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The Internet has become an important communicational medium that involves the majority of 

the world’s population. One group in particular that uses the Internet is the youth. This in turn 

makes the Internet a viable source for groomers to exploit, where groomers are what you call 

grown men and women that have the intention to contact youths for sexual purposes, the 

process is called grooming. In Sweden, a law has been made available to criminalize this 

particular activity, but it should not replace the prevention. Therefore, the purpose of this 

study is to gain an understanding regarding how those workers whom come in direct contact 

with youth act against preventative work of grooming and in what extent they work 

preventative. Those who participated in the study were professionals from schools, social 

services, police and one IT-Educator. The material that was gathered has been analyzed by 

Sandberg’s (1994) competence theory. The questions that were asked were: How can we 

understand the meaning of the workers competence within the domain of preventative work? 

Which prerequisites and hindrances do the workers think of that there is for a preventative 

work?  Do the workers approach to preventative work affects of their comprehensions of the 

phenomena grooming and if so how? The results show that the workers competence 

composes both prerequisites and hindrances to a preventative work, because of that their 

competence is limited. Because of the current lack of competence, the preventative work 

being carried out today is thereby limited and the study shows that the workers competence 

plays an important role in the preventative work against grooming. For example the workers 

need more knowledge about grooming to carry out more preventative work. The 

organization’s prerequisites also matters to if a preventative work can be carrying out. The 

workers approach to preventative work is also affected of their comprehensions of the 

phenomena grooming. That because they think that the preventative work is important to do, 

but grooming is hard to work against, because of it´s complexity and that it´s a hidden 

problem, which result in the limited preventative work that is carried out today. In the end it 

becomes clear that more research regarding the matter should be conducted. 
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Förord 

Vi vill rikta ett stort tack till de personer som deltagit i studien, för visat engagemang att dela 

med sig av sina kunskaper och erfarenheter.  

Ett stort tack även till vår handledare Lottie Giertz, som bidragit till lärorika diskussioner och 

motiverat samt stöttat oss vid motgångar under arbetsprocessen.  

Till sist vill vi också rikta ett stort tack till våra nära och kära, som trott på vår förmåga och 

som praktiskt och emotionellt stöttat oss. 

Arbetet fram till en färdig uppsats har inneburit både medgångar och motgångar, men vi är 

övertygade om att ämnet vi berört i studien är viktigt att belysa och är stolta över det vi 

åstadkommit. 

 

Växjö - september 2013 

Nichole & Teresa 
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1. Bakgrund 

1.1 Ungas utsatthet på Internet 

Grooming
1
 är en process som bygger på manipulation, där kontakten i början inte till synes är 

sexuell, men där syftet är att stämma en träff med den unga och begå någon slags sexuell 

handling (Berson 2003). I denna studie kommer det engelska begreppet grooming användas. 

Begreppet har fler betydelser, en av dessa är kontakt med unga i sexuellt syfte, som är 

definitionen som kommer användas i studien. Kontakten kan ske via Internet och leda till en 

fysisk träff, där den unga riskerar att utsättas för sexuella övergrepp (Nationalencyklopedin 

2013). En svårighet med detta problem är att förövaren, det vill säga den vuxne, i en process 

skapar en tillit mellan sig och den unga, vilket försvårar att upptäcka aktivitet mellan de båda 

parterna. I och med att förövarna är skickliga och genom en process skapar en kontakt med 

den unga, blir den unga oförberedd och har svårare att reagera på risken. Förövaren utnyttjar 

många gånger den anonymitet som Internet erbjuder i skapandet av kontakter med de unga 

och söker sig vanligtvis till unga som känner sig ensamma eller är i behov av känslomässigt 

stöd. Då en tillit skapats mellan den unga och förövaren, övergår kontakten till att ha sexuella 

inslag (Berson 2003). 

Shannon (2007) har undersökt hur vanligt det är att unga kommer i kontakt med vuxna på 

Internet, där den vuxne har ett sexuellt syfte med sin kontakt. Personerna som deltog i 

undersökningen var 7500 ungdomar i åldern 14-15, vilket bland annat är den åldersgrupp vi 

kommer ha fokus på i vår studie. Undersökningen visar att 25 % av de som deltog hade blivit 

kontaktade och fått sexuella förslag, samt förfrågan om sexuella tjänster via Internet det 

senaste året. 9 % av de medverkande hade fått sexuella förslag på mobilen och 10 % hade fått 

samma kontakt, men på annat sätt än via Internet och mobilen (ibid.).  

Shannon (2007) visar på att den vanligaste forumet för kontakt, då det gäller i sexuellt syfte, 

är på Internet. Det visar även att det finns en könsskillnad gällande förekomsten av att bli 

kontaktad på Internet. Flickor får oftare sexuella kontakter på Internet än vad pojkar får. 

Undersökningen visar att det är tre till fyra gånger så många flickor än pojkar som säger sig 

                                                 
1
 Var begreppet grooming kommer ifrån har varit svårt att finna och vi har inte funnit någon vetenskaplig källa. 

Den enda källa vi funnit är Wikipedias som menar att social grooming är när djur skapar relationer till varandra 

och därmed en tillit dem emellan. Det anses att denna företeelse kan finnas mellan människor, men är oftast en 

relation som skapas då personen som utsätts för grooming inte haft relationer med tillräckligt av kärlek och tillit i 

sin uppväxt. Det som är gemensamt för grooming hos djur och människor är att relationen bygger på en tillit till 

varandra. Det finns även andra betydelser av begreppet grooming, detta är dock den definition vi relaterar till 

(Wikipedia.org). 
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ha kommit i kontakt med personer på Internet som har ett sexuellt syfte. Den könsfördelning 

som påvisas i undersökningen beskriver Shannon (2007) även har framkommit i annan 

forskning. 

Det har visat sig att unga med hög problembelastning har större risk för att utsättas för 

sexuella kontakter på Internet, än andra unga. Det kan till exempel vara riskbeteende inom 

den ungas umgängeskrets, samt beteenden som förknippas med ett generellt risktagande. 

Denna grupp av unga har större risk att utsättas för vuxna med sexuella syften både på 

Internet, men även utanför Internet. Andra faktorer så som problem inom familj, skola, 

kriminalitet har betydelse för risken att bli utsatt för sexuella kontakter på Internet. Det kan 

därmed sammanfattas med att unga som är mer sårbara har större risk att utsättas för vuxna 

som har sexuella syften och stämma träff med den vuxne. Denna information är av vikt för ett 

preventivt arbete (Shannon 2007). 

1.2 Lagen gällande vuxnas kontakt med barn i sexuellt syfte 

Den 1 juli 2009 trädde en ny paragraf i kraft, nämligen 10a§ 6 kap Brottsbalken, vilken 

handlar om att skydda barn och ungdomar under 15 år från vuxna som tar kontakt med dem i 

sexuellt syfte (SFS 2009:343). Lagen kan användas på så sätt att minderåriga skyddas mot 

vuxna på Internet som tar kontakt i sexuella syften, för att skyddas mot onlineövergrepp, som 

ses som likvärdiga andra sexualbrott i 6 kap i Brottsbalken (Prop. 2008/09:149).  

6 kap. 10 a § Den som, i syfte att mot ett barn under femton år begå en gärning för vilken 

straff föreskrivs i 4, 5, 6, 8 eller 10 §, träffar en överenskommelse med barnet om ett 

sammanträffande samt därefter vidtar någon åtgärd som är ägnad att främja att ett 

sådant sammanträffande kommer till stånd, döms för kontakt med barn i sexuellt syfte till 

böter eller fängelse i högst ett år (SFS 2009:343). 

Kontakten blir därmed ett brott när förövaren och den unga har kommit överens om att träffas 

och tagit till åtgärder som gör träffen möjlig, till exempel att förövaren bokar ett hotellrum. 

Det har ingen betydelse om det är förövaren eller den unga som tagit initiativ till kontakten, 

för att det ska kunna bli straffbart (Prop. 2008/09:149).  

Under 1990-talet har Internetanvändningen ökat bland befolkningen, då allt fler har tillgång 

till Internet. Propositionen (2008/09:149) redovisar att år 2008 använde 90 % av Sveriges 

befolkning Internet. Internet har även blivit ett värdefullt tekniskt hjälpmedel som gör att 

människor oberoende avstånd kan kommunicera med varandra. Den tar även upp anonymitet 
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på Internet, som gör det möjligt att agera helt anonymt eller under ett användarnamn, gör det 

ibland svårt att tekniskt spåra den personen man kommunicerar med. Även kunskaper om 

Internet kan vara en generationsfråga, då barn ofta har mer kunskaper om hur man använder 

Internet än sina föräldrar. Det kan bidra till att barn vilseleder föräldrarna att tro att det de gör 

på Internet är helt ofarligt, men att de i själva verket utsätter sig för risker genom att chatta 

med helt okända personer på Internet. Detta menar propositionen ger vuxna, som vill ta 

kontakt med barn i sexuella syften, effektiva redskap att komma i kontakt med barn. Även om 

vuxna fortfarande söker kontakt med barn utanför Internet, så har Internet blivit ett 

tillvägagångsätt som är attraktivt. Det befaras därför att vuxnas kontakt med barn i sexuella 

syften via Internet ökat i omfattning och att detta blivit en del i barn och ungdomars vardag 

(ibid.). Enligt propositionen (2008/09:149) bör olika samhällsaktörer samverka för prevention 

kring grooming, för att medvetandegöra unga. Några av dessa är skolan, polis och 

socialtjänst.  

I Storbritannien, Nya Zeeland, Kanada och Norge finns liknande lagstiftning kring problemet. 

Det finns dock skillnader gällande påföljderna. I Storbritannien kan påföljden bli fängelse i 

upp till tio år, i Nya Zeeland upp till sju år och i Kanada upp till fem år. Norge har samma 

påföljd som Sverige, det vill säga fängelse upp till ett år.  Lagen i Sverige är till för att 

förstärka skyddet för barn att inte utsättas för sexuella övergrepp genom att kontaktas på 

Internet, då Internet har gett nya möjligheter till vuxna som har ett sexuellt syfte att kontakta 

barn. Lagen ses som ett komplement i arbetet med att minska problemet, men det preventiva 

arbetet får inte komma att ersättas med denna lag (Prop. 2008/09:149).  
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2. Problemformulering 

Internet är ett viktigt verktyg för kommunikation och informationsspridning oberoende 

avstånd (Shannon 2008). Detta verktyg har bidragit till sociala och ekonomiska möjligheter, 

som gynnar samhället och dess individer (Eneman 2010). Internet har många positiva 

aspekter, men som med mycket annat finns det även en baksida. Dit tillräknas grooming, 

vilket är när en vuxen kontaktar en minderårig i sexuellt syfte och har som avsikt att träffa 

den unga offline2. Grooming är inget nytt fenomen, men Internet har skapat en arena för 

interaktion mellan vuxna och unga som nästintill är oövervakad. Anonymiteten som Internet 

medför underlättar för groomare att manipulera unga, då unga idag använder Internet för att 

skapa nya kontakter och kommunicera med andra (Shannon 2008). En svensk undersökning 

av Shannon (2007) visar att av 7500 ungdomar i åldern 14-15 är det 25 % som uppger att de 

fått sexuella förslag av kontakter på Internet under det senaste året.  

År 2009 tillkom en paragraf, 10a§ 6 kap Brottsbalken, som kriminaliserar vuxnas kontakter 

med barn i sexuellt syfte (SFS 2009:343). Kritik har riktats mot lagen i Enemans (2010) 

avhandling där hon hävdar att lagen troligtvis inte skyddar minderåriga från att skadas, samt 

att lagen inte fungerar i förebyggande syfte. Hon argumenterar för att det kan vara nödvändigt 

att finna nya lösningar. Propositionen (2008/09:149) understryker att paragrafen ska ses som 

ett komplement i arbetet att minska groomingen, tillsammans med ett preventivt arbete. Det 

preventiva arbetet bör inkludera olika samhällsaktörer, som socialtjänst, polis och skola (Prop. 

2008/09:149). Berson (2003) menar att olika parter som kommer i kontakt med unga bör 

samverka i ett preventivt arbete. I propositionen (2008/2009:149) lyfts föräldrars ansvar fram 

för det preventiva arbetet och det största ansvaret läggs hos dem, det eftersom kontakterna 

tros främst ske när unga använder Internet i hemmet. Det kan problematiseras att lägga allt 

ansvar på ungas föräldrar. Vi vill därför fokusera på andra vuxna i unga personers närhet så 

som yrkesverksamma i socialt arbete, i skolan och inom polisen. Whittle et al. (2013) visar på 

att unga som har någon form av problembild gällande sig själv och/eller sin familj, löper 

större risk att utsättas för grooming. I och med att de är mer sårbara är de i större behov av 

skydd, som de troligtvis inte får hemifrån (ibid.). Ungas utsatthet på Internet är problematiskt 

och att de eventuellt inte får ett skydd hemifrån ger anledning för yrkesverksamma inom 

socialt arbete, skola och polis att arbeta preventivt mot grooming.  

                                                 
2
 Offline är när kontakten sker utanför Internet. Online är när kontakten sker på Internet. 
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Grooming bör tas på allvar då onlinekontakterna riskerar att leda till offlinemöten, men även 

för att onlinekontakterna kan bidra till allvarliga konsekvenser för unga, speciellt då unga 

skickat bilder på sig själva till sina onlinekontakter. Även om unga lär sig att hantera dessa 

kontakter, visar forskning att unga trots det riskerar att utsättas för sexualbrott (Shannon 

2008). Kollektiva satsningar och utbildningsprogram behövs för att komma åt grooming, 

eftersom det preventiva arbetet kring problematiken är bristfällig (Berson 2003). Vi anser att 

de yrkesverksamma är en viktig del av ungas skyddsnät. I och med att dessa kommer i 

kontakt med unga på olika sätt, är det av vikt att de yrkesverksammas arbete hålls uppdaterad 

för att till exempel kunna främja ungas skydd på Internet, precis som propositionen 

(2008/09:149) framhåller. 

