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Utnyttjande av barn för sexuell posering 
En kvantitativ studie om skillnader och likheter mellan förövare som 

agerar online och förövare som agerar offline 
 

Sammanfattning 
Utnyttjande av barn för sexuell posering är ett brott som begås både på och 

utanför internet. Enligt stagemodellen för onlinegroomers antas förövare inleda 

sin internetbrottslighet på en låg, mindre allvarlig nivå för att sedan eskalera och 

förflytta brottsligheten från online till offline.  Syftet med studien var att utifrån 

tingsrättsdomar redogöra för likheter och skillnader mellan förövare som gjort sig 

skyldiga till utnyttjande av barn för sexuell posering beroende på om de agerat 

online eller offline. Syftet var också att med stöd av stagemodellen för 

onlinegroomers få en uppfattning om huruvida onlineförövare som har lagförts är 

i starten på ett kontinuum eller om de är offlineförövare som kompletterar sina 

sexualbrott med hjälp av internet. Metod Studien är en kvantitativ studie av 

retrospektiv design baserad på tingsrättsdomar (N = 67) från 2009-2013. 

Resultatet påvisade att förövargrupperna använde samma tillvägagångsätt; tjat, 

hot, betalning eller kärlek för att få barnen att exponera sig. I stagemodellen 

bedömdes onlineförövarna oftast vara onlinekommunikatörer medan 

offlineförövarna var onlineorganisatörer. Oavsett vilket steg  i modellen förövarna 

befann sig i bedömdes de flesta uteslutande ha tillhört endast ett steg. Detta talar 

för att det utifrån tingsrättsdomar inte går att bekräfta stagemodellen. Slutsats 

Baserat på informationen som gick att utläsa i tingsrättsdomarna skiljer sig 

onlineförövarna inte signifikant från offlineförövarna. Det går inte att säkerställa 

att dömda onlineförövare skulle befinna sig i början på ett kontinuum då de lika 

gärna kan vara offlineförövare som drar nytta av internet i sin jakt på offer. 

Nyckelord: Sexuell posering, stage model for online groomers, onlineförövare, 
offlineförövare, internet, barn
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Bakgrund 
Ungefär 3 miljarder människor beräknas använda internet och antalet användare ökar ständigt 

(Internet World Stats, 2014).  År 2013 har totalt sju miljoner personer, eller 91%, i åldern 16-85 

år tillgång till dator i hemmet i Sverige (Statistiska Centralbyrån [SCB], 2013). Statens medieråd 

(Medierådet, 2013) påtalar att allt fler barn och unga tillbringar mer tid med olika 

onlineaktiviteter och att användarna blir yngre. Den genomsnittliga debutåldern för 

internetanvändning har sjunkit från att 2005 varit 9 år till att idag, ca 10 år senare, vara tre år. 

Idag använder 94% av 15-åringarna mobilen för att koppla upp sig mot internet jämfört med 

12% 2010. När belgiska ungdomar (N = 2336) tillfrågades vilken aktivitet de engagerade sig 

mest i på internet svarade 82% att de chattade (Davidson & Gottschalk, 2011).  

Med det tilltagande webbanvändandet växer också tillgången på barnpornografi (Johansson, 

2004) och antalet webbplatser innehållandes barnpornografiska bilder ökar ständigt (Internet 

Watch Foundation, 2006). Ropelatos (2007) siffror vittnar om att det finns 4,2 miljoner 

pornografiska webbsidor och att cirka 100 000 av dem innehar barnpornografiskt material. 

Vidare rapporterar Rikskriminalpolisens IT-brottssektion att i Sverige stoppas dagligen upp till 

50 000 försök att komma in på internetsidor innehållandes barnpornografi (Wallqvist, 2008).  

Sexualbrottslingar kan använda internet på flera sätt såsom att bedriva sexuell kommunikation 

med barn, kommunicera med andra pedofiler, titta på/ handskas med barnpornografi, 

lokalisera barn för sexuella övergrepp och använda dem för trafficking (Burke, Sowerbutts, 

Blundell & Sherry, 2002; O’Connell, 2001; Taylor & Quayle, 2003). Naturligtvis förekom 

barnpornografi och sexuella övergrepp redan innan internet men användningen av sociala 

nätverkssajter har gett människor med sexuellt intresse för barn en ökad möjlighet till olika 

typer av sexuellvärvning (Kirkegaard, 2008; Staksrud, Ólafsson & Livingstone, 2013; Taylor & 

Quayle, 2006) och antalet personer som använder internet för sexuella ändamål ökar 

dramatiskt (Cooper, Golden & Marshall, 2006). Brottsförebygganderådet [Brå] (2007) befarar 

att den anonymitet som internet erbjuder kan i kombination med möjligheten att presentera 

en vilseledande bild av sig själv underlätta för personer som vill utveckla manipulativa 

relationer med barn. Brå (2007) menar att detta har orsakat en växande oro för att internet 

kommer att få en dominerande ställning som kontaktforum för vuxna som vill utnyttja barn 

sexuellt. 

Detta återspeglas i det ökande antalet barn som rapporterar upplevelser av sexuell värvning 

och exponering för sexuellt material på internet (Child Exploitation and Online Protection 

Centre [CEOP], 2013). CEOP visar att under det senaste året har antalet anmälningar ökat med 

14% i Storbritannien. Vidare påtalas att allt fler rapporter handlar om sociala nätverk och 

användandet av webbkameror för att sexuellt utnyttja barn (CEOP, 2013). Detta inkluderar 

både att anstifta och förmå barn att titta på sexuellt material och att få barnen att ta av sig 

kläderna och utföra sexuell posering (Gottschalk, 2011a). Davidson och Gottschalk (2010) 

rapporterar ett resultat som presenterats av BBC år 2007 där det framkommit att en av 

nätverkssajterna som är populär hos ungdomarna, MySpace, hade uteslutit 29 000 misstänkta 

sexualförbrytare från sidan och att de i USA blivit stämda av föräldrar som hävdar att deras 

barn kontaktats i sexuellt syfte av vuxna män.  
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I en svensk studie presenterad av Medierådet (2013) påvisas att 25% av flickorna och 10% av 

pojkarna i åldersgruppen 12–16 år har uppgett att de mot sin vilja kontaktats i sexuella syften 

på internet. Motsvarande siffror för åldersgruppen 17-18 år var 19% respektive 11%. Oftast var 

det helt okända personer som tog kontakt (Medierådet, 2013). I en tidigare studie utförd av 

Brottsförebygganderådet (2007) konstaterades att 25% av 14-15 åringar hade kontaktats via 

internet av okända vuxna i sexuellt syfte under det senaste året.  

Det finns dock forskning som tyder på att barn kontaktas i mindre utsträckning än tidigare och 

att minskningen kan vara ett resultat av det skyddsarbete som gjorts för att säkra online-miljön 

(Wolak, Finkelhor & Mitchell, 2011). Utifrån Youth Internet Safety Survey [YISS 1-3] genomförd 

av Crimes Against Children Research Center vid University of New Hampshire USA, meddelade 

Wolak et al. (2011) att 9% av ungdomar mellan 10 och 17 år rapporterade att de hade 

erbjudits oönskad sexuell värvning på internet år 2010. Detta är en fortsatt nedgång i 

oönskade sexuella kontakter som ägt rum mellan 2000 (19%) och 2005 (13%), vilket resulterar i 

en total 50% minskning mellan 2000 och 2010. Vidare rapporterade 23% av ungdomarna en 

oönskad exponering för pornografi, vilket är en minskning från 34% 2005, efter en ökning 

mellan 2000 och 2005 (25% till 34%). Det fanns en liten men statistiskt signifikant ökning av 

rapporter om online-trakasserier, från 9% 2005 till 11% år 2010 vilket var en fortsatt ökning 

från 6% år 2000 till 9% år 2005. Dessa trakasserier var så kallade aggressiva kontakter som 

även försökte kontakta barnet utanför internet via exempelvis post, telefon eller genom att 

bestämma träff med barnet.  

Utnyttjande av barn för sexuell posering 
Brottet utnyttjande av barn för sexuell posering [BrB 6 kap. 8 § Brottsbalk (1962:700)] innebär 

att någon främjar eller utnyttjar barn under 15 år för sexuell posering. Sexuell posering avser 

att medverka i eller att utföra sexuell handling eller att oskyddad exponera kroppen inför en 

eller flera personer eller framför en kamera. Lagen tillkom genom 2005 års sexualbrottsreform. 

Straffskalan för brottet är böter eller fängelse i högst två år. Om brottet bedöms vara grovt är 

straffskalan fängelse i lägst sex månader och högst sex år. Syftet med sexualbrottsreformen var 

bland annat att lyfta fram och förstärka skyddet för barn och ungdomar mot att utsättas för 

sexuella kränkningar. Den sexuella självbestämmanderätten är utan betydelse när det gäller 

barn under 15 år (Se prop. 2004/05:45 s. 21-22). Skyddet avser även barn som fyllt 15 men inte 

18 år. För detta krävs att den posering som gärningen innefattar typiskt sett duger för att 

skada barnets hälsa och utveckling. Ett exempel på detta är om poseringen sker efter våld eller 

under hot.  

I kombination med exempelvis skyddstillsyn som påföljd kan förövaren föreskrivas att delta i 

frivårdens brottsförebyggande program Relation och Samlevnad, ROS. I en folder från 

Kriminalvården (2013) förklaras att ROS är ett kognitivt beteendeterapeutiskt 

behandlingsprogram med psykodynamiska inslag för sexualbrottsdömda män. Målet är att 

varje sexualbrottsling ska få hjälp att bearbeta sina riskfaktorer för att återfalla i brott och på 

det sättet minimera antalet nya brottsoffer. 
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Tillvägagångssätt 
Förövarna söker kontakt med barnen på olika chattsidor på internet i syfte att få barnen att 

skicka ”sexiga bilder”, att posera inför en webbkamera eller att på olika sätt delta i så kallat 

cybersex på den vuxnes villkor (O’Connell 2003; 2004). Shannon (2008) beskriver  i en svensk 

studie de tre vanligaste aktiviteterna när en vuxen förövare har kontakt med barn på internet: 

1) den vuxne ställer sexuella frågor, gör sexuella anspelningar eller på annat sätt inviterar 

barnet till sexuell konversation; 2) förövaren försöker övertala barnet att posera naken eller 

delvis naken inför webbkameran; 3) förövaren exponerar sig själv för offret i webbkameran. 

Det är inte ovanligt att förövarna övertalar, ibland genom att betala, barnet att posera inför  

webbkameran och att dessa bilder/ filmer sedan används som utpressningsmedel mot barnet 

då förövaren vill ha grövre sexuellt material (Shannon, 2008).   

Det är inte ovanligt att förövaren måste uppge en lägre ålder än han har för att få tillgång till 

själva internetforumet (Kirkegaard, 2008; Quayle, Allegro, Hutton, Sheath, & Lööf, 2012). 

Malesky (2007) beskriver hur ”chattrumsförövarna” söker sig till chattrum för att hitta 

potentiella offer genom att studera deras onlineprofiler och se om någon nämner sex under 

ett samtal eller har ett sexuellt smeknamn. Förövarna kan spendera timmar med att försöka 

kontakta flera barn på olika chattsidor (Marcum, 2007). När förövaren tagit kontakt kan han 

föra en normal konversation med barnet för att få denne att öppna sin webbläsare i tron att 

samtalet ska fortsätta iform av ett videosamtal. När barnet öppnar webbläsaren kan hon 

mötas av att förövaren exponerar sitt könsorgan eller mastruberar (Shannon, 2008). En del 

förövare lovar kärlek och sympati i sin manipulationsprocess (Marcum, 2007).  

Förövaren kan också välja att skicka vuxenpornografi och/ eller bilder på sig själv för att 

normalisera sex mellan barn och vuxna (Malesky, 2007; Shannon, 2008). Shannon (2008) 

beskriver att barn kan få motta bilder på hur unga flickor poserar sexigt eller filmer där 

förövaren eller andra utför sexuella akter med barn. 

När en bekantskap har etablerats kan samtalen förflyttas utanför internet och fortsätta via 

exempelvis samtal och SMS på mobilen (Brå, 2007). I vissa fall handlar om att försöka etablera 

relationer med barn och i syfte att så småningom ordna ett möte utanför nätet, så kallad 

grooming. O’Connell (2003;2004) menar att även i de fall där förövaren inte försöker träffa 

barnet utanför internet följer kontakterna ofta ett mönster som innebär en successiv 

upptrappning från en till synes oskyldig vänskapsrelation mot ett sexuellt utnyttjande eller ett 

mer uttalat sexuellt övergrepp på nätet. 

I motsatt till vad Wolak et al., (2011)  tidigare trott indikerade deras forskningsresultat att 

förövarna använder färre lögner för att bli vän med sina onlineoffer. Deras undersökning 

visade att endast 5% av brottslingarna låtsades vara tonåringar när de mötte potentiella offer 

på nätet. De fann också att 73% av offren som hade träffat förövarna för sexuella möten 

gjorde det mer än en gång. Flera studier påvisar dock att förövarens vanligaste strategi är att 

lura och vilseleda barnet (Berson & Brown, 2003; Katz, 2013).  

Förövare som inte företrädesvis använder internet för att få tillgång till barnen kan istället 

stifta bekantskap och bli vän med barnets familj eller skaffa jobb som ger en legitim tillgång på 
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barn exempelvis skola, kyrka eller som fosterförälder (Shannon, 2008). I likhet med den 

groomingprocess som sker på internet bryter förövaren successivt ner barnet och utnyttjar 

den tillsynes oskyldiga vänskapsrelationen till att få barnet att ställa upp på sexuella handlingar 

(Shannon, 2008).  

Förövare 
Enligt den kriminalstatistik som presenteras av Brå (2013) är 98% av de som misstänks för 

sexualbrott män och endast 2% är kvinnor. Det är framförallt unga män som dominerar bland 

förövarna medan unga kvinnor är överrepresenterade bland offren (Brå, 2013). Elliott och 

Ashfield (2011) konstaterar i sin metaanalys om kvinnliga sexualbrottslingar på internet, att 

dessa synes vara sällsynta i det straffrättsliga systemet och menar att detta kan bero på ett 

kombinerat problem med att upptäcka onlinebrott och svårighet med att finna kvinnliga 

sexualbrottslingar.   

