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Den här artikeln undersöker det aktuella kunskapsläget gällande ungdomars sexuella 

riskbeteenden på internet. Det är en litteraturöversikt som samlar bland annat fynd om risker 

som ungdomar möter online. Vi undersöker även vad forskning på området har kommit fram 

till avseende skydd och förebyggande åtgärder. Resultaten visar på att det är ett problem som 

ofta har överdrivits, gällande dess utbredning och graden av fara i det som en del ungdomar 

företar sig när de använder internet. Samtidigt tyder resultaten på att det, detta till trots, är ett 

problem att ta på allvar och att både forskning, professionella, föräldrar m fl. har ett viktigt 

uppdrag och ansvar i att följa utvecklingen på området och bidra med mer kunskap. Studien 

visar att det saknas en ansenlig del kvalitativ forskning och att svensk forskning i dagsläget 

har oerhört blygsamma bidrag att komma med på detta område.       
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Inledning 
Internet har blivit ett allt mer centralt inslag i barn och ungdomars liv. Fördelar med internet 

har framhållits samtidigt som det också har funnits oro för potentiella skador associerade med 

användande av internet (Mitchell, Wolak, Finkelhor, 2007). Idag finns till exempel 

internetuppkoppling i majoriteten av mobiltelefoner och oerhört många, både unga och vuxna, 

är uppkopplade i mycket stor utsträckning. Den här utvecklingen är bidragande till ett ökande 

problem där ungdomar möter risker som kan få negativa konsekvenser. Inledningsvis ter det 

sig för många ungdomar som tryggt och ofarligt och kontakter via nätet, som ofta kan vara 

anonyma till en början, ger bland annat många ungdomar möjlighet att utforska sin nyfikenhet 

och sexualitet. Ungdomar tar ibland steget från att ha kontakt via internet till verkliga möten 

och studier pekar på att utgången för en del ungdomar leder till allvarliga hot, övergrepp, 

våldtäkt mm. Pornografiska bilder och videofilmer är exempel på övergrepp som sker online, 

vilket bland annat medför att den kontroll som ungdomen inledningsvis trodde sig ha helt går 

förlorad och där spridning av material ofta sker ohindrat. Trots den forskning som bedrivits på 

området sedan flera år tillbaka är ungdomars sexuella riskbeteenden på internet ett område 

som behöver utforskas mer. Det är en problematik som i allra högsta grad berör socialt arbete. 

Olika professioner kommer i kontakt med många utsatta ungdomar och eftersom det är en 

utveckling som sannolikt kommer att fortsätta öka så är det därför av mycket stor vikt att ägna 

uppmärksamhet åt detta. Det är viktigt att bli medveten om ungdomarnas problem och kunna 

ge dem adekvat hjälp. Med vårt arbete har vi därför för avsikt att göra en sammanställning av 

det aktuella kunskapsläget på området.  

 

Syftet med arbetet är att undersöka det aktuella kunskapsläget avseende ungdomars (11-20 år) 

sexuella riskbeteenden online, risker som ungdomar möter på internet samt skydd och 

förebyggande åtgärder. Frågeställningar som vi vill undersöka är hur definieras ungdomars 

sexuella riskbeteenden online på internet? Vilka sexuellt relaterade risker utsätts ungdomar 

för på internet? Samt, tas det upp skydd och förebyggande åtgärder som kan ha någon effekt i 

att minska risker som ungdomar möter på internet? 

Metod 
Vi har utgått ifrån en kvalitativ metod för att göra en litteraturöversikt och därmed samla 

kunskap för att besvara vårt syfte. Vi har använt oss av engelska, vetenskapligt granskade 

(peer-reviewed) artiklar samt en svensk rapport. Vi inledde med en övergripande, bred 

sökning, det som Friberg (2006) kallar helikopterperspektiv. I det här skedet sökte vi oss fram 
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till områden som vi fann relevanta för vår studie samt gjorde avgränsningar genom att utesluta 

företeelser som till exempel bloggar, trakasserier, mobbing, grooming1 och stalking2. I vår  

sökning har vi använt oss av databaserna Proquest Social Sciences, Academic Search Elite, 

Google Scholar (17 artiklar och 1 rapport). Vi har använt oss av sökorden: risk behavior on 

internet and adolescents or youth and sexual abuse, communication online and adolescents or 

youth and risks, risk and safety factors and adolescents or youth and internet, internet 

victimization and adolescents or youth, danger online and adolescents or youth, sexual 

solicitation online and adolescents or youth, risk taking on internet and adolescents or youth, 

risk and safety factors and adolescents or youth and internet. Vi läste och granskade ett stort 

antal artiklar och gjorde urval efter hur relevanta de var för våra frågeställningar samt när 

liknande fakta togs upp i flera artiklar. Under läsning samt bearbetning av material har vi 

delat upp läsning och sedan tagit del av varandras arbete. Diskussioner har kontinuerligt förts 

mellan författarna. Vi granskade tillsammans de artiklar vi valt ut och bedömde deras 

tillförlitlighet. Detta gjordes med hjälp av förslag på frågor att använda vid granskning av 

kvantitativa och kvalitativa artiklar från Friberg (2006). Det var inte nödvändigt att göra 

någon avgränsning i tid eftersom den mesta forskningen på området har gjorts på senare år. 

Våra artiklar är från år 2003 – 2012. När det gäller etiska överväganden kan vi dra slutsatsen 

att de artiklar vi använt oss av är vetenskapligt granskade samt offentligt publicerade vilket 

därför inte inneburit något metodologiskt problem för vårt arbete.  

Resultat 

Sexuella riskbeteenden online 

Sexuella riskbeteenden online omfattar ett frivilligt beslut i att agera sexuellt online. Det 

handlar om ett aktivt engagemang i sexuella aktiviteter online, vilka kan leda till negativa 

konsekvenser bland annat i form av sexuell kontakt med främlingar på internet eller spridning 

av sexuell information till främlingar (Baumgartner, Valkenburg, Jochen, 2010). I vår 

litteraturöversikt har vi identifierat en rad områden som är förenade med risker av olika slag. 

