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1. INLEDNING 

1.1 Bakgrund  

I FN:s Konvention om Barns Rättigheter, artikel 17, behandlas massmediers roll för 

barnets rätt att ha tillgång till information från olika källor, nationella som 

internationella. ”Särskilt sådant som syftar till att främja den sociala, andliga och 

moraliska välfärden och den fysiska och psykiska hälsan.”  Samma artikel innefattar även 

barnets rätt till skydd från sådant som kan skada barnet och dess välfärd 

(UNICEF,1989). Artikel 13 i samma konvention innehåller barnets rätt till 

yttrandefrihet, rätten att motta och sprida information och tankar av olika slag i det 

uttrycksmedel som barnet själv väljer (UNICEF, 1989). 

 

Internet har gett nya möjligheter att kommunicera oavsett tid och plats. Kameror och 

mobiltelefoner utvecklas ständigt och ökar i användning, speciellt är det unga som 

använder sig av den nya tekniken. Majoriteten av unga använder idag Internet och 

enligt EU-projektet Safety Awerness Facts and Tools ligger unga i Sverige i topp 

gällande dagligt Internetanvändande (SAFT, 2003). För många unga idag är ett aktivt liv 

med kända och okända vänner online1 en del av vardagen (Nyman, 2006). Internet har på 

många sätt förändrat ungas sociala miljö där nya regler, förhållningssätt och etik 

utvecklas (Våldsskildringsrådet, 2003). Unga har genom Internet möjlighet att skapa 

nya kontakter och vänner jorden över. Anonymiteten på Internet ger möjlighet till nya 

samtalsämnen genom öppenhet och ärlighet, det ger även möjligheten att kunna söka 

information och kunskap i annars känsliga frågor som exempelvis om relationer och 

sexualitet. Ungdomstiden har alltid varit en tid för att testa identiteter och söka 

kunskap om sex (Medierådet, 2006). Att Internet har blivit en del av ungas vardag har 

även inneburit att det blivit en del av sexualiteten (Johansson, 2007). Internet blir en 

arena både för att söka kunskap och information om sex samt testa olika sexuella 

identiteter, flirta och skapa sexuella relationer. För unga är ett sexualiserat 

Internetanvändande inte allt, men en stor del av Internetanvändandet.  

 

Risker och problem med ett sexualiserat Internetanvändande har på senare tid fått mer 

plats i både forskning och den allmänna debatten. Ett problem ses vara det flöde av 

sexuella och erotiska budskap och pornografiskt material som finns lättillgängligt på 

Internet, ofta med unga som målgrupp. Risken är att unga inte kan värja sig på samma 

sätt som vuxna och att pornografiskt material genom tillvänjning fungerar som 

                                                
1 Befinna sig ansluten till Internet.  



normalisering både av ett sexualiserat liv och specifika sexuella aktiviteter och på så sätt 

skapar en dominerande bild av sexualiteten (SOU, 2006).  

 

Att unga ständigt omges av kamerateknik och media där individer lämnar ut sig själva i 

bilder och information allt mer förändrar enligt Nyman (2006) ungas syn på 

privat/offentligt. Denna förändrade syn bidrar till att mer information och bilder läggs 

ut av unga på Internet. Även anonymiteten leder till problem, då det inte går att lita helt 

på personer du möter över Internet. Osäkra kontakter skapade online kan leda till 

riskfyllda möten offline2. De bilder och information som läggs ut blir allmän egendom 

och kan utnyttjas av porrindustrin samt vuxna som söker kontakt med unga för sexuella 

syften i så kallad grooming3.  

 

Sexuell exploatering är i sig inte ett nytt fenomen men har under senare tid fått mer och 

utökad uppmärksamhet av både stat, myndigheter, organisationer, media och 

allmänheten. De senaste åren har antalet anmälningar om övergrepp online ökat 

(Nyman, 2006). Sexuell exploatering av unga på Internet har under senare tid varit ett 

hett ämne för den allmänna debatten främst förd via media. Under rubriker som 

”Barnbilder blir nätporr” finns bland annat att läsa ”I Sverige idag finns 400 män per 

dygn inloggade samtidigt på barnsajter per dygn, varav en tredjedel söker sexuella 

kontakter med barn” (Aftonbladet, 2005). TV3-programmet Insider sänder den 19 

november ett avsnitt under namnet: ”Nätpedofiler härjar fritt på ungas hemsidor”. Även 

relevanta yrkeskårer rapporterar om Internets betydelse för sociala problem, speciellt 

gällande unga. Till exempel att prostitutionen har flyttat från gatan in på Internet och 

att debutåldern för inträde i prostitution har sänkts. Ytterliggare uppmärksammas unga 

som säljer eller byter sexuella tjänster över eller genom Internet, vilket fått 

benämningen gråzonsprostitution, då de unga inte nödvändigtvis ser sig själva som 

sexsäljare utan anser att det är de själva som har gjort beslutet att sälja tjänsten samt att 

de har kontroll över situationen. Avståndet mellan de som säljer sexuella tjänster via 

Internet och unga kan tyckas långt men sannolikheten att de möts är stor då ungas 

Internetanvändande har ökat (Olsson, 2007).   

 

1.2 Problemformulering 

På Internet möter unga nya former av ”gamla” sociala problem som prostitution eller 

försäljning av sexuella tjänster och nya risker som sexuell exploatering eller 

                                                
2 Inte befinna sig ansluten till Internet, används här i motsats till online  och synonym för ”verkliga livet”.  
3 Förberedelse för övergrepp då  kontakt sökas via chatforum eller kontaktannons för att sedan utveckla 
en relation avsedd  att leda till en träff i sexuellt syfte  



manipulation. Ungas rättigheter att använda och uttrycka sig via Internet ställs så mot 

rättigheten till skydd mot fysiska och psykiska skador av samma medieform. Det finns 

ett dilemma i att bara se de risker och problem som målas upp i media och till viss del 

även inom forskning.  Vilka risker och problem som Internet bär med sig är inte upp till 

en grupp att definiera och bestämma. Olika åldersgrupper har inte alltid samma relation 

till Internet och kommunikationsteknik, samtidigt generaliseras riskerna att gälla 

samtliga unga som överhuvudtaget befinner sig online. Tidigare forskning visar att det 

finns en skillnad mellan unga och vuxna i kunskap och förståelse för ungas 

Internetanvändande (SAFT, 2003). Generellt saknas kvalitativ forskning om ungas syn 

och inställning till Internetanvändandet. Det går inte att bortse från att unga är 

uppvuxna med ny tekniken och utvecklar normer och regler för ett accepterat 

Internetanvändande.  

 

I ett intresse av att motverka problemen och riskerna måste en förståelse för hur unga 

använder Internet samt deras syn och förhållningsätt till det finnas. Det blir därmed 

relevant att se på de ungas inställning till ett sexualiserat användande av Internet med 

syfte att uppmärksamma likheter och skillnader i synen på problem och risker som 

Internet för med sig mellan unga och de som arbetar mot risker och problem för unga. 

En sådan förståelse kan även vara till hjälp för att utkristallisera vissa grupper, 

beteenden och inställningar som ligger till grund för utsatthet på Internet. Vidare kan 

det öka förståelsen för hur risker och problem kan motverkas samt vilket stöd som är 

relevant för utsatta grupper.   

 
1.3 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att få ökad förståelse för ungdomars synsätt på ett sexualiserat 

användande av Internet. Mer specifikt ämnar studien undersöka en grupp ungdomars 

uppfattning och medvetenhet om eventuella risker och problem med ett sexualiserat 

Internetanvändande. Avsikten är att utifrån analysen få större förståelse för hur dessa 

risker och problem framställs och skapas av ungdomarna och deras omgivning.  

 

Utifrån syftet kommer följande frågeställningar att uppmärksammas:  

• Vad anser unga är ett accepterat sexualiserat användande av Internet? 

• Vilka eventuella risker och problem ser de unga med ett sexualiserat 

Internetanvändande? 

• Hur konstrueras ungdomars medvetenhet om risker och problem med ett 

sexualiserat Internetanvändande? 

 



1.4 Begreppsanvändning 

Sexu aliser at användande av Internet :  Ett sexualiserat Internetanvändande av har 

inte någon entydig definition, studiens användande av begreppet innefattar följande:  

Söka information, tips och kunskap om sex på Internet. 

Söka och se på bilder, filmer, eller annat material av sexuell natur på Internet 

Flirta och anspela på sexuella relationer/fantasier/aktiviteter via Internet 

Lägga ut bilder/filmer på sig själv på Internet eller visa sig själv i webbkamera 

för fysisk/sexuell bekräftelse  

Söka sexuella kontakter via Internet för online eller offline relationer, både för 

eget intresse samt ersättning 

På annat sätt använda Internet för sexuella syften 

 

Ungdomar: I den litteratur som lästs inför och under undersökningen benämns 

ungdomar eller unga som allt mellan 9 till 25 år. Urvalet till denna studie är fokuserat 

på 12 till 19 år, alltså så kallade tonåringar. De gånger studien refererar till andra 

studier med annat urval så benämns personer yngre än 12 som barn och äldre än 19 

som vuxna.  

 

Rådande kunskapsläge 4:  Avser i denna studie rapporter, böcker, avhandlingar eller 

artiklar om ungas användande av Internet, generellt samt för sexuella syften. Begreppet 

inkluderar både forskares resultat och slutsatser samt eventuella forskares och 

praktikers åsikter återgivna i dessa studier.  

 

1.5 Disposition 

Studien är uppdelad i 6 kapitel. Inledningsvis presenteras bakgrund, 

problemformulering samt studiens syfte och frågeställningar. I första kapitlet ingår 

även undersökningens begreppsanvändning och kapitlens disposition. Andra kapitlet 

diskuterar studiens tillförlitlighet, insamlings- och analysmetod samt studiens 

metodologiska begränsningar. I detta kapitel diskuteras även studiens etiska 

överväganden. Kapitel tre presenterar studiens teoretiska perspektiv. I kapitlet fyra 

presenteras tidigare forskning rörande ungdomars sexualiserade Internetanvändande. 

Kapitel fem redogör för studiens resultat, med analys utifrån de teoretiska perspektiven. 

I detta kapitel jämförs även det empiriska resultatet med nuvarande kunskapsläge och 

forskning. Avslutningsvis görs en sammanfattning och avslutande diskussion. 

                                                
4 Studien fokuserar på rådande kunskapsläge i Sverige. Ungas Internetanvändande skiljer sig mellan 
länder och det svenska materialet var tillräckligt omfattande för studiens syfte. 



2. METOD 

2.1 Forskningsprocess 

Studiens syfte var att få ökad kunskap om ungdomars synsätt på ett sexualiserat 

användande av Internet och har för att uppnå detta en kvalitativ ansats. Studien 

fokuserar därmed på så kallad ”mjuka” data, i form kvalitativa intervjuer och tolkande 

analyser. En kvalitativ ansats är relevant för studier som fokuserar på att förstå och 

tolka exempelvis människors upplevelser (Patel & Davidson, 2003).  

 

Informantintervjuer är en vanlig kvalitativ metod. Denna typ av intervjuer är relevanta 

då forskaren undersöker något som kan anses vara personlig för informanterna 

(Halvorsen, 1992). Under intervjuerna ämnades situationen göras avslappnad och 

bekväm för ungdomarna som därmed fick välja själva hur intervjun skulle genomföras. 

De fick tid till att vänja sig med diktafonen och för att ställa eventuella frågor. 

Författarnas önskan var att intervjuerna skulle fortgå som ett samtal och har därför inte 

utgått från att ha fasta frågor med bestämd ordningsföljd. Intervjuerna var 

ostrukturerade och enligt Halvorsen (1992) kan intervjuerna vara informella utan 

standardiserade frågor och istället utgå från olika temaområden. Intervjumallen inför 

studiens intervjuer delades upp i teman enligt följande: Internetanvändande, bilder, 

webbkamera, IRL-träff, ersättning och de vuxnas inställning. En ostrukturerad intervju 

gynnar informanternas möjlighet att uttrycka sig med större frihet utan att tvingas in i 

vissa tankemönster (Halvorsen, 1992).  

 

2.2 Urval och avgränsning  

Studiens informanter valdes ut genom ett icke-sannolikhetsurval i form av subjektivt urval, 
vilket innebär att forskaren väljer ut informanterna efter hur typiska de är för populationen 
(Halvorsen, 1992). Studien fokuserar generellt på ungdomars synsätt och urvalet av 

informanterna har inte fokuserat på ungdomar med särskilda erfarenheter av ett 

sexualiserat Internetanvändande. Urvalet begränsades till ungdomar i åldrarna 12 - 19 

år och gjordes endast utifrån ungdomar som regelbundet använder Internet. Försök 

har dock gjorts för att få en balanserad könsrepresentation. Kontakt med ungdomarna 

togs genom personliga bekantskaper inom yrkesgrupper som arbetar med eller nära 

ungdomar. Urvalet begränsades inte geografiskt utan de unga vi kom i kontakt med 

deltog i undersökningen oberoende av bostadsort.  

 

Även om det är ett förekommande problem förknippat med Internet, som studiens 

informanter diskuterar som aktuella problem, fokuserar inte denna studie på hur 



ungdomar drabbas av mobbing och hot via Internet. I en mer omfattande studie kunde 

det varit av intresse att se skillnader i inställning beroende på sexualitet, klass eller 

etnicitet, vilket var författarnas tanke i studiens inledande fas. Litteratur som använts i 

studien är begränsad till främst skandinaviska och engelska författare.  

 

2.3 Intervjuförfarande och sammanställning 

Totalt genomfördes sex intervjuer med elva ungdomar, sex tjejer och fem killar. Två av 

intervjuerna genomfördes individuellt med två av killarna, 13 respektive 16 år. De fyra 

andra intervjuerna genomfördes i mindre grupper. En grupp med tre killar på 16 år 

samt tre grupper med två tjejer i varje grupp. I den första gruppen tjejer var båda 14 

år, i den andra var båda 18 år och i den sista gruppen var tjejerna 12 respektive 13 år. 