Det är inte ovanligt att gemeneman och media kallar män som använder chattrum för att locka 

barn på internet för pedofiler (Davidson & Gottschalk, 2010; Jenkins, 2003; Wolak, Finkelhor & 

Mitchell, 2004), en benämning som enligt Briggs, Simon och Simonsen (2011) är felaktig. För 

att klassas som pedofil krävs att den sexuella dragningen är starkare mot barn än mot vuxna 

(American Psychiatric Association, 2013).  Wolak et al. (2004) menar att det nog snarare rör sig 

om hebefiler, det vill säga vuxna som attraheras av ungdomar i pubertetsåldern. I Wolak et al.s 

(2004) studie var 99% av chattrumsförbrytarnas offer mellan 13 och 17 år. Pedofiler använder 

chattrummen för att kommunicera med andra pedofiler snarare än att kontakta prepubertala 

barn eftersom små barn inte är lika tillgängliga på nätet och mindre intresserade av sex och 

romantik än vad något äldre barn är (Wolak, Finkelhor, Mitchell & Ybarra, 2008). Det finns 

också studier (t.ex. Wolak et al., 2008) som påvisar att förövarna kan ha andra sexuella 

avvikelser, parafilier, såsom en exhibitionistisk läggning då de väljer att skicka nakenbilder på 

sig själva eller visa sig nakna i webbkameran för offret.  

Onlineförövare i jämförelse  

Onlineförövare som använder sociala nätverk vs andra sexualbrottslingar online 

När internetbrottslingar som använde sociala nätverkssajter såsom MySpace och Facebook, 

jämfördes med andra onlinebrottslingar som gjort sig skyldiga till sexualbrott påvisades att de 

oftare var yngre, ogifta/singel, hade mindre problem med droger, var mindre benägna att 

producera barnpornografi och fanns mer sällan registrerad som sexbrottslingar (Mitchell, 

Finkelhor, Jones & Wolak, 2010a). Inga skillnader noterades i fråga om kön, bostadsort, högsta 

utbildningsnivå eller sysselsättning (Mitchell et al., 2010a).  

Onlineförövare med okänt offer vs onlineförövare med känt offer 

Resultatet i Wolak och Finkelhors (2013) studie påvisade att förövare som träffar sina offer för 

första gången på internet inte var urskiljbara från onlineförövare som kände sina offer innan 

brottet. Resultatet påvisade dock tre undantag. För det första var onlineförövarna vars offer 

var obekanta, mindre benägna att ha kriminell bakgrund, inklusive problem med droger eller 

alkohol, historier av våldsamt beteende, och tidigare gripanden för icke-sexuella brott. För det 

andra var dessa onlineförövare mer benägna att vara vilseledande i sin kommunikation med 
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barnen. För det tredje, tillhörde både onlineförövarna och deras okända offer oftare 

minoriteter ifråga om ras och etnicitet. Förövarna som kände offret innan brottet var ofta 

familjemedlemmar eller bekanta.   

Online vs offline förövare 

I jämförelse med förövare som begår sexualbrott offline har det framkommit att 

sexualbrottslingar som agerar online oftare är yngre och har högre utbildning (Blanchard et al, 

2007; Neutze, Seto, Schaefer, Mundt & Beier, 2011). Vidare har flera studier visat att online 

brottslingar har färre kognitiva förvrängningar och bättre inlevelse förmåga än offline 

brottslingar (Bates & Metcalf, 2007; Elliott, Beech, Mandeville-Norden, & Hayes, 2009; Neutze 

et al., 2011). De kognitiva förvrängningar hjälper offlineförövaren att intala sig att barnet inte 

far illa av övergreppen och kan inkludera attityder som legitimerar sexuellt våldsbeteende (se 

Marshall & Marshall, 2000). Seto, Cantor och Blanchard (2006) drog slutsatsen att åtminstone 

vissa onlinebrottslingar kan ha liknande egenskaper som offlineförövare och påtalade bland 

annat att en stor del av onlineförövarna visade pedofila intressen. Vidare menar Elliott et al. 

(2009) att onlineförövare oftare hade dåligt självförtroende och var rädda för att bli avvisade. 

De använde internet för att kompensera för bristande intimitet och emotionell ensamhet de 

upplevde i ”verkliga livet”. 

Kontaktdriven vs fantasidriven 

Briggs et al. (2011) jämförde sexualförbrytare utifrån huruvida de var kontaktdrivna eller 

fantasidrivna. Resultatet påvisade att de fantasidrivna förbrytarna bevarade onlinerelationen i 

ca 33 dagar och som längst 180 dagar, medan den kontaktdrivna försökte träffa sitt offer inom 

ett dygn efter den första onlinekontakten. De fantasidrivna förövarna visade tillskillnad från de 

kontaktdrivna inget intresse av att träffa offren i verkligheten. Vidare beskriver Briggs et al.  att 

de båda grupperna skiljer sig på fler punkter där den fantasidrivne sexualförbrytaren beskrivs 

som äldre och oftare gift eller frånskild tillskillnad från den kontaktdrivne som var yngre och 

ogift. Vid jämförelse av det sexuella beteendet på internet bedrev de kontaktdrivna i princip 

enbart grooming, det vill säga kontakt med barn i sexuellt syfte. De beskriver hur chatten 

används för att lokalisera en sexuellt aktiv tonåring, kontrollera om denne är villig att ha sex 

med en vuxen samt om tonåringen kan hålla det hemligt. Den fantasidrivna sexualbrottslingen 

är engagerad i en rad olika cybersexbeteenden såsom exhibitionism via webbkamera, byte av 

pornografiska bilder, sexchatta och att beskåda när barnet poserar framför webbkameran 

(Briggs et al.,).  

Beträffande den psykiska hälsan påvisar Briggs et al.s (2011) studie att den fantasidrivne 

förövaren oftare diagnostiserats med en parafili. Detta förklarar Briggs et al. förefaller förenligt 

med det faktum att den kontaktdrivne sexualbrottslingen sökte kontakt med offret, medan 

den fantasidrivna sökte cybersex och exhibitionism.  Beträffande personlighetsstörningar var 

den fantasidrivne oftare diagnostiserad med narcissistisk personlighetsstörning än den 

kontaktdrivne sexualbrottslingen. 
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Koppling mellan online och offline 
Att dela in förövarna i online och offline grupper beroende på var de förgriper sig på sina offer 

får ingalunda förväxlas med indelning icke-kontakt och kontaktbrott.  Taylor (2011) förklarar 

att när virtuella övergrepp ses som icke-kontaktbrott handlar det om förövare som tittar på 

opassande bilder på nätet medan förövare som interagerar med barn på internet begår 

kontaktbrott.  Att titta på barnpornografiska bilder, det vill säga begå ett offline, icke-kontakt 

brott, är dock inte ett offerlöst brott eftersom barn involveras, barn som inte sällan utsätts för 

övergrepp vid bildproduktionen (Taylor, Holland & Quayle, 2000). Det betecknas som 

kontaktbrott då förövaren befinner sig i samma rum som offret och genom manipulation 

förmår offret att ta opassande bilder på sig själv eller masturbera inför honom (Taylor, 2011). 

Det bör således också betraktas som kontaktbrott då förövaren förmår barnet att utföra 

samma handlingar via internet då detta med dagens teknologi med webbkameror och digitala 

telefoner kan betraktas som att befinna sig i samma rum (Cooper, 2002).   

Taylor (2011) konstaterar att det endast finns ett fåtal studier som analyserar kopplingen 

mellan att konsumera barnpornografi och att därefter begå kontaktbrott. De studier som 

lyckats påvisa en länk har inte kunnat visa exakt hur de två brottstyperna är sammankopplade. 

Taylor menar att en person som konsumerar barnpornografi i kombination med socialt 

nätverkande och chattande utgör en ökad risk att begå offline brott.  

Stagemodell för onlinegrooming förövare 
Stagemodell1 för onlinegrooming förövare är en modell som presenterats av Gottschalk 

(2011b) utifrån antagandet att förövare inleder sin internetbrottslighet på en låg, mindre 

allvarlig, nivå. Över tid kommer brottsligheten att eskalera för att bli grövre och förflyttas från 

online till offline.  Modellen föreslår att det finns en möjlig länk mellan innehav och samlande 

av barnpornografibilder och en dragning att begå kontaktbrott (Gottschalk, 2011b). Detta 

samband är omdiskuterat och forskningsresultaten är tvetydiga (t.ex. Akdeniz, 2000; Bourke & 

Hernandez, 2009; Dobson, 2003; Edwards, 2000; Williams, 2004). Williams (2004) går så långt 

som att föreslå att fotografier tillochmed kan fungera terapeutiskt och hindra förövaren från 

att behöva leva ut sina fantasier.  Bourke och Hernandez (2009) menar dock att påståendet att 

förövaren ”bara” är involverad i bilder sällan stämmer och att förövarna är långt ifrån så 

oskyldiga och naiva som de själva vill påskina. I deras studie erkände nästan alla förövare som 

begått kontaktbrott att de även tittat på pornografiska bilder på internet. Bourke och 

Hernandez (2009) konkluderade att det är skadligt att titta på barnpornografiskt material då 

det bland annat dehumaniserar barnen, normaliserar sexualiteten mellan vuxen och barn samt 

gör förövaren mindre känslig för barnets utsatthet.  

Tillföljd av tvetydiga forskningsresultat betonar Gottschalk (2011b) att modellen inte passar 

alla sexualförbrytare som använder internet och att stegen inte måste följas strikt men att 

modellen föreslår en möjlig väg. Gottschalk (2011b) menar till exempel att det finns män som 

tittar på barnporr på internet utan att masturbera och att dessa kan stanna i steg ett. Män som 

masturberar till barnporr på internet är mer sexuellt motiverad och utgör en större risk att 

                                                           
1 Egen översättning från Stage model for online groomers 
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fortsätta på högre upp på stegen i modellen.  En teori som får stöd av Elliot och Beech (2009) 

som menar att den masturberande gruppen utgör en ökad risk att begå brott även offline. Alla 

förövare som masturberar till oanständiga barnbilder kommer inte att begå övergrepp men 

Gottschalk (2011b) hävdar att risken ökar då onlinefantasier kombineras med masturbation 

och fysisk tillfredsställesle kommer att sänka hämningarna för offlinebrott. Förutom att erhålla 

sexuell njutning av bilderna på nätet beskriver Quayle, Vaughan och Taylor (2006) hur förövare 

blir beroende av att få en direkt tillfredsställelse för att dämpa sina negativa känslor såsom 

ångest, depression och känslan av att vara uttråkad.  

Gottschalk (2011b) menar att exempelvis polisen kan vara hjälpt av att titta på en förövares 

förflutna för att kunna bedöma risken för framtida återfall. Gottschalk är professor inom IT-

strategi och rådgivare och lärare inom polisen. Gottschalk har tidigare utvecklat andra typer av 

stagemodeller för bland annat organiserad brottslighet (Gottschalk, 2008) och kartläggning av 

brott (Gottschalk & Tolloczko, 2007) och har därefter skapat en stagemodell anpassad för 

onlinegrooming förövare (Gottschalk, 2011b). Gottschalk (2011b) har baserat sin modell på 

tidigare forskning men påtalar också att framtida forskning måste validera de olika stegen 

både teoretiskt och empiriskt. 

Stagemodellen består av fyra steg (se figur 1): 

Steg 1. Onlinekonsumenten framställs av Gottschalk (2011b) som en förövare som konsumerar 

oanständiga bilder på internet för att ge bränsle åt sina fantasier. Vad som anses som 

oanständiga bilder varierar beroende på land och lagstiftning (Gottschalk, 2011b) men 

Gillespie (2005) förklarar att man ofta skiljer mellan bilder som är av sexuell natur, det vill säga 

barnpornografi, och oskyldiga bilder på barn. Många brottsbekämpande organ anser att 

begreppet barnpornografi trivialiserar materialet och väljer att använda uttryck som 

”oanständiga bilder på barn” eller ”övergreppsbilder på barn” (Gillespie, 2005). 

Det kan tänkas att onlinekonsumenten oavsiktligt kommer över dessa bilder första gången 

men väljer att behålla dem (Gottschalk, 2011b), ett beteende som får stöd av Krones (2004) 

första typologi. Krone (2004) har också delat in onlineförövarna efter deras beteende på 

internet och placerat dem på ett kontinuum av en ökande allvarlighetsgrad av brott. Krones 

(2004) första typologi beskriver i likhet med Gottschalk (2011b) en individ som ofrivilligt 

exponeras för barnpornografi via exempelvis oönskade spam mejl, så kallad skräppost, 

material som han sedan väljer att spara. Även andra forskare (se Alexy, Burgess & Baker, 2005; 

Sullivan & Beech, 2004) som försökt att typologisera förövare som begår sexualbrott på 

internet har en typologi för förövare vars främsta sexualbrott är att konsumera barnpornografi 

på internet. Sullivan och Beech (2004) presenterar en typologi av förövare som samlar 

övergreppsbilder av ren nyfikenhet men där risken är liten att de ska övergå till kontaktbrott.  

Därefter menar Gottschalk (2011b) eftersöks bilderna medvetet för att efter en tid erhållas 

genom inköp med kreditkort.  Bilderna används i första hand för eget bruk för att tillfredsställa 

de egna fantasierna. Att använda barnpornografiska bilder på internet är förövarens främsta 

aktivitet på internet. Dessa förövare har en existerande sexuell dragning till barn. En del 

förövare stannar vid steg ett medan andra fortsätter till steg två.  
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Steg 2. Onlinekommunikatören beskrivs av Gottschalk (2011b) som aktivt söker 

övergreppsbilder i öppna webbläsare och kan engagera sig i nätverkande. Förövaren söker 

också bilder i chattrum och i peer-2-peer nätverk2. Kommunikatören kan kommunicera med 

andra förövare och/ eller potentiella offer (Gottschalk, 2011b). Onlinekommunikatören får 

stöd av två av Krones (2004) typologier, ”trawler” där förövaren söker oanständiga bilder i de 

öppna webbläsarna och eventuellt deltar i nätverkande och ”non-secure collector” typologin 

som letar bilder i chattrum och peer-2-peer nätverk. Det är framförallt i Gottschalks (2011b) 

steg 2 som det kan antas att förövare som utnyttjar barn för sexuell posering befinner sig, det 

vill säga efter Onlinekonsumenten som främst söker befintliga bilder men före Online 

organisatören som även vill träffa offren.  