Dessa presenteras i vår resultatdel och innefattar både en rad företeelser som är oönskade 

samt sådana som är frivilliga.  

                                                           
1
 Grooming är ett tillvägagångssätt som en förövare använder för att skapa ett tillfälle att förgripa sig sexuellt 

på ett barn. Det kan ske både online och offline. Det sker en manipulation och det skapas en situation och 

relation som möjliggör ett övergrepp och minskar sannolikheten att offret berättar för andra (Jonsson, 

Warfvinge, Banck, 2009).  
2
 Stalking avser trakasserande eller hotande beteende. Det sker upprepade gånger och kan definieras som ett 

beteende riktat till en specifik person som kan få en person att känna rädsla (Burgess Dowdell, Bradley, 2010).   
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Oönskade och aggressiva sexuella uppmaningar online 

Oönskade sexuella uppmaningar som sker online kan definieras som ett mottagande av 

oönskade uppmaningar om att prata om sex eller att göra något som är sexuellt (Baumgartner, 

Valkenburg, Jochen, 2010). Oönskade aggressiva sexuella uppmaningar definieras som 

sexuella uppmaningar som innefattar kontakt som sker offline från förbrytaren. Kontakten kan 

ske genom regelbunden e-post, via telefon eller personligen, även försök eller uppmaningar 

till kontakt offline räknas in (Mitchell, Finkelhor, Wolak, 2007).  

 

Jones, Mitchell och Finkelhor (2012) har genomfört en studie baserad på tre separata 

nationella tvärsnittsundersökningar via telefon. Genomförda i USA mellan åren 2000-2010 

med ungefär 1500 ungdomar i åldern 10-17 år. Data samlades in 2000 (Youth Internet Safety 

Survey, YISS-1), 2005 (YISS-2) samt 2010 (YISS-3). Fynd från dessa visade en minskning 

av oönskade sexuella uppmaningar, från 19 procent år 2000 till 9 procent år 2010. 

Minskningen gäller i första hand yngre ungdomar i åldern 9-14 år, ingen signifikant 

minskning sågs bland 16-17 åringar. Förklaringar som föreslås ha medverkat till minskningen 

är att ungdomars onlinebeteenden har förändrats, bland annat genom att användande av 

chattforum har övergått allt mer till användande av sociala nätverkssidor. Fler förklaringar till 

minskningen som nämns är satsningar på säkerhetsutbildning om internet, ökad publicitet och 

antal åtal som skett kring sexuella meddelanden som kan ha haft en avskräckande effekt över 

deltagare på internet. Avseende sexuella uppmaningar av aggressiv art sågs ingen förändring i 

förekomst, den uppges ha legat mellan 3-4 procent under åren 2000-2010 (ibid.). En annan 

forskare som skriver om sexuella uppmaningar är Holmes (2009) och han tar upp att 

ungdomar inte är utsatta för någon större risk då de till exempel ofta har sina vänner på sina 

Messenger-sidor. Men vid kontakt med främmande personer på internet så kan ungdomarna 

bli utsatta för bland annat ofrivilliga sexuella uppmaningar. Holmes (2009) har använt sig av 

data från flera tidigare genomförda undersökningar. Data är insamlad från både USA och 

England. Det har visat sig finnas blandade resultat gällande siffror om sexuella uppmaningar 

online och Holmes (2009) riktar kritik till studier som inte skiljer mellan önskade och 

oönskade sexuella uppmaningar på internet. Detta eftersom det gör det svårt att säga något om 

riskerna överhuvudtaget. Forskaren drar slutsatsen att sexuella uppmaningar är ett mindre 

problem för de flesta ungdomar. Detta eftersom studier bland annat visat att ungdomar inte 

verkar ta illa upp av sexuella uppmaningar (ibid.).  
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Mitchell, Wolak och Finkelhor (2007) påpekar, i sin studie där de använt sig av YISS-1 och 

YISS-2, att minskningar som setts inte behöver innebära färre antal ungdomar som fått 

sexuella uppmaningar. Detta har att göra med att antalet ungdomar i populationen som 

började använda internet ökade under samma tid som antalet ungdomar som fick 

uppmaningar minskade. Möjligheten att uppskatta om detta har minskat är därför begränsad 

(ibid.). Trots rapporter om minskningar så visar andra forskare på att sexuella uppmaningar 

förekommer i ganska stor utsträckning. Jonsson, Warfvinge och Banck (2009) har drivit ett 

projekt i Sverige om barn och sexuella övergrepp via IT. I rapporten hänvisas till 

Brottsförebyggande rådet (BRÅ) som har undersökt förekomsten av ungdomar i Sverige som 

kontaktats av vuxna i sexuella syften. Studien inkluderade 7500 ungdomar i åldern 14-15 år. 

Drygt 30 procent uppgav att de under det senaste året hade blivit kontaktade av okända 

personer, som de antingen trodde eller visste var vuxna och som innehöll någon form av 

sexuella förslag. Antalet flickor som kontaktades var högre, 48 procent jämfört med antalet 

pojkar som var 18 procent. Resultat från en annan svensk studie, en webbundersökning, även 

den utförd av BRÅ, som inkluderade 1019 ungdomar i åldern 15-17 år, visade att andelen som 

upplevt oönskad sexuell kontakt via internet var nästan 70 procent av flickorna och 20 procent 

av pojkarna (ibid.). Även Mishna, McLuckie och Saini (2009) som skriver om 

”cyberövergrepp”, där sexuella uppmaningar räknas in, kom bland annat fram till att många 

av barnen och ungdomarna varit med om många cyberövergrepp och att detta ledde till 

känslor som depression, förvirring, skuld och skam. Forskarna analyserade barn och 

ungdomars inlägg om oro om interaktioner och övergrepp online i en anonym telefon och 

webb rådgivning för barn och ungdomar, 11-24 år, i Canada. Av 35 000 inlägg valdes 346 ut 

eftersom forskarna ansåg att de uppnått en mättnad bland inläggen. De kunde även se att män 

försökte engagera de unga till ”cyberring” (sexuell dialog) eller ”flashing” (visa nakenhet via 

webb kamera) och störst sannolikhet att råka ut för detta hade flickor, homosexuella och 

bisexuella pojkar. I vissa fall kunde det handla om män som hade både en position av makt 

och tillit gentemot barnen och ungdomarna som till exempel en lärare, men i vissa fall visste 

de inte vem det var (ibid.).  

