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Abstract  
Vuxna förövare använder sig av internet för att manipulera, denensibilera och sexuellt 

utnyttja barn. Syftet med föreliggande studie är att få en samlad bild kring begreppet 

grooming samt skapa en forskningsöverblick över företeelser som barn utsätts för på 

internet av vuxna förövare. Studien är en litteraturöversikt. Med utgångspunkt i begreppet 

grooming genomfördes sökningar utifrån sökord grooming och sexuella övergrepp. 

Valda forskningsartiklar analyserades sedan utifrån socialkonstruktivistisk perspektiv. 

Forskningen visade tre huvudsakliga förklaringsmodeller till hur grooming sker: Theory 

of luring communications, Model of cybersexploatation samt European online grooming 

project. Vid groomingprocesser väljer förövare ut potentiella offer genom att skaffa sig 

information om barnet. Det kan ske genom att förövaren scannar av sociala medier för att 

inhämta information alternativt planterar ett virus i en elektronisk apparat för att på så 

sätt få kontakt med barnet. När kontakt har etablerats inleds förbindelsen med barnet via 

privata chattar. På denna kontaktyta introduceras sedan sex, antingen med pornografiskt 

material, sexuella lekar och fantasier. Det kan även ske genom att förövaren 

återkommande samtalar om sex för att systematiskt förflytta sitt offers gränser med målet 

att fysiskt träffa och sexuellt utnyttja barnet. 
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1. Inledning  

Nationalencyklopedin beskriver begreppet grooming som att en vuxen person med uppsåt 

att etablera en förtroendefull relation, kontaktar barn på internet som de har ett syfte att 

begå sexuella övergrepp mot (NE, 2009).     

 Grooming är befäst i Sverige sedan det så kallade Alexandrafallet som 

uppmärksammades 2005. En man använde sig av ett alias, ”Alexandra” på olika 

internetforum för ungdomar med syftet att etablera kontakt. Sedan tvingade han dem att 

utföra sexuella handlingar. 

 Internet skapar nya förutsättningar för förövare att först och främst hitta barn men 

även möjligheter att upprätta en relation och beroendeställning till sitt offer som bryter 

ner individen och förhindrar att barnet berättar för sin omgivning vad denne utsätts för. 

Internets avsaknad av geografiska avgränsningar skapar hinder för lagstiftare och 

rättsväsende, samtidigt som verktyg för anonymitet utvecklas allt mer och det blir svårare 

att spåra internetanvändare till ansvariga personer bakom profiler. Anonymiteten öppnar 

även upp för kontakt mellan förövare att utbyta övergreppsmaterial (Christianson & 

Roland, 2016).  

 Organisationen Friends genomförde en undersökning 2017 som visade att 18 % 

av flickorna och 6% av pojkarna under det senaste året blivit sexuellt trakasserade på 

internet. Det kom även fram att 20 % av sextonåringarna och 5 % av tioåringarna hade 

kontaktats i sexuella syften på internet. Nämnas bör att det är svårt att mäta grooming på 

nätet eftersom många fall börjar med kontakt utan sexuella närmanden och avslutas av 

ungdomen innan denne är medveten om att den utsatts för ett groomingförsök (Friends, 

2017). 

 En undersökning genomförd av Martin (2014) visade att socialarbetare generellt 

kände stort självförtroende, gällande att erbjuda evidensbaserade insatser för barn som 

blivit utsatta för grooming. Något som senare visade sig vara falskt eftersom utsatta barn 

enbart erbjöds stöd och hjälp för sexuella övergrepp som skett. Det fanns ingen eller 

bristande kunskaper gällande den nedbrytningsprocess som föregår övergreppen. Det 

fanns även brister i socialarbetares kunskaper om det emotionella beroende som barn kan 

få till förövaren. Många socialarbetare hade ingen kunskap om att pornografiskt material 

av barnen kan förekomma och finnas på olika internetforum. Generellt fanns liten 

förståelse för internets anonymitet och komplexitet hos socialarbetare. Många barn har 

större förståelse för komplexiteten med internet och inser hur svårt, näst intill omöjligt 

det är att få bort material som en gång blivit uppladdat på internet. Denna studie är 

relevant inom det sociala arbetet med utsatta barn. Både för att kunna bidra till att utöka 

den evidensbaserade kunskapen som att kunna jobba förebyggande vad gäller grooming 

men även att öka kunskapen  om förövare och andra som manipulerar barn (ibid). 

 

1.1 Syfte och Frågeställningar 

Syftet med studien är att skapa en helhetsbild gällande begreppet grooming samt en 

överblick över hur forskningen ser på de processer som vuxna förövare utsätter barn för 

på internet. Utifrån studiens syfte har följare frågeställning formulerats: 
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Vilka förklaringsmodeller ger forskningen till internet grooming?  

Hur ser aktuell forskning på processen då barn hamnar i beroendeställning till vuxna på 

internet? 

Hur ser forskning ut om hur förövare hittar sina potentiella offer?  

 

 

2. Bakgrund till ämnet grooming 

Det finns pågående forskning inom groomingämnet som hela tiden utvecklar nya syn- 

och förklaringssätt till fenomenet. Det finns en efterfrågan på evidensbaserad forskning 

från rättsväsendet, socialtjänsten, media och skolväsendet (Christianson & Rogland, 

2016).   

 Fenomenet grooming är omdebatterat i forskning, media och rättsväsende. 

Debatterna handlar till största delen om barns upplevelser på internet, barns sexualitet 

samt förövare på internet. I och med teknikutvecklingens explosionsartade framfart både 

gällande anonymitet och tillgänglighet till tekniska verktyg som datorer, telefoner och 

plattor med internetuppkoppling. Detta skapar en efterfrågan dels på kunskap och 

förståelse för hur processen går till men även efter tekniska hinder för förövare. (ibid). 

  Grooming innebär den process då barn bryts ner för att utnyttjas sexuellt. 

Processen inleds med att förövare får barn att känna tillit till denne. Metoden kan variera, 

en stereotyp bild är att förövare lurar offer genom att utge sig för att vara i samma ålder, 

något som är en felaktig bild som media har byggt upp (Olsson, 2007).  Forskning visar 

att förövare låtsas ha samma intressen, lyssnar på barnen och stöttar dem. De får dessa 

barn att tro att de har en vänskapsrelation. Relationen övergår vartefter till att bli mer 

sexualiserad, i vissa fall blandas pornografiskt material in i konversationerna för att barnet 

successivt ska bli mindre känsligt. 

 Förövaren får barnet att normalisera beteendet och flyttar gränserna så att offret 

inte ska reagera på sexuella inviter och övergång till övergrepp (O´Connell, 2003). 

I efterföljande manipulations-process förekommer smicker, hot, pengar, sexuella lekar, 

bedrägeri och smycken, presenter för att få barnen medgörliga och förhindra berättande.  

En del i problematiken är att förövare får barn  att tro att de har en vänskapsrelation. Detta 

gör att barnen,  enligt sej själva, går till den första fysiska träffen medvetna om det 

sexuella syftet. Forskning visar att 73% av de som möter förövare offline återigen 

kommer överens med gärningsmannen om att träffa denne igen med samma sexuella 

syfte. 

 Förövarens mål i groomingprocessen är det fysiska mötet. Innan träffen övertalas 

många barn att skicka sexualiserande bilder, videor eller text- så kallade sexting. Detta 

används som påtryckningsmedel i kombination med hot och smicker för att övertala 

barnet att träffas fysiskt och utföra sexuella handlingar (Christianson & Rogland, 2016). 

 Att offer inte berättar om övergrepp de blivit utsatta för gör att förövare kan 

fortsätta manipulera och utnyttja barn.  (Winters & Jelic, 2017).  
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 Förövarna gör så att barnen även efter att de insett att de varit utsatta för övergrepp känner 

skam och skuld för vad de gjort. Skammen och skuldkänslorna gör att offren har en 

ansvarskänsla för vad som skett och inte involverar rättsväsendet. (Black, Wollis, 

Woodworth & Hanock, 2015).  

 I polisutredningar kring grooming har det uppmärksammats att offer även efter att 

kontakten avslutats haft svårt att tala med vuxna, både närstående  och professionella 

inom rättsväsendet,om vad de varit utsatta för. Barnen är ofta rädda för att det 

sexualiserade materialet som förövare innehar kommer att spridas. Utsatta barn 

skuldbelägger i många fall sig själva för vad de varit utsatta för (Martin, 2016). 

 

 

3. Teoretiska perspektiv  

Socialkonstruktivismen är en ontologisk uppfattning med utgångspunkt att allt i samhället 

är socialt konstruerat, alla objekt och institutioner bygger på individers rutiner (Bryman, 

2002). Människor skapar sin egen verklighet och formas utifrån andra individer och 

institutioner. Teorin har sina rötter i fenomenologin. Människan delar sin vardag med 

andra, i den vardagen typifierar hen andra i grupperingar exempelvis svensk, kvinna, 

vuxen, militär. Detta sker enligt Alvesson och Sköldberg (2017) i face-to-face situationer.  

  

 

3.1 Sociala institutioner och normbildning    

Enligt socialkonstruktivismen är människan formbar och plastisk vilket skiljer människor 

från djur. Det är tre socialkonstruktivistiska grundpelarna; samhället är en mänsklig 

produkt, samhället utgör en objektiv verklighet och människan är en social produkt. 

