ett relativt nytt begrepp inom fenomenet sexuellt ofredande, och konsumeras allt mer och 

mer. Barnpornografi används även för att begå ett fler antal brott mot barn på internet, dels 

genom produktion, distribution och gromning (Prince, Lambie & Krynen, 2015: Beech, 

Elliott, Birgden & Findlater, 2008). Internet har underlättat för individer som utsätter barn för 

sexuella övergrepp. Det är estimerat att 20,000 oanständiga bilder på underåringar laddas upp 

på nätet varje vecka och att industrin är värd över 20 miljarder dollar (Prince m fl., 2015). 

Med en ökad tillgänglighet av internet och dess innehåll, samt en ökning av produktion av 

barnpornografi kommer det sexuella utnyttjande av barn och dess negativa konsekvenser att 

fortsätta (Prince m fl., 2015).  

Trots de oändliga förmånerna som finns med internet, så som jobbmöjligheter, 

utbildning och nöje, så används internet dessvärre i stor utsträckning för att begå en variation 

av brott, som sexhandel, våldtäkt och få barn att exponera sig framför en webbkamera 

(Kloess, Beech, Leigh & Harkins, 2014: Mitchell, Jones, Finkelhor & Wolak, 2011: Wolak, 

Finkelhor & Mitchell, 2004: Williams, Elliott & Beech, 2013). Internet Watch Foundation är 

en välgörenhetsorganisation baserad i England och arbetar för att minska sexualbrott mot barn 

på internet. År 2013 identifierade denna organisation 12,182 webbsidor med material 

innehållande bilder på sexuella övergrepp mot barn. Dessa siffror motsvarar en ökning på 49 

% sedan 2009 (Prince m fl., 2015). Antalet arresteringar och domar för barnpornografi har 

ökat betydligt över tid, vilket även tyder på en ökning av denna typ av förövare (Prince m fl., 

2015).  Det finns flertal organisationer och myndigheter som arbetar för att minska sexuella 

övergrepp mot barn på internet, men genom internets möjlighet att vara anonym och förfalska 

sin identitet blir det svårt för polisen att identifiera alla brottslingar (Balfe m f.l, 2015).  
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Såldes är syftet med denna litteraturöversikt att ge en översikt över befintlig vetenskap 

om sexualbrott mot barn på internet. Mer specifikt kommer den föreliggande studie presentera 

forskning om hur vuxna personer går tillväga för att sexuellt utnyttja barn på internet samt 

redogöra för vilka sexualbrott mot barn som förekommer på internet.  

Övergrepp mot barn på internet  

Generellt definieras internetbrottslighet som en kriminell aktivitet som utförs via internet, där 

dator och nätverk används som hjälpmedel (Hu, Chen & Bose, 2013). Kriminaliteten på 

internet tar sig i uttryck via fysiska eller virtuella handlingar och kan orsaka allvarliga skador 

(Interpol, 2019). Vissa förövare använder internet för att initiera fysisk kontakt, såsom 

gromning och annan icke fysisk kontakt, som till exempel att ladda ner barnpornografi (Balfe, 

Gallagher, Balfe, Brugha,  & Hackett, 2015). Brottslighet på internet är något som Interpol 

(2019) menar är ett snabbt växande område av olika typer av brott. Allt fler brottslingar 

använder sig av internets tillgångar, bekvämlighet och anonymitet för att begå sexuella 

övergrepp mot barn (Kloess, Beech, Leigh & Harkins, 2014). 

Sexuella övergrepp mot barn är en gärning som innebär att ett barn deltar i någon form 

av sexuell aktivitet med en vuxen som är äldre och därmed fysiskt större än barnet. Barnet blir 

sett som ett sexobjekt av förövaren för att tillfredsställa han eller hennes egna sexuella behov, 

förutsatt att barnet inte har någon möjlighet att avstå från att delta i gärningen. Anledningen 

till att barnet inte har möjlighet att avstå från deltagandet kan bero på barnets rädsla, brist på 

kunskap och erfarenhet, eller på grund av förövarens användning av hot och våld (Frangez, 

Klancnik, Karer, Ludvigsen, Konczyk, Perez, Veijalainen & Lewin, 2015). Sexuella 

övergrepp mot barn är en av de allvarligaste brottsliga förseelserna och kommer i variation av 

handlingar som kommer att beskrivas i denna studie (Fragez m f.l, 2015). Forskning visar att 

barn som blivit utsatta för sexuella övergrepp sällan går oskadda, nästan alla barn lider av 

långsiktiga fysiska och emotionella skador som förblir under ungdom och vuxen ålder. Det 

finns även ett starkt samband mellan barn som faller offer för sexuella övergrepp och 

tonårsgraviditet, vuxenprostitution och brottsligt beteende (Estes & Weiner, 2001). Nya 

upptäckter och information inom detta fält kan bidra till bekämpningen av sexuella övergrepp 

och dess följder.  

Förövare som kontaktar barn på internet använder en rad olika manipulativa strategier, 

allt från komplimanger, smickrande fraser som får barn att känna sig speciella till hot och 

utpressning (Kloess, Smith, Giachristis, Long, Shipey & Beech, 2015). För att få barn 

engagerade kan förövaren introducera sexuella ämnen, visa barnpornografi och använda 

manipulation i form av mutor och presenter. Genom att använda dessa metoder hoppas 
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förövaren på att stimulera en sexuell nyfikenhet hos barn och därmed minska deras motstånd. 

Vidare används dessa metoder för att normalisera beteenden i materialet samt validera 

sexuella relationer mellan barn och vuxna (Kloess m f., 2015).   

 Gromning är ett av de vanligast sätt vuxna personer går tillväga för att utsätta barn för 

sexuella övergrepp, när gromning utförs via internet kallas det nätgromning. Nätgromning är 

den process som den föreliggande studien kommer utgå ifrån genom hela studien. Begreppet 

beskriver processen när en vuxen person försöker skapa ett vänskapsband med ett barn i 

försök att få barnets förtroende och tillit för att skapa ett slags samtycke hos barnet för den 

sexuella gärningen. Detta i syfte att utnyttja barnet sexuellt med teknologi, exempelvis via 

användandet av en webbkamera eller att arrangera ett fysiskt möte (Williams m f.l, 2013). Det 

Europeiska online gromning projektet etablerades för att förstå olika sätt förövare använder 

sig av för att kommunicera och ”groma” barn på över internet (Gottschalk, 2011). Genom 

intervjuer med dömda gromning förövare framkom det att alla interaktioner som förs med 

barn inte slutar i ett fysiskt möte. Istället används gromning även för att engagera barn till 

sexuella aktiviteter på internet för förövarens sexuella tillfredställelse (Kloess, Giachristis & 

Beech, 2019). Gomning är en bred process där olika strategier och tillvägagångsätt kan 

användas i försök att utnyttja barn, bland annat kan barnpornografi involveras i processen för 

exempelvis utpressning och hot (Black, m f.l, 2015: Malesky, 2007). 

Definitionen av begreppet barnpornografi varierar. Denna uppsats använder sig av den 

definition som används i USA av Federal Bureau of Investigation (FBI). FBIs definition 

menar att barnpornografi utgör visuella avbildningar av faktiska barn som är medverkande i 

sexuellt exponerande beteende (Leary, 2010). Sexuellt exponerande beteenden innebär 

verkliga eller imiterade samlag mellan personer av samma eller motsatt kön, inklusive onani, 

oral och analt samlag. Vidare innefattar definitionen en viss brutalitet i materialet, som ett 

sadistiskt övergrepp och någon form av exponering av könsorgan (Leary, 2010: Beech m f.l, 

2008). Begreppet används även i domstolsbeslut och i juridiska sammanhang, dock saknas det 

ett internationellt instrument för mätning av begreppet (Frangnez m f.l, 2015: Gillespie, 

2018). Vidare kan barnpornografi komma i flera former som fotografi, text, video och 

ritningar (Gillespie, 2017). Material som innehåller barnpornografi betraktas som skadligt och 

är dessutom olagligt i många länder. Tillgången och distributionen av sådant material har 

skapat stor oro i samhället (Internet Watch Foundation, 2010). Barnpornografi är skadligt för 

hela samhället, speciellt för barnet och dennes fysiska och psykiska hälsa (Hu m.fl.,2013). Då 

barnpornografi har ökat rejält de senaste åren, har även flera länder höjt straffet mot 

barnpornografi för att skydda barn från sexuella övergrepp och utpressning (Hu m.fl.,2013). I 



20 
SEXUALBROTT MOT BARN PÅ INTERNET 
 

Sverige är det olagligt för vuxna människor att utföra sexuella handlingar med barn under 

femton år. Enligt brottsbalken (SFS 2018:618) kap 4 § 6 blir ”den som, med ett barn under 

femton år, genomför ett samlag eller en annan sexuell handling som med hänsyn till 

kränkningens allvar är jämförlig med samlag, döms för våldtäkt mot barn till fängelse i lägst 

två och högst sex år”.  

Det är inte ovanligt att barn blir sexuellt utpressade med pornografiskt material av 

vuxna förövare. Sexuell utpressning av barn på internet är baserat på förövarens handlingar, 

där han eller hon kräver fördelar från ett barn med hot om att publicera oanständiga bilder av 

barnet på internet, eller skicka bilder till barnets familj och vänner. Materialet kan användas 

för att hota barn och tvinga de till att träffas i verkligheter eller att begå sexuella aktiviteter 

framför kameran (Kopecky, 2015). Sexuell utpressning är nära relaterat till barnpornografi 

och gromning men har andra egenskaper där internet är en grundläggande faktor. Detta 

betyder att kommunikationen mellan förövare och offer tar plats på internet och aldrig 

förflyttas till en fysiks miljö. Den andra egenskapen som kännetecknar sexuell utpressning är 

makt och kontroll. Taylor & Quayle (2003) menar att ju yngre offret är, desto större blir 

obalansen av makt mellan barnet och förövaren. Vad gäller den kommunikativa förmågan, 

blir det svårare för yngre barn att avslöja eller artikulera övergreppet (Taylor & Quayle, 

2003). Den potentiella reaktionen som kan förväntas från familj och vänner leder till att 

barnet blir överväldigat av en känsla av förlägenhet och förtvivlan, och så småningom 

uppfyller gärningsmannens order (Acar, 2016). När det gäller sexuell utpressning visar 

forskning på att när fallet inkluderar flickor och barn med homosexuella tendenser är 

sannolikheten att söka hjälp eller få stöd från familj och vänner betydligt lägre (Acar, 2016).  