 

Några studier har fokuserat mer på aggressiva sexuella uppmaningar. Utifrån ungdomars svar 

i YISS-1 undersökningen har Mitchell, Finkelhor och Wolak (2004) kommit fram till att 97 

procent av de som sexuellt uppmanat ungdomar var personer som ungdomarna från början 

träffat online. Vuxna var ansvariga för 24 procent av de sexuella uppmaningarna online och 

för 34 procent av de aggressiva sexuella uppmaningarna. Utifrån studiens fynd påtalas att det 
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är få av de sexuella uppmanarna på internet som passar in på den stereotypa mediabilden av 

äldre, manliga förbrytare. Istället tyder resultat på att många av dessa är unga personer varav 

en del är kvinnor. Samma studie undersökte också hur ungdomar påverkades av att ha varit 

föremål för sexuella uppmaningar och det visade sig att många av ungdomarna inte påverkats 

särskilt mycket. Det framkom dock bland annat att en del av ungdomarna som varit utsatta för 

aggressiva uppmaningar var väldigt upprörda eller rädda. En del av ungdomarna hade även 

symtom på depression under tiden då de intervjuades (Mitchell, Finkelhor, Wolak, 2004). 

Samma forskare har även tittat på förändringar i ungdomars svar av oönskade och aggressiva 

sexuella uppmaningar genom YISS-1 och YISS-2. Mitchell, Finkelhor och Wolak (2007) kom 

fram till att vissa kännetecken verkar vara associerat med en ökad risk att ta emot både 

sexuella uppmaningar online och aggressiva uppmaningar offline. Dessa är att vara kvinna, 

använda chattforum, prata med personer som man träffat online och då även om sex samt att 

ha en historia av sexuella eller fysiska övergrepp. Gällande risk för aggressiva uppmaningar 

sågs två faktorer, att sända personlig information om sig själv till någon man träffat online 

och att använda internet från en mobiltelefon (Mitchell, Finkelhor, Wolak, 2007). Liau, Khoo 

och Ang (2005) använder data från SAFT (Safety, Awareness, Facts and Tools) som är en 

nationell undersökning gjord i Singapore med 1124 ungdomar i åldern 12-17 år. Även fynd 

från denna studie tyder på att ungdomar som pratar med främlingar online löper större risk för 

att bli sexuellt uppmanade på internet. Även äldre ungdomar och de som använder internet 

ofta löper större risk (ibid.). 

Oönskad och frivillig exponering av sexuellt material 

Mishna, McLuckie och Saini (2009) definierar pornografi som produktion och spridning av 

grafiskt sexuellt innehåll genom exempelvis internet eller mobiltelefon. Utifrån sin studie har 

forskarna sett att barnen och ungdomarna hade en regelbunden tillgång till pornografiskt 

material. Pojkar och flickor från 12 år beskrev den regelbundna tillgången som ett utlopp för 

nyfikenhet och sexuell tillfredställelse och flera ansåg sig vara beroende. Det framkom också 

att de ibland blev styrda till sidor med barnpornografi och att de då kände sig chockade och 

skrämda. Många ifrågasatte moralen i att titta på pornografi men ändå verkade en del söka en 

form av tillstånd för det. Barnen och ungdomarna ansåg att exponering för pornografi var 

övergrepp och att oskyldiga barn behövde skyddas från detta (ibid.).  

Mitchell, Wolak och Finkelhor (2007) har istället fokuserat på oönskad exponering för 

sexuellt material och de definierar detta som att bli exponerad för bilder av nakna personer 

eller personer som har sex, utan att man har sökt eller förväntat sig sådana bilder. Detta kan 
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ske när man surfar på internet, hanterar e-post eller via direktmeddelanden. De har funnit fynd 

från studier mellan år 2000-2005 (YISS-1 och YISS-2) som visar på en ökning av antalet 

ungdomar som uppger att de varit föremål för oönskad exponering av sexuellt material. 

Möjliga förklaringar till detta anges vara ökat internetanvändande bland unga och 

teknologiska förändringar som inneburit bland annat ökad kapacitet för datorer att ta emot, 

lagra och överföra bilder. Ytterligare en förklaring är den aggressiva marknadsföringen av 

pornografi online, där det rör sig om bland annat pop-up reklam och virus som i hemlighet 

installerar mjukvara som leder internetanvändare till pornografiska sidor (Mitchell, Wolak, 

Finkelhor, 2007). Forskarna har även funnit att de ungdomar som löper risk för oönskad 

exponering av sexuellt material är ungdomar som har problem, äldre ungdomar i åldern 14-

17, oftare använder internet, nyttjar e-post och chattforum. Även de som använder internet i 

andra hushåll än sina egna, pratar med främlingar online samt sysselsätter sig med höga 

riskbeteenden online löper risk. Forskarna utfärdar dock en varning över att skapa ett alltför 

begränsat fokus på högrisk. I ungdomars rapporteringar om oönskade exponeringar var nästan 

häften av dessa inte typiska högriskanvändare av internet (Mitchell, Finkelhor, Wolak, 2004). 

Däremot så har man i en nyare studie som är genomförd mellan 2005-2010 (YISS-3) sett en 

minskning av andelen ungdomar som utsätts för oönskad exponering av sexuellt material. 