Tanken bakom är att en person har benägenhet att påverka hela samhället. Genom 

påverkan bildas externa institutioner som inte endast påverkar den enskilda individens 

vanor utan hela samhället. När nya individer tillkommer påverkas de av institutioner, 

exempelvis förklarar föräldrar för sina barn pengars värde och barnen tar det till sig och 

så länge acceptans för fenomenet finns kommer det att leva kvar. Det är endast 

människans vilja som kan ändra samhället (Wennberg, 2010) 

  Språket är en av de viktiga beståndsdelarna i samhället och samhällsförändring 

och en del av institutionaliseringen vilket innebär den process varigenom institutioner 

byggs upp. Dessa institutioner ser till att människor håller sig inom den socialt 

konstruerade mallen, ett exempel är hur institutionen rättsväsendet har i uppgift att bland 

annat förhindra individer från att begå incest. Institutionen definierar vad som är godkänt 

sexuellt beteende och samhällsinvånare måste rätta sig efter detta för att inte bli straffade. 

Sociala relationer bygger upp nya rutiner i samhället och påverkar andra individer i mötet 

med dem. Personer kategoriserar andra människor i mötet och värderar dem därefter. 

Efter att ha värderat den som möts handlar individer utifrån tidigare erfarenheter. 

Traditioner uppstår eftersom människor har ett visst handlande som sedan överförs i 

generationsskiften. Inom Socialkonstruktivismen skapar individer sin verklighet. 
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Institutionerna med sina legitimeringar skapar regelverk som gör avtryck på individer, 

denna påverkan sker genom socialisering och och samhällets påverkan (Alvesson & 

Sköldberg, 2017).  

 Burr (2003) menar att trots skillnader inom socialkonstruktivismen finns det fyra 

grunder som sammanbinder teorins helhet: 

Ingen kunskap är självklar eller konstant utan en produkt av hur individen utifrån sin 

verklighet kategoriserat resultaten.  

En individs historia och kulturella sammanhang ger denne sin syn på verkligheten, om 

tid och rum ändrats hade även uppfattningen om verkligheten gjort det. 

 Det synsätt som världen uppfattas med skapas och upprätthålls i sociala processer. 

I de sociala sammanhangen formas kunskap som falskt eller sant och det är i mötet med 

andra ny kunskap som sanningar formas.  

Olika sätt att se på världen avgör om handlingar accepteras eller inte. Skillnader i 

världsbild skapar olika normativa uppfattningar som skiljer sig mellan samhällen och 

kontexter. 

 

 

3.2 Ungdomars utveckling av sin sexualitet 

En underteori i socialkonstruktivismen handlar om hur unga utvecklar sin sexualitet. Det 

sociologiska perspektivets förhållningssätt ser sexualiteten utifrån det sociala samspelet. 

Människans sexualitet ses som påverkad av samhällets strukturer och är inlärt snarare än 

ett medfött beteende med biologiska förutsättningar. Beteendemönstren skiljer sig åt 

mellan kulturer men också inom kulturella normer. Sexualiteten beskrivs som något som 

skapas i mötet med andra, genom social interaktion mellan både enskilda individer och 

samhället. När en sexuell handling sker finns samhället med som tredje part i form av 

preventivmedel och tankar kring vad som är normalt och accepterat i  det sexuella 

umgänget vilket sedan påverkar handlingarna mellan de fysiskt inblandade parterna. 

Individers sexualitet utvecklas i samspel med kropp, psyke och sociala dimensioner och 

påverkas av sociala och kulturella sammanhang (Häggström-Nordin & Magnusson, 

2017) 

 Internet har skapat en ny plattform dit unga söker sig för att utforska sin sexualitet. 

När en individ når de pubertala åren skall denne navigera sig fram till sexuell mognad 

under sina sociala förutsättningar. Internet skapar ett forum där det lätt går att kontakta 

likasinnade världen över och få en känsla av tillhörighet om det finns sociala 

begränsningar för vad som är accepterat (Knutagård, 2016).  

 

3.3 De teoretiska perspektivens användbarhet för studien 

Denna studie har sin utgångspunkt i socialkonstruktivismen. De teoretiska perspektivens 

användbarhet i studien har framförallt varit fyra punkter som väglett fram till resultatet; 

1 att ha en kritisk inställning till att kunskapens ”självklarhet”, 2 att ha förståelse för 

historien och specficitet, 3 förklara hur kunskap och sociala processer har samband, 4 
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förklara och förstå samband mellan sociala handlingar och kunskap.  Teorierna skapar ett 

ramverk för förståelse framförallt för samhällets roll i grooming. Teorin om ungas 

utveckling av sin sexualitet gav en bredare bild för hur de barn som blir utsatta för 

grooming skadas, inte bara vid den tidpunkt övergrepp sker utan fortsätter att skada 

individen lång tid efter att övergrepp(en) upphört (Winther Jørgensen & Phillips, 2000). 

 

 

 

4. Metod  

Denna rapport är en litteraturöversikt för att sammanfatta och integrera empirisk 

forskning inom området grooming. För att få fram resultatet har sökningar av artiklar 

gjorts på ProQuest Social Science databas, dessa har sedan analyserats och de som kan 

kopplas till syfte och frågeställningar har sedan tagits med i resultatet (Friberg, 2012). 

Den data som samlats in är analyserad med innehållsanalys. Analysen har gjorts i fem 

steg, där det första var att läsa all insamlad text för att få en överblick över materialet. 

Steg två var att sammanfatta vad texterna handlar om och det tredje steget att kategorisera 

innehållet genom färgkoder. Fjärde steget var att kategorisera samman det som var steg 

tre och sätta samman färgkoderna till de aktuella frågeställningarna för att sedan gå in i 

det femte steget som var att  sammanfatta och diskutera resultatet (Bajaras, Forsberg & 

Wengström, 2013). 

 

 

4.1 Avgränsningar  

Denna rapport är avgränsad till att undersöka vilka förklaringsmodeller som finns till 

grooming i den aktuella forskningen idag. Avgränsningar som gjorts är gällande 

grooming som sker via internet samt hur nedbrytningsprocessen då vuxna bryter ner barn 

för att utnyttja dem sexuellt går till. Studien är avgränsad till att utifrån forskningen 

beskriva hur förövare hittar sina potentiella offer. Östlundh (2012) nämner att 

vetenskapligt material är en färskvara och att avgränsningar därför bör innehålla datum 

för att säkerställa att det är aktuellt. Eftersom grooming är ett relativt nytt begrepp inom 

forskningen som endast funnits i ca 15 år är det inte nödvändigt att göra avgränsningar 

utifrån när studierna är gjorda eftersom alla är inom mitt tänkta tidsspann. 

 

 

4.2 Sökmetoder  

 Enligt Backman (2016) finns det tre huvudsakliga sökmetoder: konsultation, manuell 

och datorbaserad sökning. Denna undersökning är genomförd med hjälp av datorbaserad 

sökning. Studiens material kommer från litteratursökningar på Mittuniversitetets databas. 
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De databaser som används är: ERIC, PILOTS, politics and policy, PsycINFO 2015 och 

Sociological abstracts. I den inledande fasen av sökningarna var söksträngarna öppna för 

att sedan avsmalna och fokusera på den aktuella frågeställningen, för att undersöka hur 

mycket forskning det fanns inom det aktuella området. För att avgöra hur använd artikeln 

är i andra studier använde jag mig av ”cited” på ProQuest för att se hur många som 

refererat till artikeln. Sökandet delade jag upp i två delar och inledde med att söka 

ostrukturerat och brett för att få en överblick över mitt valda forskningsområde för att 

sedan smalna av och fokusera på mina forskningsfrågor. Jag avslutade sökandet när 

resultaten från söksträngarna inte längre gav något nytt material till studien. Jag använde 

mig av referenser i valda artiklar för att hitta förstahandskällor och sökte sedan på google 

för att hitta dem. Se information om sökarbetet i Bilaga 2.  

 

 

4.3 Urvalskriterier  

Studiens urval från litteratursökningarna har fokuserat på förklaringsmodeller till 

grooming, nedbrytningsprocessen, hur nedbrytningsprocessen går till samt hur förövare 

hittar sina potentiella offer. I litteratursökningar läste jag först igenom studiernas Abstract 

och om de innehöll studiens frågeställningar sparades de. Efter 28 sökningar då de inte 

längre gav något nytt material till min studie,  var det 37 artiklar sparade varav 14 ej var 

relevanta för studien och sållades bort vilket lämnade 23 forskningsartiklar kvar. 

 

 

4.4 Reliabilitet och validitet 

För att uppnå en hög reliabilitet har jag noggrant dokumenterat söksträngarna för att 

insamlingen av forskning skall vara bred. I det inledande skedet var sökningarna breda 

och ostrukturerade, för att sedan smalna av i strukturerade sökningar med utgångspunkt i 

studiens syfte och frågeställningar. I begreppet finns också replikerbarhet som innebär att 

en studie skall kunna utföras två gånger av olika forskare men uppnå samma resultat något 

som denna rapport säkerställer eftersom all forskning som i nuläget finns inom området 

är inkluderad. Den forskning som finns med i översikten är vetenskapligt granskad för att 

säkerställa kvaliteten och ha en hög reliabilitet. 

