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Abstract  

Sexual approaches on the internet - An exploratory study on how ninth 

graders risk of exposure can be affected by their habits 

The purpose with the study was to do an exploratory study of the risk of ninth graders in 

Västra Götaland being exposed to sexual approaches on the internet and if it is affected 

by their internet habits. To do the examine a quantitative survey method was used.  

 

The results of the study have shown that just over half of the respondents have been 

exposed to sexual approaches on the internet. There was significant correlation between 

the risk of exposure and some of the internet habits, like contact with strangers, the 

amount of time they spend online. 

 

The most important conclusions in the study are that there are connections between 

some internet habits and the risk of being exposed to sexual approaches. There are also 

internet habits that don’t increase the risk of being exposed and that more knowledge is 

needed in the area. 
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Sammanfattning  

Syftet med studien var att genomföra en explorativ undersökning om hur vanligt det är 

att niondeklassare i Västra Götaland utsätts för sexuella närmanden på internet och om 

risken påverkas av deras internetvanor. För att undersöka det användes en kvantitativ 

enkätundersökning.  

 

Resultaten från studien visade på att drygt hälften av respondenterna har varit utsatta för 

någon form av sexuella närmanden på internet. Det framkom signifikanta samband 

mellan risken för att utsättas och några av internetvanorna, som kontakt med främmande 

personer, antalet timmar. 

 

De viktigaste slutsatserna i undersökningen är att det finns samband mellan några 

internetvanor och risken för att utsättas. Det finns också internetvanor som inte ökar 

risken för att utsättas och att det krävs mer kunskap på området.  

 

 

 

Nyckelord: Sexuella närmanden, internetvanor, unga personer, risker, samband. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Förord  

Vi vill rikta ett stort tack till de rektorer och skolor som ställde upp och gjorde 

undersökningen möjlig, samt vill vi tacka alla elever som valde att delta i vår 

enkätundersökning, tack vare att ni ställde upp så kunde vi genomföra vår studie.  

 

Sen vill vi rikta ett tack till vår handledare och de personer som hjälpt oss under tiden 

som arbetet har skrivits.  

 

Sist men inte minst vill vi tacka våra nära och kära för att ni har stöttat oss under denna 

period.  

 

Johanna Krall Olsson & Ulrika Stark  

2018-08-19 
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1. Inledning 

Att vuxna tar kontakt med barn för att det senare ska leda till sexuella handlingar är enligt 

Justitiedepartementet (2014, s.1) ingen ny företeelse, det skedde tidigare på offentliga platser 

och aktiviteter för barn som exempelvis idrottsaktiviteter. Den tekniska utvecklingen som 

skett och då framförallt internets expandering under 2000-talet, har enligt 

Justitiedepartementet skapat en ny plattform där förövarna ges möjlighet att skapa kontakter 

med sina offer. Internet som plattform skapar möjligheter för individer att vara helt anonym 

då användaren kan uppge uppgifter som inte stämmer, såsom ålder, kön, m.m. (Prop. 

2008/09:149, s.6). Den omfattande användningen av internet bland barn och ungdomar samt 

att kommunikationsmöjligheterna på internet både är smidiga och billiga gör det till ett 

effektivt sätt för förövarna att knyta sexuella kontakter med barn och ungdomar (ibid.). 

 

I juli 2009 trädde en ny lag i kraft i Sverige, kontakt med barn i sexuellt syfte, en lag som 

gjorde det förbjudet att i ett sexuellt syfte ta kontakt med barn och som går under begreppet 

“grooming” (SFS 2009:343). Straffet för brottet var antingen böter eller fängelse i ett år 

(ibid.). Fem år efter införandet av den nya lagen gav chefen för Justitiedepartementet ett 

uppdrag till en sakkunnig på området att gå igenom och se över lagen och dess bestämmelser 

(Prop. 2016/17:214, s. 5.). Genomgången ledde till att det i juni 2017 lades in en proposition 

om att ändra lagen, då man ville att ansvaret inträder redan när personen föreslår eller 

stämmer träff med ett barn under 15 år, det ska inte krävas någon ytterligare åtgärd för att 

främja att en sådan träff ska ske (Prop. 2016/2017, s.1). I samband med lagändringen krävdes 

det att maximistraffet skulle höjas till fängelse i två år (ibid.). Propositionen gick igenom och 

i januari 2018 trädde den nya lagen, kontakt för att träffa barn i ett sexuellt syfte i kraft (SFS 

2017:1068, s.1).  

 

I en Sifo-undersökning som genomfördes på beställning av Childhood och stiftelsen Trast, 

uppgav 37 procent av respondenterna att de utsatts för sexuella kontakter på internet från 

personer som de misstänkte var vuxna (Childhood, 2018). Sifo-undersökningen visar på att 

en stor andel av respondenterna hade varit utsatta för sexuella kontakter på internet. Med det 

som grund anses barn och ungdomars utsatthet för sexuella närmanden på internet vara ett 

viktigt och aktuellt ämne. En undersökning av hur niondeklassares utsatthet påverkas av 

deras internetvanor kan skapa ny kunskap och generera motivation till att genomföra en 
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större studie på samma område. Studien har som ambition att skapa medvetenhet om vad som 

sker på internet, något som vidare kan leda till brottsförebyggande åtgärder.  

 

1.1 Syfte 

Syftet med studien är att genom en explorativ studie undersöka hur vanligt det är att 

niondeklassare i Västra Götalands län utsätts för sexuella närmanden på internet och om 

risken för att utsättas kan påverkas av deras internetvanor på sociala medier. 

 

1.2 Frågeställningar 

1. Hur stor andel av niondeklassarna i Västra Götalands län har utsatts för sexuella 

närmanden på internet? 

2. Vilka samband kan man se mellan niondeklassarnas internetvanor på sociala medier 

och risken för att utsättas för sexuella närmanden? 

 

1.3 Begreppsbeskrivning  

 

1.3.1 Sexuella närmanden 

Begreppet sexuella närmanden används i studien och det syftar på att en ungdom får ta emot 

sexuella meddelanden och/eller sexuella bilder/videoklipp från personer på internet. I Studien 

förekommer det en uppdelning av sexuella närmanden, sexuella meddelanden samt sexuella 

bilder/videoklipp. Anledning till att denna uppdelning används handlade om att tanken var att 

skapa en större tydlighet och att se hur utsattheten var uppdelad mellan de olika handlingarna. 

Sexuella meddelanden och sexuella bilder/videoklipp kodas till en sammanslagen variabel 

som gavs namnet sexuella närmanden, detta för att kontrollera hur många av eleverna som 

varit utsatt för båda handlingarna och hur många som varit utsatt för enbart en av dessa 

handlingar.  

 

1.3.2 Grooming  

I enlighet med BrB 6 §10a förklaras brottet grooming: 

Den som, i syfte att mot ett barn under femton år begå en gärning för vilken straff 

föreskrivs i 4, 5, 6, 8 eller 10 §, föreslår en träff eller stämmer träff med barnet, döms 

för kontakt för att träffa ett barn i sexuellt syfte till böter eller fängelse i högst två år 

(SFS 2017:1068). 
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Grooming innebär att en person tar kontakt med ett barn under 15 år för att längre fram begå 

ett eller flera övergrepp. Det kan handla om att bestämma en träff eller få barn och ungdomar 

att skicka lättklädda bilder till denne genom utpressning, hot eller mutor (Polisen, 2017). 

Förövaren utger sig vanligtvis för att vara någon annan (Polisen, u.å.). Groomaren använder 

sig ofta av ett flertal användarnamn, i vissa fall flera hundra olika alias, för att komma i 

kontakt med flera barn och ungdomar under samma tid (Polisen, 2017). Det finns två typer av 

förövare inom grooming, den ena är den som under en längre tid har en tät kontakt med de 

yngre tjejerna och killarna (ibid.). Personen bygger upp ett förtroende till barnen och 

ungdomarna genom att vara snäll och visa att hen alltid kommer finnas där (ibid.). Den andra 

typen är rätt fram med vad hen vill och orkar inte bygga upp tidigare beskrivna förtroende, 

gärningspersonen har kontakt med ett stort antal personer och hoppas att någon ska uppfylla 

dennes önskan (ibid.). 

 

1.3.3 Niondeklassare 

Studiens målgrupp är niondeklassare i Västra Götaland och när begreppet används i studien 

innefattar det elever mellan 15-17 år.  

 

1.3.4 Sociala medier 

I samband med studien används begreppet sociala medier, det syftar på olika typer av medier, 

Facebook, Instagram, Snapchat, Twitter, det innefattar även chattappar som exempelvis Kik, 

Wickr, Skype. På Facebook skapar användaren en egen profil, där läggs statusuppdateringar 

upp både genom text, bilder och videoklipp som kan kommenteras och gillas av andra 

användare. Det går även att skicka meddelanden till andra användare samt gilla/följa grupper. 

Nästa media som studien innefattar är Instagram, det är en app för fotodelning där 

användaren har följare som kan gilla och kommentera de bilder/videoklipp som läggs upp. 

Snapchat är en app som är till för att skicka bilder samt videoklipp i en snap (meddelande) till 

en annan vän på Snapchat, meddelandet förstörs efter en viss tid som avsändaren bestämmer.  

På Twitter lägger användaren upp tweets, vilket innebär att personen lägger upp korta 

meddelanden på sin profil som en form av mikroblogg.  

 

I enkäten beslutades det att dela upp sociala medier och chattappar för att få bredare kunskap 

kring respondenternas internetvanor, detta gör att det vid några tillfällen i studien enbart 

hänvisas till chattappar. Anledningen till att det beslutet fattades grundade sig på att 
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författarna av studien misstänkte att det kunde finnas en skillnad mellan utsatthet på 

internetsidor och chattappar, då det kan vara enklare att skapa och hålla en direkt kontakt med 

personer genom chattappar.  

 

1.3.5 Chattappar 

I studien används vid vissa tillfällen begreppet chattappar, det innefattar appar som till 

exempel Kik, Wickr, Skype, plattformar där användare kan chatta med andra personer på 

internet. 

 

1.4 Disposition 

Studien består av en inledning där en introduktion och beskrivning av studien presenteras, 

vidare redovisas syftet samt studiens två frågeställningar. För att öka förståelsen för studien 

förklaras centrala begrepp som sexuella närmanden, grooming, niondeklassare samt sociala 

medier och chattappar. 

 

Följande rubrik är tidigare forskning, här presenteras tre tidigare studier genomförda i 

Sverige, en utredning angående lagstiftningen kontakt med barn i sexuellt syfte samt två 

internationella studier. 

 

Den tredje rubriken är teori, där presenteras Cyberlifestyle-routine activities theory som är 

den teori som studien baseras på. Cyberlifestyle-routine activities teorin är en 

sammanslagning av Cohen och Felsons (1979) rutinaktivitetsteori och Hindelang, 

Gottfredson och Garofalo´s (1978) livsstilsteori. De två grundande teorierna beskrivs kortare, 

fokus ligger på Cyberlifestyle-routine activities theory. 

Fjärde rubriken i studien är metod, där presenteras studiens design och hur urvalet 

genomfördes. Datainsamlingsmetoden och bortfallet diskuteras och enkätens utformning 

beskrivs, validiteten och reliabiliteten tas upp, samt en redovisning av de etiska aspekterna på 

studien. Vi förklarar även studiens analysmetod och varför den valdes. 

 

Under den femte rubriken resultat presenteras de resultat som studien genererat med 

utgångspunkt i Cyberlifestyle-routine activities theory.  
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Studien avslutas med avsnittet analys & diskussion, där knyts arbetet ihop och resultatet 

diskuteras med utgångspunkt från teori, litteratur och våra egna tankar. Utifrån resultat 

rekommenderas vidare forskning. 