Minskningen gällde i huvudsak för äldre ungdomar i åldern 13-15 år samt 16-17 år. Andelen 

ungdomar som frivilligt tittar på pornografiskt material rör sig mellan 13-23 procent och dessa 

siffror har fortsatt att vara stabila över tid (Jones, Mitchell, Finkelhor, 2012).  

Dombrowski, Gischlar och Durst (2007) använder tidigare genomförda studier och dess data 

med syfte att föra en diskussion om hur ungdomar kan skyddas från och utbildas om bland 

annat pornografi. Forskarna påtalar att tillgång till pornografi är en av de mer skadligare faror 

som ungdomar kan utsättas för. Genomförda studier pekar på att försiktighetsåtgärder behövs 

för att skydda barn mot exponering. Detta för att man funnit att exponering för pornografiskt 

material kan leda till konsekvenser som mer sexuellt tillåtande attityder och beteenden. 

Ytterligare en studie som nämns i artikeln som omfattar svenska ungdomar fann att ett antal 

av de manliga deltagarna blev sexuellt upphetsade av och försökte utföra handlingar som de 

sett i pornografiska filmer. Fler undersökningar tyder på att oönskad exponering för 

pornografi kan framkalla starka negativa känslor och leda till signifikant stress. Vidare förs en 

diskussion om att det i dagsläget inte finns någon tydlig vetenskaplig samstämmighet kring de 

effekter som sexuellt material kan få på ungdomar och deras utveckling. Många har en bild av 

att pornografiskt material är något som måste sökas för att personer ska komma i kontakt med 



 

8 

 

det men forskarna menar att en stor del av det pornografiska materialet inte är efterfrågat av 

mottagarna. Detta är ett försök till att locka fram ett aktivt engagemang ofta med syfte att få 

personlig information för exempelvis identitetsstöld (Dombrowski, Gischlar, Durst 2007). 

Sexting 

Dowdell, Burgess och Flores (2011) har genomfört en enkätundersökning i USA som 

inkluderar 404 mellan- och högstadieelever, 2077 gymnasieelever, 1284 universitetsstudenter 

samt 466 vuxna dömda förövare. Forskarna skriver att självexploatering eller ”sexting”, är ett 

högriskbeteende som ökar mer och mer. Med det menas skapande och delande av olämpliga 

bilder av sina kamrater eller sig själv och kan innebära att ungdomar tar på varandra, klär av 

varandra eller har sex. För att sedan dela detta brukar telefoner eller internet användas. I 

studien kom de bland annat fram till att av de 2077 gymnasielever som deltog så visste 50 

procent vad det var, 15,2 procent hade blivit sextad och 32,4 procent visste om någon som 

deltagit i det. Det var fler elever från privatskolor som visste något om sexting än elever från 

allmänna skolor och mer än hälften av flickorna jämfört med pojkarna visste något om det. 

Dock hade pojkarna oftare blivit sextad än flickorna. Forskarna kom fram till att eleverna var 

väldigt medvetna om sexting och att de tenderar att fortsätta bli det under kommande år 

(ibid.). Mitchell, Finkelhor, Jones och Wolak (2012) som också skriver om sexting påtalar att 

många studier som gjorts kring sexting visar på brister. Forskarna använder YISS-3 och 

påpekar bland annat att det finns brister avseende hur sexting har definierats i olika studier, i 

vissa fall har till exempel textmeddelanden inkluderats som inte behövde innehålla några 

bilder. Det finns utmärkande kännetecken för sexting. Ett av dessa är känslomässig påverkan, 

där det handlar om att personer som har visat sig eller skapat bilder uppgav att de kände sig 

väldigt upprörda, generade eller rädda efteråt. Även en del av ungdomarna som tagit emot 

bilder kände detta. Ett annat kännetecken är avslöjande, en del av de ungdomar som visat sig, 

skapat eller tagit emot bilder berättade det antingen själv för en vuxen, till exempel en 

förälder, lärare eller polis, eller så fick en vuxen reda på det på något annat sätt. Ytterligare 

kännetecken handlar om förekomst, där uppgav ungdomar att mer än hälften av händelserna 

hade förekommit mer än en gång under det senaste året. Ett sista kännetecken handlar om det 

sammanhang som sexting har skett i. När det inte var ungdomen själv så var den ansvarige 

ofta någon som kände ungdomen personligen. Vanligaste anledningen var att det skulle vara 

ett romantiskt inslag i en relation, skämt eller som en del i ett försök att inleda ett förhållande. 

Alkohol- eller droganvändning kunde också bidra till deltagande i sexting (ibid.). 
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Högriskbeteenden & Högriskungdomar 

Högriskungdomar definieras som ungdomar som har upplevt utsatthet offline eller varit med 

om många föräldrakonflikter (Wells, Mitchell, 2008). Studien är baserad på YISS-2 och 

undersöker skillnader i internetanvändande mellan högriskungdomar och andra 

internetanvändare. Resultat tyder på att dessa ungdomar kan ha unika mönster av 

internetanvändande och har större sannolikhet för att bli utsatt för risk på internet. Sårbarheten 

för risker på internet kan öka av att barn tidigare i livet blivit utsatta för sexuella övergrepp. 

De kan uppvisa mer negativa symtom, som till exempel sexuella beteenden och låg 

självkänsla, jämfört med barn som inte blivit utsatta. Högriskungdomar har även en ökad risk 

för att kommunicera med personer de inte känner på internet, speciellt om de har problem att 

känna tillhörighet med vänner (ibid.). Vidare fann Van den Heuvel, van den Eijnden, van 

Rooij och van de Mheen, (2012) stöd för att ungdomar kan använda internet för att 

kompensera att de har få sociala resurser i verkliga livet (the social compensation hypothesis). 