Steg 3. Onlineorganisatören använder peer-2-peer teknologin, interaktiva internetspel och 

chattrum för att organisera möten. Syftet med mötena är att begå sexövergrepp mot barnet/ 

barnen. Steg 3 beskriver en groomingprocess (Gottschalk, 2011b) det vill säga en 

manipulationsprocess där förövaren bryter ner offrets motstånd mot sexuella handlingar, 

skapar en situation där övergrepp kan ske och övertalar barnet att inte berätta (Brå, 2007). 

Internet erbjuder ett bra forum för förövare att hitta lämpliga offer men goda förutsättningar 

finns även naturligt inom familjen eftersom förövaren ständigt har tillgång till barnet och 

nedbrytningen kan pågå under en längre tid (Brå, 2007). Gottschalk (2011b) påtalar att i steg 3 

kan det finnas förövare som begår övergrepp mot familjemedlemmar eller andra kända barn 

(Gottschalk, 2011b). I likhet med Gottschalk s (2011b) onlineorganisatör har Krone (2004) en 

typologi som han kallar för ”groomer” och som söker kontakt med barn på samma sätt och 

med samma syfte. Även Alexy et al.s (2005) typologi ”travelers” beskriver förövare som 

manipulerar barn att träffa dem i sexuellt syfte.  

Steg 4. Onlineproducenten spelar in och registrerar sexuella övergrepp mot barn i syfte att 

distribuera på nätverk och för att tillfredsställa sina egna fantasier (Gottschalk, 2011b). 

Producenten kan också distribuera övergreppsbilder och kontaktdetaljer för att erhålla 

ekonomisk vinning eller som en del i en utbytesrelation. Förövaren kan expandera till en mer 

affärsinriktad roll och använda barnen till prostitution och genom att främja sexturism som en 

del av ett större personligt sexschema (Gottschalk, 2011b). Producenten förekommer under 

olika benämningar i flera typologier, exempelvis Alexy et al.s (2005) ”traders” som beskrivs 

som en form av köpmän som ger näring till marknaden för sexuella övergrepp genom att 

bedriva handel och samla övergreppsbilder på barn online. Profitören som beskrivs av Lanning 

(2001) engagerar barn i sexuella aktiviteter med syfte att tjäna pengar. Krone (2004) 

presenterar en typologi ”producer” som filmar övergrepp alternativt förmår barn att lämna 

bilder på sig själva och en ytterligare typologi, ”distributor”, som distribuerar sexuellt material 

på internet.  

 

                                                           
2 Peer-2- peer beskrivs av nationalencyklopedin som ett ickehierarkiskt nät där datorer kan kommunicera med varandra utan att 
använda en central värddator (server). 
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 Figur 1. Stage model for online groomers beskriven av Gottschalk (2011b s.85) 
 

Problemformulering och syfte 
Enligt Stagemodellen (Gottschalk, 2011b) kan internet ses som en inkörsport för 

sexualbrottslingar där förövarna inleder sin brottslighet på en mindre allvarlig nivå på internet 

för att successivt eskalera sina övergrepp och utöka dem till att ske även offline. Det pågår 

också en debatt om huruvida sexualbrottslingar som agerar online på internet skiljer sig från 

sexualbrottslingar som träffar sina offer offline eller om de helt enkelt är typiska 

sexualbrottslingar som utnyttjar den nya tekniken (Babchishin, Hanson, & Hermann, 2011). 

Området är svårt att forska på och resultaten är inte entydiga. Brottsförebygganderådet (2013) 

påpekar att i svensk kontext är forskning om vuxnas kontakt med barn i sexuellt syfte via 

internet mycket begränsad.  

Mitchell et al. (2010b) framhåller att i USA är lärare, pedagoger, lagstiftare, advokater och 

brottsbekämpande organ oroliga vilket bekräftar behovet av fler studier. Även utifrån svenskt 

perspektiv efterfrågas fler studier (Shannon, 2008). Shannon (2008) påtalar att vi fortfarande 

vet relativt lite om internet som social arena och att det därför är viktigt att förbättra 

förståelsen för de faror som ungdomar konfronteras med på nätet. Shannon (2008) framhåller 
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att det är lika viktigt att minimera riskerna som barnen utsätts för online som de faror de 

möter offline. Detta är en utmaning för alla inom rättsväsendet och för andra organ som 

jobbar med barnskydd samt för forskarsamhället (Shannon, 2008).  Män som begår sexualbrott 

mot barn är en dold grupp (Rädda Barnen, 2014) och således mycket svårstuderad. Det var 

därför en utmaning att hitta material till föreliggande studie. Utöver att förövargruppen är 

dold måste den etiska aspekten övervägas noggrant då det är utsatta människor som studeras. 

Av den anledningen är underlaget för denna studie tingsrättsdomar. I domarna som är 

offentliga handlingar kan information om förövarna erhållas men offren är skyddade av 

sekretesslagen tillföljd av sin låga ålder och brottets art.  

Syftet med studien var att utifrån tingsrättsdomar redogöra för likheter och skillnader mellan 

förövare som gjort sig skyldiga till utnyttjande av barn för sexuell posering beroende på om de 

agerat online eller offline. Syftet var också att med stöd av stagemodellen för onlinegroomers 

få en uppfattning om huruvida onlineförövare som har lagförts är i starten på ett kontinuum 

eller om de är offlineförövare som kompletterar sina sexualbrott med hjälp av internet.  

För att besvara syftet ställdes, utifrån vad som kan utläsas i tingsrättsdomarna beträffande 

utnyttjande av barn för sexuell posering, följande frågor:  

 Vilka likheter och skillnader finns mellan förövare som agerar online och de som agerar 

offline avseende ålder, brott, påföljd, offer och tillvägagångssätt? 

 Var i stagemodellen befinner sig förövarna vid tingsrättsdom och hur många steg har 

de varit i? 

Metod 

Material 
Studien är av retrospektiv design och baseras på tingsrättsdomar (N = 67) där förövaren blivit 

dömd för, eller försök till, utnyttjande av barn för sexuell posering enligt BrB 6 kap. 8 § 

Brottsbalk (1962:700).  Sexuell posering avser att medverka i eller att utföra sexuell handling 

eller att oskyddad exponera kroppen inför en eller flera personer eller framför en kamera. 

Procedur och urval 
I juni 2014 togs den första kontakten via mejl med samtliga 48 tingsrätter. Tingsrätterna 

ombads att skicka domar som inkluderade utnyttjande av barn för sexuell posering. Några 

tingsrätter (3) återkom med besked att de inte hade några sådana domar, andra bifogade 

önskade domar direkt i mejl (3) medan de flesta (42) bifogade målförteckning över brott mot 

person. Efter genomsökning av målförteckningarna kunde målnummer för de domar som 

omfattade utnyttjande av barn för sexuell posering urskiljas. Ytterligare mejl skickades med de 

önskade målnumren varpå tingsrätterna responderade och bifogade de önskade domarna i 

mejl. Kontaktuppgifter till respektive tingsrätt finns på www.domstol.se   

Eftersom det endast är ett fåtal män som blivit dömda för utnyttjande av barn för sexuell 

posering hade det varit önskvärt att kunna göra en totalundersökning och inkludera samtliga 
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domar sedan lagen [BrB 6 kap. 8 § Brottsbalk (1962:700)] tillkom i april 2005. Detta visade sig 

vara ogenomförbart eftersom tingsrätternas digitala ärendehanteringsprogram inte tillåter 

hämtning av lagföringsbeslut som är äldre än fem år. Eftersom det fanns ett forskningssyfte 

med att få tillgång till äldre domar kontaktades Brottsförebyggande rådet i hopp om att de 

skulle kunna bistå med resterande domar. Detta visades av sekretesskäl vara omöjligt. Detta 

gjorde att endast domar mellan 2009 och 2013 kunde inhämtas. Från 28 av Sveriges tingsrätter 

erhölls totalt 69 lagföringsbeslut som vunnit laga kraft mellan 2009 och 2013, där en man 

dömts för utnyttjande av barn för sexuell posering. Även försöksbrott har inkluderats (n = 6). 

Vid två tillfällen har samma förövare haft flera domslut vilket lett till att två tingsrättsdomar 

har exkluderats och endast de senaste domsluten inkluderats i resultatet. Detta ger ett slutligt 

urval på (N = 67).   

Analys 

Kodschema 

Kodschemat (se bilaga) är egenkonstruerat och skapat för att erhålla den information som 

syfte och frågeställningar efterfrågar. Schemat är dels konstruerat i syfte att kunna kvantifiera 

fakta som går att utläsa i domarna med avsikt att göra den mätbar och verifierbar. Kodschemat 

är även utformat så att kvalitativ information som belyser förövarnas tillvägagångssätt 

dokumenteras. Plats har även lämnats för övrig information vilket ger möjlighet att samla 

ytterligare material av mer kvalitativ karaktär som vid genomläsning uppfattas kunna beskriva 

de kvantitativa uppgifterna mer ingående.  

Kodschemat är delvis baserat på tidigare forskningsresultat (se Shannon, 2008). Med 

utgångspunkt i incidentrapporter från den svenska polisen beskriver Shannon olika strategier 

som förövare använder för att begå sexuella övergrepp mot barn på internet. Vid presentation 

av tillvägagångssätt delade Shannon in förövarna i två grupper; förövare som endast har 

kontakt med offret online respektive förövare som har kontakt med offret både online och 

offline. I on/offlinegruppen påvisade 64% (n = 29) att offret kände vänskap och kärlek till 

förövaren. Vidare erbjöd 7% (n = 13) av onlineförövarna och 27% (n = 12) av 

on/offlineförövarna offren betalt för sexuella tjänster. Av onlineförövarna använde 16% (n = 

29) utpressning och 5% (n = 9) utövade hot i annan form mot offret. Motsvarande siffror för 

on/offlinegruppen var 7% (n = 3) för utpressning och 9% (n = 4) för hot.  

Vid konstruerande av det egna kodschemat användes vänskap/kärlek och betalning som två 

enskilda kategorier medan utpressning och hot slogs samman till en gemensam kategori. 

Sammanslagningen gjordes för att det konstaterades vid provkodning att det var svårt att skilja 

dessa åt. Shannon (2008) dokumenterade också huruvida förövaren exponerade sig sexuellt 

för offret via webbkameran. Resultatet visade att 24% (n = 43) av onlineförövarna och  7% (n = 

3) av on/offlineförövarna exponerade sig. Shannon hade också en kategori för förövare som 

skickade sexuella bilder till offret, 13% (n = 23) för online och 23% (n = 10) för on/offline. 

Tillföljd av ett litet urval har dessa kategorier slagits samman i kodschemat för föreliggande 

studie.  
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Förfarande, online/ offline 

Tillföljd av ett begränsat urval delades domarna in i online och offline beroende på förövarnas 

tillvägagångssätt. Vid ett större urval hade det varit möjligt att utöver online och offline ha 

ytterligare en gupp där förövare som haft kontakt både online och offline hade separerats och 

hanterats som en enskild grupp. I föreliggande studie har dessa förövare inkluderats i endera 

online eller offline beroende på hur det huvudsakliga tillvägagångssättet varit. I online gruppen 

inkluderades samtliga domar där förövarna i huvudsak utnyttjat barn för sexuell posering via 

internet. Även de förövare som groomar sina offer på internet för att sedan träffa dem har 

inräknats om poseringen övervägande skett online. Oavsett om förövarna kännt offret eller ej 

har de inkluderats.  I offline gruppen har förövare som utnyttjat barnet för sexuell posering 

främst offline inkluderats.  

Ålder 

Förövarens ålder vid dom/ brott har endast beräknats utifrån födelseår samt år för dom/ brott 

och ingen hänsyn har tagits till månad vilket gör att beräknad ålder i vissa fall kanske ej har 

uppnåtts. Vid beräknande av offrets ålder har större vikt lagts då det är av betydelse huruvida 

offret är under 15 respektive 18 år eller ej. Då det endast framkommit att offet var under 15 år 

respektive under 18 år har åldern bestämts till 14 respektive 15 år. Offrets ålder framkommer 

oftast uttryckligen skriftligt i den löpande texten vilket säkerställt offrets ålder i de flesta fall.  

Vissa förövare har fler än ett brottsoffer vilket gjort att ett typvärde av offrens ålder har 

dokumenterats. Typvärdet är det mest frekventa värdet. Vid fler typvärden har det lägsta 

värdet dokumenterats.  

Brottsrubricering 

Vid de tillfällen förövaren gjort sig skyldig till utnyttjande av barn för sexuell posering  fast av 

olika grad [försök, normal, grov] har den grövsta rubriceringen kodats. 

Placering i stage modellen 

Gottsschalk (2011b) påtalar själv att stagemodellen för onlinegroomers måste valideras både 

teoretiskt och empiriskt samt att det  det finns ett behov av att ha tydliga riktmärken för vilket 

innehåll de olika stadierna ska omfattas av. I föreliggande studie har egna kriterier formulerats 

som stöd för att placera in förövarna i de olika stegen i modellen (se Tabell 1). De olika 

stödpunkterna är baserade på den information som beskriver de olika stegen i Gottschalks 

(2011b) presentation och presenteras nedan. Eftersom det inte finns några strikta steg att följa 

sedan tidigare har en helhetsbild bedömts.  
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   Tabell 1. Egenskapade kategorier baserade på information i stagemodell  
   för onlinegroomers skapad av Gottschalk (2011b) 

Steg i stagemodellen Kodningskategorier 

Steg 1, Onlinekonsument Pornografiska bilder 

 Eventuellt oavsiktlig åtkomst 

 Eget bruk 

 Sexuell dragning till barn 

Steg 2, Onlinekommunikatör Aktivt sökande av pornografiska bilder 

 Nätverkande utan syfte att organisera träff 

Steg 3, Onlineorganisatör Organisera möten/ grooming 

 Övergrepp på familjemedlem 

Steg 4, Onlineproducent Spelar in och registrerar sexuella övergrepp 

 Distribuerar sexuella bilder/ filmer på nätet 

 Eventuell ekonomisk vinning 

 

För att passa in i steg 1 ( se Tabell 1) räckte det inte med att bilderna använts för eget bruk 

eftersom detta förekommer även i andra steg. Däremot har det räckt med ett tydligt uttalat 

intresse för barn då detta betraktats som varaktigt. Likaså har det inte räckt med att förövaren 

aktivt sökt pornografiska bilder för att passa in i steg 2 utan fokus har legat på nätverkande 

utan syfte att organisera träff. För steg 3 har det krävts att förövaren groomat barn. Övergrepp 

på familjemedlem räckte inte för att uppfylla Gottschalks (2011b) beskrivning av organisatör. 