 

2. Tidigare forskning 

De studier som redovisas under rubriken tidigare forskning har lokaliserats via sökning i 

Högskolan i Gävles databas Discovery. De sökord som använts är “övergrepp via internet, 

sexuella kontakter, övergrepp på barn och sexual assault”. Genom sökningarna har det 

framkommit att det i Sverige tidigare genomförts tre sammanlänkade större studier angående 

ungas utsatthet för sexuella kontakter på internet. Även en utvärderingsstudie om hur lagen 

som gäller kontakt med barn i sexuellt syfte tillämpats genomförd av Shannon och Skarp 

(2012). Studien innefattar även två internationella artiklar, en artikel av Wolak, Finkelhor, 

Mitchell, & Ybarra (2008) publicerad i American Psychologist 2008, som beskriver hur 

kontakter på internet mellan vuxna och barn och ungdomar uppkommer och underhålls 

(Wolak et al. 2008). Samt de Santisteban och Gámez-Guadix (2018) artikel publicerad i The 

Journal Of Sex Research (2018) som lokaliserar och studerar de riskfaktorer som påverkar 

risken för ungdomar att online utsättas för sexuella närmanden eller sexuellt utnyttjas online 

eller i ett personligt möte av en vuxen. 

 

2.1 Nationella studier 

Fenomenet att vuxna tar kontakt med barn i sexuellt syfte är inte någon ny företeelse, men 

med internets utveckling har helt nya kontaktytor uppstått där det är vanligt att kontakter 

mellan tidigare obekanta kan uppstå (Justitiedepartementet, 2014, s.1). I Sverige har det 

genomförts tre större nationella studier angående ungas utsatthet på internet.  

 

Den första studien genomfördes 2003 (SOU 2004:71, s.141), den innefattade en 

enkätundersökning som omfattade 1000 barn och ungdomar i åldrarna 9-16 år. I studien 

(SOU 2004:71, s.142) uppgav 65 procent av ungdomarna i åldern 9-13 år att dem chattar på 

internet och i åldrarna 13-16 år var siffran 91 procent. När studien genomfördes var 

Lunarstorm en av de mötesplatser på internet som lockade flest besökare, en plats där 

användarna skapade sin egna hemsidor och presenterade sig själva samt gavs möjlighet att 

skapa chattgrupper (SOU 2004 :71, s.143). År 2003 var 82 procent av medlemmarna på 

Lunarstorm mellan 12-14 år och spenderade ungefär 46 minuter per dag på sidan (ibid.). 
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Studien beskriver att möjligheterna till anonymitet upplevs lockande av många användare. 

Möjligheten till att kommunicera utan att visa sin riktiga identitet gör att frågor som annars 

kan upplevas som “pinsamma” och jobbiga tas upp och diskuteras öppet (ibid.). Problemet 

med anonymiteten är att det aldrig går att lita på att en användare är den hen utger sig för att 

vara och att ungdomarna ovetandes kan komma i kontakt med någon vars avsikter är att begå 

sexuella handlingar (Ibid.). 32 procent av ungdomarna uppgav att de hade erfarenhet av att 

någon kontaktade dem via internet och pratade om sex med dem mot deras vilja (ibid.).  

 

Studien (SOU 2004:71, s.143) visade även att 24 procent av barnen och ungdomarna hade 

blivit skrämda, hotade eller förödmjukade av någon som de skapat en relation till online. Värt 

att notera är att lagen om kontakt med barn i sexuellt syfte inte fanns 2003 och studien 

fokuserade mycket på barn och ungdomars utsatthet för pornografi på internet. Resultatet 

(SOU 2004:71, s.144) visar att internet har gjort det avsevärt enklare för sexbrottslingar att få 

kontakt med barn. Sidor som “snyggast.com” är sidor där barn och ungdomar får lägga upp 

bilder på sig själva som sedan betygsätts av andra användare, det lades ofta ut information om 

hur och var medlemmarna kan kontaktas (SOU 2004:71, s.145). Studien visar på att 

“ungdomssidorna” var flitigt besökta av vuxna som även rörde sig i de pornografiska 

nätverken (SOU 2004:71, s.146). 

 

Den uppföljande studien har som avsikt att analysera ungas attityder och erfarenheter av 

exponering och exploatering av sexuell natur via internet och andra interaktiva medier 

(Svedin & Priebe, 2009, s.33). Tanken med den andra studien var att följa upp och granska 

utvecklingen efter studien som publicerades 2004. Svedin och Priebes studie består av två 

undersökningar, en enkätundersökning gjord med elever i tredje klass på gymnasiet (3503 

stycken) kallad skolundersökningen samt en enkätundersökning med 362 stycken RFSL-

medlemmar i åldern 18-25 år kallad medlemsundersökningen. Svedin och Priebe (2009, s.78) 

beskriver att tillgången på internet har sedan 2004 års studie fortsatt att öka, 98,8 procent av 

eleverna som deltog i skolundersökningen angav att de använder internet och 91 procent 

angav att de använder internet dagligen. Det framkom även i studien att 90 procent av 

ungdomarna oftast var ensamma när de använde internet och 94,5 procent av 

skolungdomarna använde chattprogram som MSN eller liknande (Svedin & Priebe, 2009, 

s.79).  
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Svedin och Priebe (2009, s.80) kontrollerade i studien om ungdomarna delade 

kontaktuppgifter med någon som de enbart träffat på internet, runt 50 procent uppgav att de 

gett ut sin mailadress och 30 procent svarade att de lämnat ut sitt telefonnummer. I studien 

framkommer det att 4,5 procent av respondenterna någon gång lagt ut sexuella bilder på sig 

själva (Svedin & Priebe, 2009, s.80). Av ungdomarna i studien uppgav 14 procent att de 

någon gång blivit kränkta av grovt sexuellt språk när de chattat med en person som de endast 

känner via internet (Svedin & Priebe 2009, s.81). Eleverna fick frågan: Har en person under 

de senaste 12 månaderna, som du enbart kände via internet bett dig att skicka sexuella bilder 

av dig? (Svedin & Priebe, 2009, s.83). 18 procent av eleverna svarade att de blivit ombedd att 

skicka bilder och 16,7 procent uppgav att de någon gång under de senaste tolv månaderna 

blivit uppmanade av någon de endast kände via internet att ha sex med hen (ibid.). Av 

ungdomarna i studien uppgav 11,6 procent att de under det senaste året lärt känna och träffat 

vederbörande offline och haft sex (ibid.). 

 

Den tredje studien genomfördes av Svedin, Priebe, Wadsby, Jonsson och Fredlund (2015, 

s.4) på uppdrag från Stiftelsen Allmänna Barnhuset. Studien avsåg att generera kunskap om 

ungas (gymnasieskolans år tre) sexualitet, erfarenheter av övergrepp, sexuell exponering och 

sexuell exponering via digitala medier. Studien av Svedin et al. (2015)  är den tredje i raden 

av nationella studier som genomförts på ämnet ungas utsatthet. I studien av Svedin et al. 

(2015, s.49) uppgav 95,6 procent av eleverna att de dagligen använde internet, det innebar en 

ökning över tid från 91 procent till 95,6 procent. Svedin et al:s studie visar på att 88,2 procent 

av ungdomarna uppgav att de chattade på internet och 48,3 procent av ungdomarna chattade 

dagligen. I samband med studien kontrollerade Svedin et al. (2015, s.56) även om 

respondenterna delade ut sin hemadress, telefonnummer eller mailadress till personer de 

enbart haft kontakt med på internet, det var 26,3 procent av eleverna som uppgav att de delat 

med sig av den informationen. Svedin et al. (2015, s.57) redovisar att frågan om ungdomarna 

blivit utsatta för sexuella kontaktförsök av någon som är minst fem år äldre än respondenten 

inkluderades i studien för första gången. Resultatet visade på att ungefär en fjärdedel av 

eleverna rapporterade att de utsatts för sexuella kontaktförsök och resultatet visade på att det 

var vanligare för flickor än pojkar att utsättas (Svedin et al., 2015, s.57). Mindre än 10 

procent av de övergrepp som sker anmäls till polis eller socialtjänst, trots omfattande 

massmedial uppmärksamhet på ämnet (Svedin et al., 2015, s.80). Studien visade även på ett 

behov om fortsatta studier angående hur unga värderar risker på internet (ibid.). 
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2.2 Lagstiftning 

Shannon och Skarp (2013, s.19) genomförde på uppdrag av regeringen en uppföljning och 

utvärdering av tillämpningen av lagen från 2009 som gäller kontakt med barn i sexuellt syfte. 

Rapportens syfte är att kontrollera hur lagen fungerar i praktiken och lokalisera eventuella 

problem som uppstått i samband med tillämpningen (Shannon & Skarp, 2013, s.19). 

Rapporten grundar sig på samtliga förundersökningar gällande kontakter med barn i sexuellt 

syfte mellan 1 juni 2009 och 30 juni 2011 och samtliga tingsrättsdomar där åtalet lett till 

domstol (Shannon & Skarp, 2013, s.20). Det har även gjorts en körning i lagföringsregistret 

för att samla information om de misstänkta gärningspersonernas tidigare brottsbelastning 

(Shannon & Skarp, 2013, s.21).  

 

Utöver tidigare nämnd information genomfördes intervjuer med sju åklagare och sju poliser 

som på olika sätt arbetat med rättsväsendets hantering av sexuella kontakter med barn. 

Undersökningen visade att omkring 70 procent av de hos polisen registrerade kontakter med 

barn i sexuellt syfte hade inletts via internet, de övriga kontakterna hade skapats via telefon 

eller direkta möten (ibid.). Oavsett vilket kontaktsätt som använts är det enligt Shannon och 

Skarp (2013, s.21) i de flesta fall en för offret okänd person som söker kontakt. De flesta 

anmälda groomingbrott är korta kontakter som i ett tidigt skede avvisats av målsägande, sju 

procent av brottsoffren uppger att kontakten pågått i minst sex månader och upp till två år 

(Shannon & Skarp, 2013, s.21). Shannon och Skarp redovisar att den vanligaste formen av 

sexuella anspelningar var att det ställts sexuella frågor samt diskuterats sex med 

målsäganden. I 17 procent av fallen skickade gärningspersonen sexuella bilder av sig själv till 

målsäganden och i omkring 10 procent av fallen hade målsäganden skickat sexuella bilder 

eller poserat sexuellt genom webbkameran (ibid.). Resultatet i studien visade på att 80 

procent av de som utsätts var tjejer och vanligast var att kontakten gällde flickor i åldern 10-

14 år (Shannon & Skarp, 2013, s.22). Studien visade även att i de fall där identifiering av 

gärningspersonen varit möjlig har det i stort sett alltid varit en man, något enstaka fall av där 

unga flickor utgett sig för att vara en man har dock förekommit (ibid.).  

 

Av de registrerade kontakterna hos polisen ledde 10 procent vidare till åtal, de övriga fallen 

registrerades som andra brottstyper än kontakt med barn i sexuellt syfte (Shannon & Skarp, 

2013, s.22). Shannon och Skarp förklarade att den största anledningen till att det var en stor 

skillnad mellan anmälda brott och antalet åtal var att det var svårt att uppfylla de rekvisit som 
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gällde för kontakt med barn i sexuellt syfte. Det lagrum som används flitigast vid de här 

brotten var sexuellt ofredande och utnyttjande av barn för sexuell posering (Shannon & 

Skarp, 2013, s.25). Det finns inte någon samlad bild över vilka av de vuxnas kontakter med 

unga i sexuellt syfte som inte täcks av sexuallagstiftningen, som den används för närvarande 

(Shannon & Skarp, 2013, s.26). Det är något som studien menar borde utredas för att 

uppmärksamma kränkningar mot barn och ungdomar som idag inte är kriminaliserade (ibid.).  

 

Två viktiga lagförändringar har skett sedan förundersökningarna som ingår i studien 

genomfördes, förändringarna som skett har förenklat för polisen i utredningarna gällande 

kontakter med barn via telefon eller internet (Shannon & Skarp, 2013, s.27). De förändringar 

som Shannon och Skarp (2013, s.27) lyfter handlar om att polisen nu kan begära ut uppgifter 

från internetoperatörer och teleoperatörer även för bötesbrott, samt införandet av EU:s 

datalagringsdirektiv underlättar arbetet. Brottsförebyggande rådet [BRÅ] drar slutsatsen att 

en uppföljning där polisens och åklagarnas möjligheter att utreda samt lagföra sexuella 

kontakter med barn vore önskvärd, för att granska lagändringarnas inverkan (Shannon & 

Skarp, 2013, s.27). 