Forskarna genomförde två tvärsnittsundersökningar och en longitudinell där 1796 

nederländska ungdomar deltog. I sin studie fann de också stöd för att det har visat sig att 

ungdomar som upplever känslor av depression, ensamhet, social ångest och låg självkänsla i 

ganska stor utsträckning kommunicerar med främlingar på internet. Dessa ungdomar är också 

mer benägna att träffa främlingar som de lärt känna på internet. Detta gäller dock inte 

ungdomar med social ångest som hellre tycks kommunicera på internet med främlingar och 

inte träffa dem i verkligheten då det kan skapa mer ångest. Det har också visat sig att dessa 

ungdomar löper högre risk att utsättas för risker som det kan innebära att träffa främlingar, 

som till exempel osunda förhållanden (ibid.). Wolak, Mitchell och Finkelhor (2003) använde 

sig av YISS-1 samt data från en annan stor amerikansk undersökning. De skriver att för de 

ungdomar som har problem som till exempel depression eller har dålig relation till föräldrarna 

så kan onlinerelationer vara en källa till tröst och stöd. Men relationerna kan också vara 

riskfyllda och förvärra situationen för ungdomarna. Wolak, Mitchell och Finkelhor (2003) 

kom liksom Van den Heuvel, van den Eijnden, van Rooij och van de Mheen (2012) fram till 

att ungdomarna med problem har större sannolikhet att skapa romantiska relationer online och 

träffa vänner från internet. De talar oftast inte om detta för sina föräldrar före mötena och 

personerna de träffar ser ofta inte ut som ungdomarna väntat sig. Men forskarna påpekar 

avslutningsvis att även om ungdomar med problem visar på att i högre utsträckning skapa 

relationer online så ska detta inte överskattas. Onlinerelationer kan ha fördelar, internet kan 

erbjuda positiva erfarenheter som att chatta om intressen med andra, rådgivning och skapa 

möjligheter till trygga och verkliga vänskapsband (ibid.). Forskare som också skriver om 
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ungdomar med högriskbeteenden är Mishna, McLuckie och Saini (2009) och de fann i sin 

studie att de unga som hade allvarliga problem med familj, skola, emotionella problem eller 

drogproblem var mest sårbara för situationer där sexuella möten med äldre män på internet 

utvecklats till verkliga möten. Ungdomarna har sedan fortsatt att lockas till fler möten av de 

äldre männen med bland annat olagliga substanser. Forskarna menar att ungdomar som får 

utbildning i internetsäkerhet har mer kunskap om faror på internet och är försiktigare. Detta 

har dock inte visat sig ge effekt för högriskbeteende på internet. Utifrån ungdomarna som 

deltog i studien verkade ingen förändring äga rum trots att de var medvetna om faror och hade 

fått information av föräldrarna (ibid.). 

Online kommunikation 

Reich och Subrahmanyam (2012) kom fram till att ungdomars personliga relationer kan 

påverkas både positivt och negativt av internetanvändande. Genom till exempel 

direktmeddelanden förbättrades ungdomars relation med sina vänner till skillnad från till 

exempel användande av anonyma chattforum där ökat utanförskap och konflikter kunde vara 

en följd. Forskarna genomförde enkäter i två steg, en som fylldes i skriftligt samt en online. 

Det var 251 gymnasieelever i USA som deltog, varav 126 som fyllde i både skriftligen och 

online (ibid.). Baumgartner, Valkenburg och Jochen (2010) genomförde en online 

undersökning. Urvalet bestod av 1765 nederländska ungdomar samt 1026 vuxna. De kom 

bland annat fram till att unga kvinnor kan använda internet för att dela med sig av sig själv 

med till exempel intima detaljer. Detta kan vara en hjälp till att utforma sin identitet men det 

kan också leda till sexuella förfrågningar trots att det inte är avsikten (ibid.).  

  

Dowdell, Burgess och Flores (2011) ville undersöka ungdomars mönster för 

internetanvändande. Det var höga siffror gällande användande av direktmeddelanden för 

pojkar 72 procent och flickor 84 procent i mellan- och högstadiet. Nästan lika många pojkar 

och flickor hade lagt upp personlig information som e-mail och profilbild. Av 404 elever var 

det 59 som hade kommunicerat med främlingar på internet och det var vanligare bland flickor 

än pojkar och äldre tonåringar oftare än yngre. I studien kunde forskarna se att av de 2077 

gymnasieeleverna så använde 88 procent sociala nätverkssidor. Pojkar använde inte dessa 

sidor i lika stor utsträckning som flickorna men flickorna hade oftare privata inställningar. 

Bland mellan- och högstadieelever visade det sig att 12,5 procent flickor och 33,3 procent 

pojkar besökte öppna chattrum och att 49,2 procent av de 59 som chattat med främlingar hade 

träffat dessa i ett chattrum. 32 stycken hade också träffat dessa i verkligheten och 3 hade blivit 
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sexuellt ofredade. Nästan lika många flickor som pojkar i gymnasiet besökte chattrum och de 

flesta chattade med andra tonåringar. Gymnasieeleverna blev också tillfrågade om var på 

internet de träffat främlingar om så var fallet och det vanligaste bland pojkarna var genom 

direktmeddelanden och för flickor var det vanligast genom en specifik webbsida. Av 146 

pojkar hade 51 träffat främlingar offline, 33 svarade att något sexuellt hänt och 10 

rapporterade att de blivit sexuellt ofredade. 58 av 157 flickor hade träffat främlingar offline, 

21 rapporterade att något sexuellt skett och 7 svarade att de blivit sexuellt ofredade. Forskarna 

kom därmed fram till att det var en litet antal ungdomar som blivit sexuellt ofredade av 

främlingar (Dowdell, Burgess, Flores, 2011). Även Holmes (2009) skriver om ungdomars 

internetanvändande och tar bland annat upp om risker med att dela personlig information. Han 

menar att unga är försiktiga med vad de delar på internet och att de kan dela information som 

namn, skola, stad, e-mail och foto oftare än mer privat information som telefonnummer, 

adress och sexualiserade bilder. Detta skiljer sig något för sociala nätverkssidor som har en 

profilbaserad karaktär. Ungdomarna är försiktiga och många gör sin profil oåtkomlig för de 

som inte finns på vänlistan. Forskaren skriver också att det inte finns mycket kunskap om 

delandet av information online och att det finns få bevis på att förövare använder information 

på internet för att få kontakt med offer (ibid.).  