Personer som är involverade i barnpornografi eller så kallat gromningbrott etablerar ofta 

falska identiteter, till exempel genom att använda alias i chattrum och andra sociala nätverk, 

eller ibland till och med låtsas vara barn själva (Balfe m f.l, 2015). Trots detta avslöjar 

förövaren ibland en överraskande mängd information om sig själv när de handlar om detaljer 

som deras verkliga namn, initialer, yrken och födelsedatum (Balfe m f.l, 2015). Internet har 

en hel del funktioner som bidrar till många möjligheter, men dessvärre har det också sina 

nackdelar. Durkin (1997) föreslår fyra sätt på vilka internet kan utnyttjas av sexualförbrytare: 

(1) att sälja barnpornografi, (2) att lokalisera barn i syfte med att sexuellt utnyttja de (3) att 

engagera sig i olämplig kommunikation med barn på internet (4) att etablera och engagera sig 

i sociala nätverk med andra individer som har ett sexuellt intresse för barn. Utvecklingen av 

internet och den digitala tekniken har lett till att online-distributionen av material med 
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innehåll av sexuella övergrepp mot barn blivit en global fråga och har därför fått stor 

uppmärksamhet världen runt (Internet Watch Foundation, 2010). 

 Barnkonventionen definierar vilka rättigheter som bör gälla för barn i hela världen 

oavsett barnets omständigheter. Enligt barnkonventionen definieras ett barn som en person 

under 18 år. På grund av barnkonventionens internationella definition kommer denna studie 

att definiera barn som en person upp till 18 år. Dels för att studien inte exkluderar studier från 

andra länder, vilket innebär att studien sannolikt kommer behandla artiklar utförda i andra 

länder, dessutom för att definitionen av barn runt om i världen varierar. Regeringens 

proposition till riksdagen för en ny sexualbrottslagstiftning menar att barn upp till 18 är i 

behov av ett straffrättsligt skydd mot vissa sexuella handlingar (Prop. 2004/05:45 s.63).    

En amerikansk studie rapporterar att barn numera börjar använda internet vid en tidig 

ålder (Mitchell, Wolak & Finkelhor, 2005). Av barn under 6 år är det 25 % som har tillgång 

till internet regelbundet, och 59 % av barn mellan 6 till 9 år använder internet dagligen (Time, 

2011). En annan studie rapporterar att 1 av 5 flickor och 1 av 10 pojkar faller offer för 

sexuella övergrepp på ett eller annat sätt innan de hinner fylla 18 år (Acar, 2017). Barn är 

"levande på internet” och detta leder till att de engagerar sig i att ta risker online (Mitchell m 

f.l, 2005).  Detta argumenteras med den växande teknologin som förenklar tillgången till barn 

för förövaren. Utvecklingen och det ökande användandet av internet möjliggör för brottslingar 

att elektroniskt utsätta barn för sexuella övergrepp, genom bland annat webbkamera, och 

sexuella chatt konversationer (Acar, 2017: Davidson & Gottschalk, 2011).   

Individer som tar kontakt med barn på internet i syfte om att träffa de i verkligheten, 

och de som laddar upp inspelningar på deras brottsliga handlingar, anses ta större risker att bli 

ertappade av polisen än individer som enbart är konsumenter av barnpornografi (Bourke & 

Hernandez, 2009). Forskning visar på att individer som konsumerar barnpornografi för 

ekonomisk vinst ofta inte betalar för att få tillgång till bilder och videos på grund av rädslan 

att bli ertappade på grund av deras kredituppgifter (Balfe m f.l, 2015). Av den anledningen 

verkar vissa brottslingar slutat med att betala för barnpornografi med spårbara betalningssätt, 

och har istället bytt till anonyma betalningssystem. Forskning visar att de som driver 

kommersiella barnpornografiska sajter oftast är organiserade brottslingar (Balfe m f.l, 2015). 

Dock visar forskning på att individer som inte tar brottet till ”verkligheten”, faktiskt kan vara 

involverade i oupptäckta brott som sker i verkligheten, som att resa till platser som är kända 

för sexhandel (Bourke & Hernandez, 2009). Dessa individer är medvetna om riskerna som 

kan medföras av att försöka träffa barn i verkligheten, och försöker kontrollera dem genom 

manipulation. De kan tillexempelvis förflytta kommunikationen från chattforum till 



20 
SEXUALBROTT MOT BARN PÅ INTERNET 
 

kommunikation på e-post (Bourke & Hernandez, 2009). Som tidigare forskning visar begås 

sexuella övergrepp mot barn i olika syften och på olika sätt, för att förklara detta används 

Beech m f.l, (2008) Sullivan och Beech, (2003) typologier. Typologierna hjälper att förstå 

vilka olika typer av individer som begår sexualbrott på internet och deras motiv. Genom att 

förstå detta går det utifrån tidigare forskning även att se vilka brott som är mest 

förekommande för typologierna.  

Teori 

Flera forskare som Beech m f.l, (2008) Sullivan och Beech, (2003) har föreslagit olika 

typologier av personer som använder internet för att få tillgång till barnpornografi. Dessa 

typologier omfattar fyra grupper av individer: periodiskt lystna, bara fantasi, direkt 

viktimisering och kommersiellt utnyttjande. Den första gruppen förklaras vara individer som 

periodvis är våldsamma förövare. Personer i denna typologi konsumerar barnpornografi 

impulsivt eller av allmän nyfikenhet. Beteendet är sporadiskt och ses potentiellt som ett 

bredare intresse för pornografi som inte nödvändigtvis är relaterat till ett specifikt sexuellt 

intresse för barn. Den andra typen kan kallas för “bara fantasi” typen. Här förklaras de 

personer som har tillgång till material för att tillfredsställa sitt sexuella intresse hos barn, dock 

har dessa personer inte någon känd historia av sexual brott. Den tredje typen förklarar 

brottslingar som utnyttjar online teknik med syfte att begå kriminella handlingar, som 

sexuella övergrepp och gromning, och är kanske den farligaste typen bland de fyra. Den sista 

typen beskriver individer som producerar eller handlar barnpornografi i utbyte mot 

ekonomisk vinning, (Elliott & Beech, 2009). Innan en person börjar utsätta barn för 

övergrepp måste någon grad av motivation att utnyttja ett barn vara närvarande (Craven, 

Brown & Gilchrist, 2007). Typologierna som beskrivs ovan motiveras av olika faktorer som 

kan innebära ett sexuellt intresse för barn eller ett ekonomiskt intresse. Teorin syftar till att 

beskriva hur barnpornografi används och i vilket syfte personen utnyttjar materialet. Teorin 

används för att förstå vilka brott som kan begås och hur de kan begås.  

O’Connell (2003) förklarar hur förövare använder internet för att underlätta utnyttjandet 

av barn. O’Connell menar att tillgänglighet, möjlighet och sårbarhet är faktorer som 

förekommer vid digital kommunikation och underlättar för förövaren att ta kontakt med barn. 

Tillgängligheten att nå barn över internet är lättare, då föräldrar oftast är mer vaksamma på 

barnets omgivning i det ”verkliga livet” (O’Connell, 2003). Dessutom visar forskning på att 

internet ger en större möjligheter för vuxna med ett sexuellt intresse för barn att få tillgång till 

barnet via kommunikation på olika webbsajter, ofta medan barnet är i närvaro av sina 

föräldrar (O’Connell, 2003). Kommunikationen mellan offer och förövare tar plats när båda 
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befinner sig i sin respektive ”verklighet”, det vill säga i sin hemmiljö, med delar en privat 

”virutal space”, som är någon form av kommunikation som förkommer på internet. O’Connell 

(2003) menar att tillgängligheterna och möjligheter blir fler och fler när barnet flyttar sig från 

sin ”verklighet” till den digitala världen. Den potentiella tillgängligheten som kommer med 

mobiler och datorer, underlätta för vuxna med ett sexuellt intresse för barn att kommunicera 

med de via internet, vilket i sin tur kan leda till sexuellt utnyttjande av barn i olika former 

(O’Connell, 2003). Den potentiella sårbarheten hos barn för att bli utsatta för sexuella 

övergrepp, har visat på ett samband med internet aktivitet. Detta kan förklaras genom, 

exempelvis den lätta tillgängligheten av barnpornografi, som ger en vuxen med ett sexuellt 

intresse för barn möjlighet att exponera dessa bilder eller videos för barn som en strategi att 

minska motstånd från barnet. Vidare kan förövaren använda exponering som ett medel för att 

tvinga barnet att hålla aktiviteten hemlig genom hot att berätta för barnets föräldrar att 

han/hon har konsumerat pornografi. Dessutom kan MMS- och videomeddelande göra det 

svårare för ett barn att avvisa en förfrågan på en bild och utförandet av sexuella handlingar 

(O’Connell, 2003). Forskning visar även att dessa förövare generellt värderar internet på 

grund av tillgängligheten, överkomlighet och kanske allra viktigast anonymitet (Mitchell, 

Finkelhor & Wolak, 2005: Davidson & Gottschalk, 2011). Genom internets förutsättningar till 

den lätta tillgängligheten, möjligheter och barnets sårbarhet förenklar det förövarens 

utnyttjande av barn oberoende av i vilket syfte brottet begås. Brott som begås för ekonomisk 

vinning eller för att direkt skada barnet tycks inte försvåras då internet dessvärre förenklar 

utnyttjandet av barn. Anledningarna kan vara att barn som är så pass unga är mer sårbara och 

lättare att manipulera men även deras användande av internet som gör de tillgängliga för 

förövare att nå. Teorin syftar till att förklara vilka faktorer hos internet som underlättar för 

förövare att utnyttja barn på. Relevansen i detta är att förstå internets betydande roll i 

sammanhanget, då internet verkar vara en viktig funktion för sexualbrott mot barn.   

Kunskapslucka och syfte  

Det debatteras inom politiken och polisen om huruvida internet kan anses vara ansvarig 

för skapandet av problemet med att barn blir sexuellt utnyttjande på internet, dock saknas det 

fortfarande tillräckligt med forskning inom detta område. Då internet och dess tillgångar 

ständigt utvecklas bör forskningen även uppdateras kontinuerligt för att identifiera 

omständigheterna inom detta fenomen.  I nu lägen har forskning fokuserat mycket på 

internetmobbning och preventionsinsatser när det gäller brottslighet på internet. Vad gäller 

tillvägagångsätt och karaktär av brott finns det fortfarande lite forskning i jämförelse med 

frekvensen av denna typ av brottskategori. Däremot finns det i högre utsträckning forskning 
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om karaktärsdrag hos individer som begår sexual brott, inklusive sociodemografiska faktorer. 