 

För att gärningspersonen skall kunna bli dömd krävs det att hen är en straffmyndig person 

som har en överenskommelse med ett barn under 15 år att träffas, samt att syftet för hen är att 

begå straffbelagda sexuella handlingar mot barnet (Shannon & Skarp, 2013, s.35). Det är med 

andra ord irrelevant om det är målsäganden eller gärningspersonen som tagit initiativ till att 

träffas. För att dömas krävs det inget konkret avtal, utan det räcker att båda vill träffas vid en 

viss tid och plats (prop. 2008/09:149 s. 46). Förutom en överenskommelse krävs det också att 

gärningspersonen vidtagit någon åtgärd som fastslår att hen har för avsikt att gå vidare i 

processen som leder till ett fysiskt övergrepp på målsäganden (ibid.). Med åtgärder menas att 

barnet får instruktioner om färdväg, pengar till biljetter eller att ett hotellrum bokats i 

anslutning till mötesplatsen (ibid.). Om planen är att träffas hemma hos gärningspersonen 

förklarar propositionen (prop. 2008/09:149 s. 47) att kriteriet kan anses vara uppfyllt om 

gärningspersonen befinner sig i sitt hem på utsatt tid (prop. 2008/09:149 s. 47). För att kunna 

avgöra om gärningspersonens syfte med träffen var att begå ett sexuellt övergrepp mot barnet 

krävs det att enligt propositionen 2008/09:149 att en helhetsbedömning ska användas, där 

flera faktorer skall vägas in. Hur har gärningspersonen och barnet kommit i kontakt? Hur stor 

är åldersskillnaden? Hur ser deras relation ut? Vilken typ av innehåll som finns i den tidigare 
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kommunikationen?  Av bestämmelsen framgår att straffskalan för kontakten är böter eller 

fängelse i högst ett år (Shannon & Skarp, 2013, s.36). 

 

2.3 Internationella studier 

Wolak, Finkelhor, Mitchell, & Ybarra (2008) har författat en artikel som publicerades i 

American Psychologist 2008. Artikeln beskriver hur vuxnas kontakter med barn och 

ungdomar på internet uppkommer och underhålls. Wolak et al. (2008, s.125) beskriver att 

bilden av förövaren som någon som lurar och hotar offren med avsikt att utföra sexuella 

handlingar inte visar hela bilden av problemet. Vid övervägande majoritet av de fall där 

vuxna dömts för sexualbrott relaterade till internet var det de faktum att barnet/ungdomen var 

för ung för att samtycka till samlag som var anledningen till anmälan (Wolak et al., 2008, 

s.125).  Relationen och intresset var ömsesidig och offren var väl medveten om att det var en 

vuxen individ som hen kontaktades av (Wolak et al., 2008, s.112). Wolak et al. menar att 

bilden av förövaren som någon som lurar och hotar barn/ungdomar till att utföra sexuella 

handlingar endast beskriver fem procent av förövarna och försvårar arbetet med 

internetbaserade sexualbrott. Att se offren som oskyldiga små barn kan enligt Wolak et al. 

(2008, s.122) medföra en risk i att ungdomar inte tycker att de är i riskzonen då de inte ser sig 

själva som oskyldiga.  

 

Wolak et al. (2008, s.116) beskriver att det inte är beteendet att interagera med okända på 

internet som är riskbeteendet, utan att de som lämnar ut namn, telefonnummer och/eller 

bilder till okända i en mycket högre grad råkar ut för grövre sexuella kränkningar. Vilket inte 

bara gäller övergrepp online utan även innefattar övergrepp eller försök till kontakt utanför 

internet. Endast en fjärdedel av deltagarna i Wolak et al:s (2008, s.116) undersökning angav 

att de skickat personlig information till personer de inte känner över internet och endast fem 

procent av deltagarna uppger att de talat med okända människor om sex.  Att besöka chattrum 

på internet nämns som en annan riskfaktor, då de erbjuder en direkt kontakt med unga som 

kan verka lockande för vuxna förövare (ibid.). Att ha profiler på sociala nätverk ses enligt 

Wolak et al. (2008, s.117) inte som en riskfaktor för att utsättas för dessa kontakter. Wolak et 

al. beskriver att det är ovanligt att förövare letar igenom sociala nätverk för att hitta lämpliga 

offer, däremot används sociala nätverk av förövarna för att skaffa information om sina offer.  
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de Santisteban och Gámez-Guadix (2018, s.939) har nyligen genomfört en studie i Spanien 

som inkluderar 2731 ungdomar mellan 12 och 15 år. de Santisteban och Gámez-Guadix har 

lokaliserat och studerat de riskfaktorer som påverkar och ökar risken för att utnyttjas sexuellt 

(online eller i personligt möte) eller att utsättas för sexuella närmanden online av en vuxen. 

Studien granskar inte bara internetanvändningen hos ungdomarna utan även sociogeografiska 

variabler samt psykisk hälsa, i denna studie fokuseras det enbart på vad forskarna presenterar 

som riskfaktorer vid användning av internet (de Santisteban & Gámez-Guadix, 2018, s.939).  

När det kommer till skillnader mellan könen, visar studien att det är vanligare för flickor än 

pojkar att utsättas, 9,3 procent av pojkarna och 15,6 procent av flickorna hade någon gång 

utsatts för sexuella närmanden (de Santisteban & Gámez-Guadix, 2018, s.944). För sexuellt 

utnyttjande visar studien att 7,4 procent av pojkarna och 8,2 procent av flickorna rapporterade 

att de utsatts under de senaste tolv månaderna (ibis.).  

 

de Santisteban och Gámez-Guadix (2018, s.947) visar på ett samband mellan ökad ålder och 

att som ungdom delta i sexuella interaktioner med en vuxen, från endast 2 procent vid 12 år 

till 15 procent vid 15 år. En ökande sexuell nyfikenhet i samband med stigande ålder hos 

ungdomarna kan enligt de Santisteban och Gámez-Guadix ses som en förklaring till detta 

fenomen. Att utsattheten ökar med stigande ålder visar på att bilden av förövarna som 

pedofiler inte stämmer överens med verkligheten (ibid.). Att någon gång ha använt sig av 

sexting (att skicka sexuella meddelanden via telefon eller online) är något som studien visar 

ökar risken för att utsättas både för sexuella närmanden och sexuellt utnyttjande (ibid.). 

Författarna lyfter här svårigheten med att ungdomarna ser sexting som frivilligt och väljer 

därför att inte ta upp det i enkäten fastän både texting och de sexuella kontakterna kan vara en 

konsekvens av nätgrooming, det är något som forskarna menar kan påverka resultatet till att 

bli underrapporterat (ibid.). Användandet av chattverktyg och att ha okända personer bland 

sina vänner på sociala medier visar på samband med både utsatthet för sexuella närmanden 

och sexuella kontakter med vuxna (ibid.). 

 

 de Santisteban och Gámez-Guadix lyfter även en annan aspekt som inte har tagits med i vår 

studie och det är deltagande i online spel. Onlinespelen ger enligt studien förövarna möjlighet 

att nå flertalet ungdomar på en gång och att över tid skapa relationer med ungdomarna. de 

Santisteban och Gámez-Guadix (2018, s.948) studie visar att användning av sociala medier 

inte direkt påverkar risken att utsättas för sexuella närmanden, men å andra sidan visar 

studien att tiden spenderad online på vardagar är relaterat till risken att utsättas. Något som är 
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intressant är att tiden spenderad online på helger inte påverkar risken att utsättas för sexuella 

närmanden eller sexuella kontakter, det tror de Santisteban och Gámez-Guadix kan bero på 

att föräldrar inte övervakar sina barns internetanvändande lika mycket under veckorna utan 

tror att det är läxor som görs vid datorn. 

 

3. Teori 

Syftet med studien är att kontrollera om och hur niondeklassares internetvanor påverkar deras 

risk för att utsättas för sexuella närmande, det är då viktigt att ha en teori som förklarar varför 

en person utsätts för brott. Det finns två teorier som ofta används för att förklara vad som gör 

att risken för att utsättas ökar, dessa är Hindelang, Gottfredson och Garofalo’s Livsstilsteori 

samt Cohen och Felsons Rutinaktivitetsteori. Risken för att utsättas för brott beror enligt 

Hindelang et. al. (1978, s.241) på individens livsstil som påverkas av individens 

demografiska särdrag såsom ålder och kön, samt av individens dagliga aktiviteter både 

yrkesmässiga och på fritiden (Hindelang et al. 1978, s.241). Enligt rutinaktivitetsteorin finns 

det tre element som gör det möjligt för förövaren att begå ett brott, dessa är: motiverade 

förövare, lämpliga brottsobjekt samt avsaknad av kapabla väktare (Cohen & Felson, 1979, 

s.589), de tre elementen måste vara närvarande under samma tid för att det ska vara möjligt 

att begå ett brott. Det kan bli svårt att applicera de två presenterade teorierna då det enligt 

dessa krävs att förövare och brottsoffer måste agera i tid och rum, något som inte krävs vid 

brott på internet (Reyns, Henson & Fisher, 2011, s.1152). Det krävs i studien en teori som 

kan appliceras på det vanor ungdomarna har på internet och kan användas för att förklara 

anledningen till att just en viss individ utsätts för sexuella närmanden på internet.  

 

3.1 Cyberlifestyle-routine activities theory 

Reyns, Henson och Fishers har genom en sammanslagning av rutinaktivitetsteorin och 

livsstilsteorin tagit fram en teori vid namn Cyberlifestyle-routine activities theory, en teori 

som är till för att beskriva viktimisering på internet (Reyns et al., 2011, s.1163).  Inom teorin 

finns det fem faktorer som används för att förklara vad som ökar risken för att utsättas för 

brott på internet, faktorerna är översatta av studiens författare. 

 

Ett begrepp som återkommer i samband med teorin och behöver förtydligas är motiverad 

förövare, det syftar på de individer som är beredda att bryta mot lagen (Wilcox & Cullen, 

2010, s.187). Exempel på en motiverad förövare i samband med studien är en person som 
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skapar kontakt med ett stort antal ungdomar med avsikt att möta någon som denne kan 

utnyttja.  

 

3.1.1 Exponering för motiverade förövare 

Enligt Reyns et al. (2011, s.1156) kan exponering för motiverade förövare på internet öka 

risken för att utsättas för brott, ju högre exponering desto högre risk för att utsättas. Inom den 

första faktorn finns det fem punkter som används för att mäta offrets exponering för den 

motiverade förövaren (Reyns et al. 2011, s.1156).  

1. Mängden tid som individen spenderar på internet varje dag. 

2. Antalet sociala nätverk som individen är aktiv på. 

3. Hur många gånger per dag som individen uppdaterar sina nätverk.  

4. Mängden bilder som individen lägger ut på internet. 

5. Om individen använder snabbmeddelanden. 

 De fem punkter som lyfts handlar om hur aktiv offret är på internet och desto aktivare ju 

högre exponering för de motiverade förövarna och risken för att förövaren ska få ett tillfälle 

att begå brott ökar. 

 

3.1.2 Närheten till motiverade förövare på internet 

Vid brott som begås på internet krävs det inte fysisk närhet mellan förövare och brottsoffer 

utan det handlar om en virtuell närhet som mäts genom tre punkter (Reyns et al., 2011, 

s.1158). 

1. Ger individen användare som denne inte känner tillgång till dennes sociala nätverk som 

kan innehålla personlig information.  

2. Antalet vänner/följare som individen har på sina sociala medier. 

3. Har individen använt sig av en onlinetjänst som används för att öka antalet följare/vänner 

på individens sociala medier.  