Wolak, Mitchell, Finkelhor (2003) skriver att onlinerelationer är ett nytt fenomen som 

ungdomar engagerar sig i. Utifrån sin studie kom forskarna fram till att 25 procent av 

internetanvändarna mellan 10-17 år hade skapat en vänskapsrelation med någon ett år innan 

intervjuerna och de som hade skapat nära vänskaps- eller onlineromanser var 14 procent. På 

grund av friheten som internet kan ge ungdomar och deras starka intresse för att skapa 

relationer, så menar forskarna att ungdomar kan vara speciellt intresserade av relationer 

online. Internet förklaras vara ett universellt intresse för ungdomar och forskarna skriver att 

formandet av relationer är nödvändig för ungdomars utveckling, om det stämmer så verkar 

skapande av relationer online vara en av de mest tilltalande aspekterna av internetanvändandet 

generellt (Wolak, Mitchell, Finkelhor, 2003). Mishna, McLuckie och Saini (2009) tar också 

upp om relationer online. I sin studie skriver forskarna att barnen och ungdomarna hade lätt 

för att utveckla relationer online trots en skenbar medvetenhet om farorna som kan vara 

förknippade med internet. De unga ansåg att relationer som skapats på internet var lika giltiga 

som relationer skapade i verkligheten och många unga hade nära relationer online, både 

romantiska och sexuella förhållanden. De unga deltog i ”cybering” eller ”flashing” eller i 

långvariga förhållanden som antingen stannade på internet eller utvecklades till verkliga 
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möten. Det var oftast ungdomar från 16 år som inledde romantiska relationer med någon 

jämngammal. Forskarna kunde se en medvetenhet om potentiella faror på internet bland de 

unga men analysen de gjorde visade att trots denna medvetenhet så har ungdomarna en hög 

nivå av tillit till sina onlineromanser. Detta gör att de snabbt kan avslöja och dela personlig 

information (Mishna, McLuckie, Saini, 2009). Media har under senare år uppmärksammat 

ungdomar som träffar personer offline som de endast känner från internet. Media har 

rapporterat om ”grooming” och detta har gjort att föräldrar oroar sig för att deras barn ska 

träffa främlingar från internet och utsättas för övergrepp (Van den Heuvel, van den Eijnden, 

van Rooij, van de Mheen, 2012). Forskarna påtalar att det inte finns mycket information om 

möten mellan ungdomar och främlingar från internet eller hur vanliga de är. Ungdomarna har 

många chanser att genom internet skapa kontakter och många ungdomar är aktiva på sociala 

nätverkssidor. Studiens syfte var bland annat att få större kunskap om hur många unga som 

träffar personer från internet offline. Forskarna kom fram till att för ungdomar som träffat 

online kontakter i verkligheten var siffran 18 procent och av dessa hade 30 procent inte talat 

om detta för föräldrarna. Deras resultat visade också på att kännetecken hos de ungdomar som 

träffar personer från internet offline verkar vara att ha låg självkänsla och känslor av 

depression (Van den Heuvel, van den Eijnden, van Rooij och van de Mheen, 2012).   

Holmes (2009) argumenterar för att internetanvändandet för ungdomar inte är så riskfyllt som 

man fått en uppfattning av att det är och att det är begränsande för de fördelar som 

internetanvändningen kan ge. Det fokuseras ofta på riskerna med internet men inte fördelarna. 

Exempelvis så tar forskaren upp att ”online stranger danger” är och kommer fortsätta vara en 

central fråga när det gäller ungdomars användning av internet. Detta på grund av att olika 

aktörer tar upp och förmedlar till föräldrar upprepade gånger om risken med att kommunicera 

med främlingar på internet. Även om data tyder på att det inte borde vara en central fråga 

(ibid.). 

Skydd och förebyggande åtgärder 

Burrow-Sanchez, Call, Zheng och Drew (2011) använder en mängd data från olika 

undersökningar, för att ge information om ungdomars internetanvändande, risker och 

rekommendationer. Forskarna skriver att det är viktigt att säkerhetsutbildning för internet är 

realistisk, informativ och tillämpbar på ungdomars beteende online då ungdomar sällan tar till 

sig strategier som fokuserar på att skrämma dem. Säkerhetsutbildning bör särskilt fokusera på 

riskfaktorer som kan vara kopplade till utsatthet online. Exempelvis bör ungdomar få kunskap 

om vilka förövarna är och taktiker de använder, att avslöjande av personlig information kan få 
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konsekvenser, att det kan vara farligt att tala med främlingar på internet och att de aldrig bör 

tala om sex med någon då det har en tydlig koppling till trakasserier eller utsatthet online. 

Ungdomar bör även få kunskap om vem de ska prata med om de blir utsatta och hur de ska 

agera om dem blir det (Burrow-Sanchez, Call, Zheng, Drew, 2011). 

Liau, Khoo och Ang (2005) redogör för att föräldrars övervakningstekniker inte tycks 

reducera de risker som omfattas av ungdomars internetanvändande på ett effektivt sätt. Istället 

för att övervaka barn i hemlighet, genom att till exempel kolla historik över besökta 

webbsidor, föreslås att föräldrar bör uppmuntra öppen kommunikation med sina barn gällande 

deras internetanvändande. Även andra forskare lyfter fram vikten med öppen kommunikation 

mellan föräldrar och barn (Wolak, Mitchell, Finkelhor, (2003) och (Van den Heuvel, van den 

Eijnden, van Rooij, van de Mheen, 2012). Ytterligare förslag är att göra barnen delaktiga i 

beslut kring regler om begränsningar av deras beteende på internet (ibid.). Byrne och Lee 

(2011) fokuserar på förebyggande strategier för risker på internet, de genomförde en 

undersökning med ett nationellt urval i USA av 456 föräldrar och deras barn, i åldern 10-16 

år. Forskarna påtalar utifrån studiens fynd att en öppen och kommunikativ miljö med barn om 

faror på internet var relaterat till mindre motstånd från barnen gentemot de flesta försök till att 

skydda dem inom hemmet. Vidare rekommenderas att föräldrar bör försöka minska sina barns 

upplevda svårigheter av att prata med sina föräldrar om problem som de kan möta online. 