Informanterna har intervjuats personligen av båda författarna till studien. Medvetet fick 

informanterna välja själva om de ville genomföra intervjun individuellt eller i grupp. 

Detta för att informanterna skulle känna sig avslappnade och bekväma med 

intervjusituationen. Fyra av intervjuerna genomfördes på ett kontor på en fritidsgård 

och två genomfördes i ett grupprum på ett stadsbibliotek. Vid det första intervjutillfället 

hade personal på en fritidsgård kontaktats. Personalen hörde sig för bland ungdomarna 

om intresse och rådde sedan författarna att komma på besök på fritidsgården en 

vardagkväll. På fritidsgården togs sedan kontakt med ungdomar som befann sig där 

just den kvällen. Vid det andra intervjutillfället hade kontakt redan tagits innan mötet 

och intervjuerna genomfördes på ett stadsbibliotek. Under samtliga intervjuer var 

endast informanterna och författarna närvarande i rummet. Intervjuerna genomfördes i 

största möjliga mån under samma förutsättningar. Samtliga intervjuer spelades in med 

hjälp av en diktafon. Bandinspelning kan medföra att eventuella känslouttryck går 

förlorade och detta har lösts genom att diskutera samtliga intervjuer direkt efter 

genomförandet och då göra nödvändiga anteckningar inför analysen. Intervjuerna 

genomfördes relativ fritt då författarna använde samma intervjuguide och gemensamt 

förde diskussionen framåt med frågor och följdfrågor på ett naturligt sätt. 

Intervjuguiden bestod inte av någon fast följd på frågorna men intervjuerna inleddes och 

avslutade alltid med neutrala frågor. Mellan varje intervju diskuterades eventuell 

uppdatering av intervjuguiden. Intervjumaterialet delades upp mellan studiens författare 

som transkriberade det inspelade materialet var för sig. Sedan samlades samtliga 

material återigen ihop för inläsning.  

 

 

 



2.4 Analys  

När samma person som genomfört datainsamlingen gör analysen blir den mer personlig 

och ger en bra utgångspunkt för en helhetsbeskrivning av resultatet. En 

helhetsförståelse av resultatet kan uppnås genom att man vid en genomläsning av 

intervjutexten skapar sig ett grundläggande uppfattning för att sedan ta ut delar av 

intervjun som symboliserar huvudintrycken (Halvorsen, 1992). Enligt Patel och 

Davidson (2003) bör resultatet vara jämt uppdelat i citat och kommentarer, tydligt för 

läsaren. Efter genomförda intervjuer läste författarna igenom textmaterialet ett flertal 

gånger för att få en helthetsförståelse, som underlag för analysen.  Under gemensam 

diskussion valdes sedan relevanta citat under återkommande teman. Intervjuresultatet i 

denna studie är uppdelat i teman utifrån studiens syfte samt vad som framkom frekvent 

under intervjuerna. Analysen delades upp i två delar, en del rörande hur Internet 

fungerar som en ny arena för ungas sociala liv samt hur detta skapar nya normer och 

avvikelser i de ungas beteenden. Analysens andra del berör de ungas medvetenhet om 

risker och problem förknippade med ett sexualiserat användande av Internet. Denna del 

av analysen betonar även vissa likheter och skillnader mellan de ungas syn och den 

aktuella forskningen.  

 

2.5 Forskningsetiska frågor 

Studiens forskningsetik utgår från Vetenskapsrådets fyra individskyddskrav inom de 

forskningsetiska principerna. Informationskravet uppfylldes då samtliga informanter 

informerades om studiens syfte, deras egen roll i studien, det frivilliga deltagandet samt 

att informanterna när som helst kan avbryta sin medverkan. Författarna redogjorde för 

sin del i studien och hur undersökningen skall nyttjas. Samtyckeskravet uppfylldes genom 

att intervjuerna genomfördes med informerat samtycke. Informanterna fick tydliga 

instruktioner om att de när som helst kan avbryta intervjun eller välja att inte delta, 

utan negativa effekter eller påtryckningar. Författarna hade vissa av informanternas 

låga ålder i åtanke inför varje intervju och var förberedda på att omformulera vissa delar 

av intervjumallen om så behövdes. Konfidentialitetskravet uppfylldes då informanternas 

personuppgifter har skyddats samt att inga detaljer om de enskilda informanterna 

beskrivs i studien. Majoriteten av informanterna är inte alls kända för studiens författare 

mer än till förnamn och bostadsort. I det inspelade materialet och transkribering 

används fingerade uppgifter. Nyttjandekravet uppfylls då materialet inhämtat till studien 

endast används för detta syfte (Vetenskapsrådet, 2002). 

 

 



2.6 Metodproblem och tillförlitlighet 

Författarna var medvetna om att ungdomar kunde uppleva ett sexualiserat 

Internetanvändande som personligt och obekvämt att diskutera med okända. 

Intervjusituationen försöktes därmed göras så avslappnad som möjligt genom att 

informanterna själva fick välja att göra intervjun ensam eller i grupp och fick 

information om att de kunde avstå från att svara på frågor som de upplevde som privata. 

Medvetenheten om eventuell gruppåverkan under denna typ av intervjusituation ansågs 

vägas upp av att informanterna kände sig bekväma under intervjuförfarandet. Att 

intervjuerna spelades in tycktes inte störa någon av informanterna under intervjuerna. 

Dock riktades mycket uppmärksamhet mot när någon av författarna antecknade något 

under intervjugenomförandet. Författarna avstod då helt från att anteckna under själva 

intervjuerna och sparade det till direkt efter avslutad intervju, under gemensam 

diskussion. Författarna reflekterade över egen positionering och påverkan på 

informanterna. Studiens syfte och utforming av intervjumall skapar i sig ett visst 

synsätt och kan medföra svårigheter att föra en neutral diskussion.  

 

En kvalitativ studies validitet och kvalitet avgörs av hela forskningsprocessen och 

syftet är att på ett tillfredsställande sätt redogöra för fenomen och inställningar samt att 

tolka, förstå och förklara uppfattningar och företeelser. Studiens validitet avgörs av 

forskarens förmåga att tolka, argumentera och sedan förmedla information och resultat. 

Forskaren påverkar hela undersökningsprocessen och studien är beroende av 

forskarens förförståelse (Patel & Davidson, 2003). Ansvar för informationsinsamling, 

tolkning, analys och framställning har delats lika av båda författarna. Författarna har 

haft stora möjligheter till utvärdering av intervjuförfarandet, resultatet och analysen 

genom kontinuerliga diskussioner. Studiens båda författarna har gjort förberedande 

arbete och läst samma material inför och under arbetets gång. Gemensamma 

diskussioner innan och under arbetet har utvecklat och lett arbetet framåt.  

 

Det är avgörande för datainsamling att forskaren samlar in tillräckligt med information 

för att göra en pålitlig tolkning samt att forskaren lyckas fånga variationen och det 

flerdimensionella i det studerade fenomenet (Patel & Davidson, 2003). Material till 

studien inhämtades via intervjuer som spelades in med hjälp av en diktafon. För att inte 

gå miste om särskilda händelser och intryck under intervjuerna diskuterade författarna 

varje intervju direkt efter genomförandet och gjorde kompletterande anteckningar inför 

tolkning och analys. Det finns en risk vid transkriberingen av det inspelade materialet 

att författaren ändrar texten för att göra mer tydligt skriftspråk av det inspelade 



materialet. Det sker en omedveten påverkan av texten inför analysen (Patel & Davidson, 

2003). Författarna har i transkribering försökt återge det inspelade materialet 

ordagrant, med slang, pauser och ofullständiga meningar. Författarna är medvetna om 

deras egen roll såväl under intervjuer och transkribering som vid tolkning och analys. 

Transkriberingsmaterialet har lästs igenom ett flertal gånger av båda studiens 

författare, detta för att nå ett helhetsintryck av materialet inför analysen.  

 

Generaliseringar är svåra att göra i denna studie, särskilt med tanke på studiens storlek 

i relation till den teoretiska populationen. Det går ändå att få förståelse för ett fenomen 

med en kvalitativ studie. Reliabiliteten i en kvalitativ studie är beroende av vad som sker 

vid själva undersökningstillfället. Den avgörs till stor del av om frågorna lyckas fånga 

fenomenet men annars är begreppen validitet och reliabilitet sammankopplade inom 

kvalitativa studier (Patel & Davidson, 2003). Enligt Halvorsen (1992) innebär 

reliabiliteten hur pålitliga studiens mätningar är. Samtliga intervjuer har spelats in med 

hjälp av diktafon med gott resultat. Intervjuerna har gett användbart material för 

studiens syfte och valet av intervjumetod medförde goda möjligheter till frågor, 

förklaringar och en ökad förståelse för ungdomarnas inställning. 

 

 

 

 

 

 

 



3. TEORETISKA PERSPEKTIV 

Studien utgår från ett konstruktionistiskt perspektiv. Teorivalet grundades i intresset 

att se hur olika fenomen i samhället definieras som sociala problem. Normer förändras 

över tid och Internet är ett mycket tydligt exempel på hur samhällen snabbt förändras. 

Ungdomar konstruerar sina liv under andra förutsättningar än deras föräldrars 

generation, vilket kan skapa en oförståelse från vuxnas sida. Att unga använder Internet 

på ett alltmer sexualiserat sätt definieras ofta av deras omgivning som problematiskt 

och riskfyllt. Studien syftar därför att undersöka hur ungdomarna själva ställer sig till 

ett sexualiserat användande av Internet. Då studien undersöker det sexualiserade 

Internetanvändandet väcktes även intresset för konstruktionen av ungdomars 

sexualitet.  

 

3.1 Den sociala konstruktionen av verkligheten 

Enligt Anthony Giddens är social konstruktion en teori om hur den sociala verkligheten 

vi tar för given är skapad i sociala interaktioner mellan individer och grupper (Giddens, 

2007, s.153). Om verkligheten är någonting som skapas kan detta skilja sig mellan 

grupper. Det mest uppmärksammade ämnet för sociala konstruktioner är uppfattningen 

om kön och genus. I Connells bok Om genus (2003) finner vi det välkända citatet av 

Simone de Beauvoirs ”Man föds inte till kvinna, man blir det” (s.15). Connell menar att 

de föreställningar om vad det är att vara en man/kvinna i realiteten inte är 

medfödda/naturliga utan att detta produceras och reproduceras genom att agera och 

leva upp till en uppsättning egenskaper som anses naturliga för kvinnor/män. 

Förväntade beteenden belönas och brytning av ett mönster ses som avvikande och ”fel”. 

Föreställningar som ses som naturliga och självklara, är så egentligen skapade, men 

påverkar vårt tänkande, vårt agerande och hur vi lever. Lagar, normer och världssyn 

grundas på vår konstruktion av verklighet, som i sin tur skapar strukturer (Connell, 

2003). Det sociala samspelet skapar så en uppfattning om verkligheten och 

socialkonstruktionisterna fokuserar på de processer som skapar ”naturliga” element i 

verkligheten. 

 

3.2 Konstruktion av sociala problem 

Margaretha Järvinen (1998) skriver att ”ett socialt problem är en kategori som har 

avgränsats och namngivits genom administrativa beslut, politiska ställningstaganden, 

offentlig debatt samt tidigare forskning och utredningsverksamhet” (s 28). Sociala 

problem och avvikelser är något konstruerat, och produceras enligt Järvinen genom att 

samhället, en samhällsgrupp eller stat tolkar och behandlar ett fenomen som problem. 



Hon menar vidare att ett socialt problem inte är ett givet forskningsobjekt utan för att 

analysera ett fenomen behövs en förståelse för av vem, under vilka förhållanden och 

varför detta fenomen har benämnts som socialt problem (Järvinen,1998). 

 

Meeuwisse och Swärd (2002) visar på att sociala problem alltid måste förstås i en 

kontext av tid och rum. Författarna menar vidare att sociala problem är i dagens 

senmoderna samhälle påverkat av medialisering, globalisering samt en slags besatthet 

av risk, brott och personliga problem. Vad som definierar ett socialt problem varierar 

från kultur och grupp, och har betydelse för vilka åtgärder som sätts in, personliga 

insatser, strukturella osv. (Meeuwisse & Swärd, 2002). Olika förhållanden påverkar hur 

man i ett visst sammanhang definierar ett socialt problem samt hur dessa ska åtgärdas. 

Författarna presenterar en modell för att kunna analysera sociala problem och enligt 

denna modell bör fenomenets uttrycksform analyseras. Hur fenomenet beskrivs, av media 

eller professionella, hur det yttrar sig, vad det kan ha för problemfyllda risker för 

framtiden samt hur mycket kunskap det finns om fenomenet påverkar hur ett fenomen 

ses som problem. Författarna menar att det finns en risk att ett fenomen blir föremål för 

spekulationer och tvister samt att intryck och kunskaper om ett fåtal problembärare 

generaliseras samt att problemet och dess bärare blandas ihop (Meeuwisse & Swärd, 

2002, s. 47). Enligt författarna bör man i en analys av ett socialt problem även se till ett 

samhälles traditioner och politik. Historiska, kulturella och politiska förhållanden har 

betydelse för hur vi tolkar ett fenomen. Utöver dessa två aspekter ingår en förståelse 

för institutionella strukturer i analysmodellen. Det är många parter och instanser 

delaktiga i problemdefiniering och utformandet av åtgärder. Detta pågår även på många 

arenor samtidigt, inom politiken, i allmänna debatter, i massmedia, i skolor osv. 