Vidare har det i steg 4 inte räckt med att förövaren har spelat in övergreppen för att ses som 

en producent men det krävs heller inte att det ska finnas en ekonomisk vinning. En förövare 

kan exempelvis byta övergreppsbilder med andra förövare för egen njutning och ändå passa in 

i steg 4.  

Statistisk analys 
Samtliga statistiska analyser genomfördes med IBM SPSS Statistics 21. För att statistiskt 

kontrollera kodformulärets interbedömarreliabilitet ombads en kriminologstudent att koda 

25% av domarna. Ett slumpmässigt urval gjordes där 10 onlinedomar och 7 offlinedomar 

valdes ut, 25% från varje grupp. Graden av överensstämmelse testades genom Intraclass 

Correlation Coefficient [ICC] för de kvantitativa variablerna och Kappa Measure of Agreement 

[Kappa] för de kvalitativa variablerna. ICC är beräknad för den exakta samstämmigheten 

[Absolute agreement] med en Two way mixed model. Val av modell grundas på att val av 

bedömare var förutbestämt medan urvalet var gjort slumpmässigt. Ett ICC-värde kan variera 

mellan -1 och 1 där 1 betyder att samstämmigheten mellan bedömarna är exakt. Cicchetti 

(1994) använde följande gränsvärden: bristfällig < 0.40, tillfredsställande; 0.40 - 0.59, bra; 0.60 

- 0.74, utmärkt; 0.75 - 1.00.    

Tolkning av Kappa-värdet kan skilja sig något åt i litteraturen men ju högre kappakoefficienten 

desto starkare överensstämmelse. Pallant (2010) gör följande värdering κ = 0.5 är måttlig 

överensstämmelse, κ = 0.7 motsvarar god överensstämmelse och κ > 0.8 representerar mycket 

god överensstämmelse.  

För att besvara studiens syfte användes oberoende t-test och χ2-test. T-test användes för att 

fastställa huruvida det förelåg någon skillnad mellan online- och offlineförövarna då variabeln 
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var kontinuerlig (Pallant, 2010). Effektstorleken presenteras med Eta squared där riktlinjerna 

för styrkan är 0.01 = liten effekt, 0.06 = medel effekt och 0.14 = stor effekt.  

Då data befanns på nominalskalenivå användes χ2-test. Vid 2x2-tabeller användes det 

korrigerade värdet [Yates Correction for Continuity] och då det förväntade värdet understeg 

fem användes Fisher’s Exact Probability Test. Eftersom urvalet var litet fick variablerna ibland 

dikotomiseras för att de förväntade frekvenserna skulle överstiga fem. Signifikansen redovisas 

på följande nivåer: p <.05., p <.01 och p <.001. Effektstorleken presenteras vid 2x2 tabeller 

med Phi koefficient och vid större tabeller används Cramer´s V. Styrkan på effekten för phi 

koefficienten anses liten vid ett phi-värde på 0.10, medelstor vid 0.30 och stor effekt vid 0.50 

(Pallant, 2010). Styrkan för Cramer´s V fungerar något annorlunda (se Pallant, 2010) då den tar 

hänsyn till antal frihetsgrader vilket gör att talet ett måste subtraheras från antalet kategorier i 

radvariabeln (R-1) och likadant för kolumnvariabeln (C-1). Det lägsta värdet påvisar sedan 

vilken effektindelning som skall användas. I föreliggande studie har det lägsta värdet för R-1 

eller C-1 varit 1 (två kategorier) och följande indelning har använts: liten = 0.01, medel = 0.30, 

stor = 0.50.  

Begränsning 

De statistiska analyserna har försvårats av att vissa variabler i kodschemat (se bilaga) inte 

framkommer i alla domar. Det går således inte att veta om variabeln inte existerade och var att 

betrakta som ett internt bortfall eller om den existerade och hade kunnat dokumenteras om 

domarna varit mer beskrivande. Det så kallade interna bortfallet i studien varierade mellan 0-

95% där det största bortfallet förekommer där faktorer inom kategorierna tillvägagångssätt 

och typ av betalning har bedömts. Att bedöma placering i stagemodellen för onlinegroomers 

visade sig också vara komplicerat, vilket försvårade möjligheten till statistiska analyser.  

Etiska aspekter 
Domar är offentliga handlingar med grund i offentlighetsprincipen och det är därför möjligt för 

envar att begära ut dessa från domstolarna och använda dem i forskningsarbete. Denna rätt 

gäller inte om handlingarna innehåller uppgifter för vilka gäller sekretess enligt offentlighets- 

och sekretesslagen (SFS 2009:400). Enligt den gäller exempelvis sekretess för personuppgift 

om det kan antas att ett utlämnande skulle medföra att uppgiften behandlas i strid med 

personuppgiftslagen (SFS 1998:204). I domarna som ligger till grund för studien är offren/ 

målsägarna i samtliga fall minderåriga och skyddade av sekretesslagen. Detta innebär att 

varken namn eller personnummer är synliga och individerna är svåra att identifiera. 

Förövarnas namn, adress och personnummer finns tillgängliga vilket gör att materialet 

avidentifierats och kodats.  För att ytterligare avidentifiera förövarna presenteras resultaten i 

så stor utsträckning som möjligt på gruppnivå. All information som kan äventyra deltagarnas 

framtida säkerhet måste hållas konfidentiell (se Denscombe, 2009) och för att studien ska 

anses vara etiskt försvarbar ska deltagarna inte kunna påverkas negativt (Denscombe, 2004). 

För att i möjligaste mån säkerställa detta förvaras det fysiska materialet inlåst och 

datamaterialet är lösenordskyddat.  
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Resultat 

Interbedömarreliabilitet för kodformuläret 
Kodformulärets (se bilaga) interbedömarreliabilitet (se Tabell 2) kan enligt Cicchettis (1994) 

indelning för ICC-värdet samt Pallants (2010) värdering av Kappa-värdet betraktas som utmärkt 

respektive mycket god då samtliga värden ligger över 0.8 och vid bedömning av flera variabler 

råder full samstämmighet. Fullständig överensstämmelse förelåg exempelvis vid indelningen i 

de olika förövargrupperna som baseras på huruvida brottet begåtts övervägande online eller 

offline. Detta ses som mycket positivt eftersom det i vissa domar förekommit både online och 

offline kontakt och en noggrann granskning om var själva poseringsbrottet ägt rum varit 

nödvändig. En annan variabel som trots sina kriterier krävt en sammanfattad bedömning är 

hur förövarna ska placeras in i stagemodellen för onlinegroomers. Eftersom variabeln är av 

särskild vikt för studien är det värt att notera att även denna variabel påvisade god 

interbedömarreliabilitet med ett Kappa värde på 0.919 (p < .001).                                                                     

 Tabell 2. Interbedömarreliabilitet för variablerna i kodformuläret baserat på två bedömare  
 av 25% (n =17) av tingsrättsdomarna rörande män som gjort sig skyldiga till poseringsbrott 

Variabel Kappa ICC Sig 

Online/Offline 1.0  *** 
Förövarens ålder vid dom  1.0 *** 
Förövarens ålder vid brott  1.0 *** 
Tidigare dömd 1.0  *** 
Medborgarskap 1.0  *** 
Antal målsägare i aktuell dom  1.0 *** 
Antal målsägare poseringsbrott  0.999 *** 
Kön målsägare poseringsbrott 1.0  *** 
Offrets ålder vid dom  1.0 *** 
Offrets ålder vid brott  0.998 *** 
Förövarens relation till offret 0.908  *** 
Förövarens kontaktsätt med offret    
Internet 1.0  *** 
Mobil 0.881  *** 
Verklighet 0.901  *** 
Förövarens tillvägagångssätt    
Betalning 1.0  *** 
Hot 0.858  *** 
Kärlek 1.0  *** 
Tjat 0.866  *** 
Typ av betalning    
Alkohol/cigaretter 0.821  *** 
Kontantkort/busskort 1.0  *** 
Pengar 1.0  *** 
Skor/kläder 1.0  *** 
Förövaren sade sig vara man/kvinna 1.0  *** 
Typ av bilder från offret    
Fotografier 0.887  *** 
Filmer 0.855  *** 
Realtid webbkamera 0.887  *** 
Förövarens syfte med bilderna 0.832  *** 
Placering i Stagemodellen 0.919  *** 
Antal steg – lägg till i kodschema  0.931 *** 
Anmälare 1.0  *** 
Domslut 1.0  *** 
Antal begångna brott  1.0 *** 
Brottsrubricering 1.0  *** 
Påföljd 1.0  *** 

 Notera: 
 

*p ≤ .05 **p ≤ .01. ***p ≤  .001  ns = icke signifikant 
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Likheter och skillnader mellan förövare som utnyttjar barn för sexuell 

posering online och förövare som gör det offline 
Av männen (N = 67) som dömdes för utnyttjande av barn för sexuell posering mellan åren 2009 

och 2013 bedömdes 58,2% (n = 39) vara onlineförövare, vilket innebär att de till största delen 

har begått sina brott på internet. Här inkluderas förövare som har begått poseringsbrott på 

internet även om kontakten har lett vidare till offlinekontakt och våldtäkt (n = 9). De 

resterande 41,8% (n = 28) bedömdes vara offlineförövare och utnyttjat barnen för sexuell 

posering huvudsakligen utanför internet. Här inkluderas även de förövare som träffat barnet 

på internet men där poseringsbrottet skett offline (n = 6). I de aktuella tingsrättsdomarna kan 

samma förövare gjort sig skyldig till flera poseringsbrott, vilket gjort att den grövsta 

rubriceringen innefattats (se Tabell 3).  

I de aktuella domarna förekom det också att förövarna gjort sig skyldiga till ytterligare brott 

utöver poseringsbrotten. Ett χ2-test påvisade att signifikant fler av onlineförövarna 25,6% (n = 

10) dömdes uteslutande för utnyttjande av barn för sexuell posering i jämförelse med 

offlineförövarna 3,6% (n = 1), χ2 (1, N  = 67) = 4.29, p < .05, phi = 0.29. Detta innebär således 

att procentuellt sett var det färre av onlineförövarna 74,4% (n = 29) än av offlineförövarna 

96,4% (n = 27) som dömdes för minst ett ytterligare brott. Sammanlagt för de båda grupperna 

handlade det om 110 övriga brott där endast 10 brott saknade anknytning till poseringsbrotten 

(se fördelning Tabell 3).   

Tabell 3. Fördelning mellan online (n = 39) och offlineförövarnas (n = 28) grövst rubricerade 
poseringsbrott och övriga begångna brott i aktuella tingsrättsdomar samt tidigare domar 

 

 

Variabler 

Total  

(N = 67) 

f(%) 

Online  

(n = 39) 

f(%) 

Offline 

(n = 28) 

f(%) 

 

 

χ2 

 

 

siga 

Utnyttjande av barn för sexuell posering      

Försök 6 (9,0) 6 (15,4) 0 (0,0)  ------ ----- 

Normalgrad 46 (69,0) 24 (61,5) 22 (78,6) ------ ----- 

Grovt 15 (22,0) 9 (23,1) 6 (21,4) ------ ----- 

Brott utöver poseringsbrott      

Grooming 1 (1,5) 1 (2,6) 0 (0,0) ------ ----- 

Ofredande 24 (35,8) 17 (43,6) 7 (25,0) 1.71 ns 

Barnpornografi 26 (38,8) 11 (28,2) 15 (53,6) 3.41 ns 

Våldtäkt 20 (29,9) 6 (15,4) 14 (50,0) 7.75 ** 

Sexuellt övergrepp 12 (17,9) 3 (7,7) 10 (35,7) 6.49 ** 

Sexuellt utnyttjande 6 (9,0) 3 (7,7) 3 (10,7) ------ ----- 

Köp av sexuell handling av barn 4 (6,0) 2 (5,1) 2 (7,1) ------ ----- 

Olaga hot 3 (4,5) 2 (5,1) 1 (3,6) ------ ----- 

Utpressning 2 (3,0) 1 (2,6) 1 (3,6) ------ ----- 

Misshandel 2 (3,0) 0 (0,0) 2 (7,1) ------ ----- 

Övriga brottc 10 (14,9) 5 (12,8) 5 (17,9) 0.05 nsb 

Tidigare domar utöver aktuell dom 20 (29,9)  15 (38,5) 5 (17,9) 2.39 ns 

  a. *p ≤ .05 **p ≤ .01. ***p ≤  .001  ns = icke signifikant  
  b. Fisher’s Exact Probability Test 
  c. Kategorin övriga brott består av olovligt anskaffande av alkoholhaltiga drycker, förtal,  
  utpressning, häleri, olovligt förfogande, skadegörelse, vårdslöshet i trafik, olaga tvång,  
  övergrepp i rättssak, koppleri, medhjälp till misshandel, stämpling till våldtäkt och anstiftan  
  av grovt sexuellt övergrepp mot barn. 
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Anmälare  

I 33 av domarna framkom vem som polisanmält förövaren. Utöver vuxna i barnens närhet 

såsom föräldrar, syskon och skolpersonal finns det även exempel där administratörer för den 

sociala nätverkssidan Bilddagboken tagit kontakt med rikskriminalpolisen och anmält en 

användare då han bland annat lockat unga tjejer att sälja sina underkläder. Den svenska 

polisen har även kontaktats av tysk polis som tipsade om ett nätverk gällande barnpornografi. 

Det som betecknas som ”annan anmälare” i kodschemat (se bilaga) visade sig vara syskon till 

offret samt nära anhörig till förövaren. För att undersöka huruvida det förelåg någon 

signifikant skillnad mellan vem som anmälde onlineförövarna och vem som anmälde 

offlineförövarna genomfördes χ2-tester. För att göra grupperna jämförbara dikotomiserades 

variablerna till en ”offergrupp” där offret och dess anhöriga stod som anmälare och en grupp 

med ”övriga anmälare” omfattande internetsida, socialtjänst, polis, skolpersonal, förövare och 

förövarens anhörig.  Ett Fisher´s Exact Test påvisade ingen signifikant skillnad avseende vem 

som polisanmälde online respektive offlineförövarna, χ2(2, N = 67) = 2.56, p = ns. Barnet eller 

dess anhöriga anmälde 30,8% (n = 12) av onlineförövarna och 50,0% (n = 14) av 

offlineförövarna. Vidare anmäldes 12,8% (n = 5) av onlineförövarna och 7,1% (n = 2) av 

offlineförövarna av gruppen ”övriga anmälare”.  