Preventivt arbete är till för att förhindra problem att uppstå (Sahlin 1999) och skydda 

individer (von Greiff 2008). Tidigare forskning framhåller att ett preventivt arbete mot 

grooming är av vikt att bedriva för att skydda unga (Berson 2003; Prop. 2008/09:149). von 

Greiff (2008) menar att en förutsättning till att arbeta preventivt är att det finns en uppfattning 

om problemet samt att det går att förhindra, men även att det finns metoder som går att 

möjliggöra, för att bedriva det preventiva arbetet (ibid.). Den forskning vi tagit del av visar på 

att forskningen i dagsläget kring det preventiva arbetet mot grooming, inom den sociala 

sektorn är begränsad. Detta ligger till grund för vår studie, där vi vill nå en förståelse för hur 

de yrkesverksamma förhåller sig till preventivt arbete, med grooming som exempel, och i 

vilken utsträckning de arbetar preventivt. 
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3. Syfte och frågeställningar 

 

3.1 Syfte 

Syftet med studien är att få en förståelse för hur yrkesverksamma som kommer i direktkontakt 

med unga förhåller sig till preventivt arbete mot grooming och i vilken utsträckning de arbetar 

preventivt. 

 

3.2 Frågeställningar 
 

 Hur kan betydelsen av yrkesverksammas kompetens förstås inom området för 

preventivt arbete?  

 Vilka förutsättningar och hinder uppfattar de yrkesverksamma att det finns för att 

arbeta preventivt? 

  Påverkas de yrkesverksammas förhållningssätt till preventivt arbete av deras 

uppfattningar om företeelsen grooming och i så fall hur? 

 

3.3 Avgränsning 

Med yrkesverksamma menar vi: personal från socialtjänst, skolkuratorer, lärare, polis och IT-

utbildare. Se vidare i metodavsnittet.  

Vi definierar unga som personer under femton år, fokus i studien kommer vara på unga i 

åldern 10-15 år. 
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4. Tidigare forskning 

4.1 Det preventiva arbetet 

Att arbeta preventiv eller att förebygga innebär att förhindra att problem uppstår. Det finns 

inte någon speciell yrkesgrupp eller profession som har ensamrätt kring vad ett preventivt 

arbete är eller inte är. Vad som ses som ett problem varierar utifrån en social, kulturell och 

historisk kontext, men även utifrån vem som definierar problemet. Därför skiftar 

uppfattningarna kring vad som förhindrar uppkomsten av ett visst problem, samt vilka 

metoder som anses användbara att förhindra det (Sahlin 1999).  

 

Sedan slutet på1800-talet har det funnits tankar kring att samhället kan motverka fysisk och 

psykisk ohälsa samt sociala missanpassningar, genom insatser som sker i ett tidigt stadium 

(von Greiff 2008). Koutakis (2011) menar att vad preventionen ska förebygga kan vara olika 

och de strategier som används i preventionen är ofta anpassade för dess ändamål (ibid.). Det 

som är gemensamt för prevention är att det är positivt, då det ska motverka det som uppfattas 

vara ett problem. Det preventiva arbetet har även fått en legitimitet eftersom dess ändamål är 

att skydda människor, detta trots att det i flera fall finns få resultat som visar på preventionens 

effekter. Detta kan bero på att alternativet blir att inte åtgärda det alls och att det inte anses 

vara acceptabelt. Förutsättningar för ett preventivt arbete är att det finns uppfattningar 

gällande vad problemet är och att det går att motverka det, samt att det går att möjliggöra 

metoder för att bedriva det preventiva arbetet (von Greiff 2008).  

 

Föräldrars delaktighet i det preventiva arbetet har börjat ses som en viktig del, då deras 

kunskap och attityder visat sig vara av vikt för påverkan av unga (von Greiff 2008). Svensson 

(2006) menar att skolan har bra förutsättningar för ett preventivt arbete och att skolans 

funktioner kan vara främjande, då skolgången har en socialiserande funktion, men även att 

den kunskap som unga får från skolan kan vara förebyggande.  

Prevention kan delas upp i olika kategorier, en av dessa uppdelningar är universell, selektiv 

och riktad/indikerad. Universell prevention är av det generella slaget och riktar sig till alla, 

som till exempel alla elever. Det utgår från att det finns en risk för alla. Den selektiva 

preventionen riktar sig till mer specifika riskgrupper, det vill säga grupper som löper större 

risk för det preventionen ska motverka. Riktad/indikerad prevention riktar sig till individer 
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som har särskild hög risk eller där individen redan har en viss problematik, men att 

preventionen ska förhindra att det fortgår (von Greiff 2008; Svensson 2006).  

 

I denna del har vi redogjort för viktiga aspekter gällande preventivt arbete. Här efter följer en 

redogörelse av prevention som riktar sig till det specifika problemet grooming.  

 

4.2 Prevention mot grooming 

Berson (2003) menar att föräldrar främst är de som bör skydda sina barn online. 

Internetkunskapen är en generationsfråga och gör många unga sårbara och oskyddade på 

Internet. Hon menar att man måste medvetandegöra unga om risker som finns på Internet och 

därmed utbilda föräldrar om att de unga inte med säkerhet är trygga när de är hemma på sina 

rum framför datorn, utan att det finns risker med det. För att komma åt det här problemet tror 

Berson (2003) att det behövs göra kollektiva satsningar och utbildningsprogram. På grund av 

att det varit brist på preventivt arbete är föräldrar dåligt informerade och lärare har inte 

tillräckligt med utbildning, vilket bidrar till en utsatthet för de unga.  

För att nå en meningsfull prevention mot ungas utsatthet för grooming, menar Berson (2003) 

att det krävs utbildning för bland annat föräldrar, vårdnadshavare, skolor och andra personer 

som ger unga tillträde till Internet. Det krävs även samverkan kring ett preventivt arbete. 

Berson (2003) anser det vara meningsfullt att de unga bidrar med strategier för en 

verkningsfull prevention. Det är viktigt att unga har kunskap om Internet för att kunna skydda 

sig själva. En medvetenhet om riskerna med online exploatering och veta under vilka 

förhållanden som förövarna försöker locka till sig de unga, kan bidra till att de unga samt 

vuxna blir bättre på att känna igen hot och därmed undvika dem (ibid.).  

Det finns i Sverige ett preventivt arbete mellan brottsförebyggande verksamheter och ISP3 

som har ett filtreringssystem. Filtreringssystemet gör det svårare för förövarna att komma åt 

barnpornografiskt material på Internet. Eneman (2010) undersöker bl.a. om filtersystemet är 

effektivt. Det framkommer att det är effektivt på det sätt att allmänheten inte omedvetet 

kommer in på sidor med detta material. Dock verkar det inte ha någon effekt för att hindra 

förövarna, då de har strategier för att komma åt det. Det visar sig även i undersökningen att 

förövare använder sig av olika aktiviteter t.ex. groomare som tar första kontakten på ett öppet 

community till att fortsatta kontakten i en mer privat sfär, vilket gör det mer dolt. Det 

                                                 
3
 Internet Service Provider (Eneman 2010:151) 
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poängteras även att de lagar och filtreringar som finns inte hindrar förövarna till dessa 

aktiviteter och därmed skyddas inte de unga. Därför behövs nya metoder utvecklas. Det finns 

dock en komplexitet i att hitta lösningar då barns skydd ställs emot människors rätt till 

privatliv och yttrandefrihet (ibid.). 

I en kanadensisk undersökning redovisar Mishna et al. (2011) för en intervention som visar 

hur effektiv en informativ föreläsning gällande ämnet är, på ungas medvetenhet på Internet. 

En annan intervention undersöker hur ett dataspel som bygger på att den unga själv får agera 

polis, för att hitta en ung person som utsätts för grooming och har försvunnit, påverkar deras 

medvetenhet. Den första interventionen visar på signifikant ökad medvetenhet kring säkerhet 

på Internet hos de unga. Det visar dock inte på någon signifikant skillnad i riskbeteende som 

unga kan ha, efter att de fått informationen.  Den andra interventionen visade sig inte vara så 

effektiv, då den enda signifikanta skillnad de upptäckte var att de unga var mindre benägna att 

tala om sitt kön och sin ålder, efter att ha spelat spelet. Slutsatsen de kommer fram till är att 

föräldrar och andra vuxna i ungas liv behöver ha kunskap kring Internets risker. De menar att 

vuxnas kunskap kan bidra till att unga kan få en mer respektfull attityd till Internet (ibid.). 

Barnard-Wills (2012) tar upp i sin artikel ett utbildningsmaterial om Internetsäkerhet i 

Storbritannien. Materialet är till för att lära unga om vilka risker det finns på Internet, hur de 

kan skydda sig samt till vem/vilka de kan anmäla till om de har stött på något oroväckande. 

Materialet bygger på att skapa en ansvarskänsla hos de unga, gällande att skydda sig själva 

och anmäla oroväckande händelser på Internet.  Barnard-Wills (2012) kommer fram till att 

brist på kunskap kan vara en bidragande faktor till riskbeteenden på Internet. Han menar 

därmed att ökad kunskap kan minska eller till och med eliminera riskbeteendet. Artikeln tar 

upp att det finns för- och nackdelar med att polisen utbildar unga i materialet. Fördelarna är 

att de har en större legitimitet i och med sin auktoritet och sin arbetserfarenhet. Nackdelar kan 

vara att de unga som har en negativ attityd till polisen inte engagerar sig och inte tar till sig 

informationen. Oftast är det lärare eller ungdomsledare som står för utbildningen. Materialet 

ger inga strategier kring hur miljön på Internet ska förändras, utan de unga får kunskap i hur 

de kan hjälpa polisen att förhindra förövarna. Risken finns att då unga inte anmäler brottet blir 

det accepterat, därmed är anmälning av vikt för att kriminalisera oacceptabla handlingar på 

Internet (ibid.). 

I detta avsnitt har vi redogjort för prevention som är riktad mot grooming. Avsnitt 4.3-4.5 

kommer behandla företeelsen grooming då det är vårt exempel på preventivt arbete.  
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4.3 Problematiken med grooming 

Shannon (2008) visar i sin artikel på att Internetvanorna hos unga är stor. 82 % av 9-11 

åringar, och 95 % av 12-16 åringar använder Internet. Av 9-11 åringarna är det 28 % som 

använder Internet dagligen och av 12-16 åringarna är det 54 %. Internet har därmed blivit en 

stor del av ungas liv och är en viktig del i att skapa kontakter med människor. I Shannons 

(2008) undersökning uppmärksammas groomingfall som blivit anmälda. Studien visar att 

cirka 60 % av de utsatta var i åldern 11-14 år. I undersökningen visar sig groomaren oftast 

vara en man. Hur vanligt det är att unga får kontakt med förövaren kan det i dagsläget bara 

spekuleras kring, men utifrån tidigare undersökningar kan man se att detta inte är ett 

småskaligt problem (ibid.). Även om man kan anta att antalet onlinekontakter är många, antas 

det att endast ett fåtal kontakter leder till ett sexuellt övergrepp offline. Det är viktigt att 

onlinekontakter blir tagna på allvar. Det har visat sig att onlinekontakter kan bidra till 

allvarliga konsekvenser för den unga, speciellt då den unga skickat bilder på sig själv till sina 

onlinekontakter. Många unga lär sig troligtvis hantera dessa kontakter, men svensk forskning 

visar ändå på att unga trots det riskerar att utsättas för sexualbrott både vad det gäller online 

och offline (ibid.).  

 

Internet gör det möjligt att bilder som skickats finns tillgängliga för alltid. På grund av de 

sexuella företeelser som sker både online och offline, är det väsentligt att det har tillkommit 

lagar runt om i världen som ska komma åt groomingen. Internet har bidragit till större 

möjligheter för förövarna att komma i kontakt med unga och därmed manipulera dem, vilket 

gör det nödvändigt att skapa ett rättsligt skydd för de unga. Det gäller inte endast för att 

skydda mot sexualbrott, utan även förhindra att kontakter som skapas där förövaren har ett 

sexuellt syfte. Oftast riktar sig lagen endast till att förbjuda ett möte mellan barnet och 

förövaren (Shannon 2008). I de länder där lagen kriminaliserar vuxnas kontakter med unga i 

ett sexuellt syfte, har det inte visat sig ge något större skydd för de unga. Dock är inte detta 

endast ett problem som utmanar rättsväsendet, utan även forskningen och den sociala sektorn 

måste ta detta problem på allvar. Kunskapen om Internet är fortfarande väldigt liten och det 

finns behov av mer kunskap inom området för att få en förståelse för de risker som drabbar 

unga, för att kunna minska dessa risker. Därmed bör risker online prioriteras likvärdigt med 

offline risker (ibid.).  
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4.4 Groomingprocessen 

Shannon (2008) beskriver hur förövarna på Internet många gånger använder sig av ett 

manipulativt förhållningssätt till de unga de kontaktar. Förövaren säljer in sig hos den unga på 

olika sätt t.ex. genom att ha samma intresse och visar förståelse för den ungas situation. 

Förövarens relation till den unga kan man se som en process där en tillitsfull relation 

utvecklas. Även Berson (2003) beskriver att förövaren manipulerar den unga och har oftast 

inte en sexuell anspelning i början av relationen, utan förstärker först bandet dem emellan 

(ibid.). Vad förövaren har för mål med sin kontakt med den unga kan variera. En del har i 

syfte att träffa den unga offline och ha sex, medan andra förövare endast vill ha en sexuell 

kontakt online, vilket till exempel kan innebär att den unga skicka bilder, posera framför 

webbkameran eller ha cybersex (Shannon 2008). 

4.5 Risk och skyddsfaktorer 

I ungas utveckling är det naturligt att experimentera för att växa både kognitivt och psykiskt. 

Under utvecklingen är det vanligt att unga söker nya relationer, som kan utvecklas till 

sexuella utforskningar. Unga tenderar ha en större känslomässig aktivitet i hjärnan som gör att 

de visar mer känslor utåt. Kombinerat med att den unga söker nya relationer och kan vara mer 

känslomässig, kan det göra att de har en större benägenhet att utsättas för grooming (Whittel 

et al. 2013). Shannon (2008) påvisar att unga, främst tonåringar, söker sexuella kontaker på 

Internet både med unga och vuxna. De unga experimenterar även med sin identitet på Internet 

där det ges möjlighet att växla mellan verkliga egenskaper och påhittade egenskaper om sig 

själv. På Internet blir denna växling naturlig och de unga kan framställa sig på det sätt de vill 

andra ska se på en (ibid.).  