Författarna menar att en statlig, en massmedial samt en professionell problemdiskurs 

kan urskiljas. De instanser med mest resurser och inflytande har större möjlighet att 

påverka problemformulering och hantering. Det kan dock komma i kontrovers med 

varandra och tydliga svar på huruvida ett fenomen ökar i omfattning eller vilka risker 

det kommer med kan vara svåra att få. Analysmodellen belyser till sist att sociala 

problem ses genom olika perspektiv. Perspektiv och teorier grundade i en ideologisk 

grundsyn påverkar uppfattningen om sociala problems uppkomst och åtgärder 

(Meeuwisse & Swärd, 2002). Författarna menar att fenomen som definierats som socialt 

problem bör analyseras genom frågorna: Vem definierar detta som problem och i vilket 

sammanhang? Varför uppfattas fenomenet så och vad vill man göra åt det? Meeuwisse 

och Swärd (2002) sammanfattar svaret på sin fråga om hur man definierar ett socialt 

problem med att uppge att detta inte har något slutgiltigt svar, trots att problem 



existerar. Därför bör begreppet analyseras så fort det används. I ett kontruktionistiskt 

perspektiv ingår även dekonstruktion av sociala problem som har grundtesen att det 

normala är beroende av en motsättning, det onormala eller avvikande (Järvinen, 1998). 

Medan vissa personer och fenomen anses tillhöra den första sfären, blir andra 

definierade som en motpol och benämns som ”de(t) andra”. I dekonstruktionen av sociala 

problem gör sig Foucaults teorier om makt och kunskap gällande. Foucault menar att 

makten via olika diskurser formar synen allmänna uppfattningar om företeelser och 

fenomen, hans exempel är bland annat synen på sexualitet och galenskap, samt gör det 

svårt om inte omöjligt för ett alternativt synsätt (Giddens, 2002). Enligt Järvinen 

(1998) menar Foucault att kunskap och sanning definieras av dem som har makt. ”Den 

andre” som är diskursens objekt utesluts på grund av brist på makt och jämförs som 

irrationell till den rationella hegemonin. Makten blir även en form av kontroll, och kan 

enligt Foucault kopplas till åtgärder och disciplin. Ett konstruktionistiskt perspektiv 

ämnar flytta fokus från frågan varför ett fenomen blir klassat som problem till hur. 

Svaret på detta söks inte i avvikande individer, grupper eller fenomenets bakgrund, 

motiv eller nuvarande förhållanden utan fokuserar på definitionsprocess och 

kontrollmönster, från de(t) avvikande till de grupper som definierar problemet 

(Järvinen, 1998).  

 

3.3 Moralpanik 

Media har spelat en central roll för vad vi idag ser som sociala problem genom att bland 

annat medverka till att det privata blir offentligt samt påverka inställningen till 

relationen om vad som är verkligt och vad som framställs som verkligt. Sociala problem 

skapas diskursivt i media, genom konsumtion av denna framställning är vi delaktiga till 

denna konstruktion (Meeuwisse & Swärd, 2002). Moralpanik är ett exempel på detta, 

där media riktar sin uppmärksamhet mot ett fenomen som inte nödvändigtvis är 

skadligt i sig självt men innefattar sidoeffekter och risker. Genom att enskilda händelser 

och personer får uppmärksamhet i media ges bilden av att fenomenet och dess risker är 

mer utbrett och förekommande än det är (Meeuwisse & Swärd, 2002). Även Järvinen 

(1998) diskuterar begreppet moralpanik, speciellt då Goode och Ben-Yehudas 

perspektiv som belyser avvikelse som ”kontextuellt”, och kräver analys av hur något 

har kommit att ses som moraliskt oacceptabelt. Även här påvisas medias roll då 

fenomenet målas upp som skadligt och hotfullt. Utan att ignorera eller förneka 

existensen av sociala problem, ojämlikhet och förtryck i samhället hur det än definieras, 

påpekar Goode och Ben-Yehuda dock att ett fenomens verkliga storleksordning och 

allvarlighetsgrad inte alltid står i relation till definitioner och reaktionerna på detta. 



Järvinen (1998) riktar därför fokus på vad hon kallar ”översättningen” av ett fenomen 

som hon menar följer sina egna lagar när fenomen kategoriseras som avvikande 

beroende på vilka som benämner det samt hur detta påvisas strida mot samhälliga 

normer. Den moraliska paniken kräver enligt Järvinen att samhället håller med om att 

detta utgör ett problem, det som utmärker moralpanik är disproportionaliteten mellan 

fenomenets karaktär samt reaktionerna på dessa från samhället som i sin tur påverkar 

lösningar och kontroll av fenomenet. 

 

3.4 Konstruktionen av sexualitet 

Människans sexualvanor är under konstant förändring. Sexualiteten påverkas av 

individens erfarenheter genom livet såväl som av omgivningen (Medierådet, 2006). 

Uppfattningar angående sexualitet och kön har påverkats av flera generationer av 

konstruktion. Fenomenet sexualitet har utvecklats och vetenskapliggjorts, samtidigt 

som den har format en typ av kontrollsystem (Forsberg, 2007). Den traditionella synen 

på sex som endast till för reproduktion har sedan långt tillbaka förändrats. Anthony 

Giddens menar i Intimitetens omvandling (1992) att vi frångått kärleksidealet som grund 

för sexualiteten, med kärleksideologi och heteronormativitet som grund för sexuella 

relationer, sexualiteten har blivit autonom. Enligt Giddens innebär den nuvarande synen 

på sexualitet att det är en ny dimension i livet som ständigt omformas och utforskas. 

Med det nya förhållningssättet har även en ökad acceptans och fler sexuella uttryck 

utvecklats. Detta exemplifieras genom att pornografiska filmer och tidningar är mer 

lättillgängliga samt att scener i filmer och på TV som bara för några år sedan hade vart 

oacceptabla nu visas på bästa sändningstid (Giddens, 2007). Johansson & Lalander 

(2003) redogör för Foucaults tankar om att sexualiteten har blivit offentlig och att detta 

fungerar som en typ av kontrollmekanism. Människor blir genom sexualitetens 

offentlighet styrda vad gäller deras uppfattning om vad som bör ses som normal 

sexualitet och ett accepterat sexuellt beteende. Foucault menade att det i samhället 

skapas en normalitet som kontrollerar människor genom rädslan för att göra fel, 

rädslan för att vara avvikande. Johansson och Lalander (2003) diskuterar forskningens 

roll rörande sexualitet. Författarna menar att alla former av sexualitet är skapad med 

hjälp av forskningen och att forskning tillsammans med media styr hur människor 

uppfattar både sexualitet och genus. Johansson (2007) beskriver Baudrillards tankar om 

medias roll som arena för sexualiteten i dagens samhälle. Sexualitet har blivit ett vanligt 

inslag i allt fler sammanhang och det finns inte längre mycket som är chockerande 

rörande sexuella beteenden. Baudrillard menar enligt Johansson att media har vant 

människor med bekännelser, redogörelser och information angående sexualitet. 



Människor fascineras dock fortfarande och förväntar sig att det ska finnas ytterligare 

aspekter att upptäcka (Johansson, 2007). Enligt Johansson & Lalander anser Giddens 

att människor experimenterar mer med sin sexualitet idag än tidigare, genom vad 

Giddens kallar reflexivt identitetsprojekt som innebär att människor idag i allt större 

utsträckning skapar sin egen sexualitet (Johansson & Lalander, 2003).  

 

3.5 Konstruktionen av sexualitet bland unga 

Ungdomars liv såväl som sexualitet präglas av förändring och olika rörelsemönster. 

Enligt Forsberg (2007) bör dessa omställningar tolkas utifrån ett tidsperspektiv och 

hon anser att det idag sker en stor förändring för hur vi ser på sexualitet. Unga 

människor får under sin uppväxt ta del av de normer och värderingar som råder i 

samhället. Barn blir tidigt undervisade om vad som är accepterat angående sexualitet, av 

föräldrar men även i skolan och genom media (Medierådet, 2006). Enligt Johansson och 

Lalander finns det idag en bild av ungdomars sexualitet som fri och öppen för 

experimenterande. Den formas och begränsas dock av rådande normer och värderingar. 

Vilket enligt författarna är gällande särskilt angående skillnaderna mellan män och 

kvinnor då samhällets normer försvårar en sexuell utveckling på lika villkor (Johansson 

& Lalander, 2003). Under sin uppfostran får barn ofta ta del av uppfattningen att 

normer och regler är olika för pojkar och flickor. Det behöver inte vara avsiktligt från 

exempelvis föräldrarnas sida men unga lär sig under sin uppväxt att uttrycka sin 

sexualitet olika beroende på kön (Medierådet, 2006). Johansson och Lalander diskuterar 

hur ungdomar inte bara är aktörer utan även objekt då de ständigt utsätts för 

sexualisering och matas med olika förebilder och ideal. Författarna diskuterar resultatet 

av en omfattande undersökning om ungdomars sexualitet som gjordes i England i 

början av 1990-talet som menar att unga flickor låter sig domineras av den manliga 

sexualiteten. Kvinnans sexualitet utvecklas som passiv, i relation till den manliga. 

Johansson och Lalander menar att människor på senmodern tid blivit mer frigjorda 

samt att synen på sexualitet har förändrats. Det innebär att de normer som styr 

sexualiteten även har förändrats, dock inte att de har försvunnit. Vissa saker är 

fortfarande svåra för ungdomar att diskutera och det finns ännu företeelser som ses på 

med förakt. Ungdomar påverkas i hög grad av samhällets normer, även i sin sexuella 

utveckling. Socialisationen bland de jämnåriga är viktig men synen på sexualitet skiljer 

sig stort inom den heterogena gruppen ungdomar. Unga slits idag mellan gamla ideal 

och nya sexualitetsmönster och författarna menar att sexualitet alltid har påverkats av 

dubbla budskap, förtryck, ojämnlika villkor och moral, men att detta hela tiden sker i 

nya mönster (Johansson & Lalander, 2003). Ungdomar skapar själva sina manus för 



sexualitet och varje ungdomsgrupp formas efter vad de tror är accepterat, beroende på 

omgivningen. Unga utforskar sin sexualitet i den takt de själva tycker de är mogna för 

(Medierådet, 2006). 

 

Giddens ”romantiska kärlekskomplex” symboliserar hur sex hör ihop med kärlek, att 

sex utan kärlek ses som oacceptabelt, påverkar till stor del ungdomars föreställningar 

om relationer och samlevnad (Giddens, 1992). Det finns dock en känsla som 

genomsyrar vårt samhälle idag att saker inte är permanenta, vare sig arbeten eller 

förhållanden. Unga människor visar fortfarande en romantisk inställning till 

förhållanden men är öppna inför ett nytänkande angående relationer och trohet 

(Johansson & Lalander, 2003). Johansson och Lalander (2003) diskuterar resultatet från 

undersökningen ”Könsordning eller könsoordning” som visar tecken på ambivalens i 

ungdomars inställning. Samtidigt som ungdomar påverkas av det romantiska 

kärlekskomplexet förekommer liberala inställningar till så kallat ”kompissex” eller 

tillfälliga sexuella relationer, dock inte utan vissa villkor. Ungdomar påverkas av 

normer i samhället och moraliserar ofta angående vissa beteenden. Både unga flickor 

och pojkar ses numera, enligt författarna, som fria att utforska sin sexualitet men det 

finns moraliska gränser för båda könen vad gäller antalet sexpartners. Det finns här en 

variation i förekomsten av dessa fördömande inställningar då det främst är unga tjejer 

som utsätts för nedsättande tilltal, som ”hora”. Ambjörnsson (2003) menar att 

benämningar som hora är en typ av stigma som används av ungdomar på ett 

förtryckande sätt. Den kvinnliga sexualiteten har länge förknippats med skam genom 

historien och en kvinna som benämns som sexuell eller sexuellt tillgänglig kommer 

därför alltid att känna ett behov av att reglera sig själv och sitt beteende (Johansson & 

Lalander, 2003). Ungdomar i dagens samhälle är dock medvetna om de olika villkoren 

för män och kvinnor och många strävar efter att förändra den rådande situationen. Det 

är exempelvis inte längre självklart att det är mannen som tar de sexuella initiativen 

eller att kvinnans sexualitet ses som mer skamfull än mannens (Johansson, 2007).  

 

Unga har i alla tider varit intresserade av ökad kunskap om sin sexualitet, speciellt i 

tonåren (Medierådet, 2007). Ny informationsteknologi gör att det finns en mängd nya 

möjligheter att tillhöra grupper och på detta sätt skapa eller utveckla sin identitet 

(Johansson & Lalander, 2003). Unga människor ligger ofta steget före vuxna när det 

gäller ny teknologi och nya företeelser (Medierådet, 2006). Enligt Johansson (2007) 

leder nya teknologier ofta till nya typer av moralpanik. Han menar att Internet blivit en 

stor del av ungdomars vardag och sexualitet. Ungdomar är konstant utsatta för media 



och lever sina vardagliga liv med media, men detta behöver inte på något sätt vara 

negativt i sig för unga människor. De har lärt sig leva sina liv med media på det sätt 

som de nu gör (Johansson, 2007).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. TIDIGARE FORSKNING  

Forskning om ungas sexualiserande användande av Internet är begränsat, men i takt 

med att Internet växer i betydelse för ungas liv samt band annat expanderar som arena 

för sexuell exploatering av barn riktas mer uppmärksamhet mot fenomenet. Det finns 

inga direkta gränser för hur ungas sexualiserande användande av Internet definieras 

som problem, snarare börjar vissa risker med användandet utkristalliseras. I följande 

avsnitt redovisas tidigare forskning i syfte att påvisa rådande kunskapsläge. 