Burke, Sowerbutts, Blundell & Sherry (2002) menar på att majoriteten av de individer som 

konsumerar barnpornografi är vita män mellan 25-50 år, oftast utan kriminell bakgrund. De 

har ofta en relativt hög intelligens och utbildning, dessutom är de oftast anställda och befinner 

sig i en parrelation till skillnad från individer som begår sexualbrott mot barn i verkligheten 

(Burke, m f.l, 2002). Om fokus endast riktas mot personer med dessa karaktärsdrag är det 

möjligt att missa resterade grupper som även begår sexualbrott mot barn på internet. Det kan 

möjligtvis även leda till svårigheter att identifiera dessa förövare då det är sannolikt att de inte 

betraktas som typiska förövare som förgriper sig på barn, istället betraktas de som ”normala” 

och pålitliga av samhället. Det är även tänkbart att individer med en relativt hög intelligens 

hittar smartare sätt att begå brott på för att undvika upptäckt. Av den anledningen är det 

viktigt att en översikt över befintlig vetenskap om vilka tillvägagångsätt som används för att 

utnyttja barn på internet, samt vilka brott som begås.  När tillvägagångssätt identifieras kan 

förebyggande arbete underlättas genom att myndigheter kan uppmärksamma olika forum och 

beteenden på internet, utan fokus på specifika grupper av individer. 

Sexuellt utnyttjande av barn på internet har blivit ett världsproblem som kräver 

kvalificerade åtgärder (Beech, m f.l, 2008). Genom att förstå strategier till sexuella övergrepp 

mot barn är viktigt för både förebyggande arbete och behandling. Det möjliggör även för 

myndigheter som polis och brottsförebyggande organisationer att kunna identifiera mönster 

innan brottet faktiskt äger rum och förhoppningsvist förhindra dessa typer av brott. Såldes är 

syftet med denna litteraturöversikt att få en ökad förståelse för hur förövare går tillväga för att 

utnyttja barn på internet samt vilka typer av sexualbrott mot barn som förekommer på 

internet. Mer specifikt kommer följande frågeställningar besvaras:  

Vilka tillvägagångssätt använder sig förövare på internet för att utnyttja barn? 

Vilka typer av sexualbrott mot barn har forskning identifierat som förekommande på internet?  

 

Metod 

För att besvara studiens frågeställningar utfördes en litteraturöversikt där en systematisk 

ansats användes. För att nå en systematik i litteraturöversikten applicerades så långt som 

möjligt de steg som en systematisk litteraturöversikt eftersträvar. En systematisk 

litteraturöversikt innefattar generellt fem steg som är väsentliga för genomförandet av studien 

(Khan, Kunz, Kleijnen & Antes, 2003). Det första steget innebär att studien har en 

frågeställning som är specificerad, tydlig och strukturerad innan granskningsarbetet påbörjats. 

Därefter bör översikten identifiera relevanta studier genom en litteratursökning, där artiklar 



20 
SEXUALBROTT MOT BARN PÅ INTERNET 
 

väljs ut baserat på inklusions- och exklusionskriterier. Efter det görs en kvalitetsbedömning 

där trovärdigheten på de utvalda artiklarna granskas genom en anpassad kvalitetschecklista. 

Det fjärde steget är sammanställning av vetenskap som görs via olika analyser för att utforska 

skillnader och likheter mellan artiklarna. I denna översikt analyserades resultaten genom en 

innehållsanalys där kategorier med liknande innehåll identifierades för att ge en 

sammanfattande text över samtliga inkluderade artiklar. Det sista steget i en systematisk 

litteraturöversikt involverar tolkningen av resultaten, där det viktigt att ta hänsyn till 

potentiella bias som kan uppstå (Khan m f.l, 2003). Denna studie följer alltså dessa steg så 

mycket som möjligt. 

Att använda sig av en systematisk granskning av litteratur ökar validitet, tydlighet och 

trovärdighet. En annan fördel är att en stor mängd information kan tillgodoses (Booth, Sutton 

& Papaioannou, 2016).  

Litteratursökning 

          För att hitta relevant information om hur förövare går tillväga för att utnyttja barn på 

internet och vilka sexualbrott som förekommer på internet utfördes en sökning i följande 

databaser: Criminology Collection, Primo, PubMed/Medline, PsycINFO, Criminal Justice 

Abstract, Social Science Premium Collection och Campbell Collaboration under februari, 

2019. Olika kombinationer av följande söktermer användes för att identifiera artiklar: Child 

sexual abuse, kids, youth, internet, pornography, online, the dark web, “child” och process. 

För att bredda sökningen förkortades en del sökord till: sex* crime, offend*, pornograp*, 

vilket innebär att artiklars titel med olika böjningar av de orden även framkommer i 

sökningen. I psychINFO gjordes sökningen i Theasaurus för att specificera sökningen till 

studies syfte. Första steget i sökningen genomfördes i 6 antal databaser vilket var följande 

Criminology Collection, PubMed/Medline, PsycINFO, Criminal Justice Abstract, Social 

Science Premium Collection och Campbell Collaboration. Följande sökord och kombinationer 

av sökord användes i samtliga databaser: Child sexual abuse, kids, youth, internet, 

pornography, online, the dark web, “child”, process och Child sexual abuse online process, 

internet child offend, Internet youth/kids pornography och child sex abuse internet. 

Ytterligare sökningar gjordes i databasen Primo i syfte att hitta så mycket information kring 

studiens frågeställningar. Slutligen gicks referenslistorna igenom från de studier som tillslut 

kom att inkluderas i översikten för att säkerställa att ingen rimlig information missats.  
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Inklusionskriterier 

För att artiklar skulle ingå i den aktuella litteraturöversikten behövde de uppfylla 

följande kriterier: a) artikeln ska vara publicerad i en peer-reviewed journal/tidskrift, b) 

artikeln bör vara skriven på engelska eller svenska, c) artikeln bör finnas i fulltext, d) artikeln 

studerar barn som offer och förövare som vuxen, e) artiklarna definierar barn upp till 18 år f) 

brottet initieras på internet, g) artikeln inkluderar information som var i enlighet med denna 

studies syfte, samt h) artikeln förhåller sig väl till etiska aspekter. Eftersom att nätbrottslighet 

är ett område som uppmärksammats på senare tid, valdes inga begränsningar gällande årtal. 

Syftet med detta var att få tillgång till så mycket information som möjligt. Totalt inkluderades 

15 vetenskapliga artiklar, se Figur 1.  

Exklusionskriterier 

         Artiklar som inte valdes till den aktuella litteraturöversikten inkluderade följande 

kriterier: a) brotten skedde i verkligheten, b) offret var över 18 år c) artikeln besvarade inte 

studiens syfte, eller d) artikeln nämnde inte etiska övervägande. 

Kvalitetsbedömning  

 Kvalitetsbedömning används för att bedöma tillförlitlighet i relevanta artiklar utifrån 

kriterier för kvalitativ och kvantitativ forskning. Artiklar som ingår i en systematisk 

litteraturöversikt bör genomgå en mer detaljerad kvalitetsbedömning med hjälp av kritiska 

bedömningsguider och kvalitetschecklistor som kan användas till att utforska heterogenitet 

och bedöma styrkan av resultat och slutsatser i artiklarna (Khan m f.l, 2003).   

          Kvalitetsbedömningen utfördes på 6 kvantitativa och 9 kvalitativa vetenskapliga artiklar. 

Kmet, Lee & Cooks (2003) checklista användes för att utföra en kvalitetsbedömning på 

samtliga inkluderade artiklar. Checklistan består av 14 kriterier som används för att bedöma 

kvaliteten på de kvantitativa studierna. Kriterierna besvarades med svarsalternativ som ja (2 

p), delvis (1p) och nej (0p). Genom den konstruerade checklistan var det möjligt för en artikel 

att få ett maxvärde på 28 poäng, med följande indelning för metod kvalitet: låg (0-9), medel 

(9-18) och hög (19-28). Kriterier som inte var tillämpliga till en viss studie märktes med n/a 

och exkluderades från beräkningen av ett slutresultat. Ett slutresultat beräknades för varje 

artikel genom att summera det totala poänget som erhållits över relevanta artiklar. Kriterierna 

för den kvantitativa bedömningen innefattande bland annat information som hur tydligt 

begrepp var definierade, om urvalet var randomiserat och om artikeln kontrollerade för 

bakomliggande variabler.    

         För att bedöma de kvalitativa studierna användes en checklista för kvalitativa studier 
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utförd av samma författare som för den kvantitativa checklistan. Listan innehåller 10 kriterier 

som besvaras med svarsalternativ ja (2p), delvis (1p) och nej (0p). Det möjliga maxvärdet för 

en artikel var 20 poäng, med följande indelning för metod kvalitet: låg (0-6), medel (7-12) 

och hög (13-20).  Kriterierna för den kvalitativa bedömningen innefattade information som 

studiens trovärdighet, om det fanns en tydlig koppling mellan det empiriska materialet och 

teori samt hur väl analys av data beskrivits. Ett slutresultat beräknades för varje artikel genom 

att summera det totala poängen som erhållits över relevanta artiklar. Om en artikel får poäng 

tillhörande kategorin låg exkluderas den från studien då den inte bedöms vara tillräckligt 

trovärdig utifrån bedömningskriterierna. Samtliga artiklar som granskades erhöll hög och 

medel kvalitet inom ramen för indelningen för metodkvalitet och inkluderades därför i 

studien.  

Analys  

           För att analysera resultatet användes Graneheim & Lundmans (2004) kvalitativa 

innehållsanalys. Artiklarna som ingick lästes igenom flertal gånger för att få en få en 

uppfattning om vad de handlade om. Därefter identifierades meningsbärande enheter, alltså 

meningar och fraser som var relevanta för studiens frågeställning. För att hålla reda på vilken 

information som tillhörde dess ursprungsartikel, grupperades informationen under namnen på 

författarna. Information som inte var relevant uteslöts. Efter det kondenserades de 

meningsbärande enheterna, vilket innebär att informationen kortades ner, men ändå behöll 

relevant information. Sedan kodades de kondenserande meningsbärande enheterna och 

grupperades i kategorier som bildar resultatet av studien. Koder som bestod av liknande 

innehåll utgjorde en huvudkategori, de huvudkategorierna som identifierades var; offentliga 

chattrum, strategier, fysiska möten, och typer av sexualbrott mot barn på internet. Utifrån 

huvudkategorierna gick det att identifiera ytterligare 8 underkategorier, se Tabell 1. 
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Tabell 1.  Exempel på analys  

 

Etik 

         I en systematisk litteraturöversikt ska etiska överväganden göras innan litteraturstudien 

påbörjas vilket bör innefatta att studierna fått tillstånd från en etisk kommitté alternativt 

redovisa etiska överväganden speciellt om barnets säkerhet och välmående. De artiklar som 

uppfyller syftet och inklusionskriterierna bör även inkluderas i resultatet (Forsberg & 

Wengström, 2008).  

         Sexuella övergrepp mot barn är ett ämne som bör behandlas med respekt och omsorg. 