Whittle et al. (2013) beskriver att ungas motståndskraft att inte bli utnyttjade, grundar sig i 

vad de har för risk och skyddsfaktorer. Det är oftast inte bara en riskfaktor som ligger till 

grund för ungas risk att utnyttjas utan flera. Flera riskfaktorer kan då i ett komplext samspel 

samt brist på skyddsfaktorer, gör att ungas motståndskraft minskar, vilket gör dem mer 

sårbara för att utnyttjas. Berson (2003) redovisar även att tjejer oftare råkar ut för sexuell 

exploatering, närmare 82 % var tjejer. Liknande siffror har även Shannon (2008) fått fram i 

sin undersökning där 90 % av de utsatta var tjejer. Whittle et al. (2013) menar trots att tjejer 

har en högre risk att bli utnyttjade, online och offline, så ska man inte anta att killar inte blir 

utnyttjade, då det finns ett signifikant antal killar som blivit utnyttjade. Hon diskuterar att 

sexuell utnyttjning av killar online troligtvis är mycket underrapporterad, vilket kan bero på 
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att killar inte vågar rapportera på grund av stigma4. Detta kan gälla killar som är homosexuella 

eller på annat sätt utforskar sin sexualitet, vilket i sin tur gör dem mer sårbara (ibid.). 

Whittle et al. (2013) påvisar att unga som har lågt självförtroende, låg självkänsla, 

känslomässig störning samt psykisk ohälsa kan göra dem mer sårbara för online grooming. 

Unga som har problem i familjen, konflikt med föräldrar samt har en familj med en förälder, 

kan leda till en ökad risk för att utsättas sexuellt online. Det är vanligare att unga som 

upplever en låg tillfredsställelse när det gäller sina familjer oftare har erfarenheter av att ha 

haft sexuell kontakt med vuxna, både online och offline. Föräldrar som involverar sig i den 

ungas Internetanvändande och kontrollerar Internetanvändandet, har färre negativa 

erfarenheter online än andra unga. Unga som vet om att deras föräldrar kontrollerar deras 

användande av Internet, ägnar sig mindre åt sexuella konversationer och aktiviteter online, än 

de som inte har föräldrar som kontrollerar användandet. Resultat visar även att unga som har 

föräldrar som är välutbildade har en mindre risk att bli utsatta för online grooming. Unga som 

inte känner sig inkluderade med sina jämnåriga, har problem med sociala interaktioner eller 

känner sig ensamma, kan ha en större risk att utsättas för online grooming. Tillfredsställelse 

med livet är dock förknippat med att man har stort stöd från andra, så som föräldrar, kompisar 

och lärare. Stöd och tillfredsställelse ökar troligtvis därför ungas motståndskraft. 

Tillfredsställelse i skolan är en skyddsfaktor. Slutligen beskrivs det att viktiga skyddsfaktorer 

är föräldrars involvering och bra relation till unga, samt att skolan kan ge skydd genom 

Internetsäkerhets utbildning, men även att Internetleverantörer kan informera om 

Internetsäkerhet för att bidra till ungas skydd (ibid.). 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4
 Stigma är ett begrepp av Goffman, som handlar om en persons avvikelse. Stigma skapas av den dominerade 

gruppen i samhället (Johansson & Lalander 2010). 
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5. Teoriavsnitt 

Utifrån det empiriska materialet har en teori om kompetens använts som analytiskt verktyg, 

för att få en förståelse för hur yrkesverksamma som kommer i direktkontakt med unga 

förhåller sig till preventivt arbete mot grooming och i vilken utsträckning de arbetar 

preventivt När det gäller de yrkesverksammas kompetens kommer fokus vara på deras 

kompetens gällande ett preventivt arbete mot grooming och inte kompetensen för deras arbete 

i sin helhet. Kompetens är enligt Andersson (2000) uppgifts- och situationsberoende.  

5.1 Kompetens 

En individs kompetens kan uppskattas utifrån specifika situationer, eftersom kompetens är 

uppgifts- och situationsberoende. Andersson (2000) menar att definitionen av kompetens är 

många, en av dem är att kompetens utgörs av en mängd kunskaper och färdigheter. Andersson 

(2000) refererar till Sandbergs (1994) teori, som menar att individens förståelse för sitt arbete 

ligger till grund för individens kunskaper och färdigheter. För att kunna nå en 

kompetensutveckling behöver individen få en större förståelse för sitt arbete, för att kunna 

bidra till en kunskaps- och färdighetsutveckling. Kompetensutvecklingen är även beroende av 

att det finns ett behov i organisationen och att både den enskilda individen och organisationen 

har viljan och kapacitet till att utvecklas. Först då kan behovet tillgodoses (Andersson 2000). 

För att förstå betydelsen av yrkesverksammas kompetens för det preventiva arbetet mot 

grooming, behöver vi ta reda på vad de yrkesverksamma har för kompetens. Kompetensen 

kan i sin tur ligga grund för de förutsättningar och hinder de yrkesverksamma uppfattar finnas 

för att arbeta preventivt mot grooming. Företeelsen grooming, som är det preventionen i 

studien berör, är en relativt ny företeelse på Internet. De yrkesverksammas kompetens kan 

påverka hur de uppfattar företeelsen grooming, vilket i sin tur kan påverka deras 

förhållningssätt till preventivt arbete. Kompetensen hjälper oss därmed att nå en förståelse för 

hur de yrkesverksammas förhåller sig till preventivt arbete mot grooming och i vilken 

utsträckning de arbetar preventivt. 

Sandbergs (1994) kompetensteori utvecklar begreppet kompetens till fem olika delar; 

kunskap, färdigheter, kapacitet, nätverk och uppfattning, som tillsammans utgör en individs 

kompetens. Vi har valt att använda oss av Sandbergs (1994) teori om kompetens eftersom den 

ser till fler aspekter i kompetensen, än att endast utgå från att kompetens består av kunskap 

och färdigheter. Vi anser därmed att kompetensteorin kan bidra till en bredare förståelse för 
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hur de yrkesverksamma som kommer i direktkontakt med unga förhåller sig till preventivt 

arbete mot grooming och i vilken utsträckning de arbetar preventivt. I figur 1 beskrivs 

Sandbergs (1994) kompetensteoris fem delar i en kompetenscirkel. 

 

Figur 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1 - Kompetenscirkeln 

Sandbergs (1994. s. 22) kompetensmodell. Översättning från engelska till svenska från 

Andersson (2000 s. 118). 

 

Kunskap kan ha många olika betydelser. I denna teori pekar Sandberg (1994) på intellektuell 

och deskriptiv kunskap som krävs hos de yrkesverksamma, vilket är en teoretisk kunskap. Det 

inkluderar bland annat den teoretiska kunskapen om hur individen kan gå till väga. I vår 

analys kommer vi att utgå från de yrkesverksammas kunskap som grundats i forskning och 

information gällande prevention mot grooming och ungas utsatthet för det.  

De olika yrkesverksamma vi intervjuat har olika färdigheter, det vill säga praktisk kunskap, 

som är beroende av deras profession. Beroende profession har de olika mål de eftersträvar. 

Lärare har främst pedagogiska färdigheter, skolkuratorer och personal inom socialtjänsten har 

främst sociala färdigheter och polis har främst juridiska färdigheter. Färdigheter kan även vara 

   

 Kunskap 

   

   Färdighet 

    

  Nätverk    

   Kapacitet 

 

Uppfattning 



 

19 

 

tysta, det vill säga färdigheter som är mer personbundna och är beroende av individens 

erfarenheter och omdöme (Sandberg 1994).  

Verkställandet av arbetet är även beroende på vilken kapacitet, individen har inom sitt arbete 

(Sandberg 1994), vilket kan skilja sig åt mellan de olika yrkesverksamma. Sandberg (1994) 

menar att det finns både en fysisk och en psykisk kapacitet. Vad som skiljer dem åt är att den 

fysiska kapaciteten är den mängd arbete som individen kan prestera på en specifik tid, medan 

den psykiska är den kompetens individen har känsla eller erfarenhet av att ha, för att kunna 

uppnå önskat resultat.  

Nätverket består av de yrkesverksammas kontakter med andra yrkesverksamma. Sandberg 

(1994) delar upp nätverket i två delar och kallar dem för personlig, samt icke personlig. Det 

personliga nätverket innefattar de kontakter som används av individen för att kunna uppnå 

målet med arbetet. Det icke personliga nätverket består i manualer, instruktionsböcker samt 

databaser (Sandberg 1994). Andersson (2000) som refererar till Sandbergs (1994) 

kompetenscirkel, menar att det idag läggs stor vikt på nätverket, som kan bidra till en större 

användning och exponering av kompetenser. Det eftersom samverkan mellan olika parter, tar 

till vara på olika kompetenser (Andersson 2000).  

Den femte grundläggande delen i Sandbergs (1994) teori, är uppfattningen av arbetet.  Det 

kopplar Sandberg (1994) samman med ett tillvägagångssätt som kallas för 

”phenomenography”, vilket är ett undersökande tillvägagångssätt som bidrar till att beskriva 

individers olika erfarenheter, samt vilken mening individer lägger i specifika avseenden. 

Uppfattningen utgår därmed från den mening individen lägger i sitt arbete (ibid.). För att 

kunna verkställa något med hjälp av sina kunskaper samt färdigheter, behöver det finnas en 

uppfattning om vad som ska verkställas (Andersson 2000). Utifrån kompetensens delar: 

kunskap, färdigheter, kapacitet, nätverk och uppfattning kan vi förstå betydelsen av de 

yrkesverksammas kompetens inom området för det preventiva arbetet. Eftersom vi tar reda på 

vad de har för kompetens till att arbeta preventivt, samt om det finns brister i kompetensen 

och vad de i så fall grundas i. Om de yrkesverksamma uppfyller olika delar i Sandbergs 

(1994) kompetenscirkel (se figur 1), kan en möjlighet vara att samverka för att få en bättre 

kompetens till att arbeta preventivt mot grooming. 

Sandbergs (1994) kompetenscirkel använder både han och Andersson (2000), i organisationer 

där de undersöker hur kompetensen ser ut hos yrkesverksamma. Det för att kunna hjälpa 
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ledningen till hur de ska kunna kompetensutveckla sin personal och därmed förbättra arbetet 

(Sandberg 1994). Syftet med den här studien är inte att ta reda på hur de yrkesverksamma ska 

kompetensutvecklas, utan att få en förståelse för hur yrkesverksamma som kommer i 

direktkontakt med unga förhåller sig till preventivt arbete mot grooming och i vilken 

utsträckning de arbetar preventivt. Då vi använder teorin med ett annat syfte än Sandbergs 

(1994) ursprungliga, har vi till viss del fått göra egna avgörande om vad som ska tillräknas de 

olika kategorierna. Sandberg menar att företeelser kan placeras i fler än en av kategorierna 

och att de därmed kan gå in i varandra. Därför har vi ibland placerat företeelser i fler än en av 

kategorierna, eller i den vi ansett passa bäst.  

 

6. Metodavsnitt 

6.1 Val av metod 

Med utgångspunkt i studiens syfte och frågeställningar, var kvalitativ forskningsmetod mest 

lämplig. Det eftersom vi vill få en förståelse för hur yrkesverksamma som kommer i 

direktkontakt med unga förhåller sig till preventivt arbete mot grooming och i vilken 

utsträckning de arbetar preventivt. Bryman (2011) beskriver att kvalitativ forskning stävar 

efter att skapa förståelse för den sociala världen, grundat på respondenters tolkning av den, 

vilket är förenligt med studiens syfte och frågeställningar. För att nå en förståelse har 

kvalitativa intervjuer använts, eftersom syftet är att nå en förståelse. Vi som kvalitativa 

forskare har en subjektivitet som kan påverka vad som redovisas i resultat och analys, 

eftersom vi tolkar materialet utifrån vad vi uppfattar vara viktigt och betydelsefullt, vilket 

Bryman (2011) menar kan vara en nackdel, då forskarnas osystematiska uppfattningar 

påverkar vad som framhålls. Vi har reflekterat över denna aspekt och försökt förhålla oss till 

materialet så objektivt som möjligt. Studien utgår från en hermeneutisk ansats, som utgår från 

att tolka företeelser för att nå en förståelse (Thomassen 2007), vilket betyder att materialet 

tolkats av oss som forskare för att nå en förståelse. Det i sin tur har gjort att vi påverkat 

resultat och analys, eftersom det är grundat på våra tolkningar av materialet. 

6.2 Datainsamlingsmetod 

I denna studie har kvalitativa semistrukturerade intervjuer använts, för att samla in materialet.  

Vi har gjort en intervjuguide (se bilaga 2) med främst öppna frågor som vi använt oss av vid 

intervjuerna. Intervjuguiden har inte varit en fast mall som använts, utan har fungerat som ett 
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stöd att samla in data som hjälpt oss besvara våra forskningsfrågor. Bryman (2011) menar att 

intervjuguiden i regel följs som den är utformad, men att det finns möjlighet att tillägga frågor 

som har anknytning till något respondenten sagt och ändra ordningsföljden av frågorna.  Vi 

har vid intervjuerna ändrat vissa frågor och anpassat ordningen utefter varje intervju. Vi har 

lagt till frågor vid intervjuerna, när vi önskat att utveckla vissa resonemang mer. 

Intervjuguiden delades upp i olika teman för att få en struktur och för att minska risken att 

viktiga aspekter skulle glömmas bort. Temana har underlättat för oss i sammanställningen av 

materialet. Vårt tillvägagångssätt gör det svårt för andra forskare att utföra intervjuerna på 

samma sätt som vi, eftersom de kan ställa andra frågor och uppmärksamma andra aspekter 

som inte vi uppmärksammat. Användandet av semistrukturerade intervjuer har även påverkat 

på så sätt att ingen av intervjutillfällena har sett precis likadana ut, eftersom frågorna ställts i 

olika följd och följdfrågor har varit olika för de olika intervjutillfällena. Detta kan ha påverkat 

empirin på så sätt att om vi haft en annan ordningsföljd på frågorna hade intervjupersonerna 

eventuellt tagit upp andra aspekter och hade vi haft samma ordningsföljd och exakt samma 

frågor till alla, hade det kanske påverkat empirin. Ordningsföljdens betydelse för empirin kan 

vi dock endast spekulera kring. 