  

4.1 Internet i ungas vardag 

EU-projektet Safety Awerness Facts and Tools; SAFT:s rapport Barnens eget liv på 

nätet (2003) omfattar unga i åldern 9-16 från Sverige, Norge, Danmark, Island och 

Irland. Rapporten visar att unga i Sverige ligger över medel gällande dagligt 

Internetanvändande och är mest socialt aktiva via Internet i jämförelse med de andra 

länderna. Medierådet är en kommitté inom Regeringskansliet med uppdrag att följa 

utvecklingen gällande barns (ålder 9-12 år) och ungas (ålder 13-16 år) medievardag. De 

har kommit ut med tre rapporter som heter Unga och medier, 2005, 2006 och 2008. 

Rapporterna visar att utvecklingen går mot ett ökat och mer intensivt 

Internetanvändande samt att användandet börjar i allt tidigare ålder. 2008 års rapport 

visar att 92% av hela gruppen barn och ungdomar använder Internet på sin fritid.  40% 

hade en dator med Internet på sitt rum och  62% av de unga samt 30% av barnen 

använder Internet på daglig basis. Både SAFT och Medierådets rapporter visar att det 

finns en skillnad mellan vad föräldrar tror att de unga gör vid Internet och vad de unga 

faktiskt gör samt att majoriteten av föräldrarna anser att unga spenderar för mycket tid 

framför Internet och TV. Unga hämtar mest kunskap och information om 

Internetanvändande av kompisar (SAFT, 2003). I Medierådets rapport (2008) anger 

83% att de chattar5, och andelen som redovisar att de lägger ut bilder på sig själva har 

fördubblats från 6-13% sedan 2005, enligt rapporten skiljer sig pojkars och flickors 

erfarenheter. 

 

4.2 Sexualiserat samhälle och ett sexualiserat användande av Internet 

Statens offentliga utredningar (2004), talar om ett sexualiserat samhälle där erotiska 

budskap omger människor i vardagen mycket intensivare än tidigare. Frågor av sexuell 

karaktär är vanliga ämnen i den samhälleliga debatten och författarna frågar sig hur 

detta sexualiserade samhälle påverkar barn och ungdomar. Genom TV, filmer, reklam, 

mode och Internet vänder sig även budskapet till en bredare och yngre målgrupp (SOU, 

                                                
5 Från engelskans chat, att kommunicera genom att skriva till varandra över Internet 



2004). Forsberg (2006) menar att sexualitet och formandet av relationer hänger ihop 

med samhälleliga förändringar. Det moderna samhället präglas av en dynamisk 

karaktär, rörlighet både geografiskt och socialt samt en ny och ökad kommunikation 

mellan människor. Samhället i stort har förändrad syn på sexualitet och detta är speciellt 

gällande för unga människor, som idag har fler partners, och även nya former av 

sexuella relationer (Forsberg, 2006). I Kärlek och sex på Internet (2003) menar 

författarna att Internetanvändandet kan ses som en faktor i en ny sexuell revolution. 

Internet som ny kommunikationsarena gör det möjligt att söka information om sex, 

prova på sexuella identiteter och aktiviteter samt söka nya kontakter. På Internet 

erbjuds en anonymitet som gör det möjligt att ta upp personliga och känsliga ämnen, 

exempelvis sex och förhållanden. Detta gör även att unga som inte förstår eller inser 

risker och konsekvenser ger ut för mycket information om sig själva (Forsberg, 2006). 

Månsson och Söderling diskuterar begreppet ”fjortis-sidor”, Internetcommunities för 

unga i de nedre tonåren där medlemmarna skapar sina profiler med bilder och 

information om sig själva. Även om bilderna på dessa sidor har ett mer eller mindre 

medvetet sexuellt syfte av dem som lagt ut dem, menar författarna att sidorna 

systematiskt utnyttjas av vuxna som söker kontakt med unga, så kallad grooming. 

Författarna diskuterar problemet med att bilder på Internet inte ägs av någon och att 

porrindustrin utnyttjar detta faktum genom att ”kapa” bilder (Månsson & Söderling, 

2004). 

 

4.3 Hur påverkas unga ? 

I rapporten Drabbad Online (Nyman,2006) menar författaren att det flöde av 

pornografiskt material som unga idag har tillgång till via Internet saknar historiskt 

motstycke. Enligt Carlsson (2005) talar forskare om en pågående kulturell process, där 

pornografin utöver att bli en del av vardagslivet även blir en idealiserad beståndsdel i 

kulturen (s.17). Carlsson (2005) refererar till Anja Hirdmans tanke om medias 

framställning av Pin-up idealet och eftersträvandet av att vara värd att betraktas, vilket 

enligt Hirdman ökat en vilja att vika ut sig hos många unga kvinnor. SOU (2004) 

menar att det är just de unga som är målgruppen för pornografin på Internet, och 

menar vidare att unga är mer utsatta jämfört med vuxna som kan ”värja” sig mot det 

enorma flöde av pornografiskt material som Internet erbjuder. SAFT: s undersökning 

(2003) visar vidare att 44 % av Internetanvändarna har, avsiktligt eller av misstag, 

besökt en pornografisk sajt. Enligt SAFT-rapporten reflekterar majoriteten av de unga 

inte över händelsen och talar heller inte om det med en vuxen, om de berättar så är det 

för jämnåriga. Christina Rogala tar i sin rapport Does Pornagraphy Influence young 



womens sexual behaviour (2003) upp att pornografi används av unga som en källa till 

information om sex. Studien visar på ett samband mellan de som ser på pornografi och 

testar nya sexuella aktiviteter samt tron på att pornografi påverkar ungas syn på sex. 

Detta överensstämmer med SOU-rapportens (2004) redovisning av att pornografin 

fungerar som tillvänjning och normalisering både av ett mer sexuellt liv och specifika 

sexuella aktiviteter. Även Carlsson (2005) redovisar hur medievåld och pornografi 

påverkar unga människor. Majoriteten av de unga i hennes studie anser att 

pornografiska inslag och sexscener på Internetsajter och TVs negativa påverkan gäller 

förvriden uppfattning om sexualitet och ändrade sexualvanor bland ungdomar. Carlsson 

påpekar att man oftare relaterar påverkan till de negativa aspekterna än de positiva som 

ökad kunskap och förståelse för sexuella uttryck. Carlsson anser att unga uppfattar 

riskerna med TV och Internet och att uppfattningarna måste förstås mot en bakgrund 

att unga idag växer upp med datorer, Internet och kabel-TV. Deras uppfattningar 

formas i en tid som omformar synen på det privata och offentliga (Carlsson, 2005). 

 

4.4 Risker och problem med ungas sexualiserade Internetanvändande 

Antalet anmälningar om övergrepp online ökar (Nyman, 2006). SOU rapporten, Sexuell 

exploatering av barn i Sverige (2004), tar upp Internet som en risk till sexuell 

exploatering. SOU (2006) menar att upplösningen av sexuella normer skapar en 

möjlighet för sexuella avarter att utvecklas, exempelvis övergrepp på barn. Rapporten 

visar vidare på ett ökande antal vuxna som vistas online för att skapa kontakt med unga 

i exploaterande syften. Enligt en BRÅ-undersökning (2003) utgör män 97% av de 

dömda förövarna i sexualbrott med inslag av sexuell exploatering. Åldern på förövarna 

varierar från 16-79 år. Anledningarna till fler förövare och brott av dessa slag beror på 

att ”trösklarna” till att utöva övergreppen anses ha minskat genom tillgängligheten till 

pornografiskt material samt möjligheten att komma i kontakt med offren (SOU, 2006). 

Nyman (2006) menar att den nya tekniken möjliggör riskbeteende för såväl unga som 

förövare. Unga idag lever ett liv med ständig närvaro av datorer/Internet, 

mobiltelefoner och kameror. Då bilder och information som läggs upp på nätet är allmän 

egendom och då Internet ses som anonymt kan följden bli att unga över nätet blir 

ärligare och lämnar ut för mycket information om sig själva. Unga kan utsättas för 

grooming, där förövaren gör långvariga och tillvänjande förberedelser för övergrepp, 

både genom att använda information om den unge för att skapa förtroende samt att 

utsätta unga för pornografiskt material med syfte att avvänja och avtrubba den unge för 

eventuellt avfärdande och obehag. Enligt SOU (2004) går det att påvisa gemensamma 

nämnare hos dem som utsatts för sexuell exploatering över Internet och offline-offer. 



Unga som utsätts för exploatering och övergrepp online lever enligt SOU (2006) i 

allmänhet under bristande omsorg. Ensamma ungdomar använder Internet som 

kompensation för annan mänsklig gemenskap och trygghet, unga med känslomässiga 

behov och/eller som utvecklat en svag självbild och använder sig av sin sexualitet för 

bekräftelse, något de ges på Internet. Andra grupper som befinner sig i riskzonen för 

sexuell exploatering på Internet är unga med fysiska eller intellektuella funktionshinder 

samt unga som är osäkra på sin sexuella läggning. Rapporten framhåller dock att risken 

för sexuell exploatering är närvarande för alla unga på Internet. Ofta kan unga ha svårt 

att avgöra konsekvenserna och genomskåda de som vill utnyttja dem (SOU 2004). 

 

I en studie av Anders Nyman (2006) intervjuas relevanta professionella, unga och deras 

föräldrar som varit i kontakt med ärenden där unga blivit sexuellt exploaterade både 

offline och/eller online. Vidare menar Nyman att Internet har stor betydelse för 

kommersiell sexuell exploatering av barn genom att bilder och filmer på övergrepp av 

barn produceras och sprids samt att unga själva genom Internet i större utsträckning 

säljer sexuella tjänster. De professionella i hans studie trodde att den ökande 

barnprostitutionen hade direkt koppling med användandet av Internet. Unga utsatta för 

sexuellt exploaterande på eller via Internet får inte bara trauman av själva händelsen, det 

svek och den manipulation de blivit utsatta för av förövaren kan vara till större stress 

för de utsatta än övergreppet i sig självt. Dessutom finns vissheten om att övergreppen 

kan vara dokumenterade och så eventuellt tillgängligt för alla (Nyman, 2006). De 

professionella i Nymans studie (2006) menar att de offer de träffat ofta sökte omedelbar 

bekräftelse och som medvetet/omedvetet bortsåg från de långvariga konsekvenserna. 

Andra informanter menar att grupptryck även väger in och är starkare än någon 

riskbedömning. De yrkesverksamma behandlarna av onlineoffer är även överens om att 

det skett en förändring bland unga om traditionella värden, föreställningen om vad som 

är personligt/offentligt, vad som är skamliga eller normala bilder att visa eller lägga ut 

på nätet är förändrad. Nyman (2006) drar slutsatsen att detta delvis beror på den 

ständiga närvaron av kameror och en mer lättillgänglig pornografi. Nyman frågar sig 

om bilder på en person, naken, full eller under sexuella aktiviteter inte spelar samma roll 

som för tidigare generationer? Han menar att det fortfarande är vuxenvärlden som 

definierar vad som är kränkande, det finns enligt Nyman inga definitiva gränser på vad 

som är skadligt eller traumatiserande (Nyman 2006). Riskerna med Internet beskrivs av 

Nyman (2006) som en process eller trappa. Denna process börjar med att den unge 

lägger ut bilder/information om sig själv för att sedan fortsätta med att sexchatta med 

okända, publicera sexiga bilder, delta i webbkamera sex med okända, dejta offline med 



jämngamla och äldre, skicka bilder mot ersättning, posera för webbkamera samt ha 

webbkamera sex mot ersättning. Att sedan träffas offline och ha sexuella relationer mot 

ersättning samt att aktivt erbjuda sexuella tjänster mot ersättning online och eller 

offline är de sista stegen i Nymans ”trappa”. Nyman (2006) menar att det sista steget 

handlar om prostitution i traditionell mening, men att redan när den unge tar ersättning 

för sina tjänster överskrids en avgörande gräns för riskbeteende.  

 

4.5 Försäljning av sexuella tjänster via Internet 

SOU (2004) definierar fenomenet när unga själva säljer sexuella tjänster över Internet 

som sexuell exploatering, även när unga själva initierar försäljningen. Rapporten 

instämmer med annat studerat material som menar att unga ges en falsk känsla av att de 

har kontroll och själva bestämmer vad som visas/säljs. Ersättningen kan vara pengar, 

påfyllning av mobilkort eller andra gåvor, ofta ser inte den unga sig själv som sexsäljare 

(SOU, 2004). Niklas Olsson (2007) kartlägger sexförsäljning och dess marknadsföring 

över Internet samt undersöker ungdomars attityd till fenomenet. Rapporten talar om 

hur prostitution i dess traditionella bemärkelse i allt större utsträckning har flyttat från 

gatan till Internet. Rapportens informanter menar att Internet förändrat sexhandeln, att 

både ingång till prostitution och kontakter med köpare förenklats. De unga i Olssons 

studie visar att en fjärdedel av de tillfrågade under 21 år hade blivit erbjudna ersättning. 

Olsson (2007) visar att unga inte nödvändigtvis ser att visa upp sig i en webbkamera 

som övergrepp, utan ett sätt att få bekräftelse för sin figur. Intervjuad personal vid 

ungdomsmottagning i Malmö tycker att unga är naiva kring de kontakter de tar över 

nätet, även de som vanligtvis är blyga och annars inte tar kontakt vilket anses vara 

oroväckande (Olsson, 2007). Tonåren är en tid där man speglar sig själv genom andra 

och Internet är en spelplan där man kan i ett sexuellt föränderligt samhälle testa gränser 

och identiteter. Strömmen och tillgängligheten av information och intryck kräver då ett 

utvecklat filter för att kunna hantera detta, något som gör unga utan möjlighet att sålla 

blir extra känsliga. Även om den majoriteten unga kan sätta gränser eller blir hjälpta av 

ett starkt socialt nätverk är Internet en riskarena för exploatering (Olsson, 2007).  