Av den anledningen är det av stor vikt att samtliga artiklar som ingår i litteraturöversikten har 

tagit hänsyn till etiska förhållanden och genomgått en etisk prövning. Följande artiklar 

exkluderades på grund av att de inte nämnt etik i artikeln: (Williams, R., Elliott, A. I. & 

Beech, R. A., 2013), (Winters, M. G., Kaylor, E. L. & Jeglic, L. E., 2017), (Bourke, L. M. & 

Hernandez, E., A., 2009), (Quayle, E. & Jones, T., 2011), (Jennifer A. McCarthy, 2010) & 

Meningsenhet Kondensering Huvudkategori Underkategori 

    
Offentliga chattrum är ett vanligt 

tillvägagångsätt som förövare 

etablerar kontakt med barn på 

internet. Chatt forumen kan vara 

datingsidor och andra sociala 

forum som tillåter användare att 

kommunicera via direkta 

meddelande, ljud och videochatt. 

I vissa fall övergår 

kommunikationen från 

chattforum till mail för mer 

privata samtal 

Offentliga chattrum 

används av förövare för 

att nå barn på internet i 

syfte med att sexuellt 

utnyttja de 

Offentliga chattrum 
 

    
Förövare använder sig av olika 

strategier för att lura barn på 

internet. Det visade sig att 

förövaren beroende på karaktär 

och motstånd från barnet använde 

sig av strategier som, utpressning 

och manipulation.  Gromning är 

även en strategi som innefattar 

tidigare nämda strategier och 

belyser tillvägagångsättet som 

används där målet är att träffa 

barnet i veligheten för sexuell 

aktivitet. En annan strategi var att 

förövaren inledde en trovärdig 

relation med barnet för att få de 

att känna sig speciella och bilda 

tillit till förövaren 

Utpressning, gromning 

och manipulation är 

vanliga strategier som 

används för att utnyttja 

barn på internet, där 

förövare även lyckas få 

tillgång intima bilder på 

barn som används till 

utpressning. Ett annat 

sätt för förövaren att 

skapa en sexuell kontakt 

med barn är att etablera 

en relation som präglas 

av förtroende och 

omsorg genom att visa 

förståelse och 

uppmärksamhet 

gentemot barnet 

Strategi Relation 

Utpressning 

Gromning 

Manipulation 
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(Peter B, Walter, S. T. & Stacy. S., 2011). På grund av det känsliga ämne som denna 

literturöversikt behandlar är det även av stor vikt att texten håller en hög kvalitet då den inte 

bör användas i skadande syfte. Författaren till denna litteraturöversikt har försökt att i högsta 

mån skriva på ett neutralt och objektiv sätt, men även förmedla viktig information som kan 

vara främjande för preventionsarbete och andra insatser för dessa brott.  

Resultat 

Litteratursökningen resulterade i att 15 artiklar inkluderades i litteraturöversikten, se Figur 1. 

Sökningen gjordes i 6 databaser med lämpliga sökord som relaterades till studiens syfte, totalt 

identifierades 1399 artiklar varav 1186 exkluderades då de inte var lämpliga utifrån studiens 

frågeställningar, tillgång till fulltext och artikelns språk. En ytterligare sökning gjordes i 

databasen primo där 8 artiklar identifierades. Vidare gick författaren igenom 

sammanfattningen av återstående 221 artiklar varav 215 artiklar exkluderades då de inte 

uppfyllde inklusionskriterierna. Efter att ha inkluderat 6 artiklar gick författaren igenom 

referenslistan på samtliga artiklar för att identifiera ytterligare artiklar som uppfyllde 

inklusionskriterierna, genom referenser identifierades 9 artiklar. Samtliga 15 artiklar 

genomgick en kvalitetsbedömning och klarade kriterierna även där och sammanställdes i en 

sammanfattande tabell med information om författare, urval, syfte, metod och design, resultat 

och kvalitet, se Tabell, 2.  
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         Figur 1. Flödes diagram 
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Artiklar identifierade 
genom sökning i 

databaser 
(n = 1399  ) 

Artiklar identifierade 
genom annan sökning 

(n= 8) 

 
(n =   ) 

Exkluderade artiklar baserat på titel, ej tillgång 
till fulltext, artiklar ej på svenska/engelska, 

dubbletter (n= 1186) 

 
(n =   ) 

Genomgång av abstrakt 
(n = 221) 

Exkluderade abstrakt – 
ej relevanta: 

(n = 209  ) 

Artiklar identifierade 
genom referenslista av de 

inkluderade artiklarna 
(n= 9) 

 

Antal artiklar 
inkluderade 

(n=6) 

Antal artiklar 
exkluderade på grund 

av etik 
  (n=6) 

 

 Inkluderade efter 
genomgång av abstrakt 

(n=12)  

 

Totalt inkluderade  
artiklar  
(n=15) 
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           Tabell 2. Sammanfattande tabell över artiklarnas innehåll och kvalitet  

Författare 

(år)  Urval Syfte Metod & Design Resultat & Kvalitet 

      

Black m f.l 

(2015) 

44 

randomiserade 

konversationer 

mellan barn och 

vuxna på 

internet. 

Studien undersöker 

likheter och 

skillnader i 

gromning processer 

på internet genom 

att analysera 

språket som 

används av 

förövare när de 

kommunicerar med 

barn. 

Kvantitativ 

Tvärsnittsstudie, 

konversationsanalys.    

Stegen i gromning 

processen kan anpassas till 

offret, vissa steg tar längre 

tid beroende på barnets 

respons. 

Hög(20p) 

Frangez m 

f.l (2015)        
Europol samt 

polis 

myndigheter från 

fem europeiska 

länder: 

Sloveninen, 

Norge, Finland, 

England och 

Polen 

Studien presenterar 

vikten av 

terminologier i 

samband med 

sexuellt utnyttjande 

av barn. 

Kvalitativ 

tvärsnittsstudie, 

intervjuer. 

Omfattar material i vilket 

barns sexuella övergrepp 

visas, exempel fotografier, 

bilder, filmer, bilder, 

skisser, texter och 

ljudinspelningar. Medel 

(12p) 

Gallagher m 

f.l (2006) 

Alla lokala 

polismän i 

England. 

Studien syftar till 

att bidra med 

ytterligare kunskap 

om övergrepp på 

barn över internet. 

Kvantitativ 

Tvärsnittsstudie, 

intervjuer och enkäter.  

Brott som begicks mot 

barn på internet: sexhandel, 

barnpornografi med olika 

motiv. Hög (20p) 

Katz (20013) 20 barn som 

intervjuades efter 

de misstänkt ha 

utsatts för 

sexuella 

övergrepp på 

internet. 

Studien syftar till 

att berätta om 

sexuella övergrepp 

mot barn med hjälp 

av vittnesmål från 

tjugo barn efter 

misstänkt sexuellt 

övergrepp via 

internet. 

Kvalitativ 

tvärsnittsstudie, 

intervjuer.  

Fem teman identifierades: 

den misstänktas gromning 

process, offline mötet, 

"Han kan göra någonting", 

hemligheten och 

dynamiken mellan barnen 

och intervjuarna.  

Hög(19p) 

Kloess m f.l 

(2015)            

5 utvalda fall av 

sexuella 

övergrepp mot 

barn som polisen 

analyserar.  

Studien undersöker 

hur förövare går 

tillväga för att 

utsätta barn för 

brott online. 

Kvalitativ 

tvärsnittsstudie, 

konversationsanalys.  

Framkom att brottslingar 

engagerade sig i 

interaktioner med syfte av 

sexuell upphetsning, 

tillfredställelse och 

fantasiuppfyllelse. 

Hög(17p) 
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         Tabell 2. Fortsättning 

Författare (år)  Urval Syfte Metod & Design 

Resultat & 

Kvalitet 

      
Mitchell m f.l 

(2011)        

Stratifierat ur-

val av 2598 lo-

kala och stat-

liga polismyn-

digheter i USA.  

Studien undersöker olika 

sätt internet används för att 

underlätta kommersiellt 

sexuellt utnyttjande av barn. 

Kvantitativ 

tvärsnittsstudie, in-

tervjuer och enkäter. 

Studien redovisar 

hur sexhandel tar 

plats på internet. 

Hög(22p) 

Mitchell m f.l 

(2010) 

Stratifierat ur-

val av 2598 lo-

kala och stat-

liga polismyn-

digheter i USA.  

Studien undersöker hur in-

ternet används för att under-

lätta sexuellt utnyttjande av 

ungdomar. 

Kvalitativ 

tvärsnittsstudie, in-

tervjuer och enkäter. 

Förövare vill få 

information om 

offer, komma i 

kontakt med of-

frets vänner & 

tillgång till in-

tima bilder på of-

fer. 

Hög (20p) 

Mitchell m f.l 

(2005)      

Nationellt urval 

av 2574 statliga 

och kommu-

nala polismyn-

digheter. 

Studien undersöker hur in-

ternet används för att begå 

sexbrott mot barn. 

Kvantitativ 

tvärsnittsstudie, in-

tervjuer och enkäter. 

Studien beskriver 

olika typer av 

sexualbrott mot 

barn på internet. 

Hög (23p) 

Santisteban m f.l 

(2018)   

12 manliga in-

tagna, dömda 

för sexualbrott 

internet. 

Studien undersöker  proces-

ser av sexuellt utnyttjande 

av barn och strategier som 

används för att upprätthålla 

beteendet. 

Kvalitativ 

tvärsnittsstudie, in-

tervjuer. 

Resultatet visar 

på att förövaren 

aktivt studerar 

offrets miljö och 

sårbarheter för 

att utnyttja dem.  

Hög(19p) 

Wolak m f.l (2004)       Stratifierat ur-

val av 2574 

statliga, kom-

munala och lo-

kala polismyn-

digheter. 

Att beskriva hur mind-

eråringar blev offer för 

sexbrott av människor som 

de träffade via Internet. 

Kvantitativ 

tvärsnittsstudie, in-

tervjuer och enkäter.  

Offer träffade 

förövaren och 

hade sex. 

Halvparten av of-

fren beskrevs 

vara kär i 

förövarna. 

Hög (21p) 
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          Tabell 2.  Fortsättning  

 

 

Innehållsanalysen resulterade i 4 huvudkategorier och 8 underkategorier som visar hur 

förövare går tillväga för att utnyttja barn på internet och vilka typer av sexualbrott som 

förekommer på internet. Huvudkategorierna var offentliga chattrum, strategier, fysiska möten 

och typer av sexualbrott mot barn på internet. De första kategorierna 1-3 besvarar 

frågeställningen om hur förövare går tillväga för att utnyttja barn på internet och den sista 

kategorin 4, besvarar frågeställningen om vilka typer av sexualbrott mot barn som 

förekommer på internet. Underkategorierna var relation, utpressning, gromning, 

Författare 

(år)  Urval Syfte Metod & Design Resultat & Kvalitet 

     
 

Kloess m f.l 

(2019)            

5 utvalda fall av 

sexuella över-

grepp mot barn 

som polisen ana-

lyserar.  

Syftet med studien 

var att tillhan-

dahålla en realis-

tisk process av 

sexuellt ut-

nyttjande mellan 

förövare och offer 

via internet.  