Påföljd 

Innan de statistiska analyserna genomfördes dikotomiserades påföljdsvariablerna där 

påföljden delades in i grupperna frihetsberövande påföljder [fängelse, rättspsykiatrisk vård, 

ungdomsvård] respektive övriga påföljder som inte var frihetsberövande [ungdomstjänst, 

villkorlig dom, skyddstillsyn, böter]. Resultatet av χ2-testet var signifikant och påvisade att typ 

av påföljd skiljde sig åt mellan de som agerade online och de som agerade offline, χ2(1, N = 67) 

= 10.95, p < .001. phi = -0.44.  Av onlineförövarna dömdes 38,5% (n = 15) till frihetsberövande 

påföljder vilket var mer sällan än de som agerade offline där 82,1% (n = 23) dömdes till samma 

påföljd. Resultatet av ett χ2-test påvisade en signifikant skillnad mellan huruvida förövarna 

föreskrevs att genomgå kriminalvårdens behandlingsprogram ROS χ2(1, N = 67) = 4.17, p < .05, 

phi = 0.29.   Av onlineförövarna dömdes 30,8% (n = 12) till att genomföra ROS i jämförelse med 

7,1% (n = 2) i offline gruppen. Vid fängelsedom varierade tiden för påföljd mellan 2 månader 

och 8 år. Ett oberoende t-test genomfördes för att jämföra skillnaden i påföljdstid i antal 

månader mellan online- och offlineförövarna. Resultatet påvisade ingen signifikant skillnad i 

påföljdstid mellan onlineförövare (M = 31.21 månader, SD = 26.94) och offlineförövare (M = 

33.57 månader, SD = 23.93; t (35) = - 0.28, p = ns. Storleken på skillnaden i medelvärde 

(medelvärdesskillnad = - 2.35, 95% CI: - 19.62 till 14.92) var väldigt liten (eta squared = 0.002). 

Likheter och skillnader i ålder och offer 

Eftersom förövarna kan vara dömda för brott utöver utnyttjande av barn för sexuell posering 

kan samma förövare ha fler offer än de som utsatts för poseringsbrott. Detta innebär att i de 

aktuella domarna hade förövarna (N = 67) tillsammans 438 offer (M= 6.54, SD= 12.61, R= 1-67 ) 

av dessa hade 357 (M= 5.33, SD= 9.71, R= 1-45) blivit utnyttjade för sexuell posering. Vanligast 

för både onlineförövarna 43,6% (n = 17) och offlineförövarna 42,9% (n = 12) var att de endast 

hade ett offer. Fördelningen mellan online och offline presenteras i Tabell 4. Av de 357 offren 



Utnyttjande av barn för sexuell posering 
 
 

23 
 

var 3% (n = 11) pojkar och de resterande 97% (n = 347) var således flickor. Av pojkarna var 18% 

(n = 2) utsatta för sexuell posering online medan de övriga 82% (n = 9) var utsatta offline.   

För att jämföra huruvida det fanns någon skillnad mellan online- och offlineförövarnas ålder, 

deras offers ålder, åldersskillnad mellan förövare och offer samt antal offer, genomfördes t-

tester.  Resultatet av testerna presenteras i Tabell 4.  

 
Tabell 4. Jämförelse mellan online (n = 39) och offlineförövare (n = 28) avseende ålder och antal offer baserat på 
information i tingsrättsdomar 
 
 
Variabel 

Totalt 
(N = 67) 
M (SD) 

Online 
(n = 39) 
M (SD) 

Offline 
 (n = 28) 

M (SD) 

 
 

df 

 
 

t 

 
 

p 

Förövarens ålder vid brott 32,0 (11,6) 28,9 (12,2) 36,4 (9,3) 65 -2,72 ** 
Offrets ålder vid brott 12,1 (2,6) 12,2 (2,2) 12,1 (3,1) 65 0,17 ns 
Åldersskillnad mellan offer och 
förövare 

19,9 (12,0) 16,7 (12,3) 24,3 (10,3) 65 -2,66 ** 

Antal offer oavsett brott 6,5 (12,6) 8,6 (15,6) 3,7 (5,6) 49 1,79 ns 
Antal offer poseringsbrott 5,3 (9,7) 6,9 (12,0) 3,1 (4,0) 49 1,82 ns 

Notera: 
 

*p ≤ .05 **p ≤ .01. ***p ≤  .001  ns = icke signifikant 

I jämförelse med offlineförövarna var onlineförövarnas medelålder signifikant lägre (se Tabell 

4). I onlinegruppen ingick de allra yngsta förövarna som var mellan 15 – 20 år (n = 11) medan 

alla i offlinegruppen var 21 år eller äldre. Dock ingick också den äldsta förövaren på 64 år i 

onlinegruppen. 
 

För att materialet vid jämförelse av relation mellan förövare och offer skulle uppnå kriterierna 

för ett χ2 – test och inte ha ett förväntat värde som understeg fem, uteslöts onlineförövare 

som hade både okända och kända offer (n = 2). Fall där informationen inte framkom i domarna 

uteslöts också och omfattade både onlineförövare (n = 5) och offlineförövare (n = 1). Vid 

jämförelse mellan onlineförövarna (n = 32) och offlineförövarna (n = 27) påvisades att 

förövarna som agerade online oftare hade okända offer än de som agerade offline χ2 (1, N = 

59) = 20.50, p < .001, phi = - 0.62.  Av onlineförövarna hade 84,4% (n = 27) okända offer vilket 

motsvarade 22,2% (n = 6) för offlinegruppen. 

Likheter och skillnader i tillvägagångssätt 

En skillnad mellan de förövare som agerade online och de som agerade offline var att medan 

det i tingsrättsdomarna inte framkom något fall där förövarna som agerat endast offline ljugit 

och/ eller förskönat beskrivningen om sig själv så förekommer det flera fall bland förövarna 

som använde internet. Utifrån informationen i tingsrättsdomarna framkom att det var 

vanligast att förövarna var sanningsenliga om sin könstillhörighet 33,3% (n = 13) medan ett 

fåtal 7,7% (n = 3) utgav sig för att vara tjej och några 12,8% (n = 5) varierade och var både tjej 

och kille. Något vanligare var att förövaren använde ett fingerat namn 33,3% (n = 13) medan 

ett fåtal använde sitt eget 15,4% (n = 6) eller varierade 7,7%  (n = 3).  

En annan skillnad som framkom i domarna var att i jämförelse med offlineförövarna försökte 

onlineförövarna på ett snabbt sätt nå ut till tusentals potentiella offer på kort tid. Exempelvis 

skickade en onlineförövare en och samma raggningsreplik vid 1903 tillfällen under en 

månadstid. Ett av smeknamnen på internet hade under ett års tid sökt kontakt med andra 
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personer vid 14 222 olika tillfällen i syfte att komma i kontakt med yngre flickor. En annan 

förövare hade ett par tusen e-postadresser varav 500 unika. 

I domarna framkom att 28,2% (n = 11) av onlineförövarna uppvisade ett exhibitionistiskt 

beteende för offret vilket motsvarade 17,9% (n = 5) av offlineförövarna, en skillnad som inte 

var signifikant, χ2 (1, N = 67) = 0.48, p = ns. Onlineförövarna skickade sexuella bilder via sms, 

mms eller visade sig nakna eventuellt masturberande i webbkameran för barnet, ett beteende 

som inte framkommer i samma omfattning och beskrivning i domarna för offlineförövarna. 

Gemensamt för online- och offlineförövarna var att de fick offren att posera genom att 

exempelvis få barnen att tro att de hade en nära vänskaps eller kärleksrelation med förövaren. 

Förövarna kunde också genom övertalning och tjat, hot eller genom att betala offret, få sin 

vilja igenom. För att utreda huruvida det förelåg någon skillnad mellan onlineförövarnas och 

offlineförövarnas tillvägagångssätt genomfördes χ2-tester (se Tabell 5).  

Tabell 5. Fördelning av tillvägagångssätt och betalningstyp mellan online- och offlineförövarna efter vad som 
framkommit i tingsrättsdomarna 

a. *p ≤ .05 **p ≤ .01. ***p ≤  .001  ns = ej signifikant  
b. Fisher’s Exact Probability Test 

Vänskap/ Kärlek 
Att som förövare utnyttja offrets behov av vänskap och kärlek för att få sin vilja igenom är 

något som förekommer hos både online- och offlineförövarna (se Tabell 5). Domarna beskriver 

hur framförallt onlineförövare får barnet att känna sig speciell genom att ge denne 

komplimanger, vara snäll, lyhörd och intressera sig för deras skolgång, hälsa och intressen. 

Offlineförövaren kunde också visa intresse genom att ställa upp med läxläsning och etablera 

kontakt med offrets familj för att få en naturlig närhet till barnet. Tillskillnad från 

onlineförövarna kunde det för offlineförövarna också handla om pojkvänner eller kompisar 

som lät dokumentera när de själva eller någon annan hade sex med offret på förövarens 

villkor.  

Tjat/övertalning 

I tingsrättsdomarna beskrivs hur både onlineförövarna (n = 10) och offlineförövarna (n = 5) 

genom övertalning och tjat får offren att tillslut ge efter och posera sexuellt inför dem (se 

Tabell 5). En av onlineförövare lyckades övertala offret att installera Team Viewer ett program 

som ger förövaren åtkomst till offrets dator. I förövarens dator kunde polisen sedan hitta 113 

filer överförda med Team Viewer från offrets dator. 

 Total (N = 67) 
f (%) 

Online (n = 39) 
f (%) 

Offline (n = 28) 
f (%) 

 
X2 

 
Sig.a 

Vänskap/ kärlek 15 (20,9) 7 (17,9) 7 (25,0) 0.49 ns 

Tjat/övertalning 15 (22,4) 10 (25,6) 5 (17,9) 0.57 ns 

Hot 20 (29,9) 13 (33,3) 7 (25,0) 0.54 ns 

Betalning 19 (28,4) 8 (20,5) 11 (39,3) 1.98 ns 

Typ av betalning      

Pengar 14 (73,7) 7(87,5) 7 (63,6) 4.90 ns 

Alkohol/ Cigarett 7 (36,8) 2 (25,0) 5 (45,5) 1.62 nsb 

Skor/kläder 3 (15,8) 0 (0,0) 3 (27,3) 4.37 nsb 

Busskort/kontantkort 5 (26,3) 1 (12,5) 4 (36,4) 3.24 nsb 
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Hot 

Både online- och offlineförövarna använder sig av hot för att få sin vilja igenom (se Tabell 5). 

När onlineförövaren (n = 13) erhållit poseringsbilder/ filmer på barnen är barnen i underläge 

och förövaren kan genom hot tvinga barnen att utföra fler poseringar eller andra sexuella 

tjänster. Det finns exempel på där förövaren hotat med att lägga ut bilderna på porrsidor eller 

skicka dem vidare till exempelvis familjemedlemmar. För att förstärka hotet använder 

förövaren information som han funnit på nätet, exempelvis genom att tala om vad offrets 

mamma heter och vilket telefonnummer hon har. Barnet förstår då att förövaren menar allvar 

och går med på hans krav. Även när det gäller beskrivningen av hur förövarna använder hot är 

tillvägagångssättet något mer varierande bland offlineförövarna(n = 7). Här beskrivs hur en 

förövare hotar sitt offer med att han ska använda gas eller brinnande olja för att ha ihjäl offret 

om han inte får filma när hon våldtas av andra män. En styvpappa tvingade sin styvdotter att 

skicka poseringsbilder till honom och hotade med våldtäkt. I likhet med onlineförövarna 

hotade han också med att lägga ut de material han anskaffat under våldtäkterna på internet.  

Betalning 

Att betala offret är också ett alternativ som förekommer både bland online- och 

offlineförövarna (se Tabell 5). En likhet mellan online (n = 8) och offlineförövarna (n = 11) som 

erbjuder sina offer betalning för att utföra sexuell posering är att offren tillviss del är 

medvetna om vad som väntas. Ett offer besvarade exempel en annons hon sett på internet. En 

skillnad som framkommer i domarna är att onlineförövarnas offer får betalt för att agera 

online framför webbkameran medan det för offlineförövarens offer inte sällan handlar om att 

få betalt för att utföra sexuella tjänster som dokumenteras.  

Stagemodellen för onlinegroomers 
Utifrån den information som finns dokumenterad i tingsrättsdomarna har en bedömning gjorts 

om var i stagemodellen för onlinegroomers förövarna befinner sig vid dom (se Tabell 6). 

Stagemodellen bygger på att förövaren inleder sin internetbrottslighet på en låg, mindre 

allvarlig, nivå för att över tid eskalera, bli grövre och förflyttas från online till offline 

(Gottschalk, 2011b).  Eftersom förövarna kan befinna sig i flera steg samtidigt så har det som 

av Gottschalk anses vara det grövsta steget använts då förövaren klassificerats och placerats in 

i stagemodellen.  Resultatet påvisade att av förövarna (N = 67) placerades 73,1% (n = 49) in i 

stagemodellen. Av de förövare som utifrån informationen i tingsrättsdomarna inte kunde 

placeras in i stagemodellen agerade 1,5% (n = 1) online medan de övriga 25,4% (n = 17) 

tillhörde offlinegruppen. Gemensamt för denna grupp var att alla hade kända offer.  

Eftersom en förövare i ett visst steg i modellen inte nödvändigtvis måste ha genomgått tidigare 

steg (Gottschalk, 2011b) har det utifrån informationen i tingsrättsdomarna gjorts ett försök att 

bedöma hur många steg i stagemodellen förövaren befunnit sig i inklusive det nuvarande (se 

Tabell 6).  I Tabell 6 presenteras också vilka kriterier förövarna uppfyllt för att bedömas ha 

befunnit sig i de olika stegen. Av de förövare som kunde placeras in i stagemodellen (n = 49) 

var det 65,3% (n = 32) som endast kunde placeras in i ett av stegen. I 24,5% (n = 12) av fallen 

kunde förövarna placeras in i två av stegen och 8,2% i tre av stegen. Resterande 2% (n = 1) 

bedömdes ha varit i samtliga fyra steg. Ett oberoende t-test genomfördes för att jämföra antal 
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steg förövarna placerats in i beroende på om de agerat online eller offline. Resultatet påvisade 

ingen signifikant skillnad mellan antal steg för onlineförövarna (M = 1.37, SD = 0.63) och 

offlineförövare (M = 1.82, SD = 0.98; t (47) = -1.82, p = ns. Storleken på skillnaden i medelvärde 

(medelvärdesskillnad = - .45, 95% CI: - .95 till .05) var måttligt stor (eta squared = 0.06). 