Vi valde att använda oss av semistrukturerade intervjuer, då det skapar en stor frihet för 

respondenterna att besvara frågorna på det sätt de vill (Bryman 2011). Det upplevde vi vara 

av betydelse, eftersom respondenterna kunde lyfta upp aspekter som vi inte tänkt på innan och 

som haft betydelse för resultatet. Detta anser vi vara förenligt med syftet, eftersom vi vill nå 

en förståelse. Kvalitativa intervjuer lägger stort fokus på hur respondenterna uppfattar och 

tolkar frågor och händelser, samt vad de upplever vara viktigt för att förstå och förklara 

företeelser (ibid.). 

6.3 Urval 

Urvalet i studien består av: fyra skolkuratorer (varav tre arbetar på högstadieskolor och en på 

en skola från förskola till nionde klass), två lärare (varav en arbetar på högstadiet och den 

andra på mellanstadiet), en IT-utbildare, en IFO-chef
5
, en socialsekreterare och en polis. 

Totalt deltog tio personer i studien, sex av dem var kvinnor och fyra av dem män. (För att få 

en tydligare bild av intervjupersonerna, samt vilka som arbetar i samma kommun se bilaga 3). 

Tanken från början var att få en spridning och intervjua två från varje profession. Dock kunde 

det inte förverkligas, då vi inte fick kontakt med det antal personer från varje profession som 

                                                 
5
 IFO – Individ och familjeomsorg 
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hade möjlighet att delta. För att få det underlag vi behövde för studien kontaktades därför fler 

skolkuratorer. Sex av intervjupersonerna har arbeten som är relaterade till socialt arbete. Vi 

menar dock att det är av vikt att även se till andra samhällsaktörer eftersom, prevention mot 

grooming är något fler samhällsaktörer bör bedriva, vilket propositionen (2008/09:149) tar 

upp. Propositionen tar bland annat upp skola, socialtjänst och polis som viktiga aktörer i 

preventionen. Det ligger till grund för de professioner som intervjuades i studien. IT-

utbildaren kom vi i kontakt med genom att en skolkurator kände till honom och visste att han 

arbetat preventivt mot grooming på bland annat skolor. Därmed fanns det relevans för att han 

deltog i studien. 

För att komma i kontakt med intervjupersonerna har vi använt oss av ett målstyrt urval, det 

innebär att vi kontaktat personer som varit relevanta för studien och för att kunna besvara 

frågeställningarna. Bryman (2011) menar att det målstyrda urvalet är när intervjuaren försöker 

få en överensstämmelse mellan forskningsfrågorna och sitt urval. Urvalet har styrts av att de 

som deltagit haft någon kunskap eller/och erfarenhet om grooming. Det eftersom för att kunna 

få en förståelse för hur de yrkesverksamma som kommer i direktkontakt med unga förhåller 

sig till preventivt arbete mot grooming behöver de veta något om företeelsen grooming för att 

kunna förhålla sig till det preventiva arbetet. Vi har även använt oss av ett snöbollsurval, som 

innebär att personen forskaren får sin första kontakt med, tar kontakt med andra personer som 

har relevans för studien (ibid.). Detta kontaktsätt användes för att komma i kontakt med 

lärarna och IT-utbildaren. Kontakten med lärare togs genom rektorer. IT-utbildaren kom vi i 

kontakt med via en skolkurator som redovisats ovan. De som deltar i studien kommer från 

fem olika kommuner som är närliggande, vilket beror på att vi valde att använda oss av ett 

bekvämlighetsurval. Det innebär att forskarens urval består av personer som är tillgängliga för 

forskaren (ibid.). Tid och kostnader har påverkat urvalet och har legat till grund för att vi 

använt oss av ett bekvämlighetsurval. 

Totalt kontaktades nio kommuner i tre olika län. Utöver de professioner som urvalet består av 

kontaktade vi även yrkesverksamma på ungdomsmottagningar, barn- och ungdomspsykiatrin 

och RFSL. Dessa ansåg sig dock har för lite kunskap och erfarenhet om preventionen och 

grooming och avstod från att delta. Dessa hade haft relevans för studien då tidigare forsknings 

visar på att ungas utsatthet för grooming är kopplat till psykisk ohälsa (Whittle et al. 2013).  

Hur vi har gått tillväga gällande vårt urval har påverkat resultatet, på så sätt att alla som deltar 

har kunskap och/eller erfarenhet av grooming och flera av dem har bedrivit ett preventivt 
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arbete mot grooming. Storleken på urvalet har varit beroende av de befintliga resurserna för 

studien, främst har tiden påverkat urvalet. Det eftersom det tagit tid att kontakta personerna, 

genomföra intervjuerna, transkribera dem och använda materialet i analysen. Då det är flera 

professioner vi har med i undersökning, har vi endast kunnat ha ett fåtal från varje profession.  

Kvale & Brinkmann (2009) menar att om antal intervjuer är litet, bidrar det till att det är svårt 

att generalisera resultatet.  

6.4 Genomförande  

För att få kontakt med respondenterna började vi först skicka ut mail till personer vi ansåg 

hade relevans för vår studie, därefter började vi även ringa eftersom responsen via mail var 

begränsad. Ett flertal hade inte möjlighet att delta i studien, eftersom de ansåg sig ha för lite 

kunskap och erfarenheter om preventionen och företeelsen grooming. De som har deltagit i 

studien är därför personer som i viss utsträckning har kunskap och/eller erfarenhet av 

grooming och flera av dem har bedrivit ett preventivt arbete mot grooming. Vi valde att ha 

med personer som inte i dagsläget aktivt arbetar preventivt, eftersom syftet är att få en 

förståelse för hur yrkesverksamma som kommer i direktkontakt med unga förhåller sig till 

preventivt arbete mot grooming och i vilken utsträckning de arbetar preventivt. Att det 

preventiva arbetet är begränsat idag, är ett resultat i sig.  

Innan intervjuerna ägde rum skickade vi ut informationsblad (se bilaga 1). Alla deltog på 

frivillig basis. Intervjuerna genomfördes på respondenternas arbetsplatser och tog mellan 40-

90 minuter. Intervjuerna spelades in och transkriberades därefter, det innebär att utskrifterna 

översattes från ett muntligt till skriftligt språk. I och med transkriberingen, försvinner bland 

annat personens kroppsspråk och sättet personen säger något, vilket gör att viss information 

går förlorad (Kvale & Brinkmann 2009). Vi försökte skriva ner intervjuerna så ordagrant vi 

kunde. Transkriberingen gjordes för att säkerställa att sammanställningen i resultat och 

analysavsnittet, inte ska grundas på vad vi kommer ihåg av intervjuerna, utan kan redovisa 

respondenternas svar på ett mer korrekt sätt. Bryman (2011) beskriver att transkriberingen 

underlättar för en analys, eftersom respondenternas utsagor blir mer exakta. Lärarna som 

deltog intervjuades tillsammans eftersom de bad om att få göra det. Det har troligtvis gjort att 

deras svar har påverkats av varandra och att hade de intervjuats var för sig, hade vi eventuellt 

fått andra svar. Något vi märkte var att de emellanåt svarade utifrån den andras tidigare 

resonemang, vilket gjort att de troligtvis tog upp aspekter de inte hade tänkt på om de 

intervjuats var för sig.  
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6.5 Analysprocessen 

En innehållsanalys innebär att man identifierar mönster, samband och skillnader, vilka sen 

analyseras med teori och tidigare forskning (Larsen 2009). Detta tillvägagångssätt har vi 

använt oss av för att bearbeta materialet. När materialet till studien var insamlat och 

transkriberat, lästes det igenom för att hitta mönster som skulle kunna besvara 

forskningsfrågorna. Efter att ha gått genom materialet några gånger kunde vi se vissa mönster, 

som att hindren och förutsättningarna grundades i respondenternas kompetens gällande 

prevention mot grooming. Efter att vi urskilt dessa mönster kunde vi hitta en teori som var 

användbar för att hjälpa oss nå en förståelse. Teorin och empirin prövades sedan mot 

varandra. Detta tillvägagångssätt är överensstämmande med en induktion (Bryman 2011). 

I resultat och analysavsnittet har vi använt oss av citat för att styrka våra resonemang. Kvale 

& Brinkmann (2009) menar att citaten ger exempel på det material som ligger till grund för 

analysen. Citaten har anpassats till viss del för att återges i skriftlig form, för att läsaren ska ha 

lättare att förstå det (ibid.). Det material som är redovisat i resultat och analysavsnittet, ger en 

relevant bild av materialet och är vinklat utifrån intervjupersonernas svar. Att ha i åtanke är 

att det finns en risk vid intervjuer att personerna ger det svar de anser vara önskvärda, vilket 

kan ha påverkat resultatet.  

Det är viktigt att poängtera att teorin som används i studien, endast ger en förståelse utifrån 

kompetens som perspektiv. Därmed finns det andra teorier som kan ge andra förståelser för 

hur yrkesverksamma som kommer i direktkontakt med unga förhåller sig till preventivt arbete 

mot grooming och i vilken utsträckning de arbetar preventivt. Syftet i studien har omarbetats 

efter att empirin samlats in. Vi är medvetna om att syftet bör vara färdigt vid insamlandet av 

empirin. Dock har omarbetningarna inte varit så omfattande eftersom det är det preventiva 

arbetet vi haft i fokus genom hela arbetsprocessen. 

 

6.6 Förförståelse 

Vår förförståelse för det preventiva arbetet mot grooming var relativt liten i förstadiet av 

studien. Efter fem terminer på socionomprogrammet hade vi erhållit kunskaper om olika typer 

av utsatthet, men inte specifikt om den utsatthet unga kan ha gällande grooming och inte 

heller vad det finns för preventivt arbete kring det. Teresa anade att det inte fanns så mycket 

preventivt arbete gällande problematiken. Det eftersom hon hade en uppfattning om att det 

var ett dolt problem och att hon inte hade så mycket kunskap om det själv. Nichole hade 
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under sin praktik hos skolkuratorer, erhållit vetskap om att ett preventivt arbete gällande 

problematiken inte bedrivs hos de skolkuratorer hon var hos. Dessutom fick hon under 

praktikperioden ta del av en föreläsning som belyste ungas utsatthet på Internet, vilket gav 

Nichole viss kunskap om problematiken.  

Vår förförståelse kan i viss mån ha påverkat studiens utformning, då vi kan ha utgått från våra 

föreställningar om vilket resultat vi trodde vi skulle få fram. Men vi har under studiens gång 

diskuterat vår förförståelse med varandra för att medvetandegöra varandra och vara så öppna 

som möjligt för nya infallsvinklar. Thomassen (2007) beskriver att förförståelse kan ses som 

omedveten förståelse av något, samt att de föreställningar som finns ska undanröjas för att 

med öppet sinne, möta världen. Dock menar hon att förförståelsen gör det möjligt att förstå 

det nya man möter (ibid.). Det kan ha inneburit att vår förförståelse bidragit till att vi också 

kunnat förstå det nya vi mött, gällande det preventiva arbetet mot grooming. Utifrån den 

hermeneutiska cirkeln är förståelse en process som grundar sig i den förståelse vi redan har 

och att förståelsen förändras i mötet med det nya, vilket i sin tur skapar en öppenhet för vad 

det nya har att säga oss (ibid.). 

6.7 Reliabilitet och validitet 

Reliabiliteten i en studie relateras till studiens tillförlitlighet, vilket handlar om andra forskare 

vid en annan tidpunkt kan reproducera samma studie. I kvalitativa intervjuer handlar det då 

om respondenternas utsagor kommer att vara de samma oberoende intervjuare (Kvale & 

Brinkmann 2009). Vi kan utifrån detta hävda att det är svårt att reproducera samma studie 

som vi gjort. För trots användningen av samma metod och tillvägagångssätt vi haft, är det ett 

faktum att vi som forskare tolkat materialet, samt att vi som personer har påverkat 

respondenterna. Det gör att om en annan forskare går tillväga på samma sätt som vi, får 

personen eventuellt inte samma resultat. Dessutom menar Bryman (2011) att det är svårt att 

reproducera en kvalitativ studie, eftersom att studien utgår från en viss social kontext som inte 

går att pausa. Vi har dock gjort studien tillförlitlig i största möjligaste mån, genom att 

redogöra för de metoder och tillvägagångssätt som använts i studien. Intervjuguiden vi använt 

oss av redogör inte för vilka frågor som använts vid intervjuerna, det eftersom vi inte utgått 

från en fast mall och frågor har haft olika ordningsföljd och följdfrågor har varierat. Detta 

minskar tillförlitligheten då det är svårt att reproducera studien. 

Bryman (2011) beskriver att generaliserbarhet innebär i vilken omfattning studiens resultat 

kan generaliseras på andra sociala kontexter. Kvalitativa studier kan inte ses som 
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generaliserbara, då de innefattar en studie av ett begränsat urval, samt att fokus är på 

betydelsefulla aspekter av den sociala världen utifrån en viss kontext (ibid.). Vår studie är 

därför inte generaliserbar, eftersom studien är relativt liten och urvalet begränsat, samt att 

studien haft utgångspunkt från en viss kontext. 

Validitet handlar om den metod som har använts i studien, undersöker det som metoden är 

avsedd för att undersöka, samt om studiens slutsatser är giltiga (Kvale & Brinkmann 2009). 

Bryman (2011) beskriver även validiteten i kvalitativa studier som den trovärdighet en studie 

erhåller utifrån de metoder som använts, samt att studien visar på en äkthet så att studiens 

resultat är till användning för respondenterna i studien. Studien får en validitet då forskaren 

visar på insikten om att studien inte kan bli helt objektiv, men visar på att värderingar och 

åsikter inte medvetet påverkat studien (ibid.). Vi har i metodavsnittet visat på vilka metoder 

och tillvägagångssätt vi haft under studien, samt visat på att vår förförståelse och tolkningar 

kan omedvetet ha påverkat resultat och analys. Vi har visat på en förståelse kring att vår 

studie inte kan vara helt objektiv, eftersom vi gör en kvalitativ studie med en hermeneutisk 

ansats, vilket Thomassen (2007) poängterar, för att få en förståelse måste först en tolkning 

ske. Då vi tolkar materialet utifrån vår förståelse, blir studien därmed inte fullständigt 

objektiv. Bryman (2011) hävdar dock att transkriberingen medför att analysen i mindre 

utsträckning påverkas av forskarens egna värderingar och fördomar, vilket har gjorts i denna 

studie. 