 

Abelsson och Hulusjö (2008), undersöker vilka faktorer som kan ha betydelse för 

inträde i byte/försäljning av sexuella tjänster. I studien uppger 80 personer att de utfört 

sexuella tjänster mot ersättning, av dessa är 43 pojkar samt 37 flickor. Abelsson och 

Hulusjö (2008) intervjuar även yrkesverksamma av dessa har samtliga, om än inte 

regelbundet, mött unga som sålt sexuella tjänster, majoriteten flickor. Författarna 

reflekterar över att en skillnad i synen på pojkars respektive flickors sexualitet, som dels 



resulterar i att flickor med ett utagerande sexuellt liv ses som en anledning till oro samt 

att flickors sexualitet som ett sexuellt kapital normaliserar flickors försäljning av 

sexuella tjänster. De pojkar som säljer sexuella tjänster mot ersättning blir ett dolt 

problem. Studien visar att debutåldern var 16,5 år för sexförsäljning och byte, och det 

vanligaste sättet att få kontakt med en sexköpare var över Internet (Abelsson & 

Hulusjö, 2008). Fenomenet benämns i rapporten som ”gråzonsprostitution”. I likhet 

med tidigare nämnda studier nämns faktorer som svagt socialt nätverk, 

drogerfarenheter, erfarenheter av sexuell exploatering och gränsöverskridande livsstil 

som gemensamma nämnare hos de unga som säljer och byter sexuella tjänster. De 

beskriver dålig självkänsla och bekräftelsebehov som den i sig själv största 

riskfaktorerna till att bli utnyttjad (Abelsson & Hulusjö, 2008). Informanterna i 

Abelssons och Hulusjös rapport (2008) visar att de unga de mött med erfarenhet av 

ersättning mot sexuella tjänster har genomgått en ”normaliseringsprocess där gränser 

gradvis flyttats, och där sexuell integritet och intimitet successivt förlorat sitt värde” (s. 

86). Vilket kan jämföras med Nymans ”trappa” (2006). Abelssons och Hulusjös (2008) 

menar att denna normaliseringsprocess görs möjlig i en miljö där försäljning av 

sexuella tjänster är ett alternativ. Olsson (2007) menar att trots att avståndet mellan de 

som säljer sex över Internet och unga kan tyckas långt, men att de två verkligheterna 

”sannolikt möts med tanke på det ökande användandet av Internet bland unga” (s. 52). 

Han menar att den gemensamma nämnaren för sexsäljare och unga är Internet som 

arena för att skapa kontakter och ”marknadsföring”.  

 

 

 



5. EMPIRI OCH ANALYS 

I detta kapitel presenteras en redogörelse för utdrag ur intervjuerna och analys 

uppdelad i två övergripande teman. Den första delen ämnar visa ungdomarnas synsätt 

på sexualiserat användande av Internet samt normskapande processer gällande ett 

accepterat beteende. I analysen används ett konstruktivistiskt perspektiv för att 

undersöka huruvida konstruktionen av den sociala verkligheten skiljer sig mellan unga 

och vuxna beroende på dess användande av Internet och hur detta påverkar skillnaden i 

normer för beteende och relationsskapande mellan grupperna. Den andra delen av 

analysen visar vilka eventuella risker de unga ser med ett sexualiserat 

Internetanvändande, hur problemen med ett sexualiserat Internetanvändande samt 

ungas medvetenhet om dessa skapats.  

 

5.1 Ny social arena och dess normer och gränser 

Följande del av analysen ämnar visa hur Internet idag utgör en ny social arena för unga. 

Utgångspunkten är att detta påverkar hur unga samspelar med andra människor och 

således konstruerar sin sociala verklighet med normer och gränser.  

 

5.1.1 Internet som ny  social a rena  

Samtliga av informanterna uppger att de använder Internet varje dag. De flesta 

använder Internet till stor del för att hålla kontakt med vänner. Informanterna menar att 

de har vissa relationer endast över Internet och att andra kontakter resulterar i 

telefonkontakt eller IRL-träffar6. De talar om en utveckling av de relationer som helt 

eller delvis existerar online. Flera använder Internet som ett sätt att umgås då stor del 

av kommunikationen på Internet inbegriper att hålla kontakten och prata med vänner 

man umgås med även offline.  

 
Men det här med Internet, det är liksom lättare som ibland när vi har bestämt vi är 
liksom ändå ett gäng som umgås på minst tio pers liksom åt gången egentligen och då 
är det så att vi samlas i en och samma msn7-ruta så bestämmer vi allihopa och gör 
sådana saker så då blir det kul istället för att sitta och prata i telefon eller träffas så 
liksom bestämmer man att vi träffas där och då och då, då blir det så att alla får 
informationen också så det är ju en bra mötesplats så för man har ju väldigt mycket 
kontakt med sina vänner på Msn och liksom man frågar hur det är och det är ofta 
där man får reda på saker som händer om någon är sjuk eller sådana saker för då 
vet man att då kan man bara… och att ”ja den mår inte bra” då är det bara att man 
är där och ställer upp 

 

                                                
6 In Real Life  
7 www.msn.se 



Enligt Giddens (2007) är det sociala samspelet en grund för hur vi konstruerar 

verkligheten. Informanterna visar vilken betydelse Internet har i deras sociala liv, hur 

det är en arena för skapandet av nya relationer samt ett nytt sätt att umgås. Unga 

konstruerar relationer på ett sätt där en träff i den fysiska världen inte är en nödvändig 

komponent. Kommunikation, kontakter och relationer online är normen för dessa unga 

och en del i deras sociala liv som utspelar sig både on- och offline där det ena inte 

nödvändigtvis är mer eller mindre verkligt än det andra. Internet som social arena och 

kommunikation för unga förändrar normen för hur kontakter skapas, även romantiska 

eller sexuella.  

 

5.1.2 Sexualiserat  användande av Internet  

Enligt informanterna är det sexualiserade användandet av Internet utbrett. 

Informanternas Internetanvändande präglas enligt deras egen utsago till stor del av 

sexualisering, utseendefixering och ofta används en flirtande jargong som även kan 

anspela på sex.  

 
Oj ja det är ju halva grejen, nej men alltså det är väldigt mycket flirta på Internet 
alltså… 

 
Det finns ju typ alltså för att få kontakt så brukar man ju oftast driva med varandra 
(…) typ såhär olika grenar som man driver om, det kan vara såhär sexuella grejer 
och sånt dära 

 

Bilder anses ha stor vikt för kontaktsökandet och kommunikationen på Internet. 

Informanterna menar att bilden är viktig då den avgör hur man representerar sig själv på 

Internet, både inför kända och okända personer.  
 
Jag känner nu så har jag hellre en bild, en stillbild (…) För då vet man då har man 
ju valt ut den själv och då man… att man ser skapligt bra ut också om det skulle vara 
så 
 
Det är klart, det är jättedumt men det är klart att man dömer efter utseendet för man 
har inget att döma efter eftersom om man aldrig har pratat med personen då blir det 
ju liksom, nej men då kan man aldrig säga någonting utan det är klart en bild säger 
ju mer än tusen ord och sen då blir det ju så att man tar ju kontakt via bilderna 
 

Forsberg (2005) menar att unga tidigt lär sig rådande samhällsnormer. Informanterna 

visar nödvändigheten av fina bilder för kontaktskapande och självpresentation och 

relaterar till ett rådande skönhetsideal och en positiv fysiskt framställning som viktig. 

Detta kan kopplas till Johansson och Lalander (2003) som menar att unga påverkas av 

rådande ideal, då informanternas bilder på Internet formas av och är med och 



reproducerar dessa ideal. Vilket kan jämföras och relateras till det pin-upideal och att 

vara värd att betraktas, som tas upp i Carlssons studie (2005), och som enligt henne 

påverkar specifikt unga flickors längtan efter att få vika ut sig. Normen enligt 

ungdomarna är ”att se bra ut”. Flera av informanterna diskuterar under intervjun en 

ideal kvinnobild i form av ”blond med stora bröst”. Enligt informanterna har alla 

individuella gränser för vilka bilder de lägger ut på sig själva på Internet och dessa 

gränser varierar enligt ungdomarna. Hos ungdomarna märks en tydlig uppfattning av 

vilka bilder som inte är bra att visa på Internet.  

 
Ja det är många… man ser de visar magen, de visar brösten och (…) de tar kort på 
sina kroppar i små små kläder och sånt där shit 
 
Alltså det är ingen självrespekt sådär 

 

Ingen av informanterna uppger att de själva visar lättklädda bilder eller att de anser att 

det kan vara acceptabelt. Personer som lägger ut för utmanande bilder på sig själva 

avvisas starkt. Vilket kan visa på en definition av ”den andre” även inom 

ungdomsgruppen vilket diskuteras inom dekonstruktionismen (Järvinen, 1998).  Då 

normalitet ses behöva en motpol, kan unga ”placera” sig i den normala sfären genom att 

visa på andra som denna motpol.  

 

5.1.3 Könsroller  och  normer  

Majoriteten av informanterna tror att det är tjejer som oftast lägger ut lättklädda bilder 

på sig själva och uppger att anledningen till det har med uppmärksamhet och bekräftelse 

att göra. Ingen talar om en gräns angående bilder när det gäller unga killar och flera av 

ungdomarna anser att gränserna är olika för tjejer och killar. Samtliga informanter har 

en tydlig uppfattning om vilken typ av tjejer det är som visar för utmanande bilder på 

sig själva.  

 
För att man vill visa upp sig, man vill visa dem att man själv tycker att man är sexig 
och man vill höra från folk att man, att de tycker att man är sexig... Inte för att jag 
har gjort det! 
 
Nej, eller det beror på(…) eller de… (suckar) blondiner… blondiner (…) bara de 
som inte har självrespekt 

 

Det är olika normer för tjejer och killar och reaktionen är starkare gentemot tjejers 

bilder. Detta påvisar hur unga påverkas av föreställningar angående synen på tjejers 

och killars sexualitet som finns i samhället, hur den bör uttryckas finns representerad 

även på Internet. Johansson och Lalander (2003) anser att de rådande normer som 



ungdomar formar sin sexualitet efter, försvårar en sexualitet på lika villkor. Tjejerna i 

studien begränsas enligt deras egen utsago mer än vad killarna gör i sitt beteende på 

Internet. Majoriteten av informanterna relaterar till tjejer som bryter mot normen 

angående beteendet på Internet som ”hora” eller ”slampa”. Ambjörnsson menar att 

ungdomar använder benämningen hora på ett förtryckande sätt. I enlighet med Connell 

(2003) belönas förväntade beteenden samtidigt som avvikelser bryts och bestraffas 

genom att benämnas som fel. Ambjörnsson menar att hora även kan vara en benämning 

på tjejer som bryter mot en viss norm om hur tjejer borde agera.  Ungdomars 

sexualitet påverkas av samhällets normer och tjejers sexualitet utvecklas som passiv i 

relation till den manliga. Ungdomar idag är dock högst medvetna om könsroller och 

ojämlika villkor och Johansson & Lalander (2003) menar att man kan se början till 

förändringar inom vissa områden.  

 

5.1.4 Normer  gällande webbkamer a  

Majoriteten av ungdomarna i studien använder webbkamera som ett komplement i 

kommunikationen på Internet. Flera av informanterna tror att det är vanligt att 

ungdomar använder webbkamera för sexchat eller för att visa upp sig på ett sexuellt sätt 

för andra. Samtidigt tydliggörs ett icke accepterat användande av webbkamera. 

Informanterna visar ett starkt avståndstagande från att visa sig själv på ett sexualiserat 

sätt i webbkamera och informanterna utmärker ett sådant beteende som avvikande. 

 
Man ska inte camma med sånna där som är kåta och sånt där shit… De försöker 
”Åh ta av dig ta av det”, ”Fuck you! Jag ska inte ta av mig” Sen gör man såhär så 
att kameran inte syns 
 
Ja men han ba ”Ska jag starta webbkamera?” och sen så tryckte vi acceptera och då 
visade han hela paketet i rutan så vi bara tryckte ner allting och gick därifrån  
Jag fattar inte… (…) Det är ju ironi genom alltihopa. Man har ju inte kommit långt 
i livet om man sitter och håller på med sånt där tycker jag 
Visst om det är ens pojk- eller flickvän då är det väl lite skillnad men någon man 
aldrig har pratat med förut bara ”Jaha tjena”, bra start liksom   

 

Enligt Johansson och Lalander (2003) är ungdomars sexualitet experimenterande men 

begränsas av rådande normer. Informanterna är positiva till ett öppet sexualiserat 

beteende via Internet dock inom vissa gränser. Johansson och Lalander (2003) 

tydliggör detta genom att påstå att ungdomar idag slits mellan gamla ideal och nya 

sexualitetsmönster. Det är godkänt att använda webbkamera som ett nytt sätt för 

sexuell relation i ett förhållande eller då båda parter gett samtycke. Vilket kan relateras 

till Giddens (1995) som anser att ungdomar är påverkade av det romantiska 

kärlekskomplexet, där sex anses höra ihop med kärlek. Samtidigt betraktas 



webbkameror med liberalare inställning angående sexuella relationer då det ger 

möjlighet att ha tillfälliga sexuella relationer online (Johansson & Lalander, 2003). 

Kommunikationen på Internet leder till ett ifrågasättande av traditionella normer 

angående vad som är privat och offentligt. De unga moraliserar angående företeelser på 

Internet men använder inte begrepp som privat rörande bilder eller webbkamera. 

 

5.1.5 Konstruktion av privat och  offentligt 

Informanterna menar att Internet ger en möjlighet att agera på sätt och ta kontakter 

man annars inte hade gjort. De anser att det är vanligt att man förändrar sitt sätt och 

sin identitet på Internet. 

 
Ja, det är liksom inte så ofta man går fram till någon i skolan och säger liksom ”Tja” 
utan då är det mer att man har kollat in den andres ja, hemsida eller nåt sånt där, 
och sen att man ”Tjena”, och så skriver man nånting där…(...) 