 

3.1.3 Skydd på internet 

Den tredje faktorn handlar om skydd på internet, vilket innefattar både socialt och fysiskt 

skydd (Reyns, 2011, s.1158). Det fysiska skyddet handlar vanligtvis om att till exempel låsa 

om sig, skaffa larm m.m., men dessa åtgärder fungerar inte vid brott på internet utan där 

handlar det om brandväggar samt antivirusprogram (ibid.). Den formen av skydd anser Reyns 

et al. (2011, s.1158) inte skulle vara effektfullt i samband med cyberstalking, då de skyddar 

mot yttre faror och inte oönskade kommunikationer. Studien behandlar inte brottet 
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cyberstalking men det anses vara av vikt i samband med att sexuella närmanden sker via 

kommunikation som inte kan stoppas av brandväggar eller antivirusprogram. Med det som 

bakgrund lyfter Reyns et al. två andra typer av fysisk skydd som kan användas i samband 

med cyberstalking. 

1. Hur individen begränsat åtkomsten av sina sociala medier så att bara godkända personer   

   kan ta del av viss information på profilen. 

2. Använder individen en tracker för att se vilka personer som har besökt individens   

    profiler.  

 

Det sociala skyddet på internet syftar på att det finns en ansvarsfull individ närvarande som 

kan motverka att brott sker (Reyns et al. 2011, s.1159), de kan också kallas för kapabla 

väktare. Vid bristande socialt skydd på internet kan det handla om att personen har 

vänner/följare som har ett avvikande beteende, vilket gör att de inte kan agera som kapabla 

väktare. I samband med studien så kan de kapabla väktarna vara respondenternas föräldrar, 

genom att som förälder veta var ens barn befinner sig och vad hen gör på internet kan öka 

deras möjlighet att förhindra att brott begås.  

 

3.1.4 Offrets attraktionsvärde på internet 

Faktorn syftar på att det finns individer som är mer attraktiva för potentiella förövare än 

andra individer, då de har ett visst värde för förövaren eller att individen är ett lättillgängligt 

offer (Reyns et al., 2011, s.1159). Har förövaren tillgång till en viss sorts av information om 

individen kan det göra att personen blir ett mer lättillgängligt offer (ibid.). De har tagits fram 

nio mått som genom att kontrollera den information som individen lägger ut på sociala 

medier kan mäta individens attraktionsvärde (ibid.).  

1. fullständigt namn.  

2. relationsstatus. 

3. sexuell läggning.  

4. kontonamn till snabbmeddelandetjänst. 

5. mailadress. 

6. adresser till andra sociala medier/bloggar. 

7. intressen och/eller aktiviteter.  

8. foto på sig själv. 

9. videoklipp på sig själv.  
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3.1.5 Avvikande livsstil på internet 

Om en individ är delaktig i ett avvikande beteende ökar risken för viktimisering (Reyns et al. 

2011, s.1159f). Att vara delaktig i ett avvikande beteende kan öka individens exponering och 

närhet till den motiverade förövaren, Reyns et al. (2011, s.1159f) har tagit fram åtta punkter 

som visar tecken på en avvikande livsstil.  

1. Att ta upprepad kontakt med en person på internet efter att personen bett individen att   

    sluta.  

2. Att upprepat trakasserat eller stört en person på internet efter att personen bett individen att  

   sluta.  

3. Upprepat gjort oönskade sexuella närmande mot en person,  

4. Att upprepat pratat med en person på ett hotfullt sätt eller hotat med att skada personen  

    fysiskt även efter att personen bett individen att sluta. 

 5. Försökt hacka någons sociala nätverk. 

 6. Laddat ner musik/filmer illegalt. 

7. Skickat sexuella bilder till någon på internet eller via sms. 

8. Tagit emot sexuella bilder från någon på internet eller via sms.  

 

3.2 Kritik 

I enlighet med Clarke (2005) finns det viss kritik att rikta mot situationsbundna teorier, det 

handlar om att offret skuldbeläggs (Clarke, 2005, s.62). Den kritik som Clarke riktar mot den 

här sorten av teorier kan även kopplas till Cyberlifestyle-routine activities theory. 

Anledningen till det är att bland de fem faktorer som Reyns et al. tar upp kan ett flertal av 

punkterna ses som skuldbeläggning av offret, punkterna handlar om exponering för 

motiverade förövare, närhet till motiverade förövare, attraktionsvärde på internet samt den 

avvikande livsstilen. Det kan påverka individen på det sättet att denne känner sig begränsad i 

det dagliga aktiviteterna på grund av risken för att utsättas för brott. Det kan leda till att offer 

känner en skuld för att ha blivit utsatt och tar på sig ansvaret för det som hänt.  

 

Dock förklarar Clarke (2005, s.63) att skuldbeläggning kan användas inom det 

brottsförebyggande arbetet. Det förklaras genom ett exempel i hans rapport som handlade om 

hur man i England fick biltillverkare att förbättra bilens säkerhet genom att de publicerade en 

tabell av de mest stulna bilar, vilket ledde till ett bredare utbud av kriminogena produkter för 

att biltillverkarna började skapa bilar som inte lika lätt kunde stjälas.  
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3.3 Tillämpning av teorin i studien 

I enlighet med studiens syfte och frågeställning är tanken med studien att kontrollera hur 

vanligt det är att niondeklassare utsätts för sexuella närmanden på internet och om deras risk 

påverkas av deras internetvanor. Med det som grund krävdes det en teori som kunde förklara 

utsattheten samt internetvanornas påverkan på denna risk. Det lade grunden till valet att 

använda Reyns et al:s Cyberlifestyle-routine activities theory.  

 

I föreliggande studie har teorin används på ett deduktivt sätt genom att de fem faktorer som 

läggs fram har använts i framställandet av enkätundersökningen. Genom att kontrollera om 

och hur de internetvanor som tagits fram av Reyns et al. påverkar niondeklassarnas risk för 

att utsättas för sexuella närmanden, som sexuella meddelanden samt sexuella 

bilder/videoklipp. 

 

4 Metod 

 

4.1 Design  

Tanken med studien var att undersöka niondeklassare i Västra Götalands län risk för att 

utsättas för sexuella kontakter på internet och deras internetvanor, för att sedan kontrollera 

om det finns något samband mellan dessa. För att undersöka det genomfördes en explorativ 

kvantitativ enkätundersökning riktad mot niondeklassare i Västra Götaland. Egidius (2018) 

förklarar explorativ studie som en form av undersökning som används för att avgöra om det 

är ett bra verktyg för att generera viktig kunskap i ämnet och för att avgöra om det kan vara 

motiverat att utföra en mer omfattande och resurskrävande studie i framtiden. I enlighet med 

den beskrivningen var tanken med studien att den kan användas för att klargöra om en större 

undersökning på samma område är försvarbart.  

 

Anledningen till att studien riktades mot niondeklassare var för att komma kontakt med 

individer i 15 årsåldern, då det krävs målsmans godkännande om individer under 15 skulle 

delta i studien. Om det skulle inkom svar från personer under 15 år bestämdes det att dessa 

skulle plockas bort med en gång då de inte fick innefattas i studien.  
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4.2 Datainsamlingsmetod  

Valet att använda en kvantitativ enkätundersökning för att samla in data grundade sig i att 

studien krävde en större mängd data, då målet med studien hade satts till att nå 500 elever i 

nionde klass. Studien avhandlade ett känsligt ämne vilket innebär att det skulle kunna vara 

problematiskt att genomföra kvalitativa intervjuer, då individer som varit utsatta kan uppleva 

det svårt att prata om sexuellt ofredande (Bryman, 2011, s.229). Har individen svårt att prata 

om sin utsatthet kan det vara svårare att svara på frågor angående detta under en intervju än i 

en enkät (ibid.). Tourangeau och Smith, (1996, s.299) påvisar att respondenter i högre grad 

medger att de exempelvis missbrukar eller svarar på hur många sexpartners de haft m.m. i en 

enkät än i en intervju. Utifrån den kunskapen och på grund av tidsaspekten beslutades det att 

en kvantitativ webbaserad enkätundersökning skulle användas.  

 

Enkäten utformades med hjälp av online verktyget EasyQuest och bestod av 24 frågor varav 

6 var matrisfrågor. Anledningen till att matrisfrågor användes var för att spara plats i enkäten, 

då den inte skulle upplevas alltför omfattande. Valet grundade sig i det Bryman (2011, s.232) 

beskriver om att en enkät som upplevs för omfattande och “tät” kan avskräcka 

respondenterna från att delta i studien. Enkäten finns att hitta i sin helhet i bilaga 2. 

 

Bryman (2011, s.599) beskriver att webbundersökningar har flertalet fördelar. En av de 

största är att utseendet på enkäten går att variera och enkäten kan utformas på ett sådant sätt 

att svaren enkelt klickas i och att det finns möjlighet till flertalet svarsalternativ i de befintliga 

rullgardinsmenyerna som går att använda. Värt att notera är att för många svarsalternativ har 

en tendens att göra att respondenterna inte läser igenom alla alternativ utan väljer något av de 

första alternativen i listan. Bryman (2011, s.600) hävdar utifrån detta att “klickalternativ” är 

att föredra, utifrån det omfattar denna studies enkätundersökning enbart klickalternativ och 

inga rullgardinsmenyer.  

 

En annan fördel som Bryman tar upp är att svaren går att koppla ihop på det sättet att om 

respondenten svarar nej på en viss fråga förflyttas hen vidare till nästa aktuella fråga, medan 

den som svarar ja går vidare till en annan för undersökningen aktuell fråga. Även denna del 

togs det hänsyn till genom att om en individ svara nej på en fråga, hoppade programmet 

automatiskt över frågor angående det. Ett exempel på det är att om eleven inte använder 
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sociala medier förflyttades denne fram till frågan angående om personen använder sig av 

chattrum/appar.  

 

Det finns dock nackdelar som bör beaktas i samband med en enkätundersökning, det första är 

att enkäter på internet kan ge ett större bortfall (Bryman 2011, s.609). Genom att skicka ut 

påminnelser efter första publiceringen minskades bortfallet och målet om att få in minst 150 

enkäter uppfylldes. Det finns en risk att samma elev svarar på enkäten flera gånger (Bryman, 

2011, s.610), det är något som är svårt att kontrollera i samband med enkäten och är något 

som en bör beakta när resultaten presenteras. Det finns även risk för att respondenterna 

skickar in oseriösa svar, eller att de tolkar frågorna fel.  

 

Fördelar och nackdelar angående webbenkäter vägdes mot varandra, det slutade med att 

nackdelarna inte ansågs väga tyngre än fördelarna med vald metod, vilket stärkte valet av en 

webbaserad enkätundersökning. 

 

Efter beslutet angående metod skulle en enkätundersökning tas fram, i samband med 

formuleringen av frågorna användes Cyberlifestyle-routine activities teorin som stöd och de 

fem faktorer som Reyns et al. presenterar som orsaker till att utsättas för brott på internet. 

Orsaken till det var för att säkerställa att enkätundersökningen frågade efter det som studien 

hade för avsikt att mäta, det vill säga om och i sådana fall hur ungdomars internetvanor 

påverkar deras utsatthet.  

 

4.3 Urval 

Efter att enkätfrågorna konstruerats behövdes ett urval tas fram, det resulterade i att ett 

obundet slumpmässigt urval genomfördes, det innebär att varje enhet i populationen har 

samma chans att komma med i urvalet (Bryman, 2011, s.183), i denna studie innebar det att 

varje skola hade lika stor chans till att få delta.  