6.8 Litteratursökning 

Kavle & Brinkmann (2009) understryker att det behöver finnas förkunskap för det ämne som 

är avsett för studien, för att kunna göra sin intervjustudie så bra som möjligt och för att kunna 

ställa relevanta frågor vid intervjuerna. Vi har gjort litteratursökningar som tar upp den 

problematik vi berört i vår studie. Litteratur vi använt oss av är vetenskapliga artiklar, 

rapporter, avhandlingar, metod- och facklitteratur. Dessa har bland annat berört prevention 

och företeelsen grooming. Litteratur som berör prevention mot grooming är väldigt 

begränsad. En del av litteraturen som används i studien är därför inte helt aktuell, vilket är en 

brist eftersom Internet utvecklas i en snabb takt och att problematikerna därmed ändras. Detta 

är något vi är medvetna om. Litteraturen består både av svensk och internationell forskning. 

Vi har använt oss av Linnéuniversitetets söktjänster: OneSearch, SwePub och Social Services 

Abstract. Sökord har till exempel varit: prevention, grooming, Internet, groomare, unga. 

Dessa har använts i olika kombinationer och även översatts till engelska. Med hjälp av 
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personal på universitetsbiblioteket fick vi sökhjälp till att hitta relevant litteratur till teorin 

som berörde kompetens. Utifrån den litteratur vi tog del av hittade vi Andersson (2000) som 

refererade till Sandbergs (1994) avhandling, där han presenterar kompetensteorin. 

6.9 Etiska överväganden 

Vi valde att intervjua olika yrkesverksamma som kommer i direktkontakt med unga. Det för 

att vi utifrån ett etiskt perspektiv vill minska riskerna för att respondenterna tar skada av att 

delta i studien. I och med att respondenterna utgår från sina professionella erfarenheter och 

inte deras privata, minskar denna risk. Vi är dock medvetna om att de som deltagit kan ha 

personliga erfarenheter som påverkar dem. Därför kan vi inte garantera att ingen kommit till 

skada. 

Vi har under studien tillämpat Vetenskapsrådets (2002) forskningsetiska principer, vilka är: 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. I 

urvalsprocessen redogjorde vi för syftet med studien skriftligt genom ett informationsbrev (se 

bilaga 1) som skickades ut till respondenterna efter att intervjun bokades, men även muntligt 

innan intervjun påbörjades. Vi framhöll att deras medverkan var helt frivillig och att 

respondenterna när som helst under intervjun, kunde avstå från att medverka i studien. De 

kunde även avstå att svara på specifika frågor, utan att uppge anledning. Deras samtycke till 

att delta i studien erhöll vi när vi bokade intervjuerna, men också muntlig vid intervjun. Vi 

informerade i informationsbrevet om att intervjuerna skulle spelas in och transkriberas om 

samtycke lämnades, i syfte att återge deras svar så korrekt som möjligt. Vi informerade om att 

deras namn och namnet på den kommun de arbetar i, inte kommer att nämnas, enbart att deras 

profession kommer att framgå i studien. Vi avidentifierade respondenterna redan i 

transkriberingarna med fiktiva namn, för att bevara deras konfidentialitet. Under studien har 

materialet vi samlat in till studien bevarats på två lösenordslåsta datorer, så att endast vi kom 

åt materialet. Allt insamlat material har enbart använts för denna studie och kommer efter att 

studien godkänts raderas.  

 

6.10 Arbetsfördelning  

I början av studien sökte vi tidigare forskning tillsammans på varsin dator och utbytte det vi 

funnit med varandra. Vi valde sedan det vi ansåg var av mest relevans för studien gemensamt. 

När vi sökte efter respondenter satt vi ihop och ringde dem och bokade datum för intervju. 

Vid de två första intervjuerna var en av oss den ansvariga att ställa frågorna utifrån temana i 
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intervjuguiden och den andra ställde följdfrågor eller andra frågor av intresse för studien. Vid 

de efterföljande intervjuerna var vi ansvariga för vartannat tema som finns i intervjuguiden, 

samt att vi båda ställde följdfrågor eller andra frågor av intresse för studien. Vi delade upp 

transkriberingen på så sätt att vi fick lika långa intervjuer, tidsmässigt, att transkribera. Under 

uppsatsskrivandet har vi suttit bredvid varandra och skrivit olika stycken, detta kan ha 

påverkat vad som tagits upp i studien eftersom vi kan ha olika infallsvinklar i vad som ska 

belysas. Genom att vi har skickat styckena till varandra för att korrekturläsa och korrigera så 

har vi dock båda kunnat påverka hur de olika styckena har framställts så att de ses som 

enhetliga och något vi båda kan stå för. På det sättet har vi kunnat effektivisera vår 

uppsatsskrivning och upplever att vi fått en enhetlig studie vi båda skrivit. 

 

7. Resultat och analys 

I detta avsnitt presenteras empirin. Först redovisas de yrkesverksammas erfarenheter som 

grundas i deras färdigheter, därefter deras kunskaps betydelse för det preventiva arbetet. 

Dessa två ligger till grund för att få en uppfattning om vad som ska verkställas enligt 

Sandberg (1994) och de yrkesverksammas uppfattning redovisas i deras syn och medvetenhet. 

Uppfattningen bidrar i sin tur till att finna metoder på ett preventivt arbete, vilket presenteras 

därefter och relateras till kapacitet i Sandbergs (1994) kompetenscirkel. Slutligen redogörs det 

för samverkan i relation till de nätverk som finns i ett preventivt arbete. 

7.1 Erfarenhet av preventivt arbete mot grooming 

Respondenternas erfarenheter av prevention mot grooming kan relateras till de färdigheter 

respondenterna besitter. Sandberg (1994) beskriver att färdigheter är den praktiska kunskap en 

individ har, samt att färdigheter är personbundna och är beroende av individens erfarenheter. 

Det innebär att den erfarenhet respondenterna har gällande problemet och preventionen, 

påverkar det preventiva arbetet samt vilka förutsättningar och hinder de beskriver att det 

finns. 

I empirin visar det sig att de flesta av respondenterna har erfarenhet av att ha kommit i 

kontakt med unga som utsatts för grooming. Den erfarenhet respondenterna har är dock 

begränsad, då de som kommit i kontakt med unga som utsatts för grooming endast gjort det 

ett fåtal gånger. Några respondenter har erfarenheten av att det är svårt att få reda på om unga 

blir eller blivit utsatta och menar att en förutsättning för att hjälpa dessa unga är att de får 

kännedom om det, för att kunna arbeta preventivt. Detta kan kopplas till en riktad/indikerad 
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prevention eftersom preventionen då riktas till unga som redan är utsatta (von Greiff 2008; 

Svensson 2006). 

En förutsättning för att kunna hjälpa dom här unga är att man får kännedom om det. Och 

det är det som är svårast. Erik. 

Respondenterna har erfarenhet av att det sällan är den unga som blivit utsatt för grooming, 

som själv berättar om det. Istället får de kännedom om det via andra kontakter till den unga. 

Respondenternas erfarenheter visar på att det är svårt att få kännedom om unga är eller blir 

utsatta, om inte någon annan som får vetskap om det säger till, vilket påverkar det preventiva 

arbetet. Det på så sätt att erfarenheten kan göra att det finns bristande färdigheter i att veta 

vilka unga det är som är eller blir utsatta och praktiskt kunna agera och veta hur det 

preventiva arbetet ska bedrivas. Till exempel om det ska bedrivas universellt, då preventionen 

riktas till alla unga, eller selektivt, när preventionen riktar sig till specifika grupper av unga 

som har större risk att utsättas för grooming (von Greiff 2008; Svensson 2006).  

Idag arbetar hälften av respondenterna i en begränsad utsträckning med prevention mot 

grooming. Dessa respondenter samt två som inte arbetar preventivt idag, har erfarenheter av 

ett preventivt arbete mot grooming. Vad deras erfarenheter består av är individuella samt 

vilka färdigheter de utmynnat i. Exempel på erfarenheter de har kring ett preventivt arbete kan 

vara att de fört diskussioner med unga om vuxna som tar kontakt på Internet i sexuellt syfte, 

haft föräldramöten där man informerat om Internet och dess risker, samt befunnit sig på 

Internetsajter där unga befinner sig.  

Ett exempel på erfarenhet hos en respondent är när han avslutar föreläsningar för tjejgrupper, 

brukar han visa ett antal bilder och diskutera vad som är en lämplig bild att lägga upp på 

Internet. Han menar på att han skulle kunna diskutera det med tjejerna hur mycket som helst 

och det skulle ändå inte fylla någon funktion, man måste arbeta praktiskt med frågorna. 

… problemet idag är ju att alla vill synas och finnas på nätet, annars är man ingen. (...) 

Men däremot om man börjar prata om ‘du får den här bunten bilder här på dig, så tar du 

med dig dom och lämnar dom till den äckliga farbrorn där i grannhuset där en bit bort, 

som ni tycker glor på er och tittar genom era kläder och så där. Skulle du då ge honom 

bilderna?’ ‘Nä, det skulle jag aldrig göra!’ Men det är ju det ni gör! Det kan väcka en 

tanke hos dom. Ola. 
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Ola menar att en tanke måste väckas hos tjejerna, för att en förändring i synen på vilken bild 

som är lämplig att lägga upp ska ske. Erfarenheten Ola har gällande att föra endast en 

diskussion om vad som är en lämplig bild att lägga upp på Internet visade sig inte vara 

verkningsfull. Utan han menar att det också krävs exempel som väcker tankar hos unga. Hans 

erfarenhet har därmed utvecklat en färdighet hos honom som gör att han tillämpar praktiska 

exempel i sin prevention. 

Vad respondenterna har för erfarenheter av prevention mot grooming kan även grundas i 

deras tidigare erfarenheter, samt andra färdigheter de har i och med sin profession. 

Exempelvis kan lärarnas pedagogiska färdigheter vara till hjälp i hur unga lär sig nya saker på 

ett bra sätt, eller skolkuratorernas sociala färdigheter kring att diskutera känsliga ämnen med 

unga vara till hjälp för att lyfta problemet. 

… vi sysslar med pedagogik och lära ut saker, att vi ska lära dom att umgås med datorer 

och Internet, det tycker jag. I och med att vi tvingar dom och göra det skoltid, då måste vi 

lära dom det. Peter. 

När respondenterna beskrev sina erfarenheter om vad det finns för gemensamma nämnare hos 

unga som utsatts för grooming, som de kommit i kontakt med, beskrivs det tre stycken. Det är 

att dessa unga är spänningssökande, har ett bekräftelsebehov samt att det inte hade någon 

närvarande vuxen som de kan vända sig till. Spänningssökandet kan relateras till att unga 

experimenterar med sin identitet och söker nya relationer som då kan leda till att man 

utforskar sin sexualitet, vilket är en naturlig del av ungas utveckling (Shannon 2008; Whittle 

et al. 2013). Tidigare forskning visar även på att unga som känner sig ensamma eller inte 

inkluderas bland sina jämnåriga eller inte har föräldrar som engagerar sig, har en större risk 

att utsättas för grooming (Whittle et al. 2013). Det kan tyda på att unga som upplever detta 

utvecklar ett behov av att bli bekräftade och därför kan ha en större risk att utsättas för 

grooming, som också respondenterna erfar. Respondenternas erfarenhet av vilka unga som 

utsatts för grooming, kan bidra till det preventiva arbetets utformning. På så sätt att om de 

yrkesverksamma kommer i kontakt med unga som visar på någon/några av dessa egenskaper 

ovan, kan det finnas förutsättningar till att bedriva en selektiv prevention mot dem. 

Slutligen påverkar respondenternas erfarenheter det preventiva arbetet på så sätt att om de har 

erfarenheter av att ha arbetat preventivt eller ha kommit i kontakt med ungas som utsatts för 

grooming, kan de också ha färdigheter till att utföra en prevention. Förutsättningarna för att 
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bedriva ett preventivt arbete är även att respondenterna får mer kännedom om ungas utsatthet, 

för att utveckla färdigheter till att kunna bedriva preventionen.  

 

7.2 Kunskapens betydelse för preventivt arbete 

Utifrån kompetensteorin behövs teoretisk kunskap för att en yrkesverksam ska veta hur hen 

ska gå tillväga i sitt arbete (Sandberg 1994). De flesta av respondenterna upplever sig ha 

begränsad teoretisk kunskap gällande grooming och anser sig behöva mer kunskap för att 

kunna bedriva en prevention. Den kunskap respondenterna har kan förstås utifrån vilken 

information de tagit del av, så som forskning, rapporter samt informationstillfällen angående 

grooming samt prevention mot det. 

Respondenternas begränsade kunskap gällande grooming, resulterar i att de upplever en 

osäkerhet kring problemet. Det i sin tur blir ett hinder för att arbeta preventivt, eftersom de 

inte upplever sig ha tillräckligt med kunskap för att veta hur de ska bedriva det.  

… jag får nog ha lite mer kunskap och lite mer information kring det här, så att man har 

lite mer grepp om vad det handlar om... Pia 

Några av respondenterna upplever även att det finns begränsad kunskap att finna, samt att mer 

forskning gällande grooming och dess prevention bör göras. Mona beskriver att hon sökt 

kunskap och information för att kunna arbeta preventivt mot grooming. 

Jag har letat men jag har inte hittat mycket, i stort sett har jag inte hittat nått. (...) … inte 

nått riktigt hur man ska jobba med det under kanske ett par träffar. Mona. 

Även den tidigare forskningen visar att det finns begränsad kunskap inom området gällande 

grooming och dess prevention, samt att det bör göras kollektiva satsningar och 

utbildningsprogram, för att vuxna ska få kunskapen till att kunna arbeta preventivt mot 

grooming (Berson 2003). Bersons forskning är tio år gammal, men även idag upplever de 

flesta av respondenterna att det finns begränsad kunskap, vilket gör att de blir begränsade i att 

arbeta preventivt. Mer än hälften av respondenterna upplever även att det behövs mer 

forskning kring grooming, då den forskning som görs idag blir väldigt snabbt inaktuell 

eftersom Internet utvecklas snabbt. Det blir ett hinder för preventionen då kunskapen är 

bristfällig.  
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Majoriteten av respondenterna menar att det här problemet kan grundas i en generationsfråga. 