 För att säkerställa validiteten och giltigheten har materialet därför bearbetats 

utifrån teoretiska perspektiv med syfte och frågeställningar styrande i resultatdelen. För 

att studien skall vara så transparent som möjligt har jag varit noggrann med beskrivningar 

gällande tolkningar i de slutsatser som dras (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen, 2010). För 

att öka studiens validitet har jag skapat en relevant frågeställning samt 

socialkonstruktivistisk teori att utgå ifrån i analys av resultat och anser därför att 

validiteten är god..  
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4.5 Etiska överväganden 

Barajas et al (2013) beskriver vikten av etisk reflektion vid litteraturstudier för att 

reproducera fakta på ett sätt som säkerställer kvaliteten på studien. Författarna nämner tre 

huvudpunkter att följa gällande etik i litteraturstudier, den första är att endast använda 

studier som genomgått etisk prövning eller studier där författarna gjort noggranna etiska 

överväganden. För att säkerställa detta har jag i de inledande sökningarna till studien fyllt 

i att det endast skall komma upp forskning som genomgått etisk prövning. För att vara 

helt säker har jag noga läst i metodavsnittet i all forskning som används för att se hur 

undersökningen gjorts så jag hade möjligheten att själv avgöra om barn blivit kränkta i 

forskarens strävan efter kunskap. De flesta studier är gjorda från utskrifter från chattforum 

i dessa omnämns inget om var de kommer ifrån och det går inte att spåra vilka barn som 

legat bakom profilen. I ett fåtal har forskarna själva skapat profiler och utgett sig för att 

vara barn på internet för att ta reda på hur interaktionen ser ut och hur barn kontaktas av 

förövare.  

 Fortsättningsvis nämner Barajas et al (2013) att alla artiklar som ingår i studien 

skall redovisas. Dessa är redovisade i bilaga 1.   

 Den sista punkten som omnämns som viktig är att alla resultat skall redovisas 

oavsett om de stöder den inledande hypotesen eller inte. I urvalet av artiklar har jag tagit 

med alla som berör ämnet oavsett hur studien är vinklad eller vilken fakta den stödjer. 

För att säkerställa att författarens värderingar inte påverkar studiens resultat har jag hela 

tiden utvärderat mig själv, den roll och påverkan min person och bakgrund har på de 

resultat som framkommer så att jag kan identifiera och reflektera över huruvida jag 

begränsas av mina värderingar och i så fall hur den yttrar sig i resultatet (Winther 

Jørgensen & Phillips, 2000). 

 

 

5. Undersökningens resultat 

Denna studie bygger på tidigare forskning som besvarar det aktuella syftet och 

frågeställningar. Överskrifterna bygger på frågeställningarna för att tydligt kunna besvara 

dessa. Det insamlade materialet är analyserat med innehållsanalys (Barajas, 2013).  

 

 

5.1 Forskningens förklaringsmodeller till grooming 

Det finns idag tre huvudsakliga modeller som förklarar nedbrytnings processen på 

internet för att sexuellt utnyttja barn (Elliott, 2017). Den första är Olson, Daggs, Ellevold 

och Rogers (2007) teori: Theory of luring Communications, där beskrivs grooming 

processen ske i fyra steg som visas i bild nedan; 1, få tillgång 2, cykeln av infångning,.  

3, kommunikativ respons till sexuell akt (communicative responses to sexual act) 4, 

fortgående sexuell relation med offret (ongoing sexual abuse) . Dessa steg kallas 

tillfällighetfasen, handlingsfasen, den mellanliggandefasen och resultatfasen. Alla faser 
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ses som influerade av den kontext och miljö den befinner sig i; tid kultur, makt och 

kontroll är saker som påverkar hur faserna ser ut. I den andra fasen (handlingsfasen, 

intervening) är vilseledande samt att bygga upp ett förtroende avgörande för att barnets 

gränser skall flyttas. Detta innebär att förövaren isolerar och närmar sig barnet. Modellen 

beskriver sexuell grooming som den subtila kommunikativa strategi sexualförövare 

använder för att förbereda sina potentiella offer att acceptera sexuell kontakt (Olsson, 

2007). 

 

 

  

 

 

 

(OLSON, DAGGS, ELLEVOLD & ROGERS 2007, FIGURE 1)  

 

 En annan modell som förklarar groomingprocesserna är O´Connell´s (2003) 

model of cybersexploitation som är framtagen då forskaren låtsades vara en ung utsatt 

flicka på internet och lockade till sig potentiella förövare för att få ökad förståelse om 

processerna. Modellen innehåller tre faser; måltavla, grooming och utnyttjande, med 

största fokus på mittenfasen. Mittenfasen  sker enligt O´Connell (2003)  i sju steg 1, 

vänskapsbildande, 2, relationsskapande 3, riskbedömning 4, exklusivitet 5, sexualitet 6, 

rekonstruktion 7, skadekontroll.  

 I första och andra steget söker förövaren information om offret för att få en 

överblick över barnets yttre omständigheter som kan påverka om de är mer eller mindre 

lättmanipulerade. Förövare vill ta reda på barnets svagaste punkt för att veta vilka 

emotionella knappar förövaren skall trycka på för att kunna utnyttja barnet. I tredje och 
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fjärde steget av modellen bygger förövare upp en relation som bygger på hemligheter, 

förövare tar reda på hur stor risk det är att bli upptäckt. För att utreda om kontakten kan 

bli påkommen frågar förövaren exempelvis om barnets vårdnadshavare, var de är och vad 

de sysselsätter sig med för att få en överblick av hur ensamt barnet är i kontakten. Efter 

att ha avgjort hur isolerade de är, försöker förövaren avskilja barnet i enskilda chattrum, 

om de har inlett kontakten i öppna internetforum, för att skapa exklusivitet och minska 

risken att någon annan skall avbryta kontakten. För att säkerställa att förövaren och barnet 

är ensamma kräver förövaren upprepade försäkringar att de är ensamma och det är bara 

de som har tillgång till vad som skrivs. Detta gör att förövare får en överblick huruvida 

barnet litar på förövaren eller inte. När förövaren känner att barnet litar tillräckligt mycket 

på denne övergår kontakten i steg fem, sex och sju som innebär att sex introduceras i 

kontakten (O´Connell, 2003).  

 Modellen European Online Grooming Project (EOGP) är den tredje modellen och 

startade som ett mixed methods- projekt, forskarna använde sig av polisregister och 

intervjuer i fokusgrupper: förövare, unga och andra intressenter för att få underlag hur 

groomingprocesser går till. Modellen innehåller sex nyckeldrag som förklarar hur 

förövare manipulerar barn på internet. Dessa sex är 1, offrets sårbarhet -faktorer som är 

situationsberoende, 2, scanning- kartlägga territoriet online och karaktärisera offret. 3, 

identifiera- se till att inget ändras i hur representationen av sig själv sker, 4, kontakt- hur 

kontakten sker, hur många måltavlor som kontaktas och hur den ser ut samt tidpunkt, 5, 

intensitet- desensibilisering  av offret med hjälp av bilder och ett mer sexualiserat språk. 

6, resultat- få sexualiserade bilder, ett mer sexualiserat språk, sexuella möten osv 

(Webster et al. 2012). 

 Det finns tre kända tekniker för att desensibilisera barnet i denna modell, -bilder, 

språk och incitament i form av gåvor och hot - att gradvis öka och identifiera kontakten 

med offret för att öka beroendet till förövaren. -att frekvent styra in samtalet på sex 

(Webster et al. 2012). 

 

 

5.1.2 Likheter och skillnader i modellerna  

Olsons (2007) modell är utvecklad för att öka förståelsen för hur förövare kontaktar barn 

på nätet och bygger upp förtroende till dem för att utnyttja dem sexuellt. Något modellens 

författare poängterar är hur externa faktorer påverkar processen och hur vissa förövare 

kan byta strategi efter hur barnet svarar. De positiva drag Olssons (2007) modell 

innehåller enligt Elliott (2017) är att den är konstruerad på ett sådant sätt att den lyfter 

orsak, handling, ingripande och förklaring bakom processerna som sker vid grooming. 

Till skillnad från O´Connells (2003) modell som snarare fokuserar på omständigheterna 

runt omkring. Något båda dessa modeller gör är att skapa en generaliserad bild gällande 

offer och deras agerande, offer ses som passiva i processen. EOGP modellen (Webster et 

al. 2012) diskuterar att inte alla barn reagerar på samma sätt och ser på offer som aktiva, 

komplexa och motståndskraftiga istället för passiva i den process som sker och förklarar 

hur förövare kan ändra beteende och anpassa sig efter vilken respons denne får från barnet 

(ibid). 
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 Olssons (2007) modell är applicerbar på offline-grooming. Denna, Theory of 

luring communication presenterar förövare som målmedvetna och initiativtagare i 

kontakt med barn och allt ansvar läggs på förövare (Elliott 2017).  Ansvaret läggs på 

förövare även i O`Connell´s (2003) modell som utvecklar och förklarar hur förövare 

skapar en relation med barn för att få tillit som minskar risker att bli upptäck däremot 

räknar den inte med vad som sker före och efter nedbrytningsprocessen (ibid). I EOGP-

modellen beskrivs ”gentle socialisation” hur relationer byggs upp med smicker, stöttning, 

vägledning samt delade intressen och erfarenheter (Webster et al. 2012).  

 O´Connells modell gör antaganden om orsakssamband som gör att förövare 

förutsätts ha låg självkänsla, interpersonell personlighet, empatibrist, brist på 

impulskontroll, vilket kan skapa en generaliserad bild av sexual-förbrytare som gör att 

gärningspersoner går fria om de inte stämmer in på dessa drag (Black, Wollis, 

Woodworth & Hanock, 2014) 

 Alla tre modeller har enligt Elliott (2017) sina största begränsningar i att de 

generaliserar hur sexuellt ofredande ser ut när det sker online. 