 

Urvalet startade genom att det kontrollerades hur många niondeklassare som går i de 

kommunala skolorna i Västra Götalands län, det gjordes genom skolverkets statistikverktyg 

SIRIS, det gav en siffra på ca 15 000 elever, uppdelade på 169 skolor. Då det är en explorativ 

studie, användes ett relativt litet urval gentemot den totala andelen elever som finns i Västra 

Götalands län. Det beslutades att 500 elever skulle kontaktas med vetskap om att bortfallet i 
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enkätundersökningar kan bli stort (Bryman, 2011, s.231). Målet med studien var att få in 

minst 150 enkätsvar från eleverna i enlighet med vad Djurfeldt, Larsson och Stjärnhagen 

(2014, s.122) skriver angående att vid en stor population är ett urval mellan 100-200 en nedre 

gräns i samband med enkätundersökning.  

 

För att genomföra det slumpmässiga urvalet, tilldelades varje kommunal skola i Västra 

Götaland en siffra från 1 till 169, siffrorna fördes in i dataprogrammet SPSS. När siffrorna 

var införda i SPSS gick vi in på fliken data och vidare till select cases, där markerades rutan 

för random sample of cases. Då avsikten var att komma i kontakt med 500 elever vilket 

motsvarar ca 5 skolor, ställdes SPSS in på att slumpa ut 3 % av de skolor som förekom i 

listan. På grund av att det är ett varierande antal elever på varje skola kontrollerades antalet 

elever efter avslutad slumpning för att kontrollera att antalet låg runt 500 elever gentemot de 

5 skolor som valts ut. Fördelningen av respondenterna på de 5 skolorna som ingick i urvalet 

varierade kraftigt, den minsta skolan omfattade 40 elever, den näst minsta skolan hade 

omkring 70 niondeklassare. Medan två av skolorna låg strax över 100 niondeklassare och den 

överlag största skolan motsvarade 180 elever i nionde klass. 

 

Med tanke på urvalet som har presenteras kan det vara svårt att generalisera de resultat som 

framkommer i studien på grund av det begränsade urvalet. Enligt Bryman (2011, s.199) ska 

man vara försiktig med att generalisera resultatet på andra populationer och även på andra 

platser. Med det som grund är det viktigt att vara medvetna om att resultatet i studien inte kan 

generaliseras på andra populationer och platser förutom niondeklassare i Västra Götalands 

län. På grund av det låga urvalet kan det även bli svårt att generalisera resultatet på övriga 

niondeklassare i Västra Götalands län. Men då studien är utförd utifrån ett explorativt 

förhållningssätt upplevs det inte som problematiskt, då det handlar om att undersöka om det 

är aktuellt att genomföra en större undersökning på samma område och inte för att skapa en 

generaliserbar kunskap om utsatthet mellan niondeklassare i hela Sverige. 

 

4.4 Tillvägagångssätt  

Efter avslutad urvalsprocess skulle kontakt skapas med de utvalda skolorna och för att 

komma i kontakt med skolorna togs rektorernas mailadress fram, dessa fanns på varje skolas 

hemsida. I den första kontakten med rektorerna skickades ett informationsbrev riktat till 

rektorerna ut (bilaga 1), där förklarades studiens syfte, elevernas anonymitet, att det endast 
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kommer att vara kön och ålder som registreras samt att det var frivilligt att delta i studien. 

Vid ett samtycke från rektorn skickades ett mail ut med länken till enkäten samt ett 

informationsbrev som skulle publiceras samtidigt som enkäten på skolplattformen, där både 

eleverna samt deras föräldrar gavs tillgång till brevet. En av anledningarna till att skolorna 

ombads att lägga upp enkäten på deras skolplattform handlade om att vi var medvetna om att 

skolorna under de veckor som studien pågick hade mycket att göra inför sommarlovet och att 

på det sättet kunna göra undersökningen mer eftertraktad. Det fanns ytterligare en anledning 

och det handlade om möjligheten för eleverna att besvara enkäten när och på den plats där de 

kände sig trygga. Anledningen till det är att enkäten för vissa kan upplevas som känslig och 

genom att förse eleverna med en valmöjlighet så kan det leda till att eleverna upplever en 

ökad känsla av anonymitet. Det är dock viktigt att vara medveten om att det finns en risk för 

att andra personer än eleverna svarar på enkäten då det inte går att kontrollera det i samband 

med att det genomförs som en webbenkät. Denna risk anses minimeras då enkäten enbart 

finns tillgänglig på elevernas skolplattform och kan enbart nås genom att individen har 

tillgång till länken. 

 

Efter att enkäten legat uppe på skolornas plattform i lite mer än en vecka, hade det inkommit 

106 svar men då målet var att få in 150 svar, då kontaktades skolorna igen för att be dem 

påminna eleverna om att svara på enkäten. Detta i enlighet med det som Bryman (2011, 

s.231) förklarar angående att påminnelser kan användas som ett effektivt sätt att minska 

bortfallet. Tre av skolorna svarade att de lade upp enkäten igen på plattformen och att de 

skulle uppmana eleverna att svara. Dock uppgav en skola att de inte hade lagt upp den och att 

det inte fanns tid för dem att göra det, eleverna på den skolan gavs därmed inte tillgång till 

enkäten. Efter att påminnelsen till skolorna skickades ut inkom ytterligare 60 svar under tre 

dagar. Vilket resulterade att det sammanlagt inkommit 166 enkätsvar från niondeklassarna.  

 

När enkätsvaren kodades in i materialet användes statistikprogrammet SPSS för att på det 

sättet genomföra undersökningar av de olika variablerna. Svaren kodades i den ordning som 

de stod i enkäten, vid matrisfrågorna som exempelvis hur privat är din Facebook, Instagram 

m.fl. desto öppnare sociala medier desto högre siffra angavs. Det innebar att en väldigt öppen 

profil på Instagram gavs en 4:a i vårt kodsystem. De matrisfrågorna om hur mycket man 

uppdaterar eller hur ofta man lägger upp bilder är kodade på det sättet att ju oftare man 

uppdaterar eller lägger upp bilder är kodat som det högsta värdet och går nedåt, alltså i 

omvänd ordning i förhållande till frågeställningen.  
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I samband med analysen gjordes en sammanslagning av variablerna utsatta för sexuella 

meddelanden samt sexuella bilder/videoklipp. Anledningen till att variablerna slogs ihop 

handlade om att enklare kunna kontrollera hur många av niondeklassarna som varit utsatta för 

både sexuella meddelanden och sexuella bilder/videoklipp. Sammanslagningen gjordes och 

variablerna kodades om genom att koda svarsalternativ nej till 0 istället för 2 och behålla 

svarsalternativet ja som 1 för att på de sättet underlätta i samband med sammanslagningen av 

variablerna. För att slå samman variablerna användes verktyget compute variables där den 

nya variabeln döptes till sexuellanärmanden och innefattar både sexuella meddelanden samt 

sexuella bilder/videoklipp. De individer som varit utsatta för både handlingarna fick siffran 

två och de som varit utsatt för endast en av handlingarna fick en etta.   

 

För att kontrollera vilka samband det fanns mellan de internetvanor som studien hade uppgett 

och risken för att utsättas för sexuella närmanden användes sambandsanalys genom Kendall 

tau b och tau c. Dessa sambandsmått används för att på ordinalnivå kontrollera sambandet 

mellan två variabler. Desto närmare värdet på tau är antingen +1 eller -1 ju starkare samband 

finns det, visar tau siffran 0 finns det inget samband (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen, 2014, 

s.147). När sambandsanalysen genomfördes kontrollerades det även om resultatet var 

signifikant (p<,05) eller inte, vilket redogör för om det är en slump att resultatet uppkommit 

eller inte. 

 

4.5 Bortfall 

Hur representativt urvalet är kan behöva ifrågasättas om det uppstår ett större bortfall i 

studien, utifrån det är svarsfrekvens samt bortfall viktigt för studiens representativitet 

(Bryman, 2011, s.232).  

 

I samband med genomförandet av enkätstudien fanns det en medvetenhet om risken för ett 

större bortfall (Bryman, 2011, s.231). Förfrågningar skickades till 5 skolor varav en skola inte 

lämnat något besked, de övrig fyra skolorna tackade ja till att delta. Det var enbart tre av 

skolorna som gav bekräftelse att de lagt ut enkäten på plattformen till eleverna. Vilket 

innebär att det inte går att vara säkra på att eleverna på den fjärde skolan fick tillgång till 

enkäten, vilket skulle innebära att ca 100 elever skulle falla bort från vårt urval. Efter en 

påminnelse till den fjärde skolan gav de svaret att de inte hade tid att be eleverna svara vilket 

innebär att enkäten inte gjordes nåbar för eleverna. Det genererade förvisso i ett bortfall med 
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100 elever, men sammanlagt publicerades enkäten för 330 elever. Målet med studien var att 

få in 150 svar och efter avslutad insamling hade 166 svar samlats in, vilket gav ett bortfall på 

49,7 procent, det var alltså 50,3 procent av de eleverna som fick tillgång till enkäten som 

valde att svara. Tas de elever med som inte fått tillgång till enkäten men var med i urvalet 

hade det gett ett bortfall på 76,8 procent och en svarsfrekvens på 33,2 procent.   

 

Vid ett större bortfall ökar risken för att det uppstår fel eller en skevhet i resultatet, vilket är 

ett problem om man inte kan bevisa att de som inte svarat på enkäten inte skiljer sig från de 

övriga respondenter (Bryman, 2011, s.231). I enlighet med vad Mangione (1995, s.60f), 

lägger fram motsvarar den första procenten på 50 procent knappt godkänt och den andra 

procentsatsen hade enligt honom varit oacceptabelt. Dock uppger Bryman (2011, s.232) att 

svarsfrekvensen kan variera mellan 30 procent till 94 procent. Även om Mangione (1995, 

s.60f), anser att 30 procent är oacceptabelt publiceras det många forskningsrapporter som har 

en låg svarsfrekvens (Bryman, 2011, s.232).  

 

I samband med undersökningen av det interna bortfallet på enkätundersökningen gick det 

utläsa att det interna bortfallet på några frågor uppgick i 6 procent, samt några som fick ett 

bortfall på runt 3 procent.  

 

Av etiska skäl riktades enkäten enbart till individer över 15 år, därför plockades det bort 

några enstaka svar då individerna uppgav en ålder på 14 år och då inte kunde medverka i 

studien. Sammanlagt rörde det sig om fem svar som plockades bort då individerna var för 

unga samt två svar som inte kunde användas då deltagaren valt att kryssa i samtliga svar och 

det därigenom inte gick att utläsa vilket alternativ det gällde. De här 7 är utöver de 166 svar 

som studien grundar sig på.   

 

4.6 Validitet och reliabilitet 

 

4.6.1 Reliabilitet 

Enligt Bryman (2011, s.49) värderas studiens reliabilitet utifrån om det är möjligt att för 

någon annan att genomföra studien igen och få ett liknande resultat, eller om resultatet 

påverkas av tillfälliga eller slumpmässiga betingelser. Reliabiliteten påverkas enligt Bryman 

(2011, s.160) av studiens följdriktighet, replikerbarhet och tillförlitlighet. Med följdriktighet 
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avses om studien verkligen mäter vad som var avsett att mätas. Replikerbarheten värderas i 

huruvida det finns möjlighet att replikera studien vid ett annat tillfälle. Det innebär att det är 

viktigt att forskaren/forskarna noga och metodiskt beskriver tillvägagångssättet för hur 

studien genomfördes för att det ska finnas en möjlighet att replikera studien (Bryman, 2011, 

s.49). Genom att använda välkonstruerade metoder som presenterar resultat genererade med 

en mätnoggrannhet kan studiens tillförlitlighet värderas. Det innebär att rätt skalnivåer och 

metoder används i studien samt att det finns en transparens i beskrivningen av de variabler 

som används (Bryman, 2011, s.160).  

 

Studiens följdriktighet beskrivs och argumenteras för under syfte och frågeställningar och 

metoddelen. Genom att tydligt beskriva syftet med studien och hur datainsamlingen gått till 

väga anses det möjligt att kunna garantera en hög följdriktighet. Något som kan påverka 

reliabiliteten negativt är urvalet, men då studien innefattar ett slumpmässigt obundet urval där 

skolorna som skulle ingå i studien slumpades fram, bör det inte påverka reliabiliteten 

negativt. Replikerbarheten bör anses vara hög då metoddelen i studien transparent och tydligt 

beskriver hur materialet i studien har samlats in. Tillförlitligheten kan på grund av avsaknad 

av tidigare studier ifrågasättas. Den tydliga beskrivningen av de variabler som använts i 

studien i Bilaga 2, bör leda till en medelhög tillförlitlighet.  