De uppfattar problemet på det sätt att unga idag har mer insikt och kunskap än vad vuxna har, 

om Internet och vilka webbsidor som finns. Denna generationsfråga gällande kunskap kan 

vara ett hinder i det preventiva arbetet mot grooming, om de yrkesverksamma inte har 

tillräckligt med kunskap kring ämnet. Däremot kan ungas kunskap om Internet användas som 

en resurs i det preventiva arbetet, på så sätt att unga blir delaktiga och delger vuxenvärlden 

kunskap om dessa arenor som finns på Internet. Kunskapen om Internet och att det rör sig om 

en generationsfråga menar även propositionen (2008/09:149), att vuxna idag inte har samma 

kunskap om Internet och dess arenor som unga har idag. Det gör det i sin tur svårare för 

vuxna att ge unga det skydd de behöver. 

… där är det ju också en skillnad i vilken ålder vi är, vi föräldrar. Vissa har mycket 

erfarenhet av datorerna och tar sitt ansvar, vissa har ingenting, är ganska aningslösa, 

ganska naiva. Och jag tror inte dom inte vill ta ett ansvar, utan dom har nog inte 

kunskapen. Kajsa. 

Resonemanget Kajsa för menar på att det är en generationsfråga, men även att föräldrar 

behöver kunskapen för att kunna ta ansvaret och skydda sina barn. Har de inte kunskapen 

begränsas de i att ta sitt ansvar. Detta kan även ge en förståelse för betydelsen av de 

yrkesverksammas kompetens inom området för ett preventivt arbete, eftersom de är i behov 

av kunskap för att kunna ta sitt ansvar och bedriva en prevention. 

 

7.3 Synen på preventivt arbete mot grooming 

Hur respondenterna ser på preventionen mot grooming kan förstås utifrån den uppfattning de 

har. Uppfattningen är den mening individen lägger i sitt arbete (Sandberg 1994) och är 

nödvändig för att kunna verkställa sitt arbete, med tillägg av de kunskaper och färdigheter 

individen har (Andersson 2000).  

Respondenterna ser ungas utsatthet för grooming som ett problem och menar att det bör 

finnas en prevention mot det. En förutsättning för att bedriva en prevention är att företeelsen 

anses vara ett problem som går att motverka (von Greiff 2008). Även om det finns en 

gemensam syn på att det är ett problem, finns det olika uppfattningar hos respondenterna om 

storleken på problemet. En del av respondenterna upplever ungas utsatthet för grooming som 
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ett mindre problem i relation till andra problem de kommer i kontakt med i sina arbeten. Dock 

påtalar de ändå att problemet är stort. 

Det är ett väldigt litet brott om man ska se till, det är ganska ovanligt brott om man ska 

se till helheten i vad som händer i skolan och vad vi upptäcker och vad vi ser. Carl.  

I citatet ovan säger Carl att han uppfattar ungas utsatthet för grooming som ett relativt litet 

brott, i jämförelse med andra problem han kommer i kontakt med i sitt arbete. Detta är en 

uppfattning flera respondenter har och kan vara grundat på deras erfarenheter av att komma i 

kontakt med unga som utsatts inte är så stor. De har dock samma uppfattning om att grooming 

är mer vanligt förekommande, än den erfarenhet de själva har av att komma i kontakt med 

unga som utsatts. Eftersom bara en del utav respondenterna upplever grooming som ett 

mindre problem i relation till andra som de kommer i kontakt med, men att det ändå upplevs 

vara ett stort problem, visar det på en tvetydighet i deras syn på problemet. Trots att det finns 

olika uppfattningar om problemets storlek, finns det en gemensam åsikt om att ett preventivt 

arbete ska bedrivas och att det är meningsfullt, eftersom unga är en sårbar grupp som behöver 

skyddas. 

Respondenternas upplevelse av att problemet är dolt, kan ge en förståelse för hur de kommer 

sig att de är osäkra på problemets omfattning. Uppfattningen av att det är dolt, kan grundas på 

att de i begränsad omfattning kommer i kontakt med unga som blivit utsatta för grooming, 

samt att den information de tagit del av angående företeelsen varit begränsad. Grooming på 

Internet är ett relativt nytt fenomen, vilket kan påverka att det upplevs vara dolt och att 

informationen är begränsad. Tidigare forskning (Shannon 2008) menar att det endast går att 

spekulera kring hur vanligt förekommande ungas utsatthet för grooming är, men det Shannons 

(2008) forskning tyder på, är att det inte är något småskaligt problem.  Då respondenterna ser 

ungas utsatthet för grooming som ett dolt problem, kan det vara ett hinder för att bedriva ett 

preventivt arbete, eftersom det försvårar för dem att veta hur de ska bedriva preventionen. Det 

kan även vara ett hinder om de inte vet vilka unga som har större risk att utsättas, då det 

försvårar för dem att veta i vilken utsträckning ett preventivt arbete bör bedrivas och för vem. 

Det vill säga om preventionen ska bedrivas universellt eller selektivt (von Greiff 2008; 

Svensson 2006).  

Genus visar sig ha en betydelse för respondenternas syn på vilka unga som har större risk att 

utsätts för grooming. Vid intervjuerna benämnde respondenterna den utsatta som en tjej. Även 

om flera påtalade att det även kan vara en kille, så fortsatte de sedan att benämna den unga i 
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termen av en tjej. Det kan förstås utifrån att de har uppfattningen av att det främst är tjejer 

som blir utsatta och att deras erfarenheter även visar på detta.  När respondenterna benämnde 

groomare var det alltid i termen av en man, endast ett fåtal påtalade att det troligtvis kan vara 

en kvinna också. Respondenternas syn på att den unga främst är en tjej och groomaren är en 

man, kan påverka det preventiva arbetet om fokus blir att informera tjejer för att akta sig för 

män på Internet. Det kan bidra till att killar inte får det skydd de skulle behöva eller att unga 

inte medvetandegörs om att groomaren kan vara både man och kvinna.  

Respondenternas uppfattning av att det främst är tjejer som utsätts, menar även Shannon 

(2008), vars forskning visar att tjejer är mer utsatta än killar. Whittle et al. (2013) diskuterar 

dock kring om denna könsskillnad kan bero på en underrapportering hos killar, då de upplever 

starkare stigma. Bland annat tror Whittle et al. (2013) att killar som är homosexuella eller 

utforskar sin sexualitet är mer sårbara. Ett fåtal respondenter påtalar under intervjuerna att de 

tror killar upplever en stor skam inför att berätta att de utsatts för grooming. En av lärarna 

berättar att hans elev har funderat över det. 

Jag tror också det kan var, jag tog upp det i min klass där vi pratade om det här, är det 

bara tjejer, och då var det faktiskt en kille som sa det, som är väldigt klok och mogen 

(Peter skrattar lite). `Men om man som kille skulle ja blivit utsatt för nått sånt så är jag 

faktiskt inte säker på att alla skulle säga det, för man skulle känna sig så skyldig själv och 

det är så skamligt´. Då tänkte han på en annan man som tar kontakt med en yngre kille. 

För då sa jag, om det är en äldre kvinna då? Och över halva klassen: ´Finns det de?!’. 

Så dom också: `Finns det kvinnor som gör sånt här också?´. Jag sa, ja det tror jag, jag 

vet inte, men jag sa jag är inte expert på det här (Peter skrattar lite), men det förmodar 

jag att det finns. Så dom reagerade med förvåning i sjuan då att, jaha, det kan vara en 

kvinna också. Peter. 

Den skamkänsla Peters elev visar medvetenhet om, kan styrka resonemanget Whittle et al. 

(2013) redogör för. Citatet visar även på en omedvetenhet hos unga, att groomaren inte 

nödvändigtvis är en man. Groomare kan utnyttja detta och gömma sig bakom ett kvinnligt 

alias. Berson (2003) redogör för den anonymitet Internet erbjuder, vilket gör det möjligt för 

groomaren att skapa ett alias som anpassas efter den unga som kontaktas. Till exempel kan de 

utge sig för att vara en jämnårig tjej och utifrån det bygga upp en tillit till den unga och 

eventuellt sedan successivt ange sin riktiga identitet. Denna aspekt kan vara en viktig del i hur 

unga medvetandegörs i ett preventivt arbete. Det eftersom de yrkesverksammas uppfattningar 

om företeelsen grooming påverkar deras förhållningssätt till preventivt arbete, på så sätt att 



 

35 

 

om de uppfattar tjejer som mer utsatta kan det leda till att de bedriver ett selektivt preventivt 

arbete mot tjejer, mer än en universell prevention som riktar sig till både tjejer och killar.  

Några respondenter har uppfattningen av att groomare har börjat kontakta unga i lägre åldrar 

och att unga under 13 år kan ha en större risk att utsättas för grooming. De påpekar dock att 

detta endast är spekulationer, men att de upplever de unga vara mer naiva och att det därmed 

blir lättare för groomare att lura dem. De har även uppfattningen av att unga under 13 år får än 

mindre information om risken att bli utsatt, än vad högstadieelever får.  

Där är det så lätt och det känns som att dom är mer naiva där (menar unga från klass F-

6), det känns som att det kanske inte är så svårt och få kontakt med någon där... om vi har 

lite kunskap och information här (högstadiet) så tycker jag att det finns ännu mindre på F 

till 6 och där lurar man sig genom och säga att dom är ju så små. Skulle vilja veta vem av 

dom som tar kontakt med dom här barnen som bryr sig om hur små dom är. Pia.  

Hur respondenterna ser på grooming och därmed hur de uppfattar det, påverkar deras 

förhållningssätt till ett preventivt arbete. Utifrån Sandbergs (1994) förklaring av uppfattning, 

det vill säga att den mening individen lägger i sitt arbete är nödvändig för att kunna verkställa 

det, ger en förståelse för att respondenternas syn på preventionen som meningsfull, är en 

förutsättning för att kunna bedriva den. Det som redovisats ovan visar dock på att det även 

finns andra uppfattningar som påverkar deras förhållningssätt till preventionen. Andersson 

(2000) menar att individens kunskaper och färdigheter ligger till grund för dess uppfattning. 

Uppfattningen av att grooming är dolt, kan vara grundat i att respondenterna inte har 

tillräckligt med kunskap och färdigheter och att det blir hinder för det preventiva arbetet. 

 

7.4 Medvetenhetens betydelse för preventivt arbete 

Berson (2003) visar på att groomaren ofta bygger upp en tillit mellan sig och den unga och att 

kontakten inte alltid har en sexuell anspelning i början, det vill säga kontakten mellan 

groomaren och den unga är i en process. Shannon (2008) menar även att groomare kan ha 

olika syften med kontakten där till exempel vissa endast vill ha en kontakt online och att den 

unga skickar bilder och poserar framför webbkameran. Andra groomare kan till exempel ha i 

syfte att utsätta den unga sexuellt offline (ibid.). Att medvetandegöra unga om riskerna att 

utsättas för grooming och därmed vilka tillvägagångssätt de använder sig av, är en viktig del i 

ett preventivt arbete (Berson 2003). Det menar även Mishna et al. (2011) som redogör för två 

interventioner som ska medvetandegöra unga om riskerna.  
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I denna studie har respondenterna, med undantag från en av dem, uppfattningen av att de 

flesta unga idag är medvetna om riskerna att utsättas för grooming när de är på Internet. Dock 

poängterar de att den medvetenheten ofta inte räcker till, eftersom de unga många gånger är 

naiva, upplever att det är spännande och tänker att det inte händer dem. Respondenterna tror 

även att ungas medvetenhet är beroende deras ålder och att unga har lätt för att bli övertalade 

av vuxna som kontaktar dem. Några respondenter påtalar att unga inte har ett färdigutvecklat 

kritiskt tänkande, vilket kan vara ett hinder för dem.  Respondenten som är osäker på om unga 

idag är medvetna om risken, kan grundas på hennes egna erfarenheter då hon har egna barn, 

men hon påtalar även en osäker kring vilken utsträckning ämnet berörs i prevention i skolor 

och på fritidsgårdar.   

De respondenterna som anser att unga har en medvetenhet tror att de fått det från: media, i 

viss grad föräldrar, kompisar, att de informeras i skolan och har egna erfarenheter. Föräldrars 

del i det preventiva arbetet är något som lyfts både hos respondenterna och i den tidigare 

forskningen (Berson. 2003; Mishna et al. 2011; Prop. 2008/09:149; Whittle et. al. 2013). De 

ungas medvetenhet om grooming tycks också vara beroende föräldrarna. Citatet nedan ger 

exempel på det.     

Sen får man ju inte glömma att barn är ju barn och rätt så naiva och tror ju på det mesta 

som sägs. Och därför så måste man, jag tror att det handlar om en medvetenhet hos 

föräldrarna också, att man kan föra diskussionen med barnen. Kajsa.  

Kajsa har uppfattningen av att ungas medvetenhet är beroende av att föräldrarna är medvetna 

och för en diskussion med sina barn. Denna uppfattning lägger ett ansvar hos föräldrar och att 

de är medvetna om riskerna med grooming. Detta är förenligt med Bersons (2003) 

resonemang, som menar att föräldrar behöver ta ett ansvar i att medvetandegöra sina barn. 

Dock påpekar Berson (2003) att Internetkunskapen är en generationsfråga och att det behövs 

utbildningsprogram som ger föräldrar information för att de ska kunna skydda sina barn 

(ibid.). Kajsa och Berson (2003) menar därmed att föräldrar kan vara en förutsättning i att 

medvetandegöra de unga, men Berson (2003) påpekar att föräldrars medvetenhet är bristfällig 

och därmed blir ett hinder om de inte får tillgång till information.  

Några av respondenterna påtalar under intervjuerna att de inte vill skrämma de unga för 

Internet. De menar att det är en balansgång att medvetandegöra unga, eftersom det finns både 

positiva och negativa aspekter med Internet. Lina menar att det är viktigt att främja ungas 
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nyfikenhet, men även att de lär sig vara kritiska. Även Mona är en av dem som påtalar att det 

bör finnas en balansgång i en prevention. 

Sen vill man inte skrämma barnen heller, det ska ju va en balansgång. Men att dom ska 

veta tycker jag. Veta hur man hanterar det och veta hur fruktansvärt svårt det är att 

motstå dom här människorna. Mona.  