Kvalitativ tvärsnittsstudie, 

konversationsanalys 

Resultaten visar att 

förövare använder ett 

direkt eller indirekt 

tillvägagångssätt för att 

initiera kontakt med barn. 

Hög (20p) 

Kopecky m f.l 

(2015)       

267 dokument på 

onlinekommu-

nikation mellan 

barn och 

förövare.  

Studien un-

dersöker funk-

tioner i sociala fo-

rum i miljöer där 

barn vuxna tar 

kontakt med barn. 

Kvalitativ tvärsnittsstudie, 

konversationsanalys. 

Redovisar olika faser i 

online gromning.  

Hög (14p) 

Malesky (2017)                  31 intagna, dö-

mda för sex-

ualbrott mot barn 

online.  

Studien syftar till 

att förstå hur 

förövare väljer ut 

sina offer på inter-

net. 

Kvalitativ tvärsnittsstudie, 

enkäter.   

Det mest förekommande 

sättet att initiera kontakt 

med barn var via 

chattforum på internet. 

Hög (14p) 

Marcum (2007) 3 chattforums 

konversationer 

där polisen ag-

erar som barn.  

Studien syftar till 

att ge insikt av den 

ökade mängd sex-

uella övergrepp 

mot barn som sker 

på internet. 

Kvalitativ 

tvärsnittsstudie, konversa-

tionsanalys. 

Olika strategier används 

för att lura barn på inter-

net i syfte för att sexuellt 

utnyttja de. Hög(15p) 

Martellozzo 

(2013)           

Observation av 

polisprojekt där 

polis agerade 

som barn på in-

ternet. 

Studien syftar till 

att utforska den 

aktuella frågan om 

barn övergrepp på 

internet och hur 

polisen ställer sig 

till det växande 

problemet. 

Kvalitativ tvärsnittsstudie, 

observationer. 

Digitala mötesforum 

används för att dela per-

sonliga erfarenheter mel-

lan förövare, även nor-

malisera beteendet. 

Hög(17p) 
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manipulation, undvika upptäckt, barnpornografi, sexhandel och digitala mötesforum, för 

tydliggörande av kategorierna, se Tabell 3.  

Tabell 3.  Tydliggörande av kategorier  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Offentliga chattforum 

         Ett av de vanligaste förekommande tillvägagångssätt som förövare använder sig av för 

att initiera kontakt med barn är via offentliga chattforum (Kloess m f.l, 2015: Malesky, 2007: 

Mitchell, Finkelhor, Jones & Wolak, 2010: Wolak m f.l, 2004). Vissa förövare börjar med att 

etablerar kontakt med hundratals barn via chattforum och fortsätter kommunikationen med 

barn som ger en positiv respons (Kloess m f.l, 2019: Santisteban, Hoyo, Alcazar-Corcdes & 

Gamez- Guadix, 2018). Chattforum kan vara dating-sidor eller andra sociala forum som 

tillåter användare att kommunicera via direkta meddelande, ljud och videochatt. I vissa fall 

övergår kommunikationen från chattforum till mail för mer privata samtal (Kloess m f.l, 

2015: Kloess m f.l, 2019: Mitchell m f.l, 2010). Syftet med kommunikationen från förövarens 

håll är att inleda en sexuell online aktivitet, få fram sexuell information om offret och inleda 

konversationer om fysiska möten. Den sexuella aktiviteten på internet innefattar exponering 

av offrets könsorgan, andra kroppsdelar och även onani framför webbkamera (Kloess m f.l, 

2015: Santisteban m f.l, 2018). I vissa fall där offren har varit flickor har förövaren 

uppmuntrat offret att utföra digital penetration av anus och vagina genom att använda sina 

egna fingrar eller andra objekt. Alla tillvägagångssätt som förövare använder för att sexuellt 

Huvudkategorier   Underkategorier 

   
1. Offentliga  

 

Realation  

2. Strategier  

 

Utpressning 

Gromning 

Manipulation 

3. Fysiska möten 

 

Undvika upptäckt 

4. Typer av sexualbrott 

mot barn på internet 

 

Barnpornografi  

Sexhandel  

Digitala-mötesforum 



20 
SEXUALBROTT MOT BARN PÅ INTERNET 
 

utnyttja barn på internet börjar alltså med någon slags kommunikation på ett chattforum och 

utvecklas därifrån till kommunikation via SMS, videochatt och liknande. När någon form av 

kommunikation har etablerats börjar förövarna med manipulation och använder sig av olika 

strategier för att få barnet att utföra sexuella handlingar.  

 Strategier 

            Strategier som förövare använder sig av för att övertala barn att visa upp sig själva i 

webbkameran är att vara konstanta, tjatiga och pressa barnet genom att säga till offret att de 

lovat att visa bilder på sig själva. Besvikelse och sorg är vanliga metoder förövare använder 

sig av när barnet inte ger respons och därmed mutar med presenter i form av kläder och andra 

materiella ting för att få respons. I flera fall framkom det att förövaren även erbjöd pengar för 

att offret skulle visa upp sig för förövaren (Kloess m f.l, 2015: Kloess m f.l, 2019).  För att få 

barnet att svara använder sig förövare av fraser som “lol” och “hehe” för att försöka skapa en 

lättsam stämning. Förövaren är konsistent med att upprepa frågor och uttalanden och näst 

intill desperat efter respons. Det beror bland annat på att förövaren försöker skapa en 

konversation som tyder på någon typ av samtycke då de kan få offret att känna ett delat 

ansvar och en deltagande roll i det sexuella samtalet (Kloess m f.l, 2015). Vissa förövare 

förhåller sig mer aggressivt genom att hota och trakassera barnet, skicka pornografiskt 

material och tala om för barnet att andra barn utfört mer extrema sexuella handlingar för att få 

sin vilja igenom (Malesky, 2007).  

 Relation. Ett annat sätt för förövaren att skapa en sexuell kontakt med barn är att 

etablera en relation som präglas av förtroende och omsorg genom att visa förståelse och 

uppmärksamhet gentemot barnet (Katz, 2013). Genom att exempelvis fråga barnet om hur det 

går i skolan och engagera sig i deras personliga liv får de barnet att känna sig bekväma och 

trygga. Efter konversationer som verkar oskyldiga, utvecklas de till diskussioner om sexuella 

ämnen (Katz, 2013). Samtal om sexuella ämnen börjar med att förövaren frågar om att få se 

barnets kropp och förövaren kan även skickar en bild på sitt könsorgan. Detta utvecklas 

senare till mer intima bilder från förövaren, utan bilder på deras ansikte. Den här typen av 

konversationer kan pågå allt mellan 1 till 6 månader (Katz, 2013).  

         Syftet med att vuxna personer inleder sexuella konversationer med barn är oftast att 

träffa barnet i verkligheten för att utföra sexuella handlingar.  I de flesta fall där barnen träffar 

förövaren sker ett övergrepp. Barn som träffat förövare berättar att de blev chockade och 

överraskade när de såg en äldre man då denne tidigare utgett sig för att vara yngre än vad han 

egentligen är. Följande citat är flickornas ord där de beskriver sin relation till förövaren och är 
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tagna från Kratz (2013): “Han kollade alltid med mig att dörren var låst och bad mig säga till 

min syster att gå ut från rummet för att han endast brydde sig om mig”, “När jag var ledsen 

ville jag bara prata med honom”, “ Han skrev till mig som en tonåring, inte en vuxen”, “Jag 

var hemma och tänkte bara på honom hela tiden, sen sa han att han ville träffa mig och då 

vart jag så glad, han sa att jag skulle tänka på vad vi skulle göra tillsammans, han sa att han 

skulle boka en taxi som tog mig hem till honom”. 

           Utpressning är en mer aggressiv strategi som vissa förövare använder sig av för att 

utnyttja barn på internet. Efter förövarna har använt sig av en viss strategi, lurar de till sig 

intima bilder på barn. Förövaren kan exempelvis skicka bilder på barn av motsatt kön från ett 

falskt konto under deras konversation och fråga om de ska byta bilder med varandra. Efter 

barnet börjat skicka intima bilder på sig själv, skickar förövaren mer vulgära bilder. Genom 

tillgången till de intima bilderna, har förövaren material till att utpressa barnet. Dessa hot kan 

handla om att barnet måste träffa förövaren om inte hen vill att förövaren skickar vidare 

bilderna till familj och vänner (Kopecky, 2015).  

         Kommunikationen kan även i vissa fall spegla offrets intressen (Kopecky 2015). 

Förövaren observerar barnets profil på ett chattforum och intressen och använder den 

informationen emot barnet. I en konversation mellan ett barn och en förövare som 

framkommer i Kopecky’s (2015) går det att se hur detta tas i uttryck. Förövaren: “Du har 

hästar på din profilbild, jag älskar hästar:)” “Gillar du hästar?” “Jag har en bondgård med 

stall, 4 vackra hingstar och 2 ston”. Förövaren har i detta fall listat ut att barnet gillar hästar 

och använder det för att diskutera ett “gemensamt intresse” som sedan utvecklas till en sexuell 

kontakt.  

           Ett annat sätt att utnyttja barn sexuellt är att erbjuda de online sommarjobb. Många barn 

som faller för detta erbjudande blir vid ett senare skede online prostituerade (Kopecky, 2015). 

En annan strategi är att försöka isolera barnet från dennes föräldrar. Förövaren kan skriva nått 

i stil med “Mamma förstår inte dig, men det gör jag”. Detta gör att barnet automatiskt bygger 

en tillit till förövaren (Kopecky, 2015).  Det har även visat sig att förövare testar olika 

tekniker för att komma åt ett barn. I ett fall låtsades förövaren vara en kvinna och uppmuntrar 

barnet till att ha sex med hennes bror i utbyte mot pengar (Kopecky, 2015).  Resultaten visar 

på att förövare i flera fall ljuger om sin identitet såsom namn, ålder sitt fysiska utseende 

(Wolak m f.l, 2004).  

           Gromning är det vanligaste sättet vuxna personer går tillväga för att utsätta barn för 

sexuella övergrepp och kan innefatta all sorts kommunikation som syftar till att utnyttja ett 

barn sexuellt. Processen innebär att en vuxen förövare försöker skapa en relation med ett barn 
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på internet med syfte att sexuellt utnyttja barnet. Black, Wollis, Woodworth & Hancock 

(2015) har använt sig av femstegsmodellen av gromning och ger en mer djupgående 

beskrivning av hur förövare går tillväga. Modellen innefattar fem steg som förövaren 

genomgår för att i slutändan försöka utnyttja barnet sexuellt och innefattar följande steg: 

1)Vänskap, i detta steg tar förövaren kontakt med barnet och lär känna honom eller henne. 