 
Det är liksom ett liv på Internet och ett liv utanför Internet (…) ja men det är ju som vi 
har en person i våran klass, han har väl inte himla mycket vänner och sådär men på 
Internet är han en helt annan människa 
 

Informanterna uppger att det är lättare att vara öppen och mer privat över Internet och 

att Internet används för att ventilera sina känslor. På Internet vågar ungdomarna säga 

och uttrycka sig mer om privata tankar och funderingar.  

 
(…) vissa personer som man kanske inte kan lita på till 100% de skriver man inte vad 
som helst till men dem man verkligen litar på då är det lättare att kunna förmedla en 
sådan konversation där för alltså då slipper man säga någonting och då kan man 
sitta hemma om det skulle vara känsligt och låta tårarna rinna utan att någon 
annan ser att det är jobbigt (…) det finns alltid någon där som lyssnar och förstår 
 
Kanske inte alla men många gör nog det för att det är ju lättare att uttrycka sina 
känslor genom att skriva (…) än att säga det till personen öga mot öga eller i telefon 

 

Connell (2003) menar att våra normer och strukturer grundas i konstruktionen av 

verkligheten. Informanterna visar hur den nya konstruktionen av socialt liv ger riktlinjer 

för hur man kan och ska agera. De skapar nya sätt att inleda och föra relationer då de 

använder sig av Internet för att kontakta motparten först. Genom anonymiteten på 

Internet testas identiteter och förhållningssätt och resulterar i att ungdomar vågar ta 

kontakt med varandra på ett annat sätt. Denna anonymitet kan även vara ett verktyg för 

unga i sökandet efter kunskap om sex eller privata funderingar samt i skapandet av det 

”manus” som Johansson & Lalander (2003) diskuterar. Unga söker alltid kunskap om 

sex (Medierådet, 2006) och använder nu Internet för att söka information. Internet blir 



så både en källa till kunskap, främjar ett sexualiserat användande av Internet samt ger 

nya riktlinjer för vad som är privat och offentligt. 
 

5.1.6 Konstruktionen av ett avvikande beteende 

Samtliga informanter är positivt inställda till att träffa någon offline som de först mött 

på Internet. Dock finns, särskilt bland de kvinnliga informanterna, tydliga regler för 

vilka personer de inte skulle gå med på att träffa eller inleda någon typ av relation med. 

Det finns ett avvikande beteende från den andras sida som kan sätta stopp för vidare 

kontakt. 

 
Jag skulle inte typ kunna träffa en kille som var alltså så exakt ja ”Jag vill ha sex 
med dig” typ första gången typ det skulle jag inte…  

 
Jo men de har sagt fel saker och liksom som till exempel det här med sex att det är det 
enda de pratar om och sådana saker då är det bara att ta bort dem (…) men då 
känner jag att jag vill inte ha någonting med en sådan människa att göra och då 
framförallt så då är det bara att ta bort dem och sen: borta! 

 

Detta bekräftar ännu en gång vad Connell (2003) påpekar om att nya normer och 

strukturer skapas utifrån vår egen konstruktion. Informanterna visar här en bestämd 

åsikt om när sexualitet ska introduceras i en relation. Enligt Johansson & Lalander 

(2003) är ungdomars sexualitet experimenterande men begränsas fortfarande av 

rådande normer. De menar att tjejers sexualitet utvecklas som mer passiv än killars och 

unga lär sig tidigt att uttrycka sin sexualitet olika beroende på könen (Medierådet, 

2006). Flera av informanterna uppger att de inte skulle prata med eller träffa någon som 

var mycket äldre än de själva, inte med någon som visar upp sig själv naken eller som 

pratar för mycket eller för tidigt i relationen om sex. Detta beteende hos andra ses som 

avvikande.  

 
Och då var det mycket såhär 46-åringar även då liksom som skrev ”Hej du var 
jättesöt” fast då gick jag bara in och blockade8 dem liksom alltså det var inget såhär 
att jag ville börja prata med dem 

 
Blocka blir en typ av handling som markant visar hur man tar avstånd från någon. Det 

blir ett sätt att visa att man inte vill förknippas med den, utifrån de egna normerna, 

avvikande personen. 

 
Det är en tjej i min klass hon har liksom gjort en Msn som hon bara har massa killar 
på (…) och det tycker jag och mina kompisar inte är så bra för att hon har typ killar 
från alla åldrar och den äldsta är kanske typ 45 tror jag och det är inte så bra (…) 

                                                
8 Blockera, avstänga någon från möjligheten att ta kontakt 



jag vet inte hon vill typ ha uppmärksamhet eller något tror jag (…) fast hon har de 
inte så bra hemma heller så det kan ju bero på det 
 

Informanten själv ser sig som tillhörande gruppen med accepterat beteende och avslutar 

med att ge en möjlig förklaring till klasskompisens avvikande beteende. Unga påverkas 

av normer och värderingar och trots en liberalare inställning till sexualitet moraliserar 

de angående andras beteende.  

 

Att träffa någon via Internet med syfte att få ersättning för sexuell kontakt är inte något 

som alla informanter känner till. De som är medvetna om fenomenet genom att ha 

kommit i kontakt med det eller fått information om det från tv och tidningar uppger att 

det inte anses som något accepterat. Att utföra sexuella handlingar mot ersättning 

jämställs av samtliga ungdomar med prostitution, oavsett omständigheter.  

 
Alltså om jag ska vara ärlig, det är liksom så… då är man en hora 

 
Jag tror inte liksom att en tjej sitter och bara säger att bara ”Jag har visat tuttarna 
och sen åkte jag ner till Malmö och sen fick jag tio tusen av en gubbe” nä men typ nu 
överdrev jag lite men ändå liksom det är aldrig någonting jag har hört 
 
Ja eeh vad heter det… min kompis har ju blivit det (erbjuden pengar för att visa upp 
sig), fast hon tackade ju nej (…) nej jag tycker det är korkat att man tackar ja, man 
kan ju spara ihop pengarna eller nåt själv 
 

Synen på sociala problem och vad som är socialt acceptabelt varierar från grupp och 

kultur (Meeuwisse och Swärd, 2002). De ungas konstruktion av det sociala livet är inte 

en enhetlig uppsättning riktlinjer. Gränser för vad som är normalt kontra avvikande är 

enligt informanterna personliga och upp till var och en. Mest markant syns skillnaden 

mellan åldersgrupperna. De äldre informanterna tror att unga är mer accepterande när 

det gäller både bilder, webbkamera och att träffa personer i verkligheten som man lärt 

känna genom Internet. Samtliga informanter har ändå i enlighet med Connells (2003) 

tankar, liknande normer gällande beteendet på Internet. 

 

5.1.7 Skillnaden mellan vuxna och unga  
Samtliga informanter tror att de kan mer om Internet än vuxna i deras närhet, de är 

även överens om att vuxna tycker att unga spenderar för mycket tid framför datorn. 

Informanterna anger att man främst vänder sig till jämnåriga och vänner angående 

Internetrelaterade frågor, vilket innefattar att man talar om risker. Samtliga uppger att 

vuxna inte förstår det sociala samspelet eller kontaktskapandet och därför ifrågasätter 

ungas relationer online. Några reflekterar över att vuxnas brist på erfarenhet av att 

själva använda Internet i kommunikation eller i romantiska syften samt att vuxna tror 



att unga bara flirtar och träffar det motsatta könet på Internet främst ser faror med 

ungas sexualiserade Internetanvändande. 

 
(…) ”Du kan väl träffa henne” men ”Ja men varför pratar du med en i Göteborg för 
du känner ju inte henne”, ”Nej men liksom vi har bara pratat” liksom så, det kan dem 
liksom inte förstå 

  
Men vi använder ju det (Internet) flitigt liksom ständigt och sådana saker, de 
använder det ju någon enstaka gång och mamma skulle jag lite ens kunna tänka mig 
liksom sätta sig framför datorn och försöka ragga på någon kille eller någonting det 
skull inte finnas, det tror jag verkligen inte för de lever i en… (…) nej men det finns 
inte, utan i hennes värld ska man nog träffa någon såhär (personligen) de är liksom 
uppväxta såhär för deras föräldrar var sådana och så där (…) nu blir det ett annat 
samhälle så… det kan vara en annan kultur det blir liksom så mycket blandat (…) 
Dom liksom brevväxlade, men här sitter man liksom vid en dator och liksom knappar 
 
För mina (föräldrar) tror ju så här typ att jag typ snackar med äldre män och sånt 
dära så dom kan få för sig vad som helst…(…) 

 

Studien visar inte hur vuxna konstruerar sin verklighet men visar dock de ungas 

medvetenhet om att deras föräldrar har andra normer. En norm behöver en motpol, en 

avvikelse (Järvinen, 1998). Risken är då att vuxna ser ett annorlunda beteende hos 

ungdomarna som motpol till det normala och detta blir således en avvikelse, vilket 

försvårar de vuxnas förståelse för hur unga använder Internet. Enligt Medierådet 

(2008) ligger unga ofta före vuxna i användandet av ny teknologi. Ungas inställningar 

till vad de gör samt de vuxnas oförståelse för Internet som social arena visar utifrån 

Giddens tanke på att normer här konstrueras utifrån två olika verkligheter (Giddens, 

2007). Flera av informanterna menar att vissa risker med ungas sexualiserade 

Internetanvändande skulle minimeras om föräldrar var mer medvetna om ungdomarnas 

beteende och strategier angående vad de gör på Internet.  

 

5.2 Medvetenhet, risker och skapandet av problem  
Den tidigare delen av analysen visar hur ungas konstruktion av en ny social miljö ligger 

till grund för de nya normer och regler som skapas av unga. Normer påverkas både av 

ungas nya förutsättningar och möjligheter på Internet samt rådande samhällsnormer 

och ideal. De unga gav även uttryck för en rådande skillnad mellan unga och vuxna i 

inställningen till och riskerna med ett sexuellt användande av Internet. Följande del av 

analysen fokuserar på hur unga är medvetna om eventuella risker och problem med ett 

sexualiserat användande av Internet. I analysen redovisas även hur denna medvetenhet 

överensstämmer eller skiljer sig från rådande kunskapsläge. Detta med syfte att 



undersöka hur de båda grupperna eventuellt konstruerar problem utifrån olika 

förutsättningar och normer.  

 

5.2.1 Skapandet av problem 

De ungas interaktion på Internet styrs av egna konstruerade gränser och regler. 

Angående Internet och specifikt ett sexualiserat användande av Internet visar 

informanterna en utbredd medvetenhet om risker samt strategier för att motverka 

dessa. Detta kan i likhet med Johansson (2007) visa att unga inte är passiva deltagare 

utan att unga genom den ständiga närvaron av media lärt sig leva sina liv på detta sätt. 

Även Carlsson (2005) påstår att de unga förstår riskerna med Internet då de idag växer 

upp med Internet och tv.  

 

Informanterna menar att de största riskerna och problemen anses vara att komma i 

kontakt med pedofiler, bli utsatt för våldtäkt och negativ ryktesspridning. Flera av 

informanterna uppger att de fått kunskap om vissa företeelser på Internet direkt genom 

tv eller tidningar, utifrån intervjuerna kan konstateras att samtliga informanter är 

påverkade av den bild som media förmedlar. Även ungdomarnas föräldrar och 

omgivning blir påverkade om farorna som uppmärksammas.  

 
Jo jag har ju sett det på tv och sånt men inte annars 
 
För att vi kollar mycket på tv också…(...) Och vi har typ invandrarföräldrar som är 
såhära som är lite stränga som påminner hela tiden du kan bli våldtagen och såhär 
och såhära och såhära 

 
Enligt Meeuswise och Svärd (2002) kan unga och vuxna sägas vara delaktiga i 

konstruktionen av pedofilen som det största problemet genom att konsumera medias 

diskursiva framställning. Samtliga informanter hänvisar till hotet om pedofilen och ser 

denne som ett av de största hoten på Internet. Det är i alla benämningar den äldre 

mannen som söker kontakt på Internet med avsikt att lura unga människor, då oftast 

tjejer.  

 
(…) Alltså jag kollade på ett program häromdagen som hette ”Nätpedofiler” och då ser 
man mycket att det är det såhär killar som ljuger och att de är 13 fast de är 50 

 
Ja men det var ju något program för några år sedan, jag tror att det var ”Insider” 
eller något sånt där eller “Kalla fakta” kanske det var, ja det var något sånt där och 
då berättade eller ja visade dem ju hur det kunde gå till alltså typ unga tjejer som 
chattar med liksom gamla gubbar och sedan liksom träff… alltså filma… liksom de 
visste ju inte om det dem som… men filma vad de sa till tjejerna och liksom när de 
träffades och såhär, alltså det var ju ändå folk med som liksom höll koll men, ja hur 
det går till liksom och det var ju ändå bra att de visar sådana tv-program och liksom 



föräldrarna var helt knäckta de bara ”Ja vi kunde inte förstå liksom att våra barn 
gör så här” liksom men… sånt där skulle det ju vara mer och att de visade…  

 

Enligt Meeuwisse & Swärd (2002) spelar media en stor roll i definitionen av sociala 

problem, genom att påverka inställningen till vad som är verkligt och vad som 

framställs som verkligt. Media kan ses vara närvarande även i skapandet av problemen 

med ungas sexualiserade användande av Internet. En alltför onyanserad framställning av 

fenomenet ungas sexualiserade användande av Internet kan ligga till grund för en 

utbredning av moralpanik. Det framställs som vanligt förekommande och inkluderar alla 

unga som befinner sig online. Moralpaniken fokuserar på risken att bli våldtagen av en 

pedofil, vilket förvisso är ett förekommande problem, men som får oproportionerligt 

mycket fokus i den allmänna debatten. Som Meeuwisse och Swärd påpekar kan detta 

sedan bli föremål för spekulationer (2002). Genom medias fokusering på pedofilen som 

det stora hotet kan andra faror förknippade med Internet komma i skymundan. Att 

många av de unga refererar kunskapen om pedofilen som den största risken till 

information från TV-program, gör Meeuwisse och Swärds analysmodell för sociala 

problem gällande (Meeuwisse & Swärd, 2002). Informanternas strategier är riktade mot 

att undvika pedofilen och undvika att bli våldtagen, vilket är speciellt gällande vid 

eventuella offline-möten med en online-kontakt. Fenomenet ungas sexualiserade 

användande av Internet kan anses vara ett problem i en kontext där vuxna definierar 

norm och avvikelse.  Järvinen (1998) menar att kunskap och sanning enligt Foucault 

definieras av den som har makt över diskursen. Meeuwisse och Swärd anser att tre 

problemdiskurser kan urskiljas; en statlig, en massmedial och en proffesionell. Denna 

studie ämnar inte redovisa den statliga diskursen, eller exakt hur media definierar 

problemet, däremot urskiljs en återkommande fokusering på pedofilen i den sistnämnda. 