Barn som uppger att det känns bekvämt att prata med sina föräldrar tenderar att stå ut med alla 

försök som föräldrar gör för att skydda dem (ibid.).   

Holmes (2009) skriver att säkerhetskampanjer behöver ses över och förbättras och att mer 

sårbara ungdomar behöver få målinriktad vägledning om internet. Det behövs även mer 

kunskap om ungdomars användning av datorstödd kommunikation och att professionella bör 

undersöka positiva aspekter med ungdomars användning av datorstödd kommunikation och 

förflytta sig från fokus på enbart risker (ibid.).  

Analys 

Det är många forskare som återkommer i våra artiklar och det kan man se som positivt 

eftersom deras studier ofta använts och citerats i andra forskares artiklar på området. Detta 

upplever vi kan stärka tillförlitlighet och representativitet i deras studier. Till exempel finns 

det tre, större nationella telefonundersökningar som gjorts i USA mellan åren 2000-2010 

(YISS-1, YISS-2, YISS-3) vars urval är representativt. Dessa är föremål för många nya 

studier med olika syften och har därför kunnat bidra till mycket ny kunskap på området. 
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Samtidigt finns det även mer negativa aspekter, vi ställer oss kritiska till att det är samma 

forskare som återkommer. Detta för att de har mycket kunskap och förförståelse på området 

vilket kan tänkas påverka deras fortsatta forskning och de resultat som studierna kommer fram 

till. Att så många andra forskare använder dessa ledande forskares material kan också vara en 

svaghet. Skevheter i materialet, till exempel felaktiga mått, kan ge brister i nya studiers 

resultat och olika syften i studier gör att ett återanvänt material inte alltid behöver vara det 

mest passande för den aktuella studien.   

 

Vidare så är majoriteten av studierna kvantitativa. En negativ aspekt är att det saknas mer 

djupgående material angående ungdomars upplevelser och erfarenheter av risker med 

internetanvändande. Många av studierna har använt sig av online undersökningar och 

telefonundersökningar, detta kan ge utrymme för brister i form av missförstånd eller 

feltolkningar från respondenterna. Positiva sidor med de kvantitativa studierna är att många är 

noggrant utförda, innehåller detaljerade beskrivningar som kan möjliggöra replikationer och 

kan enklare bedömas avseende tillförlitlighet. Ytterligare en positiv aspekt med de 

kvantitativa studierna som ingått i vår litteraturöversikt är att många av urvalen är relativt 

stora. Vilket skulle kunna tyda på en större möjlighet till att generalisera resultaten. 

 

Man kan även ställa sig kritisk till att många av studierna är genomförda i USA och England. 

Detta gör det svårt att veta huruvida resultaten är överförbara till ungdomar i andra länder. 

Vidare kan skillnader i hur olika företeelser definieras påverka studiers resultat och därmed 

även deras användbarhet. Sammantaget så visar ändå flera av de studier som har valts till vår 

litteraturöversikt på liknande resultat. Detta tyder på att det är rimligt att anta att flera av 

fynden är relevanta och bör bli fokus för fortsatt forskning.   

Diskussion 
Vi har till stor del uppfyllt vårt syfte och fått svar på våra frågeställningar. Utifrån vår 

litteratursökning fann vi en rad områden och med hjälp av valda artiklar har vi kunnat ringa in 

olika sexuellt relaterade risker som ungdomar berörs av på internet. Ungdomars sexuella 

riskbeteenden online har redogjorts för i litteratur, därmed har vi fått kunskap och ökad 

förståelse för vad som innefattas i detta begrepp. Vi har dessutom funnit mycket innehåll i 

artiklarna om sexuellt relaterade risker och sexuella riskbeteenden online. Vi gick inte in i 

detta arbete med någon specifik förförståelse men däremot hade vi tankar om att vårt område 

utgjorde ett mycket omfattande problem.  
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Efterhand som vi har arbetat med litteraturöversikten och tagit del av tillgänglig kunskap har 

vi nu fått en mer balanserad bild. Vi har bland annat fått förståelse för att en del av den 

problematik som ses kring ungdomars utsatthet för sexuellt relaterade risker på internet 

drabbar vissa ungdomar mer än andra. Detta innebär inte att problemets karaktär och 

utbredning ska förringas men vi anser att en mer balanserad bild gör nytta, som inte bygger på 

vanliga stereotyper som till exempel media bidrar med. En mer balanserad bild kan vara 

viktig av flera skäl, till exempel kan det innebära att ungdomar som är mer utsatta för detta 

kan få rätt hjälp samt för att fånga upp ungdomar i tid. Vår frågeställning om skydd och 

förebyggande åtgärder har inte helt tillfredsställande besvarats. Dels beror det på att vi inte 

gjort specifika sökningar på det, vi har enbart använt oss av samma artiklar som valdes ut till 

att besvara de övriga frågeställningarna. Denna prioritering har därför medfört att vi inte fullt 

ut kunnat besvara detta område. Det hör även ihop med att majoriteten av våra valda artiklar 

inte har haft detta område som sina huvudsakliga undersökningsområden, ofta förekommer 

därför mer generella rekommendationer snarare än förslag på lösningar. En del av artiklarna 

har lämnat mer konkreta bidrag till skydd och förebyggande åtgärder och vi upplever att detta 

kan vara viktig kunskap att ta vara på fortsättningsvis. Mycket av det som föreslås fokuserar 

på föräldrars ansvar, vi anser att även skolor och andra nätverk i barn och ungdomars närhet 

behöver ta ansvar.  