Förövaren använder sig av småprat för att samla information om offrets sociala liv, ålder, kön 

och intressen. Detta steg kan upprepas beroende på hur villig offret är på att svara (Black, m 

f.l, 2015). 2) Relationsformande, i detta steg skapar förövaren ett band med barnet genom att 

diskutera barnets vänner, familj, skola och sociala liv. Förövaren visar förståelse och sympati 

för att skapa tillit. 3) Riskbedömning, när förövaren etablerar en relation med ett barn, är det 

vanligt att förövaren frågar om offrets adress och föräldrarnas arbetstider. Med denna 

information bedömer förövaren hur stor chansen är att bli påkommen är. Förövaren diskuterar 

även sexuella ämnen för att se hur villigt barnet är att engagera sig i sexuella aktiviteter. 4) 

Exklusionssteget, innebär att förövaren försöker etablera en relation till offret och 

uppmuntrar till att hålla förhållandet hemligt. 5) Sexuella steget, när förövaren fått en 

uppfattning om att offret har byggt upp en tillit börjar de uttrycka sina sexuella intentioner 

med offret. De kan exempelvis skicka pornografiskt material till offret utan efterfrågan och i 

detalj beskriva sina sexuella fantasier till offret. Här tar även diskussioner om att träffas plats 

(Black, m f.l, 2015: Malesky, 2007).        

         Den viktigaste funktionen för att ett gromning-beteenden upprätthålls är barnets respons 

till den sexuella konversationen. Ju mer positiv respons som ges av barnet desto mer känner 

förövaren att motståndet minskar. Detta leder till att den sexuella konversationen blir mer 

intensiva och förövarens mål kan nås snabbare (Martellozzo, 2015). Detta betyder alltså att 

gromningsprocessen kan ta upp till några minuter, timmar eller månader. Online “groomers” 

håller sig till olika faser i längre tid beroende på hur dynamiken mellan förövare och offret ser 

ut (Martellozzo, 2015). 

           Manipulation. Förövare använder sig av komplimanger och smickrar barnet för att få de 

att känna sig speciella i syfte att förbereda barnet för att träffas i verkligheten och utföra 

sexuella handlingar (Kloess m f.l, 2019). Det är även märkbart att beteendet normaliseras till 

förövarens fördel. Detta leder inte bara till att barnet går med på att träffas flera gånger, det 

minskar även risken för förövaren ska bli upptäckt (Kloess m f.l, 2019). Det är vanligt att 

förövaren försöker få ut information om barnets tidigare sexuella erfarenheter. Genom att tala 

om för barnet att han har varit flera flickors första erfarenhet försöker förövaren normalisera 

sexuell kontakt med barnet och manipulera de till ett samtycka (Kloess m f.l, 2015).  
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         För att åstadkomma sexuell aktivitet på internet använder sig förövare av olika 

manipulativa strategier när de kommunicerar med barn via chattforum. Vanligtvis använder 

sig förövaren av smickrande komplimanger och flörtiga fraser för att för att få offret att utföra 

sexuella aktiviteter via webbkameran. Detta kan tas i uttryck när förövaren hänvisar till att 

han blir “upphetsad” av att bara titta på barnet. Förövaren kan även påpeka att den sexuella 

handlingen är som ett behov ur hans kontroll, för att trigga offret till att exponera sig själv i 

webbkameran och “hjälpa” honom att befria sitt behov (Kloess m f.l, 2015). 

Fysiska möten  

Konversationer mellan förövare och barn kan upprätthållas under olika långa perioder, 

med det de har gemensamt är förövarens planer om att få träffa barnet i verkligheten (Kloess 

m f.l, 2015: Malesky, 2007). Efter att ha initierat en någorlunda sexuell kontakt med offret 

 visar det sig finnas ett tydligt mönster i konversationer, där det börjar leda till samtal om  

fysiska möten (Kloess m f.l, 2015). Återigen använder sig förövaren av strategier för att få 

offret att känna sig speciell, bland annat genom att tala om för barnet att det finns en stark 

längtan efter fysisk kontakt och närhet (Kloess m f.l, 2015). Samtal om fysiska möten  

introduceras oftast med att förövaren frågar om barnets boendesituation och omgivning.  

Förövaren betonar sin medvetenhet om att gärningen är olaglig med att vilja träffas på  

avlägsna platser som exempelvis i skogen (Kloess m f.l, 2015). Genom att lyfta fram det för 

barnet kan förövaren avvika från ett fullt ansvar då barnet indirekt har fått en upplysning om 

att samtalet mellan de inte är “normalt”. När förövaren vill försöka träffa barnet i verkligheten 

använder sig hen av ord som “snälla” och visar glädje över att få spendera tid med barnet. För 

att försöka skapa ett förtroende hos barnet refererar förövaren till framtiden: “när du är äldre 

kan vi bo tillsammans” (Kloess m f.l, 2015). Förövaren planerar mötet i detalj i kombination 

med att berätta vad de ska göra när de träffas, i form av sexuella handlingar. Förövaren 

skickar även pornografiskt material till sitt offer för att förbereda de på hur sexuell aktivitet 

kan gå till (Kloess m f.l, 2015). 

Undvika upptäckt. De flesta förövarna är medvetna om att initiera sexuell kontakt med 

underåringar är straffbart. Det går att se hur förövaren konstant försöker få det bekräftat att 

barnet inte sagt något till sin familj och vänner (Kloess m f.l, 2015). Fraser som “få inte 

 problem för att du här på den här hemsidan” manipulerar barnet till att tro att de gjort något 

fel. Det är sannolikt att barnet känner skam och inte talar om det för någon. Det är även  
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vanligt att förövaren varnar barnet om att inte blir ertappad innan barnet utför någon sexuell 

handling via webbkameran (Kloess m f.l, 2015). Genom att lägga en viss skuld på barnet ökar 

det förövarens chans att inte bli påkommen (Marcum, 2007).  

 Typer av sexualbrott mot barn på internet 

De 5 primära tillvägagångssätt för hur förövaren använder internet för att begå  

sexualbrott mot barn är: 1) förföring och gromning 2) produktion av barnpornografi 3) ar-

rangemang av fysiska möten samt sexuell kommunikation 4) muta/belöna barn och 5) annon-

sera eller barnprostitution (Mitchell, Finkelhor & Wolak, 2005). Typiska sexuella övergrepp 

som barn uppmanas att delta i av förövaren är a) byta om framför förövaren, b) exponera 

kroppsdelar (ex: bröst, bakdel, ben och könsorgan), c) ta på sig själva, samt d) digital pe-

netration.  

Barnpornografi är en av de vanligaste formerna av barnövergrepp på internet. 

Barnpornografi kommer i olika former, såsom bilder, avbildningar, videos, fotografier, texter 

och tecknade figurer. Några av de vanligaste benämningarna på barnpornografi är “baby 

fuck”, “baby porn”, “incest”, “juvenile porn”, “kid porn”, “kiddie porn” och “kiddy porn” 

(Frangez m f.l, 2015). Barnpornografi går att kriminaliseras på olika sätt, som tidigare nämnts 

finns det olika typer av förövare som motiveras av olika utfall. I Tabell 4 presenteras olika 

typer av internetbaserade barnpornografibrott. 

Tabell 4. Sexualbrott mot barn: barnpornografi 

Besitta material Besitta material Besitta material Besitta material 

  

Producera barnporno-

grafiskt material: exempel-

vis genom  

att ta bilder på barn eller  

producera pornografi med 

illustrationer av barn  

Sälja barnpornografi 

till andra för 

ekonomisk vinning 

eller dela med sig av 

material till andra 

med individer med 

ett sexuellt intresse 

för barn 

Sälja barn på inter-

net genom annon-

ser mot pengar, 

barnprostitution 

Innehav av barn-

pornografi 
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Gallagher, Fraser, Christman & Hodgson (2006) rapporterar i sin artikel att majoriteten 

av förövarna laddade ner barnpornografi för eget bruk, det vill säga av eget sexuellt intresse, 

det var även en stor andel som distribuerade material för ekonomisk vinning. Medan en 

mindre andel stod för produktion av barnpornografi och barnprostitution (Gallagher m f.l, 

2006). 

           Pseudo material är oanständiga bilder på barn manipulerade till att inte vara 

identifierbara (Frangez m f.l, 2015). Sexuellt exponerade material är material som involverar 

barn och deras sexuella integritet och intimitet. Materialet inkluderar ritningar, bilder, 

nakenbilder, självtagna bilder och videos som förövaren fått tillgång till via 

gromningsprocessen. Trots att dessa bilder inte är identifierbara, representerar de bilder på 

sexuella övergrepp mot barn och blir där med kategoriserade som brottsligt material (Frangez 

m f.l, 2015).   

           Statistik från myndigheter i USA visar på att i de fall där det sker ett fysiskt möte mellan 

förövare och offer sker det i 89 % ett samlag, oral sex eller annan form av sexuell handling 

med offret. I 5 % av fallen involverar de fysiska möten våldsbrott, vanligtvis våldtäkt eller 

försök till våldtäkt. Det är även vanligt att våldtäkt sker efter några träffar (Wolak m f.l, 

2004). 

           Sexhandel. Barn råkar inte bara ut för vuxna personer som har ett sexuellt intresse för 

de, utan även sexhandel på internet. Att sälja barn för sex innebär att förövaren säljer eller 

försöker sälja barn till en tredje part via internet sajter. Internet används i det här fallet för att 

underlätta genomförandet av brottet för förövaren (Mitchell m f.l, 2011). Förövarna går 

tillväga genom att lägga ut annonser på flickor med en äldre ålder än de egentligen är och 

lockar till sig köpare. I vissa fall får en hallick tag på bilderna och säljer de vidare (Mitchell m 

f.l, 2011). Att sälja barnpornografi är ett annat vanligt förekommande brott som sker via 

internet. De sexualiserade bilderna på barnet behöver dock inte nödvändigtvis hämtas från 

internet. Ett fall involverar en pappa som tagit oanständiga bilder på sin 8 åriga dotter och 

även ofredat henne. Bilderna sålde han på en webbplats som andra användare fick betala för 

att få ta del av (Mitchell m f.l, 2011). I kontrast till detta finns det även förövare som säljer 

barnpornografi utan att ha något eget sexuellt intresse för barn, exempelvis genom att betala 

barn för exponerande bilder som sedan säljs vidare (Mitchell m f.l, 2011). Köpare är förövare 

som köper eller försöker köpa sex eller barnpornografi producerat av säljaren på internet 

(Mitchell m f.l, 2011).  
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           Digitala mötesform. Med internet medföljer enorma möjligheter, bland annat 

kommunikation med hela världen. Internet erbjuder även anonymitet som kan ge vissa 

möjligheter att avvika från krav och ansvar som de kan behöva stå för i verkligheten 

(Martellozzo, 2015). Det finns forum på internet där förövare som utnyttjar barn sexuellt 

kommunicerar, stödjer och förstår varandra baserat på ett gemensamt intresse. Hidden 

Kingdom som nu är borttagen av polisen i London, England var ett forum för vuxna med ett 

sexuellt intresse för barn. Strukturen av det forumet var pyramidisk följt av en tydlig hierarki. 