För att medvetandegöra de unga behöver det också finnas en uppfattning om hur man ska gå 

tillväga, vilket enligt Andersson (2000) är grundat på den kunskap och färdighet individen 

har. Uppfattningen av att informationen kan skrämma de unga kan bli ett hinder i det 

preventiva arbetet, om personer som vill och kan medvetandegöra unga avstår från det, om de 

anser sig ha för lite kunskap och erfarenhet för att medvetandegöra unga på ett gynnsamt sätt. 

En förutsättning med respondenternas uppfattning av att det är en balansgång och vill undvika 

att skrämma de unga, kan dock vara att unga medvetandegörs om både de positiva och 

negativa aspekterna gällande Internet.  

Uppfattningen som finns om att de flesta unga har en medvetenhet, men att den inte är 

tillräcklig för att skydda unga från att utsättas för grooming, kan påverka respondenternas 

förhållningssätt till att preventivt arbete är meningsfullt. Det i sin tur är enligt Sandberg 

(1994) en förutsättning för att kunna verkställa preventionen, eftersom den mening individen 

lägger i specifika anspelningar utgår från dess uppfattningar. Några av förutsättningarna som 

respondenterna tar upp för att unga ska kunna medvetandegöras och därmed skyddas är att 

föräldrar för en diskussion med dem, men även att de får hjälp med att utveckla ett kritiskt 

tänkande.  

 

7.5 Metoder för ett preventivt arbete mot grooming 

I tidigare forskning redovisas metoder för ett preventivt arbete mot grooming (se avsnitt 4). I 

detta avsnitt presenteras respondenternas metoder som de använder sig av i ett preventivt 

arbete, samt vad de upplever vara användbara metoder. I relation till Sandbergs (1994) teori 

kan de metoder respondenterna använder sig av relateras till kapacitet. Den fysiska 

kapaciteten är enligt Sandberg (1994) den mängd arbete en individ kan prestera på en viss tid, 

det vill säga den utsträckning ett preventivt arbete kan utföras utifrån tid och resurser. En 

annan dimension på kapacitet är den psykiska, vilken är den kompetens individen har känslan 

eller erfarenhet av att ha för att nå ett önskat mål. Det kan relateras till respondenternas 

upplevelse av möjliggörandet av en prevention. 
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Majoriteten av respondenterna uppger att det är viktigt att både unga och deras föräldrar får 

information om grooming.  Detta i likhet med Berson (2003) som även hon menar att det är 

viktigt att unga och vuxna får information och kunskap om grooming, för att unga ska få ett 

skydd mot det. Mishna et al. (2011) visar även att unga som får information om Internet och 

dess risker får en ökad medvetenhet kring säkerhet på Internet. Deras åsikt om att det är 

viktigt att informera om grooming har påverkat det preventiva arbetet, på så sätt att flertalet 

av respondenterna har pratat eller haft diskussioner med unga om grooming och deras 

erfarenheter kring det. Några respondenter har även tagit upp det på föräldramöten och gett 

information till föräldrar.  

Några av respondenterna berättar att i vissa kontakter med unga pratar de om hur de unga ska 

förhålla sig på Internet. De respondenter som arbetar preventivt i en begränsad utsträckning, 

menar att det är viktigt att göra unga delaktiga i preventionen. 

Dom har ju kunskapen tänker jag. Dom är ju mycket, kan ju det här med datorn mycket 

mer än vad jag kan. Och jag tror inte på ett förebyggande arbete om man inte gör det 

ihop. Monika. 

Likt citatet ovan upplever majoriteten att ungas delaktighet i ett preventivt arbete vara en 

förutsättning för att preventionen ska gynna de unga. Berson (2003) anser också det 

meningsfullt att unga bidrar till strategier för preventionen. 

En metod på prevention som beskrivs av respondenterna är att arbeta med ungas självkänsla 

och stärka dem som individer. De menar att om unga blir starkare som individer och får en 

bättre självkänsla, har de upplevelsen av att unga inte lika lätt blir utsatta för grooming. 

Forskningen Whittle et al. (2013) gjort visar på att lågt självförtroende och självkänsla gör 

unga mer sårbara för grooming. Därmed kan en metod för ett preventivt arbete mot grooming 

vara att arbeta med ungas självkänsla och stärka dem som individer. Förutsättningen för att 

kunna arbeta utifrån metoden är att till exempel den yrkesverksamma har den psykiska 

kapaciteten till att göra det, nämligen känslan och erfarenhet av att kunna göra det (Sandberg 

1994).  

Alla respondenter upplever att det är viktigt att arbeta preventivt mot grooming, men några 

har idéer om att mer generellt arbeta med Internet och en etik på Internet för att nå fler 

problem, däribland grooming. De menar att det är mer försvarbart utifrån tid och resurser att 

preventivt arbeta mer allomfattande kring normer på Internet överlag. Detta kan relateras till 
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den fysiska kapaciteten (Sandberg 1994), eftersom tid och resurser är förutsättningar för att 

utföra ett preventivt arbete i större utsträckning. Respondenterna menar att grooming kommer 

in som en viktig del och att ett preventiv arbete mot grooming då kan möjliggöras.  

Däremot ser jag att det finns väldigt många verktyg för att nå en prevention mot 

grooming genom att man är mer öppen för och jobbar med hur vi för oss och hur vi lever 

på Internet och hur vi använder Internet i samhället. Carl. 

Det finns en upplevelse bland respondenterna av att problemet är nationellt, vilket gör att de 

menar att ett nationellt beslut borde tas kring det preventiva arbetet om hur det ska bedrivas 

och om det ska ingå i någon kursplan eller dylikt. De upplever att om det finns ett beslut på 

hur arbetet ska gå till, finns det också förutsättningar till att bedriva ett preventivt arbete. Det 

kan relateras till att förutsättningar för att bedriva preventivt arbete är att det finns metoder 

som går att möjliggöra (von Greiff 2008). Ett annat exempel på metod som framkommit hos 

några av respondenterna är att vuxna måste följa den tekniska utvecklingen mer och sätta sig 

in i vad unga gör på Internet. Det finns förslag på att det borde finnas en typ av “nattvandrare” 

på Internet, till exempel att vuxna bör befinna sig på de webbsidor unga besöker. 

Och sen får man ju reda på rätt så mycket överhuvudtaget av ungdomarna själva. (...) En 

del vuxna i skolan dom är ju väldigt så här anti-facebook och anti allt som har med 

elever att göra. Jag är helt tvärtom, jag finns där eleverna finns. (...) Och det tycker jag 

enbart har varit positivt faktiskt, därför jag har fått veta så mycket mer. Så att vara lite på 

dom arenorna där ungdomarna och barnen befinner sig, veta vad som finns, fråga dom, 

var nyfiken. Så det är väl det som jag tycker är det viktigaste... Mona. 

I relation till den psykiska kapaciteten enligt Sandberg (1994) kan de erfarenheter 

respondenterna får av att befinna sig på de webbsidor unga är på, få känslan och erfarenhet av 

att ha kompetens för att arbeta preventivt mot grooming. Det eftersom de får mer kunskap om 

vad dessa webbsidor är för något och vet mer om vad som sker där, vilket i sin tur kan vara en 

förutsättning för ett preventivt arbete. 

 

7.6 Samverkan kring ett preventivt arbete 

Sandberg (1994) menar att individens nätverk, det vill säga de professionella kontakter 

individen har, är en viktig del gällande individens kompetens, då de används för att kunna 

uppnå de mål som finns (ibid.). Propositionen (2008/09:149) visar på att vuxna i ungas 
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nätverk är av vikt för ett preventivt arbete. Till exempel menar propositionen att olika 

samhällsaktörer som kommer i kontakt med unga, så som skola, polis och socialtjänst, bör 

arbeta preventivt och samverka. En samverkan mellan olika samhällsaktörer menar även 

Berson (2003) är att föredra. Dock lägger både propositionen (2008/09:149) och Berson 

(2003) ett huvudansvar hos föräldrarna i att skydda sina barn från grooming. Även von Greiff 

(2008) argumenterar för att föräldrars del i prevention är av betydelse (ibid). Detta är även en 

åsikt som nästan alla av respondenterna ger uttryck för, då de menar att föräldrarna har 

huvudansvaret för vad som händer deras barn på Internet. Några av respondenterna påtalar 

dock att alla föräldrar inte kan ta detta ansvar och att det då är viktigt att samhället ställer upp.  

Även om de flesta av respondenterna påtalar att föräldrarna har ett huvudansvar, så menar alla 

att olika samhällsaktörer också har ett ansvar för att skydda de unga.  Ett betydande ansvar 

läggs på att skolan ska beröra ämnet i undervisningen, för att de unga ska få med sig 

information om riskerna på Internet. De argumenterar för att skolan är av stor vikt, eftersom 

det är en arena där man kommer i kontakt med alla unga. Skolans betydelse i preventivt 

arbete argumenterar även Svensson (2006) för.  Även socialtjänsten berörs av respondenterna 

som en viktig aktör i det preventiva arbetet. När de kommer i kontakt med unga, då till 

exempel vårdnadshavare inte kan ta det ansvar som förväntas av dem, får troligtvis inte de 

unga den information och det skydd de borde få för att minska risken att utsättas för 

grooming. Tidigare forskning visar även på att unga som har riskfaktorer, dit bland annat 

problem inom familjen räknas in, har större risk att utsättas för online grooming (Whittle et al. 

2013). Polisen är ytterligare en samhällsaktör som berörs att vara av betydelse enligt 

respondenterna. De menar att polisen har en viktig del i preventionen, eftersom det gäller en 

brottslig handling, men även för att de kan leta reda på groomare och stoppa deras 

verksamheter. Ansvaret läggs därmed inte på en enskild aktör, utan anses vara gemensamt för 

olika aktörer i samhället.  

Till stor del allas ansvar på väldigt många olika skikt och infallsvinklar och nivåer. Alla 

har en del i det här på något sätt, tror jag faktiskt, i hela samhället. I och med att Internet 

är så brett och stort och berör alla. Carl. 

Det Carl säger är alla respondenterna eniga om, att samhället har ett gemensamt ansvar att 

skydda unga. Dock påtalar de flesta att olika aktörer kan ha olika ansvar. Att respondenterna 

har åsikten att det finns ett gemensamt ansvar för att de ungas ska skyddas, kan ge en 

förståelse för att de menar att det bör finnas en samverkan mellan olika aktörer i det 



 

41 

 

preventiva arbetet. Ett fåtal påtalar dock att samverkan i prevention inte borde beröra specifikt 

grooming, utan Internetproblem i stort. Respondenternas argument för att samverka är att de 

anser att det finns ett gemensamt ansvar, men även för att det ger möjligheter till att arbeta på 

ett bredare plan och att det finns olika kunskaper som kan tas tillvara på och förbättra det 

preventiva arbetet. Det ger Frida exempel på i citatet.  

Ja, det ska man (samverka). För vi har så olika infallsvinklar på ungdomar och man 

kommer in i olika stadier och vi kan ge olika hjälp. Frida. 

Detta resonemang om samverkan är förenligt med Andersson (2000) som menar att nätverket 

har fått en stor betydelse idag, eftersom det bidrar till en större användning och exponering av 

kompetenser och att samverkan därmed bidrar till att olika kompetenser tas tillvara på (ibid.). 

Trots respondenternas gemensamma värdering av att de ungas nätverk bör samverka, är det 

nästan ingen av respondenterna som gör det i dagsläget gällande ett preventivt arbete. IT-

utbildaren har tidigare varit på bland annat skolor och på föräldramöten och föreläst om 

grooming, men kan inte göra det i dagsläget eftersom han fått andra arbetsuppgifter. De två 

lärarna och kuratorn som arbetar på samma skola, är verksamma i ett trygghetsteam som har 

möjlighet att beröra detta ämne i skolan och har gjort det tidigare. De resterande av 

respondenterna samverkar endast då de får kännedom om att en ung person är utsatt för 

grooming, det vill säga riktad/indikerad prevention (von Greiff 2008; Svensson 2006). 

Respondenternas åsikt av att det bör finnas en samverkan, men det i få fall finns gällande ett 

preventivt arbete, kan förstås utifrån de hinder de uppfattar att det finns. Ett hinder är att det 

finns olika åsikter om hur preventionen ska bedrivas. Företeelsen grooming är relativt ny och 

att det finns andra problem som prioriteras. Samverka tar tid och det finns redan många 

arbetsuppgifter som ska hinnas med och vid samverkan ska flera personer ha tid för att träffas.  

För det är ändå så idag, du vet, det är bara och konstatera att saker och ting är så 

komplicerade att man själv fixar ingenting, man måste samverka. Och det betyder att 

allting blir så trögt. Erik.  

Erik är en av dem som poängterar att samverkan tar tid och upplevs vara en trög process, men 

argumenterar ändå för att man bör samverka. Han menar därmed att samverkan blir en 

förutsättning för att komma åt problem som till exempel grooming. Tiden uppges av de flesta 

respondenterna vara ett hinder för att samverka. Det kan till viss del förstås utifrån de 

organisatoriska faktorerna, då de upplever att de inom sina organisationer redan har många 

arbetsuppgifter som de ska hinna med och en del menar att de känner sig fastlåsta i sina 
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organisationer och inte kan påverka vilket arbete de ska prioritera. Några menar att direktiv 

från toppnivå behöver finnas för att möjliggöra det preventiva arbetet i olika organisationer 

och att det då skapas förutsättningar att samverka mellan olika aktörer.  
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8. Avslutning 

8.1 Slutdiskussion 

Kompetensens betydelse för preventivt arbete kan förstås utifrån att om någon/några av de 

fem kategorierna (kunskap, erfarenhet, uppfattning, kapacitet och samverkan) i Sandbergs 

(1994) kompetensteori är bristfällig, utgör det hinder för att arbeta med en prevention. Det i 

sin tur kan ge en förståelse för att de yrkesverksamma endast arbetar med preventivt arbete 

mot grooming i en begränsad utsträckning, varav några av respondenterna inte alls arbetar 

preventivt. Deras uppfattning om att grooming är ett problem, men att det är dolt bidrar till att 

påverka deras förhållningssätt. På så sätt att de menar att man bör bedriva en prevention, men 

då de saknar kunskap om grooming och inte vet hur de ska bedriva preventionen och vilka 

unga preventionen ska beröra, det vill säga om det ska vara universellt eller selektivt, utgör 

det hinder för att arbeta preventivt och påverkar därmed hur de förhåller sig till det preventiva 

arbetet. Att de anser preventionen vara meningsfull, att flera samhällsaktörer har ett 

gemensamt ansvar i att bedriva preventionen och att de menar det vara viktigt att skydda unga 

mot grooming är förutsättningar och kan ge en förståelse för att preventionen ändå bedrivs i 

en viss utsträckning hos några av de yrkesverksamma. von Greiff (2008) menar att 

förutsättningar för att arbeta preventivt är att det finns en uppfattning om problemet och att 

det går att motverka, samt att det går att möjliggöra metoder för ett preventivt arbete (ibid.). 