Av de förövare som kunde placeras in i stagemodellen (n = 49) bedömdes de flesta förövare 

63,3 % (n = 31) vara onlinekommunikatörer och befinna sig i steg 2. Detta motsvarar 76,3% (n = 

29) i onlinegruppen respektive 18,2% (n = 2) i offlinegruppen. Samtliga uppfyllde kriteriet 

”nätverkande utan syfte att organisera träff”. Av onlinekommunikatörerna bedömdes också 

10,5% (n = 4) ”aktivt söka sexuella övergreppsbilder”. Av förövarna (n = 31) i steg 2 bedömdes 

fyra även ha varit i steg 1 det vill säga att de hade både påvisat en sexuell dragning till barn och 

bedrivit nätverkade utan syfte att organisera träff. Något som dock talar emot stagemodellen 

är att två av dessa förövare hade sexualbrottsdomar sedan tidigare där den ena var dömd för 

sexuellt umgänge med barn samt sexuellt utnyttjande av underårig och den andra var dömd 

för våldtäkt mot barn och innehade ett flertal åtalsunderlåtanden för sexuellt ofredande.  

I steg 3 fanns 20,4% (n = 10) av förövarna. Dessa bedömdes vara onlineorganisatörer där nio 

(90%) uppfyllde kriteriet ”organisera möten/ grooma barn” och endast en förövare uppfyllde 

kriteriet för ”övergrepp mot familjemedlem”. Av onlineorganisatörerna (n = 10) uppfyllde 70% 

(n = 7) kriterier i både steg 2 ”nätverkande utan syfte att organisera träff” och steg 3 

”organisera möten/ grooma barn”. En av dessa uppfyllde även kriteriet ”sexuell dragning till 

barn” i steg 1.  

Tabell 6. Fördelning av online- och offlineförövarnas högsta placering i stagemodellen för onlinegroomers 
samt fördelning av de olika kriterierna som förövarna uppvisat inom samtliga steg de bedömts vara/ha varit i. 
Antal steg förövaren befinner/ befunnit sig i vid tingsrättsdom 
 Online  

(n = 38) 
f (%) 

Offline 
 (n = 11) 

f (%) 

 
 

X2 

 
 

Sig.a 

     
Steg 1, onlinekonsument 0 (0,0) 1 (9,1)  ------  
Pornografiska bilder 0 (0,0) 0 (0,0) ------  
Eventuellt oavsiktlig åtkomst 0 (0,0) 0 (0,0) ------  
Eget bruk 0 (0,0) 0 (0,0) ------  
Sexuell dragning till barn 3 (7,9)  4 (36,4)  3.56 *b 

     
Steg 2, onlinekommunikatör 29 (76,3)  2 (18,2)  ------  
Aktivt sökande av bilder 4 (10,5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               1 (9,1)  0.00 nsb 
Nätverkande utan syfte att organisera träff 37 (97,4)  5 (54,5)  10.85 

 
***b 

Steg 3, onlineorganisatör 5 (13,2)  5 (45,5)  ------  
Organisera möten/ grooming 8 (21,1)  5 (45,5) 1.50 nsb 
Övergrepp familjemedlem 0 (0,0) 1 (9,1) 0.45 nsb 
     
Steg 4, onlineproducent 4 (10,5)  3 (27,3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ------  
Spelar in och registrerar sexuella övergrepp 4 (10,5) 2 (18,2) 0.61 nsb 
Distribuerar sexuella bilder/ filmer på nätet 4 (10,5) 3 (27,3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             1.45 nsb 
Eventuell ekonomisk vinning 0 (0,0) 2 (18,2) 3.31 *b 
     
Antal steg förövaren befinner/ befunnit sig i     

1 27 (71,1)  5 (45,5)   
2 8 (21,1) 4 (36,4)   
3 3 (7,9) 1 (9,1)   
4 0 (0,0) 1 (9,1)   

 a. *p ≤ .05 **p ≤ .01. ***p ≤  .001  ns = ej signifikant  
 b. Fisher’s Exact Probability Test 
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För att undersöka huruvida det förelåg någon signifikant skillnad mellan online- och 

offlineförövarnas placering i stagemodellen genomfördes χ2-tester. För att göra grupperna 

jämförbara och uppfylla kraven för χ2-test dikotomiserades stegen i stagemodellen till 

grupperna steg 1 och 2 respektive steg 3 och 4. Gruppen med steg 1 och 2 representerar 

således onlineaktiviteter som främst handlar om sexualbrott på internet utan syfte att träffa 

offret offline. Gruppen med steg 3 och 4 handlar om vad Gottschalk (2011b) betraktar som 

grövre brott ofta med syfte att begå sexualbrott även offline, eventuellt för att spela in och 

sprida sexuella övergrepp på internet.  

Resultatet av χ2-testet (se Figur 2) påvisade en signifikant skillnad mellan hur online- och 

offline förövarna placerades in i stagemodellen χ2(2, N = 67) = 34.53, p < .001, Cramer´s V = .72. 

Störst skillnad fanns i steg 1+2 där 76,3% av online förövarna befann sig medan motsvarande 

siffra för offlineförövarna var 27,3%. Det bör dock noteras att medan det endast var 2,6% (n = 

1) av förövarna i onlinegruppen som inte kunde placeras in i stagemodellen så var 

motsvarande siffra för offlineförövarna 60,7% (n = 17). 

 
Figur 2. Online- och offlineförövares placering i stagemodellen för onlinegroomers baserat på  
information hämtad i tingsrättsdomar 
 

I tingsrättsdomarna framkom att 14,3% (n = 7) av förövarna kunde placeras in i steg 4, 

onlineproducenten, varav samtliga uppfyllde kriterierna ”spelar in och registrerar sexuella 

övergrepp” och ”distribuerar sexuella bilder/ filmer på nätet”. Kriteriet ”ekonomisk vinning” 

uppfylldes av 28,6%  (n = 2). Om kriteriet ”ekonomisk vinning” skulle inkludera ”utbyte mot 

andra bilder/filmer” skulle ytterligare tre förövare inkluderas. En förövare var med i en exklusiv 

nätverksgrupp och ju mer pornografiskt material han laddade upp på sidan desto mer fick han 

själv ta del av. Av onlineproducenterna (n = 7) var det 85,7% (n = 6) som hade varit i minst ett 

ytterligare steg. För att visualisera hur förövarna sprider sig inom de olika stegen tydliggörs 

fördelningen i Tabell 7. Endast fördelningen för förövare i steg 4 presenteras men förövare i 

steg 3 uppvisar samma mönster. 

Tabell 7. Onlineproducenternas (n = 7) nuvarande och tidigare placering i stagemodellen  
Onlineproducenter Placering i de olika stegen* 
 Steg 1 Steg 2 Steg 3 Steg 4 

Förövare 1    X 
Förövare 2 X   X 
Förövare 3  X  X 
Förövare 4 X X  X 
Förövare 5 X  X X 
Förövare 6  X X X 
Förövare 7 X X X X 

* steg 1, onlinekonsument; steg 2, onlinekommunikatör; steg 3, onlineorganisatör och steg 4, onlineproducent 
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Diskussion  
Syftet med studien var att utifrån tingsrättsdomar redogöra för likheter och skillnader mellan 

förövare som gjort sig skyldiga till utnyttjande av barn för sexuell posering beroende på om de 

agerat online eller offline. Syftet var också att med stöd av stagemodellen för onlinegroomers 

få en uppfattning om huruvida lagförda onlineförövarna är i starten på ett kontinuum eller om 

de är lagförda offlineförövare som kompletterar sina sexualbrott med hjälp av internet.  

Resultatet är baserat på samtliga förövare (N = 67) dömda mellan år 2009 - 2013 där 

grupperna som jämförts är män som mestadels utnyttjat barnen för sexuell posering på 

internet, så kallade onlineförövare (n = 39) och de män som oftast begått poseringsbrotten 

utanför internet, så kallade offlineförövare (n = 28). I jämförelse med offlineförövarna (M = 

36.4 år) var medelåldern något lägre hos onlineförövarna (M = 28.9 år) då de hade utnyttjat 

barn för sexuell posering. Av onlineförövarna var 28,2% (n = 11) under 21 år, medan alla i 

offlinegruppen var 21 år eller äldre. Det kan dock noteras att även den äldsta förövaren 

återfanns i onlinegruppen. Ålder bland förövarna får visst stöd av tidigare forskning (se 

Blanchard et al., 2007; Neutze et al., 2011), men i Briggs et al.s (2011) studie var resultatet 

dock annorlunda då fantasidrivna sexualförövare som agerade på internet, och bland annat 

utnyttjade barn för sexuell posering, var äldre än den kontaktdrivne förövaren som försökte 

grooma barn och träffa dem i sexuellt syfte. I föreliggande studie förelåg ingen signifikant 

skillnad mellan offrens ålder hos online- och offlineförövarna. Däremot var åldersskillnaden 

mellan offer och förövare signifikant mindre mellan onlineförövare och deras offer än mellan 

offlineförövare och offer. Resultatet går emot Briggs et al.s (2011) studie där åldersskillnaden 

mellan offer och förövare inte skilde sig åt mellan de fantasidrivna förövarna och de 

kontaktdrivna.  

Vidare påvisade resultatet i föreliggande studie att de dömda onlineförövarna oftare hade 

okända offer än de dömda offlineförövarna. Detta stärks av det faktum att onlineförövarna i 

föreliggande studie sökte aktivt efter flera potentiella offer på flera olika webbsidor samtidigt i 

större utsträckning än offlineförövarna som oftare utnyttjade barn som fanns i deras direkta 

närhet. Att onlineförövarna har fler okända offer kan också förklaras med att onlineförövarna 

söker sig till okända offer på internet för att minska risken för att bli avvisade, då de har lågt 

självförtroende tillföljd av bristande intimitet och emotionell ensamhet i det ”verkliga livet” 

(jfr. Elliott et al., 2009). Att onlineförövarna oftare hade okända offer föreföll heller inte helt 

oväntat, eftersom förövare som agerar offline oftare begår brott mot familjemedlemmar (Brå, 

2007) eller stiftar bekantskap och blir vän med offret och dennes familj alternativt skaffar jobb 

som ger en legitim tillgång till barn inom exempelvis skola, kyrka eller som fosterförälder 

(Shannon, 2008).  

I de aktuella domarna för föreliggande studie var det signifikant vanligare att onlineförövarna 

uteslutande dömdes för utnyttjande av barn för sexuell posering, medan offlineförövarna 

oftare dömdes för minst ett ytterligare brott. Anledningen till detta kan vara att 

offlineförövarna signifikant oftare dömdes till kontaktbrott såsom våldtäkt och sexuella 

övergrepp vilka begicks i samband med poseringsbrotten. Tidigare studier har påvisat att 

offlineförövare oftare har kognitiva förvrängningar och sämre inlevelseförmåga än 
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onlineförövare (Bates & Metcalf, 2007; Elliott, Beech, Mandeville-Norden, & Hayes, 2009; 

Neutze et al., 2011), vilket gör att de lättare för dem att intala sig att barnet inte far illa av 

övergreppen (se Marshall & Marshall, 2000). Vidare menade Maruna och Mann (2006) att 

offlineförövarnas brottsstödjande attityd medför att situationen lättare eskalerar och de begår 

således mer allvarliga brott. Forskning tyder på att onlineförövarna kanske känner mer empati 

för offren, men de agerar i en overklig fantasivärld som de många gånger uppfattar som 

offerlös (se Bourke & Hernandez, 2009). 

Utifrån vad som kunde utläsas i tingsrättsdomarna förelåg ingen signifikant skillnad mellan 

huruvida online- och offlineförövarna hade blivit dömda sedan tidigare. Detta resultat skulle 

dock behöva verifieras utifrån polisens belastningsregister, eftersom det inte med säkerhet går 

att fastställa att tidigare brottslighet alltid framkommer i tingsrättsdomarna.  

Sammanfattningsvis kunde få signifikanta skillnader påvisas mellan de dömda online- och 

offlineförövarna. Resultatet stärks av tidigare forskning som talar i termer av att det handlar 

om en ny typ av brottslighet snarare än en ny typ av brottsling (se Bourke & Hernandez, 

2009).Det kan också konstateras att män som utnyttjar barn för sexuell posering är en 

heterogen grupp oavsett om brottet sker online eller offline.  

Stagemodell 
Gottschalk (2011b) har skapat en Stagemodell för onlinegroomers, vilken utgår från att 

internetbrottslingar inleder sin kriminalitet på en låg, mindre allvarlig, nivå för att över tid 

eskalera, bli grövre och förflyttas från online till offline. Modellen innehåller fyra steg; steg 1 

onlinekonsument, steg 2 onlinekommunikatören, steg 3 onlineorganisatören och steg 4 

onlineproducenten. Gottschalk påtalar att modellen behöver utvärderas och att det inte finns 

några fasta kriterier för de olika stegen. Resultatet i föreliggande studie är således baserat på 

egenskapade kriterier (se Tabell 1) baserade på information som presenteras av Gottschalk för 

de olika stegen. Resultatet i föreliggande studie påvisade dock att det med hjälp av de 

egenskapade kriterierna inte gick att bekräfta stagemodellens teori om eskalering.  

Resultatet i föreliggande studie påvisade att av de dömda förövarna (N = 67) kunde 73,1% (n = 

49) placeras in i stagemodellen.  Av de förövare (n = 18) som utifrån informationen i 

tingsrättsdomarna inte kunde placeras in i stagemodellen agerade 5,6% (n = 1) online, medan 

de övriga 94,4% (n = 17) tillhörde offlinegruppen. Gemensamt för gruppen som inte kunde 

placeras var att alla hade kända offer. Att offlineförövarna inte gick att placera in i modellen 

kan tänkas bero på att informationen endast inhämtats från tingsrättsdomar. Samtliga steg i 

stagemodellen har beteckningar som syftar på onlinebrottslighet och vid åtal mot 

offlineförövare där brottet skett utanför internet har en eventuell internetaktivitet kanske inte 

alltid varit av intresse att dokumentera. Ett annat alternativ är att dessa förövare helt enkelt 

inte använt sig av internet i sin brottslighet.  