I forumet kunde medlemmarna kommunicera med varandra och delade med sig av sina 

erfarenheter och fantasier (Martellozzo, 2015). Forumet hade olika “rum” på dess nätverkssajt 

som delade upp bilder på flickor i exempelvis skoluniform, flickor med röda kjolar och 

flickor när de cyklade.  Medlemmarna menade på att det var skillnad mellan de och andra 

förövare som förgrep sig på barn. De menade att de var normala individer som uttryckte sin 

kärlek till barn utan att skada barnen (Martellozzo, 2015). Problematiken som uppstår när 

förövare rättfärdigar och delar med sig av sina erfarenheter är normalisering som sker av detta 

beteende.  

Diskussion 

Syftet med denna litteraturöversikt var att få en ökad förståelse av hur förövare går 

tillväga för att utnyttja barn på internet samt vilka typer av sexualbrott mot barn som 

förekommer på internet. Studiens syfte besvarades genom en litteratursökning i flertal 

databaser där totalt 15 vetenskapliga artiklar identifierades och inkluderades i 

litteraturöversikten. Resultaten visade att ett stort antal sexualbrott mot barn som sker på 

internet involverar offentliga chattforum. Användningen av chattforumen hade olika 

funktioner såsom kommunikation med barn, få tillgång till information om offer, sprida bilder 

eller information om barn och användes även för att initiera sexuell kontakt med barn 

(Mitchell m f.l, 2010). Det visade sig även finnas digitala mötesforum på internet där vuxna 

med ett sexuellt intresse för barn var medlemmar av olika organisationer där de delade 

fantasier och sexuella erfarenheter med barn (Martellozzo, 2015). 

Efter analys av de inkluderade 15 artiklarna kunde likheter i strategier ses när det gällde 

sexuella övergrepp mot barn på internet. Strategier som gromning, relationsskapande,  

manipulation och utpressning utvecklades och anpassades till barnets behov för att få de  

engagerade (Santisteban, 2018). Gemensamt för förövarna var att de försökte uppnå ett  

frivilligt samtycke och övervinna offrets motstånd, det gick även att se tydliga mönster av hur 

en sexuell interaktion mellan vuxna och barn skapas genom manipulation och normalisering 
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av beteendet. Detta gjordes bland annat genom att skicka material med sexuellt innehåll i 

form av bilder och/eller videoklipp till barnen. Samtalen som de vuxna förövarna hade med 

barnen sexualiserades direkt eller efter att ha skapat en relation med barnet genom att föröva-

ren introducerade sexuella ämnen som involverade barnet. För att försöka framställa sitt bete-

ende som oskyldigt, presenterades sexuella ämnen på ett lekfullt sätt genom att bland annat 

skriva på ett sätt som barn oftast kommunicerar på. En annan strategi som användes för att 

manipulera barnen var att isolera barnen från deras omgivning både fysiskt och mentalt. Förö-

varen studerade barnets sårbarhetsfaktorer och omgivning noga för att undvika upptäckt 

(Katz, 2013).  

Strategier som används för att manipulera barn på internet är flera och verkar varierar 

beroende på hur försiktigt förövaren är med att bli upptäckt. Ibland används ett mer aggressivt 

förhållningsätt som verkar tyda på att förövaren vill skrämma barnet och få sin vilja igenom 

omedelbart. Dock finns det även förövare som visar sig kommunicera med barnet i flera  

månader och är mer försiktiga i sitt förhållningsätt. Det kan möjligtvis bero på vilken 

 personlighet förövaren har men även hur säker han eller hon känner sig. Det skulle kunna 

vara så att förövare som haft kontakt med barn via internet flera gånger är mer säkra på hur de 

inte ska bli upptäckta och därmed vet hur de ska manipulera barnet, genom att exempelvis  

skapa en trovärdig relation som bör hållas hemlig.   

Barn kontaktades inte bara för sexuella ändamål utan även för att utnyttjas ekonomiskt. Vissa 

förövare visade sig producera och även handla med barnpornografi och även barn på internet.  

Typiska sexuella övergrepp som barn uppmanas att delta i av förövaren är a) att byta om 

framför förövaren, b) att exponera kroppsdelar (ex: bröst, bakdel, ben och könsorgan), c) att ta 

på sig själva, d) och digital penetration. Andra brott som förekom var sexhandel, handel av 

barnpornografi, samt konsumtion av barnpornografi (Kloess m f.l, 2019: Frangez m f.l, 2015: 

Mitchell m f.l, 2011). 

  Teoretiska implikationer  

 Typologierna som teorin beskriver går att appliceras på strategier och brott som 

förekommer i resultatet. Beech m f.l, (2008) och Sullivan & Beech, (2003) talar om olika 

typer av personer som använder internet för att få tillgång till barnpornografi. Typerna har 

olika strategier och motiveras av olika utfall. Som resultaten visar konsumeras det 

barnpornografi av vuxna människor som används till missbruk, det vill säga att använda 

barnpornografi för sexuell tillfredställning. Detta betyder inte nödvändigtvis att de initierar 

kontakt med barn, men det är fortfarande olagligt att konsumera och tillhandahålla 



20 
SEXUALBROTT MOT BARN PÅ INTERNET 
 

barnpornografi (Gallagher m f.l, 2006). Konsumtion av bilder, videos, texter och avbildningar 

på barn som imiterar sexuella handlingar kan ses som att den typen av pornografin 

normaliseras, vilket i sig kan leda till en fara för barn då de kan bli sedda som ett sexobjekt 

och att problematiken med barnpornografi mildras. Resultatet visade även på att eget bruk av 

barnpornografi är det vanligaste brottet som begås (Gallagher m f.l, 2006). Denna typ av 

förövare kan även liknas med de som Martellozzo (2015) beskriver rättfärdigar sitt beteende 

genom att påstå att de endast uttrycker sin kärlek till barn utan att fysiskt skada de, bland 

annat genom digitala mötesform. Mötesforum av denna karaktär går ut på att kommunicera, 

stödja och förstå varandra baserat på ett gemensamt intresse, som i detta fall är ett sexuellt 

intresse för barn. Medlemmarna delade även med sig av sina erfarenheter och fantasier om 

sexuella aktiviteter med barn (Martellozzo, 2015). Men återigen finns det konsekvenser med 

att konsumera barnpornografi, även om förövaren inte tar kontakt med barn på internet. 

Teorin beskriver även att det finns förövare som motiveras av finansiella vinster. Forskning 

visar att de som driver kommersiella barnpornografiska sajter oftast är organiserade 

brottslingar (Balfe m f.l, 2015). Gallagher m f.l, (2006) talar om brottslingar som använder 

internet för att begå sexualbrott mot barn på internet utan att själva ha något sexuellt intresse 

av barn. Dessa brott karakteriseras av bland annat distribution av barnpornografiskt material 

till vuxna som har ett sexuellt intresse för barn. Vidare begår denna typ av brottsling även 

brott som innefattar barnprostitution och sexhandel för att tjäna pengar på barn. Denna typ 

förklarar de som utnyttjar den digitala världens tillgångar med ett syfte att begå olagliga 

handlingar, som sexualbrott mot barn.  

         Internet har enorma förutsättningar för all sorts kommunikation vilket underlättar att 

begå brottsliga gärningar, med detta kan även risken för att bli upptäckt minska jämfört med 

brottslighet i fysisk miljö. O’Connell (2003) menar att de förutsättningar som bidrar till att 

internet är en stor bas för många brottslingar, framförallt sexualbrottslingar är, tillgänglighet, 

möjlighet och sårbarhetsfaktorer. I dagens samhälle finns det hundratals chattforum där 

människor från hela världen kommunicerar, detta leder till att tillgängligheten att kontakta 

barn över internet är betydligt lättare. Föräldrar är givetvis uppmärksamma på barnets 

omgivning i ”verkliga livet”, med det är lätt att förbise brottsligheten mot barn på internet 

(O’Connell, 2003). O’Connell (2003) menar att tillgängligheten och möjligheter blir fler och 

fler när barnet flyttar sig från den fysiska miljön till den digitala världen, och att 

tillgängligheten som kommer med digitala apparater underlättar för vuxna med ett sexuellt 

intresse för barn att kommunicera med dem. Det vanligaste sättet som vuxna personer 

initierade kontakt med barn var genom offentliga chattrum som tillåter användare att 
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kommunicera via webbkamera och chatt. I dagens samhälle börjar de flesta barn att använda 

internet vid en tidig ålder (Mitchell m f.l, 2005). Det finns såklart positiva aspekter av 

internet, såsom utveckling av kunskap via applikationer men det kan även leda till att barn 

engagerar sig i att ta risker. Forskning visar att 1 av 5 flickor och 1 av 10 pojkar faller offer 

för sexualbrott på internet innan de fyller 18 år (Acar, 2017).   

         O’Connell (2003) menar även att barn som befinner sig på internet har en potentiell 

sårbarhet för att råka ut för sexuellt utnyttjande. Med detta menar han att, genom exempelvis 

den lätta tillgängligheten av barnpornografi går det att utpressa barn genom att exponera 

pornografin för dem. Resultatet visar att vissa förövare använder sexuell utpressning som en 

strategi för att minska motståndet hos barnet, och hålla aktiviteten hemlig. Tillgänglighet, 

möjlighet och sårbarhets faktorer visade sig vara aktuella när resultatet skulle analysers. 

Möjligheter skapas via internets tillgångar; chattforum, SMS, webbkamera och videosamtal, 

där tillgängligheten att kontakta barn som är sårbara är stor. Forskning visar att förövare som 

använder internet till att begå brott mot barn tenderar generellt att värdera internet på grund av 

dessa faktorer. Sammanfattningsvist visar studien på att karaktären av brottet kan bero på 

vilken typologi förövaren kategoriseras som, det vill säga vilket intresse som föreligger hos 

den vuxna personen gentemot barnet. Detta kan användas i praktiken för att ge myndigheter 

och organisationer en uppfattning om bakomliggande orsaker till en viss typ av brottslig 

handling, vilket kan leda till specifika sätt att hantera brottet på. 

Studiens styrkor och svagheter 

En litteraturöversikt valdes som metod för denna studie, och som med de flesta metoder 

medföljer styrkor och svagheter beroende på hur väl studien utförts. En styrka med att utföra 

en litteraturöversikt är att strukturen av metoden gör det lätt för läsaren att navigera sig i tex-

ten samt tolka det som står på ett enkelt sätt (Booth m f.l., 2016). En tydlig metodologi under-

lättar läsarens förståelse av hur författaren har gått tillväga för att utföra studien. Dock måste 

översikten vara försvarbar mot potentiell bias som kan uppstå och hota den interna validiteten. 

De hot som kan uppstå i denna typ av forskning kan vara selektionbias och publikationsbias. 