De yrkesverksamma i denna studie uppfattar grooming som ett problem, men det finns en viss 

osäkerhet kring om och hur det går att motverka, då flera av dem anser sig sakna metoder för 

att bedriva en prevention. Tid och resurser är också något som försvårar för dem att kunna 

motverka det, eftersom de har andra arbetsuppgifter de måste prioritera. Detta utgör därmed 

hinder för att bedriva preventivt arbete i större utsträckning.  

Sandbergs (1994) kompetensteori ger en förståelse för betydelsen av kompetensen för det 

preventiva arbetet och visar på att det är flera faktorer som kan påverka möjligheterna till att 

bedriva det.  Det perspektiv kompetensteorin tar är dessutom ett sätt av många för att nå en 

förståelse. Troligtvis finns det andra perpektiv som kan ge andra förståelser för hur de 

yrkesverksamma förhåller sig till preventivt arbete mot grooming och i vilken utsträckning de 

arbetar preventivt. Dock kan vi utifrån kompetensteorin se stora fördelar i att olika parter 

samverkar kring en prevention, då de har olika förutsättningar inom de olika kategorierna. Det 

skulle även skapa en större bredd och nå fler unga, vilket flera av respondenterna påtalat.  
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Ett huvudansvar läggs på föräldrarna både av de flesta respondenterna och av den tidigare 

forskningen (Prop. 2008/09:149; Berson 2003). Vi ställer oss dock kritiska till om det är 

möjligt att lägga detta huvudansvar på föräldrar, då det finns olika förutsättningar för dem att 

ta det ansvaret. Internet anses även vara en generationsfråga vilket tidigare forskning (Berson 

2003) och en del av respondenterna påtalat, det är en faktor som skapar olika förutsättningar 

hos föräldrarna. Empirin i denna studie visar på att yrkesverksamma har begränsad kunskap 

kring prevention mot grooming, därmed ställer vi oss frågan om föräldrar har mer kunskap än 

dem och var de i så fall fått den ifrån? Det preventiva arbetet lagen föreskriver förutsätter en 

delaktighet bland föräldrar.  Vi tror dock att föräldrar behöver mer kunskap och metoder på 

hur de ska beröra ämnet med sina barn för att kunna ta ett större ansvar i preventionen. Ett sätt 

de skulle kunna få denna information är via föräldrautbildningar samt informationsmöten som 

exempelvis skola och socialtjänst anordnar.  

När vi kontaktade personer som kunde delta i studien svarade många att de inte visste 

tillräckligt mycket om preventionen eller grooming och inte kom i kontakt med det i sitt 

arbete. De som deltar i denna studie har någon relation till grooming och de flesta till en 

prevention, vilket påverkat resultatet. Studien är begränsad vilket gör det svårt att veta i vilken 

utsträckning det preventiva arbetet bedrivs i dagsläget överlag, men utifrån den här empirin 

och vetskapen om att ett större antal yrkesverksamma inom likande organisationer har avböjt 

att delta, på grund av för lite kunskap och erfarenhet, kan vi anta att det preventiva arbetet 

idag inte bedrivs i någon större utsträckning i de kommuner vi kontaktat. Vad det får för 

konsekvenser vet vi inte, men troligtvis får inte alla unga det skydd de skulle behöva. 

Grooming uppfattas även av respondenterna vara dolt och de vet inte hur omfattande det är. 

Vi ställer oss frågan hur mycket unga vet om grooming och om de vet vart de ska vända sig 

om de blir utsatta.  

Utifrån Sandbergs (1994) kompetensteori visar det sig att de yrkesverksamma saknar 

kompetens gällande en prevention mot grooming. Grooming är ett nytt fenomen på Internet 

som det finns begränsad information om och det finns faktorer som påverkar möjligheterna 

för yrkesverksamma att bedriva ett preventivt arbete. Till exempel har de organisatoriska 

ramarna en stor påverkan och måste troligtvis också vilja prioritera det preventiva arbetet för 

att de yrkesverksamma ska kunna verkställa det. Andersson (2000) menar att både 

organisationen och individen själv måste ha kapaciteten och vilja för att kunna utveckla 
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kompetensen (ibid.). Därmed är det inte helt upp till de yrkesverksamma, utan de är beroende 

av att fler vill bedriva preventionen.  

Slutligen är prevention mot grooming idag relativt okänt, upptäckte vi när vi valde ämne. Det 

finns en begränsad tillgång till forskning om det och av de vi intervjuat visste majoriteten 

ganska lite om det. Det har varit en utmaning att förstå hur de yrkesverksamma som kommer i 

direktkontakt med unga förhåller sig till preventivt arbete mot grooming och i vilken 

utsträckning de arbetar preventivt.  Däremot är vi övertygade om att det har varit mödan värt 

att skriva om det. För det är det som har varit drivkraften, att det är relativt okänt och vi anser 

vara viktigt att belysa för att unga inte ska råka illa ut. 

8.2 Framtida forskning 

Grooming är ett relativt nytt fenomen vilket gör att det i dagsläget finns mycket inom området 

som behöver beröras i forskning. Internet är även en arena som utvecklas i en snabb takt, det 

gör att forskning på området snabbt blir inaktuell och behöver uppdateras ofta. Shannon 

(2008) menar att det behövs mer kunskap om Internet för att kunna minska riskerna att unga 

blir utsatta (ibid.). Fler och mer detaljerade metoder på hur preventionen bör bedrivas på ett 

sätt som är gynnsamt för att skydda unga från grooming, anser vi vara av betydelse för den 

framtida forskningen för att yrkesverksamma ska kunna bedriva en prevention i större 

utsträckning. Det argumenterar även Eneman (2010) för, som menar att det behövs nya 

lösningar.  Föräldrars ansvar i preventionen lägger både de deltagande respondenterna och 

tidigare forskning (Prop. 2008/09:149; Berson 2003) stor vikt vid. För att kunna lägga det 

ansvaret på föräldrarna kan det vara av vikt att ta reda på hur medvetna föräldrar idag är om 

riskerna kring grooming och om de vet hur de ska skydda sina barn. Hur medvetna de unga är 

och hur de hanterar situationer när de kommer i kontakt med personer på Internet de inte 

känner till sen innan, kan vara av vikt för såväl forskningen som praktik, eftersom det kan 

vara av betydelse för preventionens utformning. Det hade även varit av intresse att veta om 

unga vet att det är en olaglig handling och att de kan anmäla det. Grooming anses vara dolt 

och är troligtvis ett begrepp inte alla är så bekanta med. Med hjälp av ytterligare forskning 

tror vi att företeelsen kan göras mer synlig och på så sätt medvetandegöra fler om risken att 

utsättas och därmed skydda fler unga.  



 

46 

 

9. Referenser 

Andersson, Curt. (2000). Kunskapssyn och lärande – I samhälle och arbetsliv. Lund: 

Studentlitteratur. 

 

Barnard-Wills, David. (2012). E-safety education: Young people, surveillance and 

responsibility. I: Criminology and Criminal Justice. 12, s. 239-255. 

Berson, R Ilene. (2003). Grooming cybervictims. I: Journal of school violence. 2:1, s. 5-18. 

Bryman, Alan. (2011). Samhällsvetenskapliga metoder. Malmö: Liber. 

Eneman, Marie. (2010). Developing child protection strategies: A critical study of offenders’ 

use of information technology for the sexual exploitation of children. Diss. Göteborg: 

Göteborgs universitet, 2010. 

Greiff, Ninive von. (2008). Ungdomsinriktad alkohol- och drogprevention: förutsättningar, 

evidens och legitimitet. Diss. Stockholm: Stockholms universitet, 2008. 

Johansson, Thomas & Lalander, Philip. (2010). Vardagslivets socialpsykologi. 1. uppl. 

Malmö: Liber. 

Koutakis, Nikolaus. (2011). Preventing underage alcohol drinking through working with 

parents. Diss. Örebro: Örebro universitet, 2012. 

Kvale, Steinar & Brinkmann, Svend. (2009). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: 

Studentlitteratur. 

Larsen, Ann Kristin. (2009). Metod helt enkelt: en introduktion till samhällsvetenskaplig 

metod. 1. uppl. Malmö: Gleerup. 

Mishna, Faye. Cook, Charlene. Saini, Michael. Wu, Meng-Jia & MacFadden, Robert. (2011). 

Interventions to prevent and reduce cyber abuse of youth: A systematic review. I: Research on 

social work practice. 21, s. 5-14. 

Nationalencyklopedin (2013). Kontakt med barn i sexuellt syfte. 

http://www.ne.se.proxy.lnu.se/lang/kontakt-med-barn-i-sexuellt-syfte Hämtad 2013-08-13.  

Propositionen 2008/09:149. Vuxnas kontakter med barn i sexuella syften. 

Sahlin, Ingrid. (1999). Preventionens innebörd och tillämpningar. I: Nordisk alkohol- & 

narkotikatidskrift. Vol. 16, nr 4-5. 

Sandberg, Jörgen. (1994). Human competence at work: An interpretative approach. Diss. 

Göteborg: Univ. 

Svensk författningssamling 2009:343. Vuxnas kontakter med barn i sexuella syften. 

http://www.ne.se.proxy.lnu.se/lang/kontakt-med-barn-i-sexuellt-syfte


 

47 

 

Svensson, Kerstin. (2006). ”Förebyggande arbete”. I: Denvall, Verner & Vinnerljung, Bo 

(red.) (2006). Nytta och fördärv: socialt arbete i kritisk belysning. 1. utg. Stockholm: Natur 

och kultur. 

Shannon, David. (2007). Vuxnas sexuella kontakter med barn via Internet: omfattning, 

karaktär, åtgärder. Stockholm: Brottsförebyggande rådet (BRÅ). 

Shannon, David. (2008). Online sexual grooming in Sweden – online and offline sex offences 

against children as described in Swedish police data. I: Journal of Scandinavian studies in 

criminology and crime prevention. 9:2, s. 160-180. 

Thomassen, Magdalene. (2007). Vetenskap, kunskap och praxis. Malmö: Gleerups. 

Vetenskapsrådet. (2002). www.codex.vr.se/texts/HSFR Hämtad: 2013-04-03. 

Whittle, Helen. Hamilton-Giachritsis, Catherine. Beech, Anthony & Collings, Guy. (2013). 

A review of young people’s vulnerabilities to online grooming. I: Aggression and Violent 

behavior. 18, s. 135-146. 

 

Wikipedia. (2013). http://en.wikipedia.org/wiki/Social_grooming Hämtad: 2013-08-08. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.codex.vr.se/texts/HSFR
http://en.wikipedia.org/wiki/Social_grooming


 

48 

 

Bilaga 1 

Information inför intervjun 

Vi är två studenter vid Linnéuniversitet som läser 6:e terminen på socionomprogrammet. Vi 

håller på att skriva vår C-uppsats där vi intresserar oss för hur olika professioner arbetar 

förebyggande med problematiken att unga riskerar att utsättas för groomare på Internet. 

Groomare är en vuxen tar kontakt med unga i sexuella syften. Detta kan ske både på Internet 

och utanför Internet, vi kommer fokusera på groomare som finns på Internet. 

Vårt syfte med denna studie är att få förståelse för hur de professionellas preventiva arbete 

gällande ungas utsatthet för groomare ser ut idag. Samt få en förståelse för vad förutsättningar 

och hinder har för betydelse i samverkan mellan de olika professionerna.  

Det är frivilligt att delta i vår studie du kan när som helst under intervjun välja att avstå från 

att svara på specifika frågor, samt avbryta intervjun. Intervjun kommer om du lämnar ditt 

samtycke därtill att spelas in. Inspelningen är till hjälp för oss då den kan bidra med att vi kan 

återge dina svar på ett så korrekt sätt som möjligt i vår studie. Inspelningarna kommer att 

behandlas med största försiktighet och kommer att raderas när studien är klar. Den 

information vi får från intervjun kommer endast användas i denna studie. Ditt namn kommer 

inte att nämnas i texten och vi kommer inte heller att nämna vilken kommun du arbetar i. Det 

enda som kommer framgå är din profession. Intervjun beräknas ta cirka 60-90 minuter.  

De teman vi kommer att beröra under intervju är:  

● Din kontakt med unga som riskerar att utsättas för groomare. 

● Din upplevelse av ungas utsatthet för groomare. 

● Dina tankar kring att arbeta förebyggande med ungas risk att utsättas för groomare. 

● Samverkan mellan olika myndigheter 

Har du några funderingar eller frågor kring vår studie, kontakta gärna oss. 

Med vänliga hälsningar 

Teresa Kronvall & Nichole Sällberg  Handledare: Namn Namnsson 

Kontaktuppgifter till Teresa   Kontaktuppgifter till handledare 

Kontaktuppgifter till Nichole 
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Bilaga 2 

Intervjuguide 

Teman vi utgått från under intervjuerna: 

 

● Kontakt med ungas utsatthet för grooming 

 

● Upplevelse av ungas utsatthet för grooming 

 

● Preventivt arbete 

 

● Organisation 

 

● Ansvar 

 

● Samverkan 
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Bilaga 3 
 

 
Översikt för intervjupersonernas yrke, namn och arbetskommun 

Namn Yrke Kommun 

Carl Skolkurator A 

Erik IFO-chef B 

Frida Polis A 

Kajsa Socialsekreterare C 

Lina Mellanstadielärare C 

Mona Skolkurator D 

Monika Skolkurator C 

Ola IT-utbildare E 

Peter Högstadielärare C 

Pia Skolkurator B 

 

 

 