Stegen i stagemodellen dikotomiserades för att det skulle vara möjligt att undersöka huruvida 

det förelåg någon signifikant skillnad mellan online- och offlineförövarnas placering i modellen. 

Resultatet påvisade en signifikant skillnad där 76,3% (n = 29) av onlineförövarna och 27,3% (n = 

3) av offlineförövarna placerades in i gruppen med förövare vars huvudsyfte inte var att träffa 
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offren (steg 1 och 2). Således placerades 23,7% (n = 9) av onlineförövarna och 72,7% (n = 8) av 

offlineförövarna i den andra gruppen (steg 3 och 4) som omfattade förövare med syfte att 

begå sexualbrott även offline, eventuellt för att spela in och sprida sexuella övergrepp på 

internet. Att onlineförövarna i större utsträckning placerades in i steg 1 och 2 förefaller ganska 

naturligt eftersom dessa förövare blivit dömda för att ha utnyttjat barn för sexuell posering på 

internet. Likaså kan det ses som naturligt att offlineförövarna i större utsträckning placerats i 

steg 3 och 4 då de använt internet för att grooma barn för att sedan utnyttja barnet för sexuell 

posering offline.  

Utifrån stagemodellen torde dock förövare som befinner sig i exempelvis steg 3 och 4 även 

befunnit sig i de tidigare stegen. I föreliggande studie genomförd utifrån tingsrättsdomar 

kunde dock inte detta bekräftas. Av de förövare (n = 7) som placerats in i det grövsta steget, 

onlineproducenterna, kunde endast en förövare placeras in i samtliga fyra steg i 

stagemodellen. För de övriga onlineproducenterna (n = 6) kunde inget mönster utläsas då alla 

förövare hade varit i olika steg. Exempelvis en förövare hade endast varit i steg 4, medan en 

annan förövare hade varit i steg 1 och 4 och en tredje hade varit i 2, 3 och 4 etcetera. Av det 

totala antalet förövare som kunde placeras in i stagemodellen (n = 49) var det 65,3% (n = 32) 

som endast kunde placeras in i ett av stegen. I 24,5% (n = 12) av fallen kunde förövarna 

placeras in i två av stegen och 8,2% i tre av stegen. Resterande 2% (n = 1) bedömdes ha varit i 

samtliga fyra steg. Förutom att ingen av onlineförövarna hade varit i samtliga fyra steg förelåg 

inga utmärkande skillnader mellan online- och offlineförövarna.  

Att förövarna inte kunde placeras in i samtliga föregående steg kan bero på bristande 

information i tingsrättsdomarna. Det kan exempelvis tänkas att fler förövare varit i steg 1 och 

kommit över pornografiska bilder mer oavsiktligt, men att detta inte varit av intresse att 

dokumentera i de aktuella fallen. Det går således inte att utesluta att det kan ha förekommit 

en eskalering, enligt Gottschalks (2011b) beskrivning. En annan möjlighet är att förövarna helt 

enkelt inte följer stegen i stagemodellen. Att förövarna inte följer stegen strikt får visst stöd av 

Wood (2013) vars studie påvisar att vissa offlineförövare kan övergå från offlinebrott till att 

begå brott online vilket är motsatt till vad Gottschalks (2011b) modell beskriver. Att resultaten 

blir olika kan förklaras av att förövarna är en heterogengrupp som kan variera sitt 

tillvägagångssätt (jfr. Briggs et al., 2011).  

Resultatet i föreliggande studie tyder på att eskaleringen inte sker såsom föreskrivs i 

stagemodellen (Gottschalk 2011b). Istället för att påvisa att onlineförövarna är i starten på ett 

kontinuum går det utifrån föreliggande resultat att anta att förövaren kan påbörja sin 

brottslighet i vilket steg som helst. Resultatet stärks av O´Brien och Webster (2011) som 

framhåller att förövarnas förflyttning genom modellens olika steg varken sker enhetligt eller 

linjärt utan snarare cykliskt, vilket inbegripandes ett mönster av anpassning, upprätthållande, 

återfall och över tid anpassning igen. O´Brien och Webster (2011) belyser vikten av 

tidsaspekten där groomingprocessen på internet kan ta minuter, timmar, dagar eller månader 

och onlineförövarna kan således förbli i de olika stegen olika länge.  

Av onlinekommunikatörerna (n = 31) i steg 2 bedömdes fyra även ha varit i steg 1, det vill säga 

att de hade påvisat både en sexuell dragning till barn och bedrivit nätverkade utan syfte att 
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organisera träff, detta torde stödja stagemodellen och dess teori om en eskalation i 

brottslighet. Vid närmare kontroll påvisades dock att två av dessa förövare hade 

sexualbrottsdomar sedan tidigare där den ena var dömd för sexuellt umgänge med barn samt 

sexuellt utnyttjande av underårig och den andra var dömd för våldtäkt mot barn och innehade 

ett flertal åtalsunderlåtanden för sexuellt ofredande. Att förövare som befinner sig i steg 2 

tidigare begått sexuella övergrepp offline talar emot stagemodellens eskalation.  

Gottschalk (2011b) menar att stagemodellen kan användas som underlag vid bedömning av 

förövarens risk för fortsatt sexualbrott. Enligt modellen finns det en förhöjd risk för att en 

förövare som tittar på barnpornografi på internet kommer att utöka sin brottslighet och 

nätverka med barn och få dem att posera sexuellt på internet. En förövare som utnyttjar barn 

för sexuell posering på internet utgör i sin tur en förhöjd risk att ta nästa steg och försöka 

grooma barnen och få dem att träffa förövaren. För den förövare som träffar barn i sexuellt 

syfte ökar risken att han även ska spela in och registrera sexuella övergrepp för att lägga ut 

dem på internet. Gottschalk (2011b) kallar detta för att förövaren eskalerar i sin brottslighet 

och att den som gör en riskbedömning bör se till förövarens tidigare handlingar för att kunna 

bedöma risken för fortsatt brottslighet.  

Att titta på en förövares bakgrund är ett vanligt förfarande vid riskbedömning (se Douglas, 

Hart, Webster, & Belfrage, 2013), men det finns dock forskning (se Marshall, 2000) som talar 

emot att en person som tittar på barnpornografi på internet skulle utgöra en ökad risk för att 

begå andra brott. Det finns till och med forskning som tyder på att en person genom att titta 

på barnpornografi kan avhålla sig från ytterligare sexualbrott (Williams, 2004). I föreliggande 

studie är samtliga förövare dömda för sexualbrott, vilket gör att den grupp av män som 

eventuellt avhåller sig från att begå sexualbrott inte är representerad i föreliggande studie. 

Resultatet tyder på att det finns ett intresse av att dokumentera och spara barnpornografiska 

bilder framförallt för eget bruk men även för att sprida bilderna. Av offlineförövarna dömdes 

53,6% (n = 15) för barnpornografibrott vid sidan av utnyttjande av barn för sexuell posering i 

samma dom. Motsvarande siffra för onlineförövarna var 28,2%  (n = 11).  

Lanning (2010) anger flera orsaker till att förövare dokumenterar och sparar barnpornografiska 

bilder. För framförallt pedofiler kan det handla om att de vill bevara bilden av offret som 

förevigt ung eftersom barnet blir oattraktiva med åldern. Vissa förövare sparar bilder som 

troféer eller souvenirer, efter att ha förgripit sig på ett barn. Bildkollektionen använder 

förövaren sedan för att tillfredsställa sig själv sexuellt, utöva utpressning mot barnet, byta 

bilder med andra förövare, eventuellt för att erhålla ekonomisk vinning samt för att minska 

barnets motstånd till att utöva sexuell posering eller kontakt. Lanning (2010) menar att när 

barnet ser fotografier på andra barn som ler när de är tillsammans med vuxna i sexuella 

situationer normaliseras bilden av kommande övergrepp.  

Eskaleringens innebörd 
Det kan vara värt att fundera på om offlinebrott per automatik måste innebära en eskalering 

eller om onlinebrott kan vara lika grova eller tillochmed grövre. Resultatet i föreliggande studie 

påvisade att förövare som agerar online begagnar samma tillvägagångssätt för att få barnen 
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att posera som de förövare som agerar offline. Tillvägagångssätten var de samma men 

användes i olika omfattning. Onlineförövarna använde hot, tjat, betalning och vänskap i nämnd 

ordning, medan betalning var vanligaste metoden för offlineförövarna. Hot och vänskap 

användes i samma utsträckning och tjat något mindre. Skillnaden i tillvägagångssätt mellan de 

båda grupperna var dock inte signifikanta. Att onlineförövarna använde sig av hot i första hand 

förefaller inte så konstigt eftersom de relativt riskfritt kan utnyttja sin anonymitet (se t.ex. 

Martellozzo, 2011) och hota barnen till lydnad (jfr. Shannon, 2008). Internet erbjuder ofta 

privat information om offret och dennes anhöriga, vilket gör det lätt för förövaren att göra 

hoten personliga. För offlineförövarna kan det tänkas att betalning är det snabbaste sättet som 

innebär minst risk att bli anmäld. Om offret erhåller betalning för att visa sig eller utföra 

sexuella tjänster som dokumenteras kan förövaren också skydda sig genom att tänka att offret 

gör det av egen fri vilja (jfr. Marshall, Anderson, & Fernandez, 1999).  

Det finns forskare (se Cooper, 2002; Taylor et al. 2000; Taylor, 2011) som menar att ett barn 

som blir utnyttjad för sexuell posering via webbkamera på internet är lika utsatt som ett barn 

som blir utsatt för samma brott offline. Shannon (2008) framhåller att det är lika viktigt att 

minimera de risker som barnen utsätts för online som de faror de möter offline. I föreliggande 

studie dömdes signifikant fler av offlineförövarna 82,1% (n = 23) till frihetsberövande påföljder 

i jämförelse med onlineförövarna 38,5% (n = 15). Detta behöver inte nödvändigtvis betyda att 

onlinebrotten behandlas som mindre allvarliga det kan också bero på att offlineförövarna gjort 

sig skyldiga till fler brott som de dömdes för samtidigt. I jämförelse med onlineförövarna 74,4% 

(n = 29) dömdes offlineförövarna 96,4% (n = 27) procentuellt sett för fler brott i de aktuella 

domarna. Signifikant fler av onlineförövarna 30,8% (n = 12) ålades att genomföra 

kriminalvårdens behandlingsprogram för sexualbrottsdömda, ROS, i jämförelse med 7,1% (n = 

2) i offlinegruppen.  

Det finns åklagare som yrkat på att förövare ska kunna dömas för våldtäkt istället för 

utnyttjande av barn för sexuell posering då förövaren via webbkamera har förmått barn att 

penetrera sig själva både vaginalt och analt (se HR mål B 304-13). Hovrätten för Nedre 

Norrland ansåg dock att det krävs att någon annan än offret utför handlingen och att en 

förövare som tittar på eller ger instruktioner endast kan vara anstiftare. Frågan om våldtäkt 

kan begås på distans har dykt upp i flera domar och svaret är ännu inte utrett, men 

Högstadomstolen har i januari i år 2015 gett ett partiellt prövningstillstånd för frågan (HD:s mål 

B 5680-14). Att frågan anses väsentlig nog för att HD ska se över den bevisar att brottet 

utnyttjande av barn för sexuell posering skall tas på största allvar och inte nödvändigtvis 

befinna sig i början på stagemodellen.  

Implikationer av studien 
De i studien framkomna resultaten stödjer stagemodellen för onlinegroomers (Gottschalk, 

2011b) avseende uppfattningen om att dömda förövare som begår sexualbrott online inte 

skiljer sig från förövare som agerar offline utan att de snarare tillhör samma grupp. Däremot 

kan resultatet i föreliggande studie inte bekräfta stagemodellens idé om att onlineförövarna är 

en del av ett kontinuum där brottsligheten startar online för att sedan eskalera till offlinebrott, 

från dator till verklighet.  Att ett flertal förövare eskalerar i sin brottslighet ses som troligt (jfr. 
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Lanning 2010) men det går utifrån föreliggande resultat inte att skönja något specifikt mönster 

för hur det skulle gå till. Istället påvisar resultatet att av förövarna som är dömda för 

utnyttjande av barn för sexuell posering har några vid lagföringstillfället begått sina 

poseringsbrott uteslutande online (n = 37), medan andra har gjort det endast offline (n = 17), 

och några har begått brott både på och utanför internet (n = 13).   

Det har inte kunnat styrkas att de offlineförövare som nyttjat internet befunnit sig i de tidigare 

stegen i stagemodellen (Gottschalk, 2011b). Detta indikerar att det istället för att vara 

onlineförövare som eskalerat sin brottslighet till offline lika gärna kan vara offlineförövare som 

nyttjar den ”nya” tekniken i sin brottslighet. Om de samlade resultaten beaktas tyder det på 

att förövare kan påbörja stagemodellen i vilket steg som helst och fortsätta till vilket steg som 

helst (se Tabell 7). Det finns också förövare som vid aktuell dom bedömts befinna sig i början 

på stegen i stagemodellen men som begått grövre sexualbrott tidigare.  

Även om det samlade resultatet i föreliggande studie talar för att det utifrån tingsrättsdomar 

inte går att bekräfta stagemodellens teori om en eskalerande brottslighet som sker stegvis så 

kan resultatet ändock komma till nytta. Ur ett riskbedömningsperspektiv kan det vara 

värdefullt att veta att både online- och offlineförövarna kan påbörja stagemodellen var som 

helst och att en person som exempelvis befunnit sig i steg 1 kan fortsätta direkt på steg 3. 

Enligt Boer, Hart, Kropp och Webster (1997) innebär upptrappning av sexbrottens frekvens och 

eller allvarlighetsgrad en ökad risk för framtida sexuellt våld. Oavsett om onlineförövarna 

eskalerar i sin brottslighet eller ej så kan det vara ett tecken på upprepad brottslighet när en 

förövare befunnit sig i flera steg i modellen.  