Den proffesionella diskursen redovisas i sin korthet och visar på ett antal olika områden 

som kan vara riskfyllda och utkristalliserar vissa grupper av unga som anses vara i 

speciell riskzon för att bli utsatta för exploatering på grund av ett sexualiserat 

Internetanvändande.  

 

5.2.2  Medvetenhet om risken  att bli lurad  

De flesta informanterna menar att alla ljuger på Internet, exempelvis om ålder, men att 

detta i sig inte behöver vara ett problem. Informanterna ser dock att de största riskerna 

på Internet är att man kan bli lurad av en vuxen man och samtliga informanter hänvisar 

till denne som pedofil.  

 



Ja, jag vet många (vuxna som luras) jag råkade ut för en vuxen som försökte men ja jag 
blockade den på Msn direkt 
  
(…) risker det finns det ju alltid, alltså det kan ju alltid visa sig att det är något helt 

annat än man liksom har förväntat sig, alltså som när jag blev lurad med det här med 
webcammen när han satte på den det skulle lika gärna ha kunnat vara min pojkvän som 
kom och var mycket äldre liksom det vet man ju aldrig så man ska ju vara uppmärksam 
och... Men problem, alltså jag tycker väl inte att det är några problem egentligen det skulle 
jag inte 

 

Det informanterna ser som den värsta risken är att bli lurad vid en offline- träff med 

kontakten.  

 
Alltså det kan ju komma in äldre män och liksom leka såhära ”Ja jag är lika gammal 
som dig, jag är också 16” sådära så kan de typ ju de kan ju riskera att gå ut och träffa 
den mannen så ser de inte vem det är liksom så kan de riskera att bli våldtagna (…) och 
de kan riskera sitt liv 
 
Ja det finns ju pedofiler som säger att de är jätteunga och så säger han att ”Åh vi kan väl 
träffas” och då så blir dem våldtagna eller nåt 

 

Enligt Nyman har den nya tekniken ökat riskbeteendet hos både unga, offer och 

förövare. Informanternas medvetenhet om vuxna som luras på Internet överensstämmer 

med SOU-rapport och Nymans studie som visar på en ökad andel vuxna män som söker 

och missbrukar online-kontakter med unga (Nyman, 2006; SOU, 2004). Något som 

samtliga informanter nämner är faran att möta en online-kontakt offline och sedan bli 

våldtagen. Faran att lämna ut för mycket information om sig själv ses inte av 

informanterna som någon risk i sig och ungdomarna ser heller inte manipulationen som 

ett problem. Forsberg (2006) menar att anonymiteten gör att unga inte ser riskerna 

eller konsekvenserna av att dela med sig av för mycket information. För att minimera 

risken att bli lurad online använder de unga ofta bildbevis, via kontaktens upplagda 

bilder eller webbkamera som verifiering. Att vara misstänksam mot samt undvika 

kontakt med personer utan bild på sig själv fungerar därför som en första strategi att 

motverka att bli vilseledd.  

 
Njae… en som har bild, för då är det säkrare att det inte någon pedofil 

 
Men alltså om det är någon som addar mig på Msn och sen säger sådär och jag 
säger alltid ”Sätt på webbkameran så jag vet vem du är” så jag ser sådära (...) Ja 
om de inte gör det då är det inte dem 
 

Många av informanterna menar att man märker om någon inte är den vilken den utger 

sig för att vara. Verifiering av online-kontakten sker även via frågor samt uppföljning 

av kontaktens givna uppgifter. För informanterna urskiljs personer med trovärdiga 



uppgifter och bilder som tillförlitliga, personer som inte kan bevisa vem de är eller som 

misstänks vara någon annan, blockeras eller tas bort från kontaktlistor. 

 
Visa en bild… visa flera bilder” såhär du vet så att man bli såhära uppdaterad om 
att det är så om har den typ på bilddagboken9 så typ om den om man har fått kontakt 
med en person så om den lägger upp såhär bilder varje dag så ser man verkligen att 
den personen är den (...) så man kollar dens kompisar så har dens kompisar bilder 
där man är med och massa sånt där och så är man riktigt säker på det  

 
Alltså typ om man frågar ”Vem är du?” och de säger något namn man inte känner 
igen då frågar man ”Hur gammal är du?” då säger de hur gamla de är de säger 
verkligen hur gamla de är och då tar man bort dem direkt (…) men ändå man fattar 
ändå alltså typ den här personen den är inte den den säger att den är 
 

De flesta verifieringsstrategierna handlar om att minimera risken för att bli lurad vid en 

kontakt offline. Några av informanterna har erfarenheter av IRL-träffar, samtliga har 

genomtänkta strategier för hur man kan vara säker med en person man endast träffat 

online innan. I dessa strategier ingår att ta med sig kompisar, att träffas dagtid och att 

träffas på allmänna platser. 

 
Det kan hända att man träffas och så men då måste man ha tillräckligt med bevis för 
att det är den personen (…) man måste ju, vad heter det, visa sitt äkta personnummer 
(på BDB) 

 
Det första jag skulle känna ifall man ska stämma träff med en kille är att det är ju 

att det är något ställe där det är mycket folk 
 

Den främsta anledningen till att försäkra sig om personers identitet på Internet är för 

att undvika att komma i kontakt med pedofiler. Vid frågan om det finns vissa individer 

som löper större risk på Internet nämns personer som annars är blyga eller utstötta, 

personer utan självrespekt och personer som vågar mer på Internet än i verkligheten.  

 
Alltså… det kan väl vara mycket såna som… eeh kanske dels såna som är populära 
och som vet att de kan gå långt och sådana killar som kanske inte så jättepopulära och 
sen så liksom det är många som typ gör vadsomhelst liksom för att kanske få en kille 
eller något 

 

Informanterna kan ses bekräfta Olsson (2007) som menar att majoriteten av unga har 

ett fungerande socialt nätverk samt insikten att kunna sätta gränser men konstaterar 

dock att alla unga på Internet befinner sig på en ”riskarena”. Informanterna anser i likhet 

med nuvarande forskning och SOU-rapporten (2004), att ensamma ungdomar, 

ungdomar med känslomässiga behov samt unga med svag självbild utsätter sig för 

                                                
9 www.bildagboken.se 



större risker på Internet då deras användande grundas på kompensation eller 

bekräftelse. Informanterna anser att tjejer löper större risk att råka illa ut på Internet.  

 
Jo men det är inte ofta man träffar på en pedofil som är bög… ja alltså… 

 

Informanterna refererar ofta till förövaren som man och offret som kvinna. Detta kan 

ställas i kontrast till de undersökningar som säger att det snarare är pojkar som blir 

exploaterade online. Samtidigt som även de professionella i samma studie menade att de 

flesta offer som är i kontakt med hjälp och stödapparaten är tjejer (Abelsson & Hulusjö, 

2008). Oavsett om detta beror på okunnighet eller en könsbunden syn på sexualitet och 

riskbeteende så faller gruppen utnyttjade pojkar i skymundan. Medias profilering av 

pedofilen kan även ses ha relevans för genusperspektivet. Tidigare forskning visar att 

förövaren, eller av media benämnd som pedofil, är en man. Skillnaden mellan 

informanterna och forskningen angående synen på pedofilen visar att informanterna 

främst ser pedofiler som män i medelåldern eller övre medelålder, medan rapporterna 

visar att det i hög grad handlar om män men att åldern varierar (SOU, 2006).  

 

5.2.3 Medvetenhet om risken  att oavsiktligt bli exponerad för  sexuellt material 

En risk är enligt informanterna att bli ofrivilligt exponerad för sexuellt eller 

pornografiskt material, exempelvis genom att någon skickar en länk med pornografiskt 

material eller via filmer vid webbkamerakonversationer. Här inkluderas risken att 

konversationer med eller utan kamera för snabbt leds in på grövre sexuella 

anspelningar, att kontakten klär av sig eller ber den unge göra det. 

 
Nej men alltså jag har fått skickat och sen det kan ju vara en länk eller vad som helst 
och så går man in och alltså man behöver ju inte fatta vad det är för någonting och 
så bara ”Jaha den var ju fin…” 
 

En av informanterna påpekar även riskerna med att avsiktligt eller ofrivilligt konsumera 

pornografiskt material kan ge en skev verklighetsuppfattning. 
 
Att de får fel uppfattning om hur livet egentligen är typ som på porrsidor och sånt och 
vissa killar och tjejer tror ju att ”Åh så kanske man ska göra på riktigt också”  

 

Informanterna i denna studie uppger i likhet med Månsson och Söderling (2004) att 

unga vanligen kommer i kontakt med pornografiskt material via Internet och att det 

ofta sker oavsiktligt. Ingen av informanterna i studien uppger att de själva aktivt söker 

visst material med sexuellt innehåll på Internet och skämtar alltid bort själva 

händelserna då de själva blivit exponerade. Detta kan ses vara resultatet av en 



tillvänjning av ökad sexualisering som sker genom pornografi, i enlighet med resultatet 

av SOU-rapporten (2004). Att informanterna uppger att de diskuterar sitt 

Internetanvändande med andra ungdomar kan ses vara en grogrund till det som bland 

annat Nyman (2006) tar upp som tillvänjningsprocess. Få av informanterna reflekterar 

över konsekvenserna av att ständigt komma i kontakt med pornografiskt material, 

vilket kan ses överensstämma med SAFT-rapportens (2003) resultat som visar att 

ungdomar sällan reflekterar över detta och att de inte heller mår dåligt av att komma i 

kontakt med pornografiskt material. De ungas reaktion kan ses som överensstämmande 

med Carlssons (2005) uttalande om att pornografin nu blivit en del av vardagslivet och 

därmed inget att reflektera över. Baudrillard menar även enligt Johansson (2007) att 

sexualiteten blivit offentlig vilket gör att ingenting längre ses som chockerande. 

Informanterna tar dock enligt de själva avstånd från materialet och de är inte positiva till 

det. Carlsson (2005) påpekar att ungdomar oftare relaterar till de negativa aspekterna 

av att komma i kontakt med pornografiskt material än till de positiva som kan vara 

kunskapen och medvetenheten som sprids.  

 

5.2.4 Medvetenhet om risker  med bilder   

Informanterna hänvisar till risker angående webbkamera och bilder som läggs ut på 

Internet. De anser att det finns risk för stöld av bilderna som finns på Internet samt att 

upplagda bilder eller webbkamera-konversationer kan sparas på någon annans dator 

eller mobil för att sedan spridas. När informanterna talar om riskerna med bilder är det 

främst avklädda och utmanande bilder som nämns. En risk som ses med bilder, speciellt 

då avklädda, är risken för att dessa ska ligga till grund för antaganden om personens 

karaktär samt ryktesspridning.  

 
Nej men ändå liksom bara ett exempel att man går in och tar en bild alltså det kan ju 
vara det om man då har lagt upp en lite lättklädd bild då kan ju den finnas överallt 
sen 
 

Normen att inte lägga ut för sexiga bilder på sig själv ligger till grund för riskerna som 

förknippas med beteendet. Informanterna reflekterar inte över att bilder på Internet kan 

spridas och utnyttjas av porrindustrin, oavsett om de är avsiktligt sexuella eller inte. 

Ungdomarna ser risken med att andra unga stjäl bilder men reflekterar inte över hur 

bilder på Internet är offentliga och kan användas i andra sammanhang. Detta skiljer sig 

från riskerna som påvisas av tidigare forskning. Månsson och Söderling (2004) menar 

att sajter som så kallade ”fjortis-sidor” missbrukas av vuxna som söker kontakt med 

unga och att bilderna på dessa sajter utnyttjas av porrindustrin. För att minimera 

riskerna för bildstöld samt att fel personer får tillträde till de ungas bilder eller 



information så har många av informanterna valt att via inställningarna på deras online-

communities kontrollera vilka som har tillgång till deras information. Av de kvinnliga 

informanterna menar några att de tar bort bilder på sig själva om dessa får 

kommentarer och uppmärksammas på ett sätt som de själva inte anser positivt eller som 

de tror kan ligga till grund för ryktesspridningar.  