 

Under tiden vi arbetat med de olika områdena så har de olika studierna visat på en del 

skillnader vad gäller riskerna för ungdomar på internet. En del forskare ställer sig bakom 

uppfattningen att det inte är förenat med så stor risk medan andra visar på att risker 

förekommer och i ganska stor utsträckning. Till exempel under området oönskade och 

aggressiva sexuella uppmaningar online så kan man utifrån de studier som tas upp där se att 

det finns vissa skillnader i resultat man kommit fram till. En del visar på minskningar och att 

det inte är så stor risk medan man i andra kan se ganska höga siffror på förekomsten av 

sexuella uppmaningar. Det förefaller som att man inte är överens och att det därför kan vara 

bra att förhålla sig kritisk till båda sidor innan forskning visar en mer enhetlig riktning. I 

området oönskad och frivillig exponering för sexuellt material visar studier på att från att 

oönskad exponering har varit ett ökande problem så har det under senare tid visat på 

minskningar. Utifrån det som tas upp i studierna visar det sig att det inte finns någon 

samstämmighet om effekterna av exponering för sexuellt material men resultat tyder ändå på 

att det kan ge negativa konsekvenser. Detta är något som bör fortsätta uppmärksammas 
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eftersom man till exempel inte vet hur långvariga effekterna blir och det kan vara viktigt i 

arbetet med problemet. Sexting är ett ökande riskbeteende enligt en studie i detta arbete men i 

en annan studie menar man att det finns brister med undersökningar om sexting då man till 

exempel definierar sexting på olika sätt. Det tycks därför vara nödvändigt att vara försiktig 

med att dra slutsatser om hur utbrett det är innan forskare kommit överens om en definition. 

Under området högriskbeteenden & högriskungdomar visar studierna på att ungdomar med 

problem kan vara mer utsatta för olika typer av risker på internet men samtidigt så kan 

internet ändå ha positiva effekter för dessa ungdomar. Utifrån de här resultaten kan det därför 

vara viktigt att uppmärksamma den här gruppen ungdomar och fånga upp dem tidigt men 

samtidigt inte hindra ungdomar i så stor utsträckning att de positiva effekterna uteblir. De 

flesta studier under området online kommunikation visar på att det finns risker med att 

kommunicera, dela information, skapa relationer och träffa främlingar men siffror tyder ändå 

på att det inte är så ofta som ungdomar råkar ut för dessa. Tvärtom finns det även positiva 

sidor med att till exempel dela information och kommunicera på internet. Det är väldigt lätt 

att bara fokusera på risker med internet och bortse från det positiva. Precis som Holmes 

(2009) menar bör man kanske flytta fokus från att bara tänka på risker till att se det positiva 

också för att få en mer nyanserad bild. Under området skydd och förebyggande åtgärder tycks 

forskarna vara överens om att säkerhetsutbildning om internet är viktigt för att minska att 

ungdomar utsätts för risker. Flera av forskarna poängterar att öppen kommunikation mellan 

föräldrar och barn också är en viktig del för att minska ungdomars utsatthet. I vårt arbete tas 

det upp flera kännetecken under de olika områdena och dessa kan vara extra viktiga att 

uppmärksamma för att kunna förhindra att de leder till allvarliga konsekvenser.  

I inledningen av vårt arbete påpekar vi att ungdomars utsatthet för sexuellt relaterade risker på 

internet är ett område som är i hög grad relevant för socialt arbete. Utifrån artiklarna har vi 

fått kunskap om att många ungdomar använder internet för att kommunicera med befintliga 

vänner och för att skapa nya relationer. Till skillnad från bilden vi får från media så är det till 

exempel inte så vanligt att ungdomar träffar främlingar i verkligheten och råkar illa ut. Många 

ungdomar som mottar sexuella uppmaningar online verkar i de allra flesta fall kunna hantera 

kontakten och tycks inte påverkas negativt av händelserna. Flera artiklar lyfter fram fördelar 

med användande av internet, det kan till exempel ha mycket positiv inverkan på redan 

befintliga vänskapsrelationer. Vidare så kan onlinerelationer vara en källa till tröst och stöd 

för ungdomar med svårigheter och att internet kan erbjuda tillfällen att chatta om intressen 

med andra. Riskfyllda situationer förekommer dock och därför är det viktigt att aktivt söka 
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kunskap som socialarbetare för att kunna möta ungdomar som på något sätt utsatts för risker 

som fått negativa konsekvenser. Ny teknologi är i ständig framfart och detta gör att det hela 

tiden dyker upp nya potentiella risker som unga kan delta i eller utsättas för. Som 

socialarbetare är det viktigt att hålla sig uppdaterad och följa med i utvecklingen. I vår 

litteraturöversikt har vi gjort vissa avgränsningar, det finns många risker och företeelser som 

inte varit fokus här men som också hör ihop med ungdomars utsatthet. Trakasserier, mobbing, 

stalking och grooming är exempel på områden som vi behöver vara medvetna om och ha 

kunskap om då detta tycks vara associerat med många av de risker som detta arbete tar upp. 

Avslutningsvis har vi genom artiklarna kommit fram till att det behövs mer forskning på 

området, det finns till exempel kunskapsluckor vad gäller bakomliggande faktorer till varför 

en del ungdomar utsätter sig för risker av olika slag. Det behövs även mer kunskap om hur 

föräldrar och professionella ska agera och hantera problematiken.  

 

Med vår litteraturöversikt har vi funnit att det mesta av forskningen på området är kvantitativ. 

Mer kvalitativ forskning skulle kunna bidra med bland annat större förståelse kring 

ungdomars upplevelser och erfarenheter på området. Ett annat fynd som vi gjort är att det inte 

finns särskilt mycket svensk forskning. Med vårt bidrag anser vi därför att det behövs fortsatt 

forskning som är kvalitativ och även fler svenska studier för att få en tydligare bild av 

ungdomars internetanvändande i Sverige. 
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