 

5.1.3 Förövar-perspektiv 

Craven, Brown och Gilchrist (2006) beskriver groomingprocesssen ur förövares 

perspektiv som sker i nio steg, det första steget handlar om förövares bakgrund perception 

av sig själv och sin bakgrund. Andra steget är när förövare planerar hur denne skall få 

tillgång till det tilltänkta offret, kontakten med offret är tredje steget. Det fjärde steget är 

att kognitivt omstrukturera vilket antingen får positiv eller negativ effekt. Steg fem är när 

förövaren planerar den fortsatta kontakten med barnet, den kan vara självcentrerad eller 

fokusera på offret, i vissa fall ett delat fokus på bägge parterna. Det sjätte steget är sexuellt 

ofredande, som leder in på sjunde steget som återigen är kognitiv omstrukturering. 

Beroende på vilken respons steget innan gav avslutas kontakten eller fortgår in på åttonde 

steget som är att fortsätta bryta ned offret, det nionde steget är en produkt av de tidigare 

stegen och avgör huruvida förövaren fortsätter med samma beteende.  

 De flesta grooming-förövare är inte pedofiler utan har en attraktion till pubertala 

barn, ibland kallas dessa för ephebophiler eller hebephilia beroende på offrets fysiska 

kön. Enligt Wolak, Finkelhorn, Mitchell och Ybarra (2008) handlar det inte till så stor del 

om attraktion utan snarare spänning i att bryta rättssamhället och sociala regler. 

 

 

5.2 Processen då barn hamnar i beroendeställning till vuxna på internet 

och utnyttjas sexuellt  

Det finns idag forskning som visar tre typer av grooming: själv-grooming, grooming av 

miljön och närstående samt att grooma ett barn. Själv-groomingen kommer från förövare 

som under behandling talat om att barn groomat sig själva genom att utsätta sig för farliga 

situationer. Begreppet har kommit som ett rättfärdigande av det egna beteendet och en 
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försvarsmekanism. Denna typ är debatterad inom både forskning och media eftersom den 

lägger en stor del av ansvaret på offret (Katz & Barnetz, 2016, Black et al, 2014). 

 En annan typ av grooming är av miljön och närstående som innebär att förövare 

identifierar ett sårbart barn, exempelvis att denne har en otrygg relation till sina 

vårdnadshavare, är ensam eller tidigare blivit utsatt för övergrepp eller våld (Winters & 

Jelic, 2017). För att få tillgång till dessa barn groomar förövaren närmiljön vilket innebär 

att charma närstående eller andra som har mycket kontakt med barns exempelvis lärare 

så att förövaren är på samma plats som barnet och finns i dennes liv. Tar förövare plats i 

barns liv ökar beroendet samt risken att bli påkommen minskar (Dietz, 2017) 

 Under groomingprocessen använder förövare barns intressen, hobbies och 

hemligheter till att pressa och muta individen till en sexuell relation. För att uppnå det 

måste förövare få barn att hålla kontakten hemlig från andra för att isolera barnet och 

sedan successivt bryta ned barriärerna (Staller, 2012; Williams et al, 2012; Wolak et 

al.;2008. Kloess et al 2014). Isolering är en av de viktigaste faktorerna i 

groomingprocessen för att kunna fortsätta med relationen och för att barnet skall känna 

ett beroende och även ett förtroende till förövaren (Olson, et al. 200; Kloess et al. 2014; 

Elliott, 2017).  

 I intensifieringen av kontakten försöker förövare i många fall få barn att skicka 

sexualiserade bilder som sedan kan användas som hot för att pressa på mer sexualiserat 

material samt uppmana till fysisk kontakt (McGlynn, 2017). Förövare försöker vid ett 

onlinemöte få offret att känna skuld och genomgå det sexuella som förövare vill och 

efteråt känna att individen själv hade godkänt det. Om barnet själv känner att det var 

dennes eget fel och aldrig sa ett regelrätt nej (men inte ja)  hindrar det berättande och ökar 

chanserna att ett liknande möte kan ske igen (Craven, Brown & Gilchrist 2006). Craven 

et al. (2006) gjorde en undersökning om sexualförövare som visade att grooming inte 

kommer från impulsivitet utan är tids- och energikrävande samt planeras av de flesta 

förövare in i minsta detalj  

 Det finns tre hypoteser kring hur sex introduceras in i kontakten. Den första 

handlar om att minska barnets känslighet och flytta gränser genom att få barnet att stegvis 

öka sexualiseringen i kontakten, utan att barnet egentligen märker övergångarna. Det 

andra sättet att introducera sex i relationen är genom att skicka pornografiskt material till 

barnet och sedan be om bilder liknande de pornografiska. Den tredje metoden är att prata 

om sexuella fantasier och uppmuntra barnet att delta (Winters et al. 2017). 

 Första fysiska kontakten är inte alltid sexuell utan kan vara att förövaren kittlar, 

leker kurragömma, klädpoker eller simmar näck för att barnet skall känna sig trygg och 

precis som i kontakten sexualisera möten. Vissa förövare använder sex som lek för att 

offret inte skall känna av den psykologiska avtrubbning och hur gränserna flyttas fram 

(Wolak et al., 2008). 

 Winters et al. (2017) utförde en undersökning på transkriberingar från chattrum 

där barn blivit utsatta för grooming och kom fram till att 98 procent av förövarna 

introducerar sex i relationen så tidigt som första dagen med kontakt, 69 procent av dem 

fick in samtalet på sex de första 30 minuterna. På det sättet kan förövaren avgöra offrets 

sexuella risktagande och besluta om kontakten skall fortsätta eller avslutas.  
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 Det är viktigt för offer att efter övergreppen avslutats, identifiera sin förövare för 

att kunna fokusera sina känslor till en specifik person och inte skapa en generell 

uppfattning om hur en viss typ av individer är och vad de gör.  För individer som varit 

utsatta för övergrepp är det viktigt att kunna se var övergreppet började och slutade, något 

som ibland kan vara oklart eftersom det inte finns några tydliga ramar för vart ena stadiet 

slutar och andra tar vid (Winters et al, 2017) . Leonard (2010) betonar hur utsatta barn 

påverkas av relationen till förövaren och att tillitens svek, hoten och det 

gränsöverskridande beteendet ofta påverkar offren starkt. För de som varit utsatta för 

grooming på internet kan det vara bra att ha kvar chatthistorik för att kunna se när 

sexualiseringen av kontakten inleddes. En svårighet för offer är att det i många fall har 

involverat sexualiserade bilder som förövaren kan ha kvar alternativt att de ligger ute på 

olika webbsidor. Barnen måste då förlika sig med tanken att bilderna alltid kommer att 

finnas på internet vilket gör att känslan av övergrepp fortgår och det är svårt att få ett 

avslut (ibid).  

 Varje år publiceras miljontals bilder och videos på barn och unga som genomlider 

övergrepp, antingen med en förövare som dirigerar vad de skall göra eller själv är med, 

marknaden på det mörka nätet där ingenting kan spåras är enorm och webbsidorna är så 

krypterade att det inte går att ta ned innehållet (Martin, 2016). 

 

 

5.3 Hur förövare hittar potentiella offer  

Internet är ett brett spektrum som fortsätter att växa och de flesta innehar sociala medier 

och eller bloggar där personlig information publiceras (Ost, 2010). Toronto (2009) kallar 

internet en virtuell tornado som fortsatt att växa sedan 1990-talet. Internet underlättar att 

upprätthålla kontakt och växer dagligen, i och med det skapas nya möjligheter för 

användare till anonymitet och kontaktskapande (ibid).  

När förövare väljer ut potentiella offer, kan det bygga på attraktion, tillgänglighet eller 

sårbarhet hos barnet. 42 % av förövare väljer efter hur det tilltänkta offret ser ut och 27% 

hur de klär sig (Winters & Jelic, 2017). 

 Det finns olika metoder förövare använder sig av för att kontakta barn på internet 

Dombrowski et al. (2004) studerade hur kontakt-skapandet såg ut och kom fram till att 

det finns tre olika sätt att komma i kontakt med barn:Virtual Ethernet Stethoscopes, 

portaler på webbsidor samt trojansk häst och worm virus infiltration.  

 Virtual Ethernet Stethoscopes eller ”sniffers” (smeknamnet ”sniffer” är relaterat 

till droger och hur beroendeframkallande det är att avlyssna datatrafiken) innebär att 

förövaren i hemlighet avlyssnar chattrafiken på hemsidor och samlar information om 

ovetande unga tilltänkta offer. Denna mjukvara är framtagen av hackare för att avlyssna 

internetleverantörers datatrafik. Metoden ger förövare insikt i barns liv och personliga 

intressen så som mat, musik och hobbys. På detta sätt kan förövaren använda 

informationen som ett sätt att få det tilltänkta offret mer intresserad av att skapa 

vänskapsband och prata på privata chattrum (Kloess et al., 2014). Det finns myter om att 

förövare låtsas vara samma ålder som barnet, vilket i själva verket är mycket få som gör, 

istället frågar förövare om barnet är intresserad av att ha en storebror eller 
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morbror/farbror. Enligt Dombrowski, et al. (2004) introduceras pornografiskt material 

tidigt i kontakten för att sexualisera den. Målet för förövaren är offline-kontakt med offret 

då barnet löper stor risk för sexuellt utnyttjande.  