 

4.6.2 Validitet 

Det Bryman (2011, s.50) menar när han talar om teoretisk validitet är att kontrollera att det 

man har mätt motsvarar det man hade som avsikt att mäta i studien. Inom validitet finns det 

ett flertal olika begrepp, det är mätningsvaliditet, intern validitet samt extern validitet.  

 

Mätningsvaliditet eller begreppsvaliditet som är ett annat namn på samma kriterium, innebär 

om ett mått av begreppet speglar det som begreppet innebär (Bryman, 2011, s.50). Ett 

exempel som Bryman tar upp handlar om ett intelligenstest verkligen mäter intelligens, mäter 

då vår enkät den utsatthet och de internetvanor som definieras i studien och i teorin?  

I samband med att enkäten togs fram användes Cyberlifestyle-routine activities teorin som 

stöd, anledningen till det handlade om att få med data som behövdes för att kunna kontrollera 

om niondeklassarnas utsatthet beror på deras internetvanor. I samband med analysen har det 

uppmärksammats att några saker som teorin tar upp har missats när enkäten togs fram, det 

innebär att vår begreppsvaliditet kan påverkas.  
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Något mer som riskerar att påverka studiens begreppsvaliditet ligger i att det finns risker med 

webbenkäter som kan påverka respondenternas svar. Då respondenterna själva går in och 

besvarar enkäten finns det en risk att de missuppfattar någon fråga, för att motverka det har 

det använts lättlästa och tydliga svarsalternativ. Det finns även en risk att andra individer än 

de enkäten är riktad till svarar, genom att enkäten enbart varit tillgänglig på de utvalda 

skolornas plattformar anses risken för att det ska ske minska. Men det finns en möjlighet att 

länken kan ha spridits vidare och att andra än de utvalda eleverna getts tillgång till enkäten. 

Trots de här problemen, anses det att studien mätt niondeklassarnas utsatthet för sexuella 

närmanden, deras internetvanor samt om vanorna påverkar elevernas risk för att utsättas, 

vilket motsvarar studiens syfte. På grund av det bedöms studiens begreppsvaliditet som hög.   

 

Är de slutsatser som dragits i studien mellan variablerna verkligen hållbara?  

Det är vad Bryman (2011, s.50f) förklarar som intern validitet. Syftet med studien har varit 

att undersöka om det fanns något samband mellan niondeklassares internetvanor och deras 

risk för att utsättas för sexuella närmanden såsom sexuella meddelanden samt sexuella 

bilder/videoklipp. I samband med analysen användes måtten Kendall tau b och tau c, för att 

kontrollera om och i sådana fall vilka samband det fanns mellan de internetvanor som studien 

har uppgett och risken för att utsättas för sexuella närmanden. Genom detta bör den interna 

validiteten anses vara förhållandevis hög. Något som bör beaktas är att det i studien använts 

korrelationsanalyser och endast tittat på sambandet mellan två variabler, det finns en 

möjlighet att det kan finnas en tredje variabel som påverkar orsak och verkan. Det är något 

som kan påverka den interna validiteten negativt. 

 

Till sist den externa validiteten, kan resultatet från vår undersökning generaliseras på andra 

ungas internetvanor och utsatthet (Bryman, 2011, s.51). Undersökningen genomfördes som 

en explorativ studie vilket innebär att det kan bli svårt att generalisera resultatet då det inte 

motsvarar tillräckligt stor del av populationen. I samband med det kan man anta att den 

externa validiteten i studien är låg och att det kan bli svårt att generalisera vårt resultat på 

grund av urvalsstorleken och att det är ett specifikt geografisk område som inte är särskilt 

stort gentemot resterande av Sverige. 
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4.7 Analysmetod 

Den analysmetod som används i studien för att visa vilket samband som finns mellan olika 

variabler är korrelationsanalys. Analysen genomfördes på ordinalnivå det vill säga med 

Kendall tau, anledningen till det handlade om att studiens variabler inte låg på kvot eller 

intervallnivå vilket hade lett till en undersökning med Pearson r (Bryman, 2011, s.326f). 

Sambandsmåttet tau innebär att man kontrollerar hur konsekvent en ökning av variabel x 

leder till en ökning/minskning på variabel y, (Djurfeldt, Larsson, Stjärnhagen, 2014, s.147). 

Tau går från -1 till +1, ett fullständigt samband ligger antingen på -1 eller +1.  

 

När en statistisk sambandsanalys genomförs handlar de också om att se ifall sambandet är 

reellt eller om det är ett skensamband som uppstått, detta är något som kan kontrolleras med 

hjälp av en multivariat korstabellsanalys (Djurfeldt, Larsson, Stjärnhagen, 2014, s.269). Det 

är dock något som inte var möjligt att kontrollera i studien, det ger studien en svaghet då det 

inte går att helt utesluta att det resultat som uppstått visar ett skensamband. 

 

Det är viktigt att ha i åtanke att analysen handlade om samband mellan två variabler, vilket 

gör att det inte går att vara säkra på att det inte finns en tredje variabel som påverkar orsak 

och verkan, vilket innebär att sambandsanalyserna inte är kausala (Bryman, 2011, s.326). 

Anledningen till att sambandsanalys användes när studien genomfördes handlade om att 

syftet var att kontrollera om det fanns ett samband mellan niondeklassarnas olika 

internetvanor på sociala medier och deras risk för att utsättas för sexuella närmanden genom 

meddelanden och/eller bilder/videoklipp. 

 

4.8 Etiska aspekter 

Vid genomförandet av studien var det noga att uppfylla de fyra etiska huvudkrav som 

Vetenskapsrådet har tagit fram (u.å., s.6), det handlar om informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  

 

För att uppfylla informationskravet (vetenskapsrådet, u.å. s.7) inkluderades ett 

informationsbrev (bilaga 1) i samband med att länken till webbenkäten skickades ut för att 

publiceras samtidigt som enkäten på skolornas skolplattform. I vårt informationsbrev (bilaga 

1) framgick bland annat studiens syfte, att studien är anonym samt att det är frivilligt att delta 

och att man kan avsluta sin medverkan när som helst under enkätens gång (Vetenskapsrådet, 
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u.å., s.9). För att vara säkra på att samtliga personer som svarar fått tillgång till 

informationsbrevet lades det även in på första sidan i enkäten. I samband med 

informationsbrevet förklarades det att när respondenterna valt att skicka in sina svar på 

enkäten samtycker dem till att delta i undersökningen. Genom det uppfyller studien 

Vetenskapsrådets samtyckeskrav som innebär att deltagarna måste ha lämnat sitt samtycke 

till att delta (u.å. s.9) 

 

För att uppfylla konfidentialitetskravet (Vetenskapsrådet, 2014, s.12) kommer enkätsvaren 

inte att kunna kopplas till en specifik individ då den genomfördes anonymt, det enda som 

kommer fyllas i om personer är ålder samt kön, inga andra kännetecken kommer uppges. Det 

fjärde och sista huvudkravet som vetenskapsrådet lade fram är nyttjandekravet som handlar 

om att insamlad data inte får användas i något annat syfte (Vetenskapsrådet, 2014, s.14), detta 

krav uppfylls genom att samtliga svar raderas efter godkänt arbete. 

 

För att öka elevernas anonymitet och på det sättet säkerställa konfidentialitetskravet lades 

enkäten upp på skolans plattform som eleverna kan nå både i skolan men även hemifrån. 

Anledningen till att det skulle öka anonymiteten är att eleverna själva kunde välja när de 

skulle genomföra enkäten, vilket ledde till att ett flertal genomförde enkäten efter skolan, ofta 

på kvällstid. Detta tänker vi kan bero på att eleverna upplever en trygghet i att kryssa i svaren 

själv i lugn och ro och att ingen annan behöver veta vad personen svarar. Det är ett känsligt 

ämne och kan upplevas som jobbigt av vissa, vilket gör att det är en viktig aspekt att ta 

hänsyn till. 

 

5. Resultat 

Här kommer de svar som framkommit i enkätundersökningen att redovisas, för att skapa en 

tydlig redovisning delades texten upp under flera underrubriker. Resultatet kommer överlag 

att redovisa i textformat men då de stundtals är omfattande resultat kommer det förstärkas 

med diagram och tabeller, för att ge en tydlig framställning av resultatet samt ge en snabb 

överblick. Ett övervägande gjordes om stora delar av resultatet skulle presenteras i samma 

tabell eller om de skulle delas upp på ett större antal tabeller. Beslutet föll på att göra flera 

olika tabeller och diagram, för att på det sättet skapa en tydlighet kring resultatet.  
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I samband med resultatredovisningen har det inte tagits hänsyn till bortfallet när 

procentsatserna presenteras.  

 

Tanken med studien var att rikta den till 15-åringar och svarsfrekvensen visar på att 58,5 

procent av de som svarade på enkäten var 15 år, 31,9 procent av de som svarade var 16 år och 

slutligen 9,6 procent som var 17 år. Det inkom även svar från personer som var 14 år, men de 

svaren togs inte med i sammanställningen då målsmans tillstånd saknas.  

 

5.1 Utsatt för sexuella närmanden 

Det främsta syftet med studien var att kontrollera om elever varit utsatta för olika typer av 

sexuella närmanden när de befunnit sig ute på sociala medier. Resultat för hur stor 

procentandel av respondenterna som utsatts för sexuella närmanden kommer presenteras både 

i text och i diagram 1.1. Utsattheten delas upp i tre variabler, sexuella meddelanden, sexuella 

bilder/videoklipp och den sammanslagna variabeln sexuella närmanden (sexuella 

meddelanden och bilder/videoklipp). Resultat för skillnader mellan könen kommer att 

presenteras, och i bilaga 3 finns det en tabell med en sammanställning av resultaten. 

 

5.1.1 Utsatt för sexuella meddelanden 

Den första frågan handlade om respondenterna blivit utsatta för sexuella meddelanden, av 

niondeklassarna var det 51,8 procent som uppgav att de någon gång blivit utsatta för sexuella 

meddelanden. I samband med frågan kontrollerades även hur respondenterna som utsatts 

upplevde handlingen, 12,7 procent av respondenterna upplevde handlingen som obehaglig 

och 12 procent upplevde den mycket obehaglig.  

 

Att ha mottagit sexuella meddelanden är något som 66,7 procent av tjejerna och 31,4 procent 

av killarna rapporterar sig ha varit utsatta för, av de som inte ser sig som en tjej eller kille 

anger 66,7 procent sig ha varit utsatta för sexuella meddelanden (se bilaga 3).  

 

5.1.2 Utsatt för sexuella bilder/videoklipp 

Av niondeklassarna var det 47,6 procent som uppgav att de varit utsatt för sexuella 

bilder/videoklipp, bland respondenterna som varit utsatta var det 16,9 procent som uppgav att 

de upplevde handlingarna som mycket obehagliga.  
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Sexuella bilder/videoklipp visade på samma trend mellan könen som sexuella meddelanden, 

63,1 procent av tjejerna har mottagit sexuella bilder/videoklipp, medan 28,6 procent av 

killarna mottagit sexuella bilder/videoklipp. Även här visar den grupp som inte ser sig som 

tjej eller kille på en hög procentuell utsatthet, 66,7 procent (se bilaga 3). 

 

5.1.3 Utsatt för sexuella meddelanden samt bilder/videoklipp 

Variablerna sexuella meddelanden och sexuella bilder/videoklipp slogs ihop till variabeln 

sexuella närmanden, det gjorde det möjligt att mäta hur många av eleverna som varit utsatta 

för båda handlingarna. 43,4 procent av niondeklassarna uppgav att de varit utsatta för både 

sexuella bilder/videoklipp samt sexuella meddelanden och det var 12,7 procent som varit 

utsatt för antingen sexuella meddelanden eller sexuella bilder/videoklipp.  