Denna studie aktualiserade också en fråga som på sätt och vis ifrågasätter stagemodellens idé 

om eskalerande brottslighet, nämligen om onlinebrott per automatik är mindre allvarliga än 

offlinebrott. Enligt brottsbalken går brotten att gradera men ur ett brottsofferperspektiv är 

svaret inte lika givet. I en av domarna beskrivs exempelvis ett medialt känt fall där en flicka 

suiciderade efter att ha blivit utnyttjad för sexuell posering på internet. Det synes således 

viktigt att i samband med utnyttjande av barn för sexuell posering inte betrakta internet som 

en overklig plats och skilja den från det som sker IRL [in real life], i verkligheten. Om brottet 

utnyttjande av barn för sexuell posering tillskrivs en allvarlighetsgrad som, åtminstone i vissa 

fall, kan jämställas med både groomingbrott och andra sexualbrott som begås offline så faller 

tanken om eskalering. Syftet med stagemodellen blir då snarare att beskriva olika onlinebrott 

som förövarna kan befatta sig med än att beskriva en eskaleringsväg.  

Hur ska då det framkomna resultatet implementeras? Redan vid planeringsstadiet för studien 

fanns en medvetenhet om att materialet riskerade att bli något tunt och deltagarantalet lågt. 

Ett begränsat material är ett problem då relativt outforskad mark beträds. Det som sker i 

skuggsidan på internet är dock något som behöver belysas, lyftas och diskuteras. Oavsett om 

det är polisen, skolpersonalen eller föräldern som undrar vem förövaren är, vilken intention 

han har och hur han går till väga för att uppnå sitt syfte så behövs aktuell kunskap. 

Förhoppningen med resultatet är att bidra med kunskap om förövarna och deras 

tillvägagångssätt som i förlängningen kan ligga som underlag vid diskussion om hur förövarna 

preventivt ska hindras från att utnyttja barn för sexuell posering på internet. Det har 
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konstaterats att onlineförövarna inte skiljer sig från offlineförövarna och att även om de 

använder samma tillvägagångssätt så är gruppen som helhet heterogen. Åldersmässigt handlar 

det inte bara om vuxna män som utsätter barnen för sexuell posering på internet utan även 

om barn och ungdomar.  

Förslag på preventiva åtgärder ligger utanför syftet med föreliggande studie men det kan 

konstateras att det inte är något lätt uppdrag. Syftet med stagemodellen var att ha som 

underlag vid bedömning av risk för återfall i sexualbrott. Utifrån tidigare studier (t.ex. Bourke & 

Hernandez, 2009; Dobson, 2003) går det att anta att det föreligger en risk för att en förövare 

som konsumerar barnpornografi ska eskalera i sin brottslighet. Risken för att förövaren ska 

begå offlinebrott ökar då studiet av barnpornografi kombineras med socialt nätverkande och 

chattande (Taylor, 2011). En förövare som befinner sig i stagemodellens början utgör således 

en risk för fortsatt och eskalerande brottslighet. Resultatet i föreliggande studie påvisar dock 

att det inte går att säga om brottet kommer att utgöras av att förövaren kommer utnyttja barn 

för sexuell posering online eller om han kommer att begå övergrepp offline.  

Metoddiskussion 
Vid tolkning av föreliggande studies resultat är det viktigt att beakta de metodologiska 

begränsningar som finns. Forskningsmaterialet som ligger till grund för studien utgörs av 

tingsrättsdomar, vilka är att betrakta som sekundärdata. Att använda sekundärdata innebär att 

endast den information som tingsrätten valt att dokumentera i domen finns tillgänglig. Detta 

har medfört att resultatet kan ha påverkats av att viss information inte framkommer i samtliga 

domar. I föreliggande studie påvisas detta av ett internt bortfall på mellan 0-95% där det 

största bortfallet förekommer där faktorer inom kategorierna tillvägagångssätt och typ av 

betalning har bedömts. Att bedöma placering i stagemodellen för onlinegroomers visade sig 

också vara komplicerat, vilket försvårade möjligheten till statistiska analyser. Då samma 

förövare (n = 2) hade dömts för utnyttjande av barn för sexuell posering inom samma 

tidsspann, 2009-2013, valdes att utesluta de tidigaste domarna. Det kan tänkas att om 

samtliga domar inkluderats hade exempelvis placering i stagemodellen påverkats.  

Att studera fastslagna domslut innebär också fördelar eftersom en del av informationen är 

faktisk och varken kan eller behöver analyseras igen, vilket innebär en lägre grad av 

forskarpåverkan (jfr. intervjumaterial). Detta stärks av att interbedömarreliabiliteten för 

kodformuläret påvisades vara hög med Kappa-värden som översteg 0.8 och ICC värden över 

0.9. En annan viktig aspekt är att användandet av domar som informationskälla innebär att 

endast förövare som dömts för, eller försök till, utnyttjande av barn för sexuell posering är 

inkluderade i urvalet.  

Enligt Brå (2007) är mörkertalet stort så resultatet hade kunnat bli annorlunda om fler blivit 

dömda så att urvalet blivit större. Anmälningsbenägenheten för sexualbrott är låg oavsett om 

det sker online eller offline (Brå, 2015). I tingsrättsdomarna beskrivs hur förövarna aktivt 

försvårar för offret att ens veta vem de ska anmäla genom att dölja sin identitet och låta bli att 

visa ansiktet i webbkameran. Vidare beskrivs hur förövare som agerar på internet använder 

särskilda dataprogram som förhindrar spårning och döljer deras identitet. Genom att använda 

ett sådant program blir det en ny IP-adress [internet protocol] varje gång datorn kopplas upp 
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till internet. Gottschalk (2011a) beskriver också hur förövarna döljer sin IP-adress genom att 

använda andras Wi-Fi [wireless fidelity]uppkopplingar eller proxy servrar.   

I föreliggande studie hittades få signifikanta resultat. Det är möjligt att avsaknaden av 

signifikanta skillnader mellan online- och offlineförövarna beror på ett litet urval men orsaken 

kan också vara att det helt enkelt inte existerar signifikanta skillnader. Effektstorlekarna var 

också små men tillskillnad från signifikansanalyserna påverkas inte dessa av 

stickprovsstorleken. Föreliggande studie har påvisat att onlineförövarna inte skiljer sig 

nämnvärt från offlineförövarna vilket är ett resultat som får stöd av tidigare forskning (t.ex. 

Bourke & Hernandez, 2009; O’connell 2004; Shannon, 2008) och det kan inte uteslutas att 

resultatet skulle kvarstå även med fler deltagare. Slutsatser och generaliseringar bör ändock 

göras med försiktighet.  

Framtida forskning 
Föreliggande studie är genomförd tillföljd av ett intresse att lyfta och belysa ett problem som 

är högst aktuellt, närmare bestämt män som utnyttjar barn för sexuell posering på internet. 

Att välja ett område där det råder brist på tidigare forskning och tillgängligt material försvårar 

genomförande av studien. Tillföljd av att som student vara begränsad i tillgång på material 

föreligger vissa brister som skulle kunna förbättras i framtida forskning. Tidigare studier som 

belyst liknande problem har exempelvis inte sällan haft tillgång till sekretessbelagt material 

från polisen (se Shannon, 2008) eller kriminalvården (se Bourke & Hernandez, 2009). 

Föreliggande studie hade med fördel kunnat kompletteras med sökning i polisens 

belastningsregister för att fastslå huruvida förövarna har tidigare domar då detta inte kan 

säkerställas utifrån tingsrättsdomarna. Tidigare brottslighet påverkar tolkningen av 

stagemodellens användbarhet. En förövare som begått allvarligare brott än vad han lagförs för 

har vid tillfället inte eskalerat i sin brottslighet men kanske utökat den. Detta talar då emot 

stagemodellens teori om eskalering.   För att se brottsutvecklingen för förövarna skulle det 

vara intressant att göra en longitudinell studie och följa upp förövarna som utgör urvalet i 

studien.  Om förövarna lagförs igen skulle det vara intressant att se om förövarna döms för 

samma brott eller om de eskalerat alternativt begått vad som betecknas som mindre allvarliga 

brott enligt stagemodellen.  

Eftersom föreliggande studie uteslutande har fokuserat på de förövare som har blivit dömda i 

tingsrätten så kunde det också vara av intresse om vidare forskning även kunde inkludera 

förövare som ännu inte blivit dömda, för att se om dessa skiljer sig från de som har lagförts. Av 

förklarliga skäl är det dock svårt att komma i kontakt med dessa förövare. Om det vid framtida 

forskning inte går att använda sekretessbelagd information skulle liknande studier kunna 

kompletteras med domslut som omfattar förövare som gjort sig skyldiga till grooming enligt 

BrB 6 kap. 10a §, men utan att utnyttjat barn för sexuell posering. Det kan tänkas att detta 

skulle göra att fler förövare kunde placeras in i stagemodellen och eventuellt påverka 

resultatet. Det skall dock påpekas att antalet dömda för grooming är lågt. Enligt 

Brottsförebyggande rådet (2013) lagfördes fem groomingförövare av 617 anmälda mellan 1 juli 

2009 då lagen tillkom och slutet på 2012. 
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Eftersom de dömda onlineförövarna inte synes skilja sig från offlineförövarna är det rimligt att 

vidare forskning fokuserar på de faktorer som specifikt rör internet såsom vilka åtgärder 

förövarna vidtar för att undvika upptäckt och vilka internetsidor som är av störst intresse för 

förövarna. Trots att det finns förhållandevis få dömda för utnyttjande av barn för sexuell 

posering så går det att anta att mörkertalet är stort och följaktligen också problemet. Det 

förefaller således väsentligt att fortsätta belysa denna förövargrupp för att förstå vilka de är 

och hur de agerar. En ökad kunskap kommer i förlängningen att underlätta för poliser som 

kommer i kontakt med dessa förövare och eventuellt ska bedöma risken för fortsatt 

brottslighet. Det optimala är naturligtvis att förekomma dem och veta hur brottet ska kunna 

hanteras med preventiva åtgärder. Detta ligger dock utanför syftet med denna studie men 

torde vara en förlängning av föreliggande studie och förekomma i framtida forskning.  

Slutsats 
Studien påvisade att utifrån informationen som gick att utläsa i tingsrättsdomarna kunde 

onlineförövarna inte särskiljas från offlineförövarna. Detta ger stagemodellen för 

onlinegroomers visst stöd då den menar att förövarna tillhör samma förövargrupp. Däremot 

kunde denna studie inte bekräfta stagemodellens idé om en stegvis eskalering i brottslighet 

från online till offline. Resultatet tyder istället på att onlineförövarna lika gärna kan vara 

sexualförövare som helt enkelt utnyttjar den ”nya” tekniken i sin jakt på offer. Det krävs dock 

ytterligare forskning för att utreda huruvida förövare som agerar online på internet skiljer sig 

från förövare som träffar sina offer offline samt om stagemodellens användbarhet vid 

riskbedömning för återfall i sexualbrott mot barn.  
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Bilaga  
 

Kodschema 

Förövare 
Född år:        
Tingsrätt:        
Ålder vid dom:         
Ålder vid brott:         
Tidigare dömd:   □ ja □ nej □ framgår ej  

 
Målsägare/offer 
Antal målsägare i aktuell dom:      
Antal målsägare poseringsbrott:      
Kön målsägare poseringsbrott:  □ flicka □ pojke □ båda □ framgår ej 
Målsägare poseringsbrott född:       
Målsägare poseringsbrott ålder vid brott:      
Förövarens relation till offret/offren:    □ känd □ okänd □ båda  □ framgår ej 
 
Förövarens  kontaktsätt med offret/offren före, under och/ eller efter brottet  
Internet :  □ ja □ nej □ framgår ej 

Sida:       
Mobil: □ ja □ nej □ framgår ej 

□ sms □ mms □ samtal □ webb 
Verklighet: □ ja □ nej □ framgår ej 
Förövarens tillvägagångssätt för att utnyttja offret/ offren för sexuell posering 
Metod: □ betalning □ hot □ kärlek □ övrigt 

Namn: □ eget □ fingerat  □ blandat  □ framgår ej 
Förövaren sade sig vara: □ man □ kvinna □ båda □ framgår ej  
Typ av betalning:  □ pengar □ cigaretter □ alkohol □ kläder/skor 
  □ busskort □ kontantkort  □ smycken/ smink □ framgår ej  
  Övrigt:     
  
Typ av bilder från offret   □ fotografier □ filmer □ realtid via webbkamera 
Erhållet via: □ mms □ film □ chat □ webbkamera □ på plats 
Förövarens syfte med med erhållna bilder □ eget bruk □ försäljning □ annat □ framgår ej 
Förövaren skickade bilder/ filmer/ visade sig i webbkameran:  □ ja □ nej       □ framgår ej 
Förövarens placering i Stagemodellen 
En helhetsbedömning genomförs med stöd av punkterna under de olika stegen. 

□ Steg 1 – konsument 
 Pornografiska bilder 
 Eventuellt oavsiktlig åtkomst 
 Eget bruk 
 Sexuell dragning till barn 
□ Steg 2 - kommunikatör 
 Aktivt sökande av bilder 
 Nätverkande utan syfte att organisera träff 
□ Steg 3 – organisatör 
 Organisera möten/ grooming 
 Övergrepp familjemedlem 
□ Steg 4 – producent 
 Spelar in och registrerar sexuella övergrepp 
 Distribuerar sexuella bilder/ filmer på nätet  
 Eventuell ekonomisk vinning 
□ framgår ej 
 
  

Kod:   

□ online 

□ offline 
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Tidigare steg i stage modellen      
 
Antal steg:      
  
Anmälare: □ barnet □ förälder □ förövaren  □ skolpersonal  

□ internetsidan   □ socialtjänst  □ polis□ framgår ej 
annan     

   
Domslut   
Antal begångna brott:       
 

Brottsrubricering 

Försök grovt normalgrad utnyttjande av barn för sexuell posering 
Försök grovt normalgrad  kontakt med barn i sexuellt syfte 
Försök grovt normalgrad  sexuellt ofredande 
Försök grovt normalgrad  barnpornografibrott 
Försök grovt normalgrad  våldtäkt mot barn 
Försök grovt normalgrad  sexuellt övergrepp mot barn 
Försök grovt normalgrad  köp av sexuell handling av barn 
Försök grovt normalgrad  olaga hot 
Försök grovt normalgrad  utpressning 
Försök grovt normalgrad  misshandel 
Övrigt:        
   
Påföljd 

Fängelse:        
Ungdomstjänst:        
Ungdomsvård:        
Villkorlig dom:       
Skyddstillsyn:        
Dagsböter:        
LRV:        
ROS:        
   

Tillvägagångssätt:       

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

       

Övrigt:      
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