 Förövare kan använda sig av portaler från webbsidor som skapas av privata 

individer och är tex bloggar eller profiler på sociala medier där speciellt unga ofta skriver 

informativt om sina liv och personlig information. Portalerna används precis som 

”sniffers” för att samla information om det tilltänkta offret för att underlätta första 

kontakten så att barnet tror att de har samma intresse och vill fortsätta bygga en relation 

till förövaren (Wolak et al,. 2008).  

 Trojansk häst och worm infiltration är farlig mjukvara som skickas gömt i 

exempelvis länkar som verkar ofarliga men med ett klick så är mjukvaran etablerad på 

mobil, surfplatta eller dator. Med hjälp av dessa verktyg kan förövare ta sig in i barns 

datorer, surfplattor och telefoner och ta del av en stor mängd privat information för att 

sedan avgöra sårbarheten och skapa kontakt (Dombrowski et al., 2004).  

 Internet har blivit en ny plattform att få barn i en beroendeställning. Det finns 

myter om att det är små barn som inte förstår vad det innebär att vara på internet, i själva 

verket är 99% av de som utsatts för sexuell grooming på internet 13-17 år gamla varav 

48% 13-14 år (Black et al., 2015). Barn idag har generellt större förmåga att förstå 

komplexiteten med internet samt vad som är möjligt i form av krypteringar osv. Barn har 

växt upp med internet och de flesta förstår vad det innebär och är mer medvetna om risker 

i internetanvändning.  

 Det är barn som är sexuellt risktagande som löper större risk att kontaktas av 

förövare online (Quayle & Cooper, 2015, Kloess et al., 2014. Wolak et al., 2008. Williams 

et al, 2012. m.fl) . Förövare väljer ut de barn som delar med sig av sin personliga 

information exempelvis sitt riktiga namn, nummer, adress, bilder osv. Det innebär inte att 

alla barn som delar med sig av personlig information kommer att utsättas för övergrepp. 

Omständigheter i barnets sociala hemmiljö har visat sig spela roll och om barn har någon 

vuxen nära är risken mindre att utsättas för övergrepp (Winters & Jelic, 2017).  De barn 

som söker uppmärksamhet och bekräftelse på internet är de som är i störst risk att bli 

kontaktade av online-förövare (Wolak et.al. 2008). Barn som varit utsatta för trauma, 

blivit sexuellt utnyttjande, upplevt fysisk eller psykisk misshandel är de som tenderar att 

ha ett högt risktagande på internet. Förövare kontaktar barn som öppet är nyfikna på sex 

och talar om det med okända på internet. De unga som har ett risktagande i att de talar 

med okända människor och ger ut sin information direkt till dem samt är sexuellt nyfikna 

(Winters & Jelic, 2017. Wolak et al.2008. Williams et al.2012 m.fl). De som utsätts mest 

för kontaktande i sexuellt syfte av vuxna är unga flickor och pojkar som är homosexuella 

eller har obesvarade frågor gällande sin sexualitet (Dombrowski et al., 2004).  

 Sociala medier där personer publicerar personlig information har inte visat sig 

bidra till att barn blir mer sårbara för grooming, däremot skapar sociala medier lägre 

självkänsla och ett sexuellt ideal som gör att unga blir mer risktagande och utvecklar sin 

sexualitet efter dessa (Salter, 2016). 

 Övergrepp som sker med hjälp av internet är tabubelagt att tala om och det är i 

många fall svårt för unga att berätta för närstående vad de varit utsatta för eftersom 
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övergreppen sker i isolation med förövaren och det finns i många fall en 

beroendeställning etablerad när övergreppen sker (Olson, et al.2007. Wolak et al. 2008). 

 

 

5.4 Analys utifrån socialkonstruktivistisk teori   

Craven et al. (2006) beskriver grooming utifrån förövar-perspektiv och lägger stor vikt 

vid hur förövares bakgrund påverkar dennes agerande. Hur individens syn på sex och våld 

gör en person mer eller mindre benägen att söka upp barn på internet i sexuella 

syften.Wolak et al (2010) förklarar att grooming-förövare inte anses vara pedofiler 

eftersom de är intresserade av barn som kommit in i puberteten. För att inneha 

sexualiteten pedofili har en individ ett starkt sexuellt intresse av barn som ännu inte 

kommit in i puberteten, kroppsbehåring är en generalisering av när barn går över till 

prepubertala ungdomar. Individer som manipulerar barn på internet har snarare ett 

intresse av unga.  

 Att förövare som manipulerar barn i sexuella syften med internet inte är pedofiler 

utan snarare intresserade av att bryta samhällsnormerna är Michell och Yabarras (2008) 

förklaring till den genomförda undersökningen. Hur förövare får dessa viljor att bryta 

samhällets normer genom att bryta ner barn och utnyttja dem sexuellt finns det tyvärr 

ingen tillgänglig forskning på i skrivande stund.  

 Yngre personer kan bli modeller och så kallade influencers som lägger ut bilder 

och videos på sina sociala medier för att inspirera andra till exempelvis livsstil eller olika 

varumärken. Det kan skapa förvirring och obalans i den egna sexualiteten för vissa 

individer. Det påverkar även hur unga ser på sin egen sexualitet och den utvecklas i 

jämförelse med andra (Häggström et al, 2016 och Salter, 2016). När barn ser avklädda 

bilder och pornografiskt material blir de påverkade att tro att det är så en bör vara för att 

ingå i det normativa samhället (Alvesson & Sköldberg, 2017)  

 Språket är en av de viktigaste beståndsdelarna inom socialkonstruktivismen och 

att barn tillåts ha ett sexualiserat språk med exempelvis kön som uttryckssätt normaliseras 

nedlåtande tanke och synsätt på kroppar. Samhället skulle kunna kontra genom att ha 

lagstiftning och begränsar vad som är normativt beteende (ibid). Om unga ser 

sexualiserade bilder i sitt vardagsflöde på internet, samt omges av ett språk gällande sina 

kön och sexualitet skapas deras verklighet gällande vad som är normativt. Barns bakgrund 

och historia spelar stor roll i synen på hur sex bör vara (Burr, 2003) detta kan vara en 

anledning till att socioekonomiskt utsatta barn är överrepresenterade som groomingoffer 

(Ahia & Dicksom, 2004). En stor del av de barn som blir utsatta söker uppmärksamhet 

via internet och försöker leva upp till sexuella ideal som de ser i sin verklighet. Barn som 

blivit utsatta för någon form av sexuellt trauma har ofta ett högre risktagande online vilket 

kan bero på att deras utveckling av sexualitet har skadats och den traumatiska historien 

med övergrepp skapar hinder i att fortsätta utvecklas till att ha jämlika förhållanden där 

samtycke är närvarande i den sexuella relationen (Quayle & Cooper, 2015 och Häggström 

et al. 2016).  
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5.5 Sammanfattning av resultat 

Den forskning som finns innehåller få motsägelser överlag, något som kan bero på att det 

är ett så pass nytt forskningsområde. Forskning gällande grooming är samstämmig om att 

allt ansvar ligger på förövare och inte på de utsatta barnen. Detta visar på ett samhälle 

som inte ser barn som aktiva agenter när övergrepp sker (Elliott, 2017, Katz & Barnetz, 

2016 Winters et al. 2017. Wolak et al., 2008 m.fl).  

 

5.5.1 Vilka förklaringsmodeller ger forskningen till internet grooming?  

Det finns tre huvudsakliga förklaringsmodeller till sexuella groomingprocesser Olssons, 

O´Connels och EOGP. Dessa tre är framställda på olika sätt genom kommunikation med 

förövare, offer, chatthistorik, wallraffning samt polisregister.  

 Det finns forskning som är vinklad utifrån förövarperspektiv och kan vara en 

början att förstå  hur dessa individer tänker och ser på sina offer. Vilket i framtiden kan 

bidra till vård, hjälp och stöd för de individer som manipulerar barn på internet (Craven, 

Brown och Gilchrist, 2006). 

 

5.5.2 Hur ser aktuell forskning på processen då barn hamnar i beroendeställning till 

vuxna på internet? 

Processerna där förövare bryter ned barn på internet för att sedan utnyttja dem sexuellt 

pågår i flera steg som alla är beroende på att förövare och offer har olika tidsram (Winters 

& Jelic). En groomingprocess kan ta olika lång tid beroende på barnets utsatthet och 

förövarens tålamod och hängivenhet (Leonard, 2010). Förövare bygger upp förtroende 

till det tilltänkta offret (Olson et, al, 2007) och introducerar sedan sex i relationen. 

Antingen genom att kontinuerligt ta upp ämnet, skicka pornografiskt material eller genom 

att övertala barnet att medverka i sexuella fantasier (Winters et. al, 2017).  