 

Mellan könen är det samma tendens som tidigare, tjejer är mer utsatta än killar. 59,1 procent 

av tjejerna uppger att de varit utsatta för både sexuella meddelanden och bilder/videoklipp 

och 21,4 procent av killarna uppger att de varit utsatt för båda handlingarna (se bilaga 3).  

 

Diagram 1.1 
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5.2 Niondeklassarnas internetvanor 

Stora delar av enkäten som skickades ut till respondenterna handlade om elevernas 

internetvanor på sociala medier, resultaten kommer nedan att presenteras på samma sätt som 

teorin med tillhörande rubriker. 

 

5.2.1 Exponering på internet 

Resultatet kommer att presenteras kring de fem punkter Reyns et al. lyfter angående 

exponering för motiverade förövare: Mängden tid som individen spenderar på internet varje 

dag, antalet sociala nätverk som individen är aktiv på. Samt hur många gånger per dag som 

individen uppdaterar sina nätverk, mängden bilder som individen lägger ut online och 

slutligen om individen använder snabbmeddelanden. 

 

Första frågan angående deras internetvanor handlade om hur mycket tid som de spenderar på 

internet per dag. Den vanligaste tiden eleverna tillbringar på internet var 3-4 timmar vilket 

motsvarade 21,1 procent av respondenterna, medan 19,8 procent uppgav att de tillbringade 4-

5 timmar på internet. Det svarsalternativ som fick lägst antal procent var att tillbringa mindre 

än 1 timme på internet, det alternativets procentsats låg på 7,8 procent. I diagram 1.2 

presenteras svarsprocenten på samtliga svar. 

 

Diagram 1.2 
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När det gällde antalet social medier som eleverna var aktiva på gick det att se att vanligast 

bland respondenterna var att de är aktiva på tre olika sociala medier, det svarsalternativet 

motsvarar 50 procent av eleverna vilket går att se i diagram 1.3. Av niondeklassarna uppgav 

26,5 procent att de var aktiva på två medier och 16,9 procent uppgav att de var aktiva på fyra 

medier. Det skiljer sig markant mot de som är aktiv på ett socialt media (4,2 procent) 

respektive fem sociala medier (2,4 procent).  

 

Diagram 1.3                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I samband med det kontrollerades det även vilket socialt medium som var populärast hos 

eleverna, i diagram 1.4 går det att avläsa att Snapchat var det populäraste mediet, det var 97 

procent av niondeklassare som använde Snapchat. Strax efter kom Instagram med 92,8 

procent som använde detta media och på tredje plats gick det att se att Facebook låg med 67,5 

procent. Twitter och annat fick enbart 15,7 procent samt 13,8 procent.  

 

Diagram 1.4 
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Genom enkäten kontrollerades det för hur ofta respondenterna uppdaterade de medier de var 

aktiva på, i tabell 1.1. går det att avläsas att resultatet var spritt mellan svaren. Det sociala 

mediet som flest elever uppgav att de uppdaterade flera gånger/dag var Snapchat vilket 

motsvarade 71,7 procent, efter det kom Instagram med 29,5 procent som uppgav att de 

uppdaterade flera gånger/dag. Vid de tre övriga alternativen låg mest procent på någon gång i 

månaden eller mindre.  

 

Tabell 1.1 Uppdatera sina sociala medier (procent) 

 

Att lägga upp bilder på sociala medier var även något som kontrollerades, av niondeklassarna 

uppgav 47,6 procent att de lade upp bilder flera gånger/dag på Snapchat. 31,9 procent av 

respondenterna uppgav att de lade upp bilder någon gång i månaden eller mindre när det 

gällde Instagram och 21,1 procent på Facebook. Det går med hjälp av tabell 1.2 se att på 

Facebook var det vanligast att inte lägga upp några bilder alls, det svarsalternativet 

motsvarade 31,9 procent.  

 

Tabell 1.2 Hur ofta niondeklassarna lägger ut bilder på internet (procent) 

                                                              Facebook   Instagram  Snapchat  Twitter  Annat 

 Flera gånger/dag                                     0,6             3,6             47,6         0,6       0,6 

 En gång/dag                                            0,6             4,8               6,6         0,0       1,2 

Några gånger i veckan                             6,0             9,6              12,0        0,0       1,2 

Några gånger/månad                                9,0           27,7                8,4        1,2       1,2 

Någon gång/månad eller mindre            21,1           31,9              13,3        6,0       0,0 

Lägger inte ut bilder här                         31,9           10,8               6,0        12,0     11,4 

Använder ej detta medium                     30,7           11,4               6,0         80,1     84,3 

 

                                                            Facebook   Instagram  Snapchat  Twitter  Annat 

Flera gånger/dag                                     12             29,5             71,7         2,4       4,8 

En gång/dag                                             6,6           11,4               6,0         1,8       1,2 

Några gånger i veckan                             9,6           12,0               7,2         3,0       1,8 

Några gånger/månad                              13,9          18,7               4,8         1,8       2,0 

Någon gång/månad eller mindre            24,1          19,9               6,0         5,4       3,0 

Använder ej detta                                   30,7            7,2               3,0        79,5     83,3 
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Utöver frågorna om sociala medier ställdes frågor till eleverna om de använde sig av 

chattappar som till exempel kik, Wickr. Av respondenterna uppgav 57,8 procent att de 

använde chattappar och av de som använde apparna uppgav 38,6 procent att de är aktiva flera 

gånger om dagen.  

 

5.2.2 Närhet och skydd på internet 

För att mäta närhet till motiverade förövare användes Reyns et al:s tre punkter: Om individen 

ger användare som denne inte känner tillgång till dennes sociala nätverk som kan innehålla 

personlig information. Antalet vänner/följare som individen har på sina sociala medier. Samt 

om individen har använt sig av en onlinetjänst för att öka antalet följare/vänner på individens 

sociala medier.   

 

För att mäta tillgången till individens sociala nätverk frågades niondeklassarna om hur öppna 

deras sociala medier var. På Facebook, Instagram samt Snapchat var det vanligast att 

eleverna hade en öppen profil, vilket innebär att samtliga vänner/följer kan se individens 

innehåll (tabell 1.3) Ser man till hur öppenheten mellan de olika sidorna utvecklar sig går det 

i tabell 1.3 se att Facebook och Snapchat näst högsta procentsats ligger på privat vilket 

innebär att enbart vänner kan se dennes inlägg. Instagram visar däremot på en annan 

utveckling då dennes näst högsta procentsats var väldigt öppen, som innebär att även 

personer som inte följer personen kan se vad denne lägger ut. Tabell 1.3 visar på exakta 

procentsatser för samtliga svar. 

 

Tabell 1.3 Hur privat är du på sociala medier (procent) 

                                          Facebook   Instagram  Snapchat  Twitter  Annat 

Väldigt privat                        6,2              5,4           11,0          8,3       25,0 

Privat                                   37,2            23,0           35,2         16,7       6,3 

Öppen                                  39,8            46,6           39,4         20,8      25,0 

Väldigt öppen                      16,8            25,0           14,3         54,2      43,7 

 

Nästa punkt presenterar hur många vänner individen hade på sina sociala medier. Av 

respondenterna uppgav 50,6 procent att de har mer än 200 vänner/följare, det är en markant 

skillnad till näst vanligaste som var 151-200 vänner/följare och motsvarar 15,7 procent. Att 

ha mindre än 50 vänner var det svarsalternativ som fick lägst procent, vilket motsvarade 9 

procent. I diagram 1.5 presenteras resultatet i sin helhet.  
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Diagram 1.5  

 

 

För att kontrollera elevernas skydd på internet det vill säga kapabla väktare, ställdes frågan 

om vuxna i deras närhet var medvetna om vilka sociala medier eleverna använde. Det 

resulterade i att 77,1 procent av eleverna uppgav att det fanns vuxna i deras närhet som var 

medvetna om vilka sidor det var aktiva på. För att ungdomarna skulle veta vilka vuxna 

personer det syftades på förekom det några exempel i samband med frågan till eleverna, att 

det kunde handla om föräldrar, lärare m.fl.   

 

5.2.3 Offrets attraktionsvärde på internet 

Ett offers attraktionsvärde beror enligt Reyns et al. på vilken information som individen har 

publicerad, det ledde till att frågor ställdes till eleverna angående vilken information de hade 

synligt på sina sociala medier, som presenteras i sin helhet i diagram 1.6. Den information 

som enligt studien var vanligast att ha publicerad på sin profil var foto på sig själv, det 

motsvarade 82,7 procent av niondeklassarna, 78,4 procent av eleverna uppgav att de hade sitt 

fullständiga namn synligt. 54 procent av eleverna uppgav att de visade sina intressen och 

aktiviteter och 43,8 procent av respondenterna hade lagt ut videoklipp på sig själva. Bland 

respondenterna var det att ha sin sexuella läggning publicerad som fick minst procent (13,6 

procent), efter det var det relationsstatus på 25,8 procent samt mailadress på 30,1 procent.  
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Diagram 1.6 

 

5.2.4 Beteende på sociala medier 

Angående elevernas beteende på internet ställdes det två frågor, den första var om de haft 

kontakt med främmande personer på internet och den andra var om de skickat lättklädda 

bilder till personer på internet. Majoriteten av eleverna uppgav att de hade kontakt med 

personer som de inte kände utanför internet, det motsvarade 66,9 procent av eleverna. I 

samband med frågan så ställdes en följdfråga om hur kontakten hade skapats, 30,7 procent 

uppgav att de inte minns hur kontakten skapades. Av respondenterna uppgav 27,1 procent att 

det var den främmande personen som tagit kontakt med eleven och 7,8 procent som uppgav 

att eleven själv skapat kontakten.  

 

Diagram 1.7 
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Att ha skickat lättklädda bilder till personer på internet gav ett resultat som visade på att 28,3 

procent av eleverna hade skickat den sorten utav bilder, av eleverna uppgav 23,4 procent att 

de blev pressade till att skicka bilderna. 

 

5.3 Sambandsanalys mellan internetvanor och risken för att utsättas för 

sexuella närmanden 

 

För att kontrollera vilka samband det fanns mellan niondeklassarnas internetvanor och risken 

för att utsättas för sexuella närmanden användes korrelationsanalys med sambandsmåttet 

Kendall tau. 

 

5.3.1 Exponering på internet 

Vid genomförandet av analysen mellan mängden tid som niondeklassarna tillbringar på 

internet och risken för dem att utsättas för sexuella meddelanden visade analysen på att det 

fanns ett positivt samband på en medelnivå då Kendall tau c låg på ,332 (tabell 1.4.). Det 

fanns även ett samband mellan sexuella bilder/videoklipp och sexuella närmanden och antalet 

timmar respondenterna tillbringar på internet, det gav ett medelstarkt samband med värde på 

,252 respektive ,247 (tabell 1.4.). Samtliga tre visade på ett signifikant resultat då p-värdet låg 

under 0,05. Det finns i studien en koppling mellan risken för att utsättas för sexuella 

närmanden på internet och mängden tid eleverna tillbringar på internet. Det vill säga att desto 

mer tid niondeklassarna tillbringade på internet ju högre var risken för att utsättas för sexuella 

närmanden. Samtliga resultat angående exponering presenteras i tabell 1.4.  