 
På BDB så är det bara man kan trycka på att bara ens vänner ska kolla eller 
bara på användare eller på att alla ska kolla 

 

Det finns från informanterna tydliga strategier för hur man skyddar sina bilder och sig 

själv på Internet, vilket visar att unga ser bilder och information som privat. Detta ställs 

dock i kontrast till Månsson och Söderling (2004) som menar att bilder upplagda på 

Internet är allmän egendom. Problemet kan vara att ungdomar skapar sig en falsk 

känsla av kontroll genom sina strategier. Nymans studie (2006) visar att det skett en 

förändring angående vad som är offentligt och privat samt vilka bilder som anses vara 

normala eller skamliga. Författaren drar slutsatsen att detta kan bero på lättillgänglig 

pornografi och närvaron av kameror i vardagen. Tidigare forskning påvisar dock även 

andra risker för unga på Internet. Månsson och Söderling (2004) varnar för 

”bildkapning” till porrindustrin, SOU rapporten (2004) talar om vuxna som utnyttjar 

personlig information för manipulation av den unge och Nyman (2006) talar om en 

normaliseringsprocess. För mycket fokus på vissa risker kan innebära att unga inte får 

kunskap om andra risker och därför inte heller utvecklar strategier för att motverka 

dessa. SOU-rapporten (2004) menar att unga har svårt att genomskåda de som vill lura 

dem, verifieringssytemens brister kan kopplas till det som tidigare forskning benämner 

som falsk kontroll. Informanternas syn på sex och relationer över Internet visar i likhet 

med Johansson och Lalanders (2003) teorier om unga och sexualitet att ungas syn på 

sexualitet kan ses som fri och experimenterande. Sexuella relationer med online-

kontakter, genom webbkamera, bilder eller chatt ger unga nya möjligheter. Ändå ses i 

enlighet med samma teori att informanternas syn präglas av rådande samhällsnormer 

angående sexuella uttryck och könsmönster. Sexuella kontakter online ses av 

informanterna vara mer acceptabla i ett romantiskt förhållande som även existerar IRL 

 

 

 

 

 



6. SAMMANFATTNING OCH DISKUSSION 

6.1 Sammanfattning 

Syftet med studien var att få ökad förståelse för ungas inställning till ett sexualiserat 

användande av Internet. Studiens resultat visar att unga har utvecklat normer och 

strukturer för ett liv på Internet. Det finns hos informanterna en insikt om gränser för 

vad som är ett accepterat beteende, både hos sig själva och andra. Ungas nya sociala 

miljö innefattar kommunikationer och relationsskapande med andra via Internet, något 

de upplever att vuxna inte har förståelse för. Studien ämnade även undersöka vilka 

risker och problem unga ser med ett sexualiserat Internetanvändande samt vad som 

påverkar konstruktionen av dessa. Informanterna är medvetna om risker och problem 

förknippade med ett sexualiserat Internetanvändande och har strategier för att undvika 

dessa. De ungas kunskap om risker och problem kan ses som konstruerade utifrån 

strukturer runt ett normalt/avvikande beteende online. Ungdomar är dessutom 

påverkade av rådande samhällsnormer och media både i synen på avvikande beteende 

och risker på Internet. I en jämförelse mellan rådande kunskapsläge och ungdomarnas 

inställning visar informanternas erfarenheter att Internet innebär en riskarena för 

ungdomar. Informanterna har genom sitt frekventa Internetanvändande insikt om vissa 

av de risker som Internet enligt forskningen kan innebära. Detta skiljer sig från 

forskning som anser unga vara naiva och bekräftar istället den forskning som utpekar 

vissa grupper av unga som särskilt riskerar råka illa ut på Internet. 

 

6.2 Diskussion 

Internet har skapat nya förutsättningar för unga att skapa relationer och umgås. 

Betydelsen av Internet för ungas sociala miljö, kommunikation och kontaktskapande gör 

att steget inte är så långt till att unga använder Internet på ett mer sexualiserat sätt, 

genom att söka information om sex och inleda sexuella relationer. Informanterna menar 

att de vuxna saknar förståelse för deras användande av Internet och uppger att de 

främst talar med jämnåriga angående Internetrelaterade frågor och eventuella problem. 

Detta kan ses förstärka bristen på vuxnas förståelse för hur unga spenderar sin tid på 

Internet och med vad. Skillnaden i konstruktionen av vardagen kan förklara även de 

skillnader som finns mellan rådande kunskapsdiskurs och informanternas åsikter. Om 

vuxna inte får sin förståelse för ett sexualiserat Internetanvändande av unga, riskerar 

den delvis onyanserade bild av risker och problem som framställs genom media och 

allmän debatt ligga till grund för deras antaganden om ungas Internetanvändande och 

risker. Fokuseringen på vissa delar av ett sexualiserat Internetanvändande kan leda till 

moralpanik, vilket enligt tidigare forskning är vanligt förekommande inför nya 



teknologiska fenomen och ungdomskulturer (Johansson, 2007). Definitionen av ett 

sexualiserat Internetanvändande som problem bör därför sättas i en kontext av vem som 

definierar problemet, vilket här är vuxna, och hur problemet uttrycks, vilket här är 

genom media, som då endast fokuserar på en del av fenomenet. Unga kommer inte alltid 

till tals i rådande diskurs och makten att definiera kunskap, sanning och problem ligger 

hos en annan generation som konstruerar sin sociala verklighet annorlunda. Utan att 

förminska vikten av medias betydelse för att sprida kunskap om problem och risker som 

finns eller att förbise att även unga ser problem med ett sexualiserat Internetanvändande 

är rådande kunskap beroende på vem som har makten att definiera den.  

 

Studien ämnar inte förminska problemet där unga blir sexuellt exploaterade on- eller 

offline beroende på kontakter de mött på Internet. Medias framställning av problem och 

risker som finns för unga som använder Internet är viktig. Den kan dock ses sakna den 

differentiering angående riskgrupper och faror som finns inom forskning. En 

ofullständig redovisning av Internetanvändandet kan vidare göra att problemet 

generaliseras till att gälla alla unga. Utåt förstärks bilden av Internet som riskarena för 

unga vilket även kan stärka antaganden om unga som naiva angående sitt agerande på 

Internet. Media kan ses fokusera på problemet med vuxna som söker kontakt med unga 

i syfte att utnyttja dem sexuellt. Studien visar att ungas medvetenhet om risker är 

påverkade av den mediala framställningen, speciellt är de unga medvetna om faran med 

pedofilen, vilket leder till att strategier om att skydda sig på Internet utgår från detta. 

Samtidigt som medvetenheten om risker hos allmänheten och unga endast koncentreras 

till en del av eventuella risker. Andra risker som ”kapning” av bilder, manipulation eller 

utelämnande av för mycket information om sig själva hamnar i skymundan. Om unga 

saknar kunskap om ytterligare faror, formas heller inga strategier för att motverka 

dessa. De ungas verifieringssystem kan därför anses bristfälliga som skydd mot alla de 

risker Internet medför.  

  

I tidigare forskning ställs frågan om ungas syn på privat och offentligt skiljer sig från 

äldre generationer, då unga flyttar gränsen för vad som är skamligt eller privat 

angående bilder och information som de lägger ut på Internet (Nyman, 2006). Att bilder 

eller information läggs ut på Internet anses medföra risker. Detta till skillnad från 

studiens resultat som visar att de unga är restriktiva angående vilken information eller 

vilka bilder som visas för offentligheten. Eventuell förändring av synen på vad som är 

privat eller offentligt kan därför ses som endast en skillnad i hur unga idag är 

privata/offentliga.  



 

Rådande kunskapsläge visar att Internet utgör en riskarena för sexuell exploatering av 

unga samt att det finns en koppling mellan ungas utökade användande av Internet samt 

unga som säljer sexuella tjänster över Internet och en ökad nätprostitution (Olsson, 

2007). Risken med Internet anses vara ungas exponering av sexuellt och pornografiskt 

material, en ökad sexualisering samt att det utgör en arena för möjligheten att få sexuell 

bekräftelse och eventuellt ersättning för sexuella tjänster. Detta ligger till grund för den 

normaliseringsprocess forskare ser som risk. Forskning om ungas inträde i försäljning 

av sexuella tjänster online kan ses vara i ett retropersoektiv. Att unga som har sålt 

sexuella tjänster genomgått en normaliseringsprocess innebär inte att alla unga som 

använder Internet kommer genomgå denna tillvänjning som till slut gör försäljning av 

sexuella tjänster eller uppvisning av utmanade bilder till ett accepterat normativt 

beteende för dem. Resultatet av studien visar istället på ungas avståndstagande från 

visst sexualiserat beteende och hänvisar till en grupp individer som ligger i riskzonen 

för exploatering och inträde i sexförsäljning. I likhet med tidigare forskning påpekas så 

att det är andra förhållanden hos den unge som ligger till grund för riskbeteendet. Brist 

i det sociala nätverket, alkohol och drogproblematik, bekräftelsebehov och utagerande 

beteende är samma faktorer som utmärker de unga som riskerar sexuella övergrepp 

eller inträde i prostitution även i traditionell mening.  

 

Riskerna angående ungas utsatthet i och med ett sexualiserat Internetanvändande bör 

ses i en historisk kontext. Unga har på olika sätt i alla tider legat i farozon för sexuella 

övergrepp, även innan Internets inträde i deras sociala vardag. I alla tider har en 

varning om ”farliga gubbar” funnits. Ungdomar är experimenterande, gränstestande 

och kan därför generellt anses befinna sig i riskzonen för vissa faror.  Internet har blivit 

ännu en arena för ungdomarnas sociala miljö som därmed även innebär faror. Att 

Internet dessutom utgör lättillgänglig information och anonym kommunikation 

förändrar förutsättningen för både offer och förövare.  

 

Enligt studiens informanter begränsas tjejer och killar olika i sitt beteende på Internet. 

Utrymmet för de kvinnliga informanterna tycks vara snävare och mer kontrollerat än 

killarnas. Särskilt gällande bilder är tjejernas utrymme begränsat och det finns tydliga 

regler och uppfattningar angående tjejers beteende. Något som diskuteras mycket bland 

informanterna är ryktesspridning och omgivningens reaktioner på visst beteende på 

Internet. Även detta gäller i mycket större utsträckning tjejer som riskerar att utpekas 

som ”slampiga”. Detta kan kopplas till hur ett avvikande beteende bestraffas och 



samtliga av studiens informanter tar starkt avstånd från ”slampiga” tjejer. Studiens 

resultat visar att särskilt de kvinnliga informanternas fokuserar på utseende och ideal. 

Kommunikationen på Internet handlar för de till stor del om en typ av representation 

och flera diskuterade under intervjuerna en ideal kvinnobild. Det framkom bland 

samtliga tjejer tankar om både negativa och positiva föreställningar av tjejer eller 

kvinnor. Detta var dock något som inte nämndes alls bland de manliga informanterna. 

Kanske är denna utseendefixering och vilja att betraktas ett tecken på hur unga 

påverkas av den ökade sexualiseringen samt av att ständigt komma i kontakt med 

sexuellt eller pornografiskt material som diskuteras inom tidigare forskning. 

Könsnormer kan både ses som brytas och förstärkas inom de ungas sexualiserade 

Internetanvändande. Internet utgör en gemensam arena för tjejer och killar och tidigare 

forskning menar att Internet skapat nya förutsättningar för bland annat kvinnor att 

agera på lika villkor som män. Samtliga informanter anser att tjejer löper större risk än 

killar på Internet. Tidigare forskning menar dock att tjejer är de synliga offren och att 

gruppen pojkar då kommer i skymundan.  

 

6.3 Förslag till framtida forskning 

Det har i Sverige särskilt gjorts kvantitativa undersökningar om ungdomars inställning 

och medvetenhet om risker och problem förknippade med Internet. Det finns därför ett 

behov av mer omfattande kvalitativa undersökningar med fokus på ungdomar. Enligt 

tidigare forskning utgör pojkar en grupp i skymundan trots att de i undersökningar 

utgör en lika stor riskgrupp som tjejer. Det skulle inom framtida forskning behövas 

mer forskning rörande pojkar som är utsatta eller som befinner sig i riskzonen.  
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Intervjumall     Bilaga 1 

Kön: 
Ålder: 
 
Internetvanor: 

Hur ofta använder du Internet? 
Vad tror du unga gör på Internet? 
 
Vi skriver ju en uppsats om hur ungdomar använder Internet och då 

särskilt 
när det gäller relationer och hur vissa använder Internet på ett kanske mer 
sexualiserat sätt. Vad är dina tankar om det? 

 
Vänner: 

Har du vänner online? Hur träffades ni och hur umgås ni? 
Är detta vanligt bland jämnåriga? 

 
Relationer: 

Tror du det är vanligt att ungdomar inleder relationer online? 
Ser du några problem eller risker med att skaffa en pojkvän/flickvän 

online? 
 
Webbkamera/bilder: 

Är det vanligt att ungdomar visar bilder på sig själva online? 
Varför tror du att folk har bilder på sig själva? Är det viktigt? 
Finns det typer av bilder som man inte borde visa på sig själv online, 

varför? 
Vad kan det finnas för problem eller risker med att ha bilder online? 
Är det vanligt att ungdomar använder webbkamera med personer online? 
Varför använder man webbkamera? 
Använder man webbkamera med vem som helst eller bara med vänner? 
Vad kan det finnas för problem eller risker med att använda webbkamera? 

 
Mötas: 

Tror du att det är vanligt att ungdomar bestämmer träff IRL med någon 
de träffat online? 
Ser du några risker med att träffa någon som man lärt känna online? 

 
Ersättning: 

Det har ju pratats på senare tid om ungdomar som får pengar eller 
ersättning för att visa upp bilder eller visa sig i webbkamera. Är det 
något du hört talas om? Vad tycker du om det? 
Ser du några faror med att gå med på att visa upp sig i webbkamera eller 
visa en viss typ av bilder, för någon typ av ersättning? 
Tror du att en del träffas IRL också och får saker eller pengar för att ha 
sex med någon de träffat online? Vad tycker du om det? 

 
Skillnad mot vuxna: 

Tror du att du kan mer om datorer eller Internet än de vuxna du känner? 
Tror du att vuxna tycker att unga spenderar för mycket tid framför 

datorn? 
Vad är det vuxna inte förstår med Internet? 

 



Avslutande frågor: 
Har du något att tillägga till det som vi pratat om? 
Har du några frågor till oss? 

 
 
 
 