 Vid första fysiska kontakt använder sig vissa förövare av lek som övergår till 

fysisk sexuell kontakt, genom att kittlas eller leka kurragömma i mörkret. Då flyttas ofta 

offrets gränser framåt successivt (Winters & Jelic, 2017). Många utsatta barn har svårt 

med relationer efter övergrepp och det är viktigt att offer får möjlighet att identifiera sin 

förövare. Professionella som arbetar med barn som blivit utsatta, har visat att utsatta har 

haft ett behov av att gå tillbaka i chatthistorik för att identifiera var manipulationen 

började. Detta för att kunna se förövarens roll och släppa skuldkänslor. (Martin, 2016) 

 

5.5.3 Hur ser forskning  ut om hur förövare hittar sina potentiella offer? 

Det finns olika sätt för förövare att komma i kontakt med barn. Antingen genom att 

charma omgivningen för att komma i det tilltänkta offrets närhet, eller genom att själv 

direkt ta kontakt med barnet på internet och påbörja nedbrytningsprocessen. Själv-

grooming är omdiskuterat huruvida ungdomar aktivt kan söka upp förövare och är snarare 

ett begrepp som bygger på förövarens skyddsmekanismer och ett sätt att slå ifrån sig 

ansvaret (Craven et.al 2006).  
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 Unga idag är generellt medvetna om de risker internetanvändning innebär och hur 

komplext internet kan vara.  Detta är ett av de största hindren i dagens läge, de 

teknologiska klyftor som skapas mellan barns fysiska liv och det sociala livet på internet. 

Något som alldeles för få vuxna har insikt och kunskap om (Quayle & Cooper, 2015). 

 

 6. Diskussion   

 

6.1 Metoddiskussion  

Den valda metoden är en litteraturöversikt med syfte att skapa en helhetsbild gällande 

begreppet grooming samt en överblick över hur forskningen ser på de processer som 

vuxna förövare utsätter barn för på internet.. Studiens frågeställningar är:  

Vilka förklaringsmodeller ger forskningen till internet grooming?  

Hur ser aktuell forskning på processen då barn hamnar i beroendeställning till vuxna på 

internet? 

Hur ser forskning ut om hur förövare hittar sina potentiella offer? 

 Dessa frågeställningar besvarades genom att systematiskt läsa och kategorisera 

forskningsstudier efter vilka frågeställningar de besvarade. En stor del av den forskning 

som är med i studien bygger på varandra. För att studiens syfte skall uppfyllas har 

litteratursökningar med hjälp av Mittuniveristetets databaser varit första steget i 

processen.  

 Ett problem som uppkom i sökningarna var att ordet grooming på engelska 

används som ord för att kamma/rykta. Då jag inte visste hur brett ämnet skulle vara var 

jag försiktig med att begränsa sökningarna i det inledande skedet. Sökningarna var breda 

i början för att få en överblick över det aktuella forskningsområdet. Något som visade sig 

vara rätt tänkt då det fanns förvånansvärt lite forskning på just området grooming. Valet 

av litteratursökningar som metod anser jag var lämpligt då det besvarade syfte och 

frågeställningar och gav en bred inblick i det aktuella forskningsläget gällande grooming.  

 I det inledande skedet av studien trodde jag att det skulle finnas mer forskning på 

området än vad det faktiskt gjorde. Bristen på evidensbaserad forskning på området är en 

svaghet med studien samt att all forskning kommer från Kanada, USA och Storbritannien. 

En av studierna är genomförd som ett EU-projekt, detta kan skapa en någon ensidig bild 

av ämnet grooming.  

 I urvalet av artiklar kan det reflekteras över vem som står bakom forskningen, 

alltså har beställt och betalat den. De flesta är ekonomiskt stöttade av universitet eller EU, 

det visar på att det inte finns något stort vinstintresse i studierna som inkluderats i denna 

översikt, vilket ökar tillförlitligheten. 
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6.2 Positivt och negativt med litteraturöversikt  

Det positiva med att göra en litteraturöversikt är att få överblick över det aktuella 

forskningsläget inom området grooming. Eftersom all forskning som fanns tillgänglig på 

Mittuniversitetets databaser är inkluderad i denna översikt ger den en bild av det aktuella 

forskningsläget angående ämnet grooming. Den forskning som inkluderats har gett en 

generaliserad bild över de förklaringsmodeller som finns, de processer då vuxna bryter 

ner barn på internet samt hur förövare väljer barn att manipulera.  

 En negativ aspekt av att göra en litteraturöversikt är att det inte inkluderar några 

respondenter vilket gör att jag inte får någon egen bild av forskningsfrågorna utan tolkar 

en redan tolkad bild av grooming. Eftersom groooming inte funnits längre än 15 år finns 

det ingen tillgänglig forskning som är gjord i Sverige, dock är det poängterat i modellerna 

att de skall appliceras på det aktuella samhället.  

 

 

6.3 Resultatdiskussion  

Föreliggande studier visar att det finns förklaringsmodeller till grooming som är början 

till förståelse för de beteendemönster som är bakomliggande sexuella övergrepp. 

Processen då vuxna förövare bryter ner och manipulerar barn på internet för att i fysiska 

träffar sexuellt utnyttja offer finns förklarad.  

 Forskningen som denna rapport innehåller är riktad till vårdpersonal, 

socialarbetare och andra människobehandlande yrken för att öka förståelsen för hur 

förövare fungerar samt kunna fånga upp och hjälpa de barn som blivit utsatta. 

 

 

6.3.1 Barnen 

Eftersom barn kan uppleva livet på internet helt skiljt från det fysiska livet är faktumet 

att virtuella vänner kommer och går inget som berör de flesta barn. Att kontaktas av 

okända är heller inget ovanligt på olika ungdomssidor och något de flesta är vana vid. För 

många barn, speciellt de som har det svårt med sociala situationer är internet en fristad 

där de kan uttrycka sina innersta känslor och drömmar. Det är enligt mig viktigt att inte 

begränsa ungdomars utveckling genom att inte ge dem tillgång till internet och de 

fantastiska världar det öppnar upp för. Att kunna få kontakt med likasinnade individer på 

andra sidan jorden och känna att en inte är ensam i världen är oerhört viktigt för att många 

unga skall utvecklas och känna att de har en plats i samhället. Barn måste få lära sig 

strategier för att upptäcka och berätta om grooming.  

  

  

6.3.2 Förövarna 

Jag tycker att det är av stor vikt att inte se på förövare som monster och isolera gruppen, 

dessa har även de formats i relation till andra människor och det samhälle de lever i. 

Samhället ska aldrig acceptera att barn manipuleras och utnyttjas men jag anser att om vi 
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talar om förövare som hemska människor kommer den gruppen sluta sig mer och uppleva 

socialt utanförskap. Jag tror att det är bättre att tala om förövare och förtydliga att det  

finns hjälp och stöd att få. Framförallt bör det finnas evidensbaserad praktik som kan 

hjälpa dessa individer. Att de flesta groomingförövare inte har den sexuella läggningen 

pedofili utan snarare är intresserade av att bryta normer innebär att det är något 

påverkansbart av samhällets institutioner.  

 

 

6.3.3 Samhället 

De begränsningar som finns i denna studie är att en stor del av den forskning som finns 

ursprungligen har sin grund i fysiska övergrepp vilket kan göra att aspekter som finns i 

det virtuella rummet förbises.. Detta kan skapa generaliseringar då forskningen i grunden 

bygger på andra förutsättningar än vad den appliceras på. 

 Under studiens gång har det varit intressant att se hur forskning om grooming ökat 

de senaste fem åren, något jag tolkar som att det funnits efterfrågan på evidensbaserade 

förklaringar till fenomenet. Att efterfrågan ökat tror jag beror på att professionella stött 

på barn och förövare utan att kunna förklara och på ett tillfredställande sätt erbjuda hjälp 

och stöd. Därför är det också viktigt att vidareutveckla den forskning som finns för att 

fortsätta hitta nya sätt att förklara och förstå grooming.  

 Det finns behov av kunskap kring hur internet används att bryta ner barn och 

utnyttja dem sexuellt, kunna hjälpa och förstå de som varit utsatta men även förstå 

förövare för att minska antalet sexuella övergrepp som sker. Internet är som Toronto 

(2009) beskriver en virtuell tornado och det har visat sig att ungdomar har bättre förståelse 

av komplexiteten med internetforum än vuxna idag. Detta skapar stora klyftor mellan 

generationer. Det finns därför ett behov för både vårdnadshavare och professionella att 

ha kännedom om hur material kan spridas på internet och den enorma svårighet det är att 

få bort det när det väl är publicerat. Vetskapen om att någon innehar eller har publicerat, 

för fler att ta del av, sexualiserat material gör att känslan av övergrepp fortgår för barnen.  

 Om fler tekniska hinder för förövare kan utvecklas alternativt skyddsnät för 

ungdomar kan detta bidra med en säkrare internetmiljö och minskade övergrepp. 

Samtidigt går det inte att begränsa ungdomars internetanvändning utan vuxna måste lära 

barn hur de är säkra på internet. 

 Det har framgått av resultatet att media i Sverige framställt groomingprocesser 

helt fel och gett en bild av att förövare låtsas vara barn för att få kontakt med sina 

potentiella offer. Detta tror jag gör att vårdnadshavare och professionella talar med barn 

om internet på ett sätt som förutsätter fejkade profiler och individer vilket kan göra barnen 

mer sårbara för hur groomingförövare verkligen agerar. Riskbedömningarna blir felaktiga 

och barn riskerar att bli utsatta för sexuella övergrepp. Därför är studier som denna av 

stor vikt att bidra med en helhetsbild av det aktuella forskningsläget och skapa förståelse 

för manipuleringen som barn utsätts för.  
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6.4 Förslag till vidare forskning på området   

Frågor som väcktes i analys av materialet till studien är hur professionella arbetar med 

grooming på internet inom till exempel socialtjänst, skola och andra 

människobehandlande yrken. Hur dessa frågor berörs bland professionella som träffar 

barn och unga och hur utsatta blir bemötta hade varit intressant att få reda på. Övriga 

funderingar var hur stort mörkertalet gällande de som inte passar in på den 

generaliserande bild av offers kön och sexualitet som finns.  