Selektionbias innebär att författaren väljer artiklar som stödjer dennes tro. Med publikations-

bias menas att författaren väljer ut artiklar beroende på dess resultat som han eller hon tror 

gynnar studien (Booth m f.l., 2016). Inklusions- och exklusionskriterier ger läsaren en förstå-

else av varför vissa artiklar valdes och andra exkluderades, för att tydliggöra detta infogades 

ett flödesschema och en sammanfattande tabell över samtliga artiklar. 
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För att stärka trovärdigheten om att studiens resultat inte bygger på förutfattade meningar uti-

från författaren utfördes en kvalitetsgranskning av samtliga artiklar som inkluderas i studien 

samt en noggrann genomgång av etik. Kvalitetsgranskningen gjordes olika på kvalitativa och 

kvantitativa studier då de är upplagda och bearbetade på olika sätt. Att utföra de på samma 

sätt hade hotat den interna validiteten hos studierna då kriterierna ställer olika krav beroende 

på vilken metodologi studien har.  Kvalitetsgranskningen resulterade i att 1 artikel fick medel-

nivå på sin kvalitet. Författaren till denna studie valde att inkludera artikeln, då den inte be-

dömdes ha brister som påverkade studiens trovärdighet. En annan styrka i denna studie är att 

både kvalitativa och kvantitativa studier inkluderades och kan därför liknas med en  

metodtriangulering. Fördelen med att kombinera dessa är möjligheten att analysera fenomenet 

från olika synvinklar och bildar en helhetsinriktad uppfattning (Bryman, 2012).  

Givetvis har nästan alla metoder någon nackdel, det som kan vara en begränsning med 

att kvalitetsbedöma artiklar är den subjektiva processen. Artiklarna utgick endast ifrån förfat-

tarens subjektiva bedömning, vilket kan innebära att någon annan som utgår ifrån samma ar-

tiklar kan uppfatta bedömningen annorlunda. Genom att dela in artiklar i kategorier som låg, 

medel och hög ger läsaren en lätt uppfattning av bedömningen och hur processen gått till. Det 

som kan vara problematiskt med denna typ av indelning är kvalitetsbedömningens reliabilitet. 

För att öka reliabiliteten kan det vara bra om det är flera personer som går igenom och bedö-

mer artiklarna istället för endast en. Samtliga artiklar som inkluderades i studien skrevs på 

engelska, att använda artiklar på ett annat språk än det språk studien skrivs på kan leda till att 

resultat tolkas på olika sätt och få olika betydelser. Att översätta texter från engelska till 

svenska kan ge komplikationer då det finns möjlighet att misstolkning av begrepp och me-

ningar sker. 

Genom att använda en systematisk ansats minskades effekterna av bias som kan påver-

kar översikten och var en väsentlig styrka i studien. Systematiska litteraturöversikter kräver 

att artiklar väljs utifrån inklusionskriterier, alltså artikels relevans för studien och inte baserat 

på det som gynnar resultat (Booth m f.l., 2016). Studien var noggrann med att följa inklus-

ionskriterierna och även kvalitetsbedöma artiklarna. Risken för bias minskades även när för-

fattaren identifierade meningsbärandeenheter från studiernas resultat oberoende av varandra. 

Nackdelen var att det endast var en författare som analyserade materialet, då en diskussion 

med andra och olika perspektiv på analysen inte var möjlig. 

Etiken var en betydligt viktig del i den aktuella studien då artiklarna på ett eller annat sätt be-

rörde barn som blivit sexuellt utnyttjade på olika sätt. Artiklarna utfördes inte endast på barn 
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utan även polismyndigheter var delaktiga. Detta innebär att data även samlades in från poli-

ser, som baserades på polisanmälningar och rapporter, se tabell 2. Denna studie gjordes endast 

utifrån tidigare litteratur, alltså inga deltagare. Dock var det ändå viktigt att studierna som in-

kluderades i denna litteraturöversikt hade genomgått en etisk prövning. Det var sex artiklar 

som hade relevant information för studiens syfte men inte nämnde etik och därmed exkludera-

des. Författaren som utförde studien hade ett objektivt förhållningssätt, på grund av att studien 

inte ska förbrukas med ett felaktiga syften. Detta gjordes genom att presentera resultat och in-

formation med försiktighet, dock ändå vara tydlig med frågeställningarnas utfall. Den juri-

diska definitionen av barn varierar i olika länder, för att få stöd för en internationell definition 

av barn användes barnkonventionens definition, som menar att alla personer under 18 år är 

barn.   

En ytterligare styrka i denna studie var att den undvek att använda termen pedofili, som 

är ett vanligt benämningsbegrepp i studier av detta fenomen. Det är av vikt att lyfta fram det 

så att det inte skapas missförstånd och så att fel information inte framställs. Termen används 

bland annat för att identifiera gromning förövare. Termen "pedofil" är en mycket specifik 

 klinisk diagnos, och är inte tillämplig på alla förövare (Craven m f.l, 2007). De flesta sexuella 

övergrepp som riktar sig mot barn är via sexuell gromning, och dessa förövare är inte bara de 

som klassificeras som pedofiler. Som tidigare forskning visar finns det olika typer av förövare 

som motiveras av olika saker, såsom finansiell vinst (Gallagher m f.l, 2006). Det kan även bli 

problematiskt för polisen att identifiera gromning beteendet eftersom att de inte anser att den 

enskilde passar in på bilden av en ”pedofil”. Alltså kan uppfattningarna av vad som anses vara 

en pedofil påverka individens bedömning av huruvida beteendet som de har observerat är 

gromning. Därför är det viktigt att formuleringen en definition inte motverkar identifieringen 

av sexuell gromning och andra sexualbrott (Craven m f.l, 2007).  

Ämnet som studien berör behandlar information som varierar världen runt, mer  

specifikt finns det skillnader i juridiska sammanhang om vad som betraktas som  

barnpornografiskt material och lagligt material. Definitioner skiljer sig också från de som  

används i juridiska och akademiska sammanhang och problemet förväxlas ytterligare av  

bristen på en tydlig juridisk definition av vad som utgör ett barn, eftersom den legala åldern 

för sexuellt samtycke i många länder varierar. En svaghet som gick att observera i de inklude-

rade artiklarna var mätningen för barnpornografi. Internationellt finns det inget  

standardinstrument som mäter barnpornografi. De flesta instrument som existerar förelägger 

en beskrivning av sexuell aktivitet eller ett barns könsorgan. Detta åtföljs vanligtvis med ett 

krav att konsumtionen är för sexuella ändamål. Dessa instrument har sina fördelar men är 
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dock inte helt uttömmande (Gillespie, 2018). Detta lyfts eftersom att barnpornografi är ett 

centralt begrepp som frekvent förekommer i resultaten då vissa förövare använder sig av så-

dant material för att begå flera brott. I flera fall förekommer barnpornografi när det gäller att 

manipulera barn och övervinna deras motstånd, men även i stor utsträckning för att hota barn 

och användning av eget sexuellt intresse. Barnpornografi förekommer även vid förövare vars 

intresse ligger i finansiell vinst då materialet kan komma att användas till säljning och pro-

duktion. Huruvida en bild är pornografisk är ett komplext och svårt problem eftersom juri-

diska definitioner skiljer sig mellan jurisdiktioner och nationella gränser (Taylor & Quayle, 

2003). Vissa forskare föreslår att bilder på barnövergrepp inte är " pornografi i någon riktig 

mening, utan helt enkelt bevis på allvarliga sexuella övergrepp mot små barn" (Taylor & 

Quayle, 2003). Medan andra noterar att termen "barnpornografi" medför en internationell be-

tydelse och är lätt att identifiera. Exempelvis använder amerikansk lagstiftning begreppet 

barnpornografi (18 US-kod 1466A). Akademiska definitioner strävar efter att understryka det 

faktum att produktionen av varje bild nödvändigtvis kräver exploatering av ett barn och att en 

sådan bild är bevis på ett allvarligt sexuellt brott (Taylor & Quayle, 2003). 

Den externa validiteten baseras i detta fall på hur generaliserbarheten till dessa typer av 

förövare och brott ser ut. Artiklarna som inkluderades i denna literturöversikt var genomförda 

i USA, Storbritannien, Tjeckien, Norge, Finland, Polen, Slovenien, Israel och Spanien. 

Likheterna i artiklarnas resultat visar på att strategierna som framkom används i olika länder i 

världen. Det sammanställda resultatet av strategier som används för att utnyttja barn på 

internet och karaktären av sexualbrott på internet kan vara överförbart till vissa delar av 

världen och därmed kan liknande åter gärder implementeras.  Dock är det viktigt att lyfta det 

faktum att olika länders lagar och juridiska system ser annorlunda ut och kan komma att 

påverka konsekvenserna av brottets karaktär. Det är även av vikt att lyfta att länder definierar 

barn på olika sätt. Trots detta bör barnets välmående och hälsa ligga i fokus och 

förhoppningsvis bidrar denna översikt till en ökad kunskap som kan användas för att 

förminska utnyttjandet av barn på internet.   

Slutsats  

Denna litteraturstudie ger en översiktlig beskrivning av hur förövare går tillväga för att 

utnyttja barn på internet och även vilka sexualbrott som förekommer på internet. Resultatet 

visade på att förövare använder sig av olika strategier som de tror kan övertala barnet till att 

träffas eller utföra sexuella handlingar via webbkamera. Syftet i de flesta fall där vuxna 

förövaren har ett sexuellt intresse för barn är att utnyttja de sexuellt. Dock visade det sig att 

det även finns andra motiv till att kontakta barn via internet. Det finns förövare från brottsliga 
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organisationer vars intresse ligger i den ekonomiska vinsten av att producera eller sälja 

barnpornografi. Beroende på förövarens intresse går det att identifiera olika typer av brott som 

sker på internet och involverar sexuellt utnyttjande av barn. Denna litteraturstudie kan vara till 

hjälp för myndigheter och brottsförebyggande organisationer, men också för vuxna med barn 

då den ger en översikt över hur förövare går tillväga för att kontakta barn. Detta bör i sin tur 

uppmuntra föräldrar att vara mer uppmärksamma på sitt barns användning av internet.  

Att förstå strategier inom gromning har både juridiska och kliniska implikationer. Det 

möjliggör för myndigheter så som polisen att identifiera gromning och förhindra brottet innan 

det sker. Även i ett rättsmedicinskt sammanhang kan påståenden om sexuella övergrepp 

delvis motiveras när det är uppenbart att gromning verkligen inträffade. Trots den 

övergripande informationen som är tillgänglig om tillvägagångsätt och brottets karaktär, 

behövs mer forskning gällande internets möjligheter till att kontakta barn. Framtida forskning 

bör fokusera på möjligheter att begränsa åtkomsten till exponerande material och webbsidor 

som tillåter vuxna individer att kommunicera med barn på ett sexuellt sätt.   
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