 Jag skulle vilja undersöka hur pornografi påverkar människors syn på sexuella 

relationer. Hur pornografi påverkar ungdomar idag  när de utvecklar sina sexualiteter, 

speciellt de som utforskar dem med hjälp av internet. Tekniken är behjälpligt i den form 

att det är enkelt att hitta likasinnade men risken för övergrepp och grooming blir större 

med ökad anonymitet. Ur ett förövarperspektiv, om förövare har kontakt med varandra 

och inom subkulturen som bildas och normaliserar beteendet för varandra.  

 Det finns stort utrymme i forskningen att utveckla just förövarperspektiv för de 

som använder internet till att hitta barn att utnyttja sexuellt. Hur dessa individer skapat 

sin verklighet där det är acceptabelt att manipulera och utnyttja barn, eftersom 

forskningen som finns idag är fokuserad på att förstå barnen och hur det skadar dem. 

Frågor om förövare själva blivit utsatta eller vad de bakomliggande faktorerna kan vara 

genom att undersöka gemensamma nämnare hos grooming-förövare hade varit 

intressanta att utforska.  

 I resultatdelen om själv-grooming uppkom frågor gällande unga och sexuellt 

självskadebeteende, hur detta ses på av bland annat lagföreträdare och vårdpersonal. Om 

de själva kan söka upp förövare istället för att skada sig och finns det då några 

likheter/skillnader mellan att ha ett sexuellt självskadebeteende, ett fysiskt 

självskadebeteende eller olika ätstörningar.  

 Det skall bli intressant att se hur den lagändringen om samtycke, som precis 

röstades igenom i riksdagen, där allt annat än ett uttryckt ja är ett övergrepp kommer att 

påverka hur rättsväsendet ser på tillförlitligheten hos barn som blivit offer för förövare på 

internet. Om lagen kommer att förändra synen på förövare och om straffpåföljden 

kommer att bli annorlunda efter att den nya lagen har tillträtt.  

 Avslutningsvis har i föreliggande litteraturöversikt framgått vikten av ökad 

kunskap gällande grooming för att kunna bedriva lösningsfokuserade verksamheter med 

offer och förövare samt inneha ett meningsfullt preventivt arbete. Relevansen för det 

sociala arbetet att känna till den forskning som finns är framförallt för de som träffar barn 

och unga samt de som kan komma att stöta på eventuella förövare skall känna igen 

varningssignaler för att kunna utveckla evidensbaserade behandlingsprogram för offer 

och förövare.  

 Professionella som inte kommer i direkt kontakt med barn eller förövare bör känna 

till beteendemönster och kännetecken både hos förövare och eventuellt utsatta barn för 

att sprida den till framförallt vårdnadshavare om hur bästa sätt att prata med sina barn om 

internet och sexualitet är. Socialarbetare möter människor som är utsatta för olika former 

av problem där grooming blir allt vanligare. Därför är det viktigt att socialarbetare 

utvecklar kunskap om denna form av utsatthet för att kunna möta dessa barn på bästa sätt. 
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 Det är av stor vikt att skydda barn och ungdomar från förövare och låta barn 

utforska sin sexualitet utan övergrepp som lämnar själsliga och i vissa fall fysiska ärr. Det 

är även viktigt att hjälpa förövare som har en sexualitet som innebär att sexuellt utnyttja 

och manipulera barn. 
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Bilaga 2 

Söksträng  

Löpnummer Datum och 

klockslag 
Databas Söksträng Antal träffar Kommentar 

1 16/4-18 20.45 ProQuest 

Social Sciences  
Grooming 7,495 Måste 

specificera 

mer, ville se 

hur mycket 

material som 

fanns i ämnet  

2 16/4-18  20.46  ProQuest 

Social Sciences  
"sexual 

grooming" 
38  

3 16/4-18 20.48 ProQuest 

Social Sciences  
"online 

grooming" 

AND "abuse 

sexual" 

5  

4 16/4-18 20.50 ProQuest 

Social Sciences  
"online 

preditors" 

AND "abuse 

sexual"  

0 felstavat 

predetors 

5 16/4-2018 

20.52 
ProQuest 

Social Sciences  
"online 

predators" 

AND "abuse 

sexual" 

8 vill få fler 

träffar måste 

öppna upp 

sökningen  

6 30/4-18 10.58  ProQuest 

Social Sciences  
"Sexual 

Abuse" AND 

Grooming 

AND Strategy  

175 Läser abstract 

och sparar de 

som innehåller 

mina 

frågeställningar  

7 30/4-18 11.00 ProQuest 

Social Sciences  
"first contact" 

AND 

Grooming 

AND "sexual 

abuse" 

3 endast unga 

förövare, 

psykologiska 

faktorer och 

pristagare  

8 30/4-18 11.03 ProQuest 

Social Sciences  
"contacting 

children 

online" AND 

grooming 

AND "sexual 

abuse" 

1 sparad i 

mappen ”min 

forskning”  
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9 30/4-18 11.05 ProQuest 

Social Sciences  
"sexual abuse" 

AND "internet 

abuse" 

2 kvalitativa 

intervjustudier 

från överlevare  

10  30/4-18 11.08  ProQuest 

Social Sciences  
"sexual 

assault" AND 

"online abuse" 

5 Endast 

feministiska 

studier om 

kvinnors 

utsatthet på 

internet  

11 30/4-18 11.12 ProQuest 

Social Sciences  
"sexual 

assault" AND 

"online abuse" 

AND 

grooming  

1 redan sparad 

artikel 

12 30/4-18 11.19  ProQuest 

Social Sciences  
"internet 

abuse" OR 

"online abuse" 

AND 

grooming 

AND 

MAINSUBJEC

T.EXACT("Se

xual Abuse") 

83 använde 

blandad text 

med thesaurus 

för stort och är 

mestadels om 

internetmissbru

k på arbetsplats  

13 30/4-18 11.20 ProQuest 

Social Sciences  
"internet 

abuse" OR 

"online abuse" 

AND 

grooming 

AND 

MAINSUBJEC

T.EXACT("Se

xual Abuse") 

AND "children 

online 

behaviour" 

81 internet är inte 

bra det öppnar 

upp för all 

forskning  

14 30/4-18 11.22 ProQuest 

Social Sciences  
"internet 

abuse" AND 

grooming” 

0  

15 30/4-18 11.25 ProQuest 

Social Sciences  
"online abuse" 

OR "internet 

abuse" AND 

grooming  

AND "social 

network" 

35  
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16 30/4-18 11.30 ProQuest 

Social Sciences  
"online abuse" 

OR "internet 

abuse" AND 

grooming 

AND "social 

network" AND 

"sexual abuse" 

OR "sexual 

assault" 

35 måste få mer 

fokus på 

processer än 

kvalitativa 

intervjuer  

17 30/4-18 12.18 ProQuest 

Social Sciences  
"sexual abuse" 

OR "Sexual 

assault" AND 

"online abuse" 

OR "internet 

abuse" AND 

grooming  

AND process 

51 826 för stort  

18 30/4-18 12.19 ProQuest 

Social Sciences  
"sexual abuse" 

OR "Sexual 

assault" AND 

"online abuse" 

OR "internet 

abuse" AND 

"grooming 

process*" 

51824 måste smalna 

av  

19 30/4-18 12.21 ProQuest 

Social Sciences  
grooming  

AND process* 
3116 fortfarande för 

stort, resultat i 

hur en kammar 

djur 

20 30/4-18 12.23 ProQuest 

Social Sciences  
"sex* 

grooming" 

AND process* 

25 måste 

specificera mer 

mycket resultat 

om 

ångestdämpnin

g, irrelevant för 

denna studie  

21 30/4-18 12.30 ProQuest 

Social Sciences  
"sex* 

grooming" 

AND process* 

OR 

"manipulation 

process*" 

AND "Chil* 

molester*" 

AND "online 

abuse" OR 

"internet 

abuse" 

21  
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22 30/4-18 12. 35 ProQuest 

Social Sciences  
"sex* 

grooming" 

AND process* 

OR 

"manipulation 

process*" 

AND "Chil* 

molester*" 

AND "online 

abuse" OR 

"internet 

abuse" AND 

(MAINSUBJE

CT.EXACT("

Acquaintance 

Rape") OR 

MAINSUBJEC

T.EXACT("Ra

pe") OR 

MAINSUBJEC

T.EXACT("As

sault")) 

20 lade in 

thesaurus  

23 30/4-18 12.44 ProQuest 

Social Sciences  
"sex* 

grooming" 

AND process* 

OR 

"manipulation 

process*" 

AND "Chil* 

molester*" 

AND "online 

abuse" OR 

"internet 

abuse" AND 

(MAINSUBJE

CT.EXACT("

Acquaintance 

Rape") OR 

MAINSUBJEC

T.EXACT("Ra

pe") OR 

MAINSUBJEC

T.EXACT("As

sault")) AND 

"Online 

predators" 

20 samma resultat  



 

8 

24 30/4-18 12.50  ProQuest 

Social Sciences  
 "sex* 

grooming" 

AND "Chil* 

molester*" 

AND "online 

abuse" OR 

"internet 

abuse" AND 

"Online 

predators"  

0 för smalt, 

försöker hitta 

ang 

frågeställning 

om första 

kontakt 

25 30/4-18 12.53 ProQuest 

Social Sciences  
"sex* 

grooming" 

AND "Chil* 

molester*" 

AND "online 

abuse" OR 

"internet 

abuse" AND 

"Online 

predators" 

AND "social 

network" 

AND contact  

0  

26 30/4-18 12.54 ProQuest 

Social Sciences  
"online abuse" 

OR "internet 

abuse" AND 

"Online 

predators" 

AND "social 

network" AND 

contact 

31 resulat om 

mobbning 

online  

27 30/4-18 12.56 ProQuest 

Social Sciences  
"online abuse" 

OR "internet 

abuse" AND 

"Online 

predators" 

AND "social 

network" AND 

contact AND 

"sexual 

grooming" 

31 många resultat 

på spanska. 
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28 30/4-18 13.58 ProQuest 

Social Sciences  
"online abuse" 

OR "internet 

abuse" AND 

"Online 

predators" 

AND "social 

network" AND 

"internet 

society"  OR 

"internet 

forum*" 

31  

29 30/4-18 13.00 ProQuest 

Social Sciences  
 "sex* 

grooming" 

AND "social 

network" 

AND 

"internet 

society" OR 

"internet 

forum*" 

0 vill hitta 

forskning om 

internetanvänd

ning och 

grooming  

30 30/4-18 13.02 ProQuest 

Social Sciences  
 "Online 

predators" 

AND "social 

network" 

AND 

"internet 

society" OR 

"internet 

forum*" 

0 verkar inte 

finnas något  

31 30/4-18 16. ProQuest 

Social Sciences  
   

32 30/4-18 16. ProQuest 

Social Sciences  
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Bilaga 3  
Analys av forskning som inkluderas i analysen.  

Artikelnamn Land Koppling till 
syfte och 
frågeställning 

Datainsamlin
g, kvant, kval  
intervju, 
enkät 

Resultat 
slutsatser 

A Linguistic 
analysis of 
grooming 
strategies of 
online child 
sex 
offenders: 
implications 
for our 
understandin
g of 
predatory 
sexual 
behavior in 
an 
increasingly 
computer-
meditated 
world 

Kanada Svarar på hur 
förövare hittar 
potentiella 
offer. 

Kvantitativ 
studie 

Förövare letar 
offer i 
åldrarna 13-
17 år.  
 

Tar upp olika 
metoder 
förövare 
använder för 
att manipulera 
barn. 
 

Förövare 
använder 
smicker & hot 
för att skapa 
beroendeställ
ning 

Sexual 
grooming of 
children: 
Review of 
literature 
and 
theoretical 
consideration
s 

Storbritannien  Stärker övrigt 
underlag 
använder att 
hitta mer 
forskning, 
förstahandskäl
la till 
groomingmod
ellerna 

kval grooming 
kommer inte 
från förövares 
impulsivitet.  
 

Krävs mer 
forskning för 
att förstå.  
 

tre typer av 
grooming 

Grooming 
and 
seduction 

USA Koppla till hur 
förövare hittar 
barn och 
samhällets 
roll, 
socialkonstruk
tivismen  

Diskursanalys 
av medias 
framställning 
av grooming  

Missförstånd 
som uppstått 
och med 
medias 
framställning 
av fenomenet 
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Protecting 
children from 
online sexual 
predators:Te
chnological, 
psychoeducat
ional, and 
legal 
consideration
s.  

USA Hur kontakt 
skapas 

kval, 
transkribering
ar från 
chattrum.  

Hur förövare 
kontaktar 
barn, tre 
huvudsakliga 
metoder.  
 

Hur 
socialarbetare 
och 
psykologer 
kan arbeta 
förebyggande. 

A self-
regulation 
model of 
sexual 
grooming 

USA Förklaringsmo
deller till 
grooming  

Datainsamling 
från chattrum  

Tre 
huvudsakliga 
förklaringsmo
deller positivt 
negativt.  

Children´s 
narratives of 
alleged child 
sexual abuse 
offender 
behaviors 
and the 
manipulation 
process 

USA Hur förövare 
manipulerar 
barn  

Semistrukture
rad intervju, 
empirisk 
studie, 
kvantitativ 
studie 

Barns 
upplevelser av 
att bli 
manipulerade 
och sexuellt 
utnyttjade 
med hjälp av 
internet 

Online child 
sexual 
exploitation 
prevalence, 
process, and 
offender 
characteristic
s 

USA Hur förövare 
manipulerar 
barn  

kval Faktorer hos 
förövare. 
Ungas 
utveckling av 
sexualitet 
online 

Review of 
child 
pornography 
and sexual 
grooming:Leg
al and 
societal 
responses 

Storbritannien  kontaktskapan
de  

Kvalitativ 
översikt  

Medias bild av 
grooming, hur 
förövare 
bryter ner 
offer.  
 

Bilder 
påverkar 
barns 
återhämtning 
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”I did what i 
was directed 
to do but he 
didn’t touch 
me”:The 
impact of 
being a 
victim of 
internet 
offending 

Storbritannien Nedbrytningsp
rocessen  

Kval intervju  Känslan av 
övergrepp kan 
fortgå pga 
pornografiskt 
material finns 
kvar på 
internet 

Pedophiles 
and cyber-
predators as 
contaminatin
g forces:The 
language of 
disgust, 
pollution, 
and 
boundary 
invasions in 
federal 
debates on 
sex offender 
legislation 

USA Hur förövare 
hittar offer  

kval Strategier som 
förövare 
använder för 
att bryta ner 
barn 

Child sexual 
abuse images 
online: 
Implications 
for social 
work training 
and practice 

Kanada Kontaktskapa
nde.   

Kval intervju  Socialarbetare
s kännedom 
om grooming, 
utvecklingsom
råden 

Beyond 
”Revenge 
porn”:The 
continuum of 
image-based 
sexual abuse 

Storbritannien  Hur förövare 
manipulerar 
barn till att 
skicka 
sexualiserat 
material 

Kval  Förövare 
bryter ner 
barn för att 
komma över 
sexualiserat 
material som 
publiceras på 
forum och går 
inte att ta ned. 
Känslan av 
fortsatt 
övergrepp för 
de utsatta  



 

13 

A typology of 
cybersexploit
ation and 
online 
grooming 
practice 

Storbritannien  O`Connells 
Modell  

kval  Hur bryter 
förövare ner 
offer för att 
utnyttja dem 
sexuellt  

Entrapping 
the 
innocent:Tow
ard a theory 
of child 
sexual 
predators´lur
ing 
communicati
ons 

USA Hur förövare 
bryter ner 
barn  

Empirisk 
kvalitativ 
studie 

Tekniker 
förövare 
använder sig 
av för att 
utnyttja barn.  
 

Kontaktskapa
nde 

Stages of 
sexual 
grooming: 
Recognizing 
potentially 
predatory 
behaviors of 
child 
molesters 

Storbritannien  Nedbrytningsp
rocessen  

kval hur vuxna 
bryter ner 
barn. 
 

Går det att 
identifiera 
förövarbeteen
den innan 
barn blir 
utsatta.  

Sexual 
offenders 
contacting 
children 
online:An 
examination 
of transcripts 
of sexual 
grooming 

USA Hur förövare 
hittar offer  

Empitisk 
kvalitativ 
intervjustudie 

Utsatta barn 
är flickor och 
homosexuella 
pojkar. 
 

Hur Förövare 
kontaktar 
barn och får in 
samtalet på 
sex.  

Online 
”predators” 
and their 
victims: 
Myths, 
realities, and 
implications 
for 
prevention 
and 
treatment 

USA Process och 
hur offer 
hittas  

kval Sexuellt 
risktagande 
unga 
kontaktas.  
 

Nedbrytningsp
rocessen  
 

Förebygga  
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European 

online 

grooming 

project: final 

report 

Huvudsakligen 
Storbritannien
, Norge, 
Belgien (EU) 

Förklaringsmo
dell 

Kval intervju 
fokusgrupper  

EOGP 
modellen  

The role of 

child sexual 

abuse images 

in coercive 

and non-

coercive 

relationships 

with 

andolecent. A 

thematic 

review of the 

literature 

Storbritannien, 

Abingdon 

process samt 

kontakt  

kval  Relationer 

mellan vuxna 

och barn  

Privates in the 

online public: 

Sex(ting) and 

reputation on 

social media  

Australien  hur förövare 

hittar offer  

kval intervju 

fokusgrupper  

Att bilder på 

sociala medier 

påverkar barn 

negativt och får 

dem att känna 

att de måste 

skaffa sexuella 

erfarenheter 

Missing pieces, 

repetitive 

practice: 

Child sexual 

exploitation 

and 

institutional 

settings 

USA  Nedbrytningspr

ocessen  

kval studie Hur förövare 

manipulerar 

barn 
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Time out of 

mind. 

Dissociation in 

the virtual 

world. 

USA  Hur förövare 

hittar offer  

kval intervju 

studie  

internets 

gränslöshet, 

barn har större 

förståelse än 

vuxna. Barn 

bildar relationer 

online.  

Identifying 

sexual 

grooming 

themes used 

by internet sex 

offenders  

USA nedbrytningspr

ocessen  

kval, 

transkriberingar 

från 

internetchattar  

strategier för 

nedbrytning 

 