 

I samband med analysen framkom det också att det finns ett signifikant samband med positiv 

riktning om respondenten använde sig av chattappar som t ex Kik, Wickr och risken för att 

utsättas för sexuella meddelanden, (c=,202). Dock visar resultatet inget signifikant samband 

mellan om respondenten använde chattappar och utsatts för sexuella bilder/videoklipp samt 

den sammanslagna variabeln sexuella närmanden. Med andra ord går det att se att de 

respondenterna som använde chattappar löpte en högre risk för att utsättas för sexuella 

meddelanden men inte för sexuella bilder/videoklipp och då inte heller någon högre risk för 

att utsättas för den sammanslagna variabeln.  
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Exponeringen täcker även hur ofta niondeklassarna uppdaterade sina sociala medier, analysen 

visade på att det fanns samband mellan hur ofta eleven uppdaterade sitt Instagram och 

Snapchat och risken för att utsättas för sexuella meddelande. Det gav ett positivt signifikant 

samband på ,182 (Instagram) samt ,211 (Snapchat). Det förekom också signifikanta samband 

mellan hur ofta eleven uppdaterade Instagram och Snapchat och risken för att utsättas för 

sexuella bilder/videoklipp, ,229 (Instagram) respektive ,229 (Snapchat). Den sammanslagna 

variabeln sexuella närmanden visade även den på signifikanta samband. De sociala sidorna 

som alltså ökade risken för att eleven skulle utsättas för sexuella närmanden på internet 

(sexuella meddelanden och/eller bilder/videoklipp) var Instagram och Snapchat. Varken 

Facebook, Twitter eller annat hade ett signifikant samband vilket då inte ökar deras risk för 

att utsättas.  

 

Den sista sambandsanalysen angående exponering på internet handlade om hur ofta 

respondenterna lade upp bilder på sociala medier samt risken för att utsättas för sexuella 

meddelanden, bilder/videoklipp och närmanden. Inom analysen framkom det att det finns ett 

samband mellan risken för att utsättas för sexuella meddelanden och de sociala medierna 

Instagram (,236) och Snapchat (,202). Det fanns även positiva samband mellan sexuella 

bilder/videoklipp och de sociala medierna Instagram och Snapchat, ,284 samt ,234. Även här 

visade den sammanslagna variabeln sexuell närmanden på ett positivt signifikant samband. 

Det vill säga att lägga upp bilder på Instagram och Snapchat visade på att niondeklassarna 

löpte en större risk för att utsättas för sexuella närmanden på internet. 

 

Något som framkom genom analysen var att det inte finns något signifikant samband mellan 

antalet sociala medier som respondenten är aktiv på samt hur ofta eleven uppdaterar eller 

lägger ut bilder på Facebook, Twitter och annat och risken för att utsättas för sexuella 

handlingar på internet.  
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Tabell 1.4 Exponering på internet och samband för att utsättas 

                                                                         Sexuella           Sexuella                Sexuella 

                                                                       meddelanden   bilder/videoklipp   närmanden 

Antalet timmar på                 Kendall tau-c         ,332*                 ,252*                   ,247* 

sociala medier     

          

Antalet sociala medier          Kendall tau-c         ,111                  ,055                     ,070 

 

Använder chattrum               Kendall tau-b         ,202*                ,130                     ,170 

 

Uppdaterar Facebook           Kendall tau-c         ,158                   ,144                     ,125 

  

Uppdaterar Instagram           Kendall tau-c         ,182*                 ,229*                  ,175* 

 

Uppdaterar Snapchat            Kendall tau-c         ,211*                 ,229*                  ,186* 

                 

Uppdaterar Twitter               Kendall tau-c         -,013                 -,064                    -,032 

 

Uppdaterar Annat                 Kendall tau-c         -,089                 -,093                    -,076 

 

Bilder på Facebook               Kendall tau-c         ,132                   ,070                     ,082 

 

Bilder på Instagram              Kendall tau-c          ,236*               ,284*                    ,219* 

 

Bilder på Snapchat               Kendall tau-c          ,202*               ,234*                    ,184* 

 

Bilder på Twitter                  Kendall tau-c          ,213                 ,136                      ,149 

 

Bilder på Annat                    Kendall tau-c         ,136                 ,349                       ,209 

* p<0,05 

 

5.3.2 Närhet och skydd på internet 

Det resultat (tabell 1.5) som framkom genom analysen visade på positiva, signifikanta 

samband mellan antalet vänner/följare och risken för att utsättas för sexuella meddelanden 

(,425) respektive bilder/videoklipp (,383). Den sammanslagna variabeln sexuella närmanden 

visade på ett samband på ,342. Analysen visade på att desto fler vänner/följare som 

respondenten uppgav att denne hade ju högre var risken för att utsättas för sexuella 

närmanden på internet. 
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Sambandsanalysen gav ett signifikant samband mellan hur öppen respondentens Snapchat var 

och utsattheten för sexuella bilder/videoklipp (,187) och närmanden (,138). Samt hur öppen 

individens Twitter var och risken för att utsättas för sexuella bilder/videoklipp (,486) och 

närmanden (,302). De fanns inte några signifikanta samband mellan de övriga sociala 

medierna (Facebook, Instagram samt annat) och risken för att utsättas för sexuella 

bilder/videoklipp och närmanden.  I analysen fann man inget signifikant resultat mellan hur 

öppna profiler niondeklassarna har på sociala medier och deras risk för att utsättas för 

sexuella meddelanden. 

 

Nästa del handlade om det fanns kapabla väktare i niondeklassarnas närhet, som går att se i 

tabell 1.5 finns det ett signifikant resultat kring om vuxna i elevernas närhet är medvetna om 

vilka internetsidor respondenterna är aktiva på och risken för att utsättas för sexuella 

närmanden. Det är ett medelsvagt samband på ,154 för sexuella bilder/videoklipp och ,149 

för sexuella närmanden. Det finns däremot inget signifikant samband mellan vuxnas vetskap 

och respondenternas risk för att utsättas för sexuella meddelanden. Med andra ord kan denna 

form av vetskap hos vuxna i individens närhet minska risken för att eleven ska utsättas för 

sexuella bilder/videoklipp och den sammanslagna variabeln sexuella närmanden men har 

ingen påverkan på risken för att utsättas för sexuella meddelanden.  

 

Tabell 1.5 Sambandsanalys mellan närheten/skydd och risk för utsatthet 

                                                                    Sexuella              Sexuella                  Sexuella 

                                                                  meddelanden     bilder/videoklipp      närmanden 

Antalet vänner/följare        Kendall-tau c       ,425*                 ,383*                    ,342* 

 

Vet vuxna i din närhet        Kendall-tau b       ,137                  ,154*                    ,149* 

                                               

Hur privat på Facebook     Kendall-tau c        ,061                  ,080                     ,059 

 

Hur privat på Instagram     Kendall-tau c        ,157                  ,104                     ,110 

 

Hur privat på Snapchat      Kendall-tau c         ,142                 ,187*                   ,138* 

 

Hur privat på Twitter          Kendall-tau c        ,250                 ,486*                    ,302* 

 

Hur privat på Annat           Kendall-tau c        ,375                  ,203                      ,270 

* p<0,05 
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5.3.3 Offrets attraktionsvärde på internet 

Sambandet mellan mängden information och risken för att utsättas för sexuella meddelanden 

och/eller bilder/videoklipp gav tre signifikanta samband. Det signifikanta sambandet mellan 

mängden information och risken för att utsättas för sexuella meddelanden låg på ,383, vid 

sexuella bilder/videoklipp låg sambandet på ,336 och slutligen för den sammanslagna 

variabeln låg värdet på ,305 (tabell 1.6). Mängden information som respondenterna har 

publicerad på sina sociala medier ökar deras risk för att utsättas för sexuella närmanden på 

internet, såväl meddelanden som bilder/videoklipp, 

 

Variabeln plockades även isär för att kontrollera varje information var för sig, det går då att 

se att det saknas en del signifikanta samband mellan de separata delarna av information som 

respondenterna kan ha publicerade på sina sociala medier och deras utsatthet (tabell 1.6). 

Enligt resultatet finns det inget signifikant resultat mellan att ha sitt fullständiga namn, 

intresse/aktiviteter, mailadress publicerad och risken för att respondenterna skulle utsättas för 

sexuella närmanden på internet. Det fanns dock några variabler som visade på signifikanta 

samband mellan de tre variablerna om utsatthet samt om respondenten hade länkar till andra 

sociala medier/bloggar (,291, ,304 och ,305), foto ( ,246,  ,239 och ,249) samt videoklipp på 

sig själva (,291, ,294 och ,300) publicerade på sina sociala medier. Med andra ord går det att 

se att en viss information som publiceras på niondeklassarnas sociala medier kan öka deras 

risk för att utsättas för sexuella närmanden.  
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Tabell 1.6 Sambandsanalys mellan offrets attraktionsvärde och deras utsatthet 

                                                                         Sexuella              Sexuella                Sexuella 

meddelanden     bilder/videoklipp    närmanden 

Hur mycket information        Kendall-tau c         ,383*                  ,336*                   ,305* 

 

Fullständigt namn                  Kendall-tau b         ,111                    ,043                     ,079 

                                                 

Relationsstatus                       Kendall-tau b        ,186*                  ,152                     ,173* 

                                                 

Sexuell läggning                    Kendall-tau b         ,139                    ,133                     ,139  

                                                  

Alias till chattrum                   Kendall-tau b        ,086                    ,071                     ,080 

                                                 

Mailadress                               Kendall-tau b       ,135                   ,058                       ,100 

  

Länk till andra sociala             Kendall-tau b       ,291*                  ,304*                    ,305* 

medier/blogg                               

 

Intressen och aktiviteter          Kendall-tau b       ,128                    ,123                      ,128 

                                                

Foto på dig                              Kendall-tau b       ,246*                   ,239*                    ,249* 

                                               

Videoklipp på dig                     Kendall-tau b     ,291*                  ,294*                     ,300* 

* p<0,05 

 

5.3.4 Beteende på internet 

Det beteende på internet som hade högst samband med att utsättas för sexuella meddelanden 

var om niondeklassarna hade kontakt med främmande personer på internet, det gav ett starkt 

positivt samband på ,499. Att ha kontakt med främmande personer och att få sexuella 

bilder/videoklipp gav ett sambandsresultat på ,440 och den sammanslagna variabeln gav ett 

sambandsresultat ,502 (tabell 1.7). De elever som hade kontakt med främmande personer 

löpte alltså en högre risk för att utsättas för sexuella närmanden när de befann sig på internet 

än de som inte hade denna form av kontakt. 

 

Det genomfördes även en sambandsanalys kring om eleven skickat lättklädda bilder och 

risken för att utsättas för sexuella närmanden. I analysen framkom det signifikanta samband 

mellan att skicka lättklädda bilder till personer på internet och risken för att utsättas för 

sexuella meddelanden (,158), bilder/videoklipp (,249) och den sammanslagna variabeln 

sexuella närmanden (,209).  
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Tabell 1.7 Sambandsanalys mellan beteende på internet samt deras utsatthet 

                                                                    Sexuella               Sexuella                Sexuella 

                                                                  meddelanden     bilder/videoklipp     närmanden 

Har du kontakt med       Kendall-tau b          ,499*                  ,440*                     ,482* 

främmande                      

 

Har du skickat                Kendall-tau b          ,158*                 ,249*                     ,209* 

lättklädda bilder              

* p<0,05 

 

6. Analys och diskussion 

Rubriken är uppdelad i tre delar, analys, diskussion och slutsatser, med tillhörande 

underrubriker.  

 

6.1 Analys 

Syftet med studien var att undersöka niondeklassarna i Västra Götalands läns utsatthet för 

sexuella närmanden. Det skulle också undersökas om det fanns något samband mellan 

niondeklassares internetvanor och deras risk för att utsättas för sexuella närmanden såsom 

sexuella meddelanden samt sexuella bilder/videoklipp. Som stöd i studiens analys har Reyns 

et al:s Cyberlifestyle-routine activities teori använts, de har tagit fram ett flertal faktorer som 

kan användas för att förklara varför en person utsätts för brott på internet.  

 

6.1.1 Niondeklassarnas utsatthet 

Studiens första frågeställning handlar om hur stor andel av niondeklassarna i Västra 

Götalands län som utsatts för sexuella närmanden på internet genom meddelanden och/eller 

bilder/videoklipp. Analysen inleddes med att utsattheten undersöktes och som går att se i 

resultatdelen uppger mer än hälften av eleverna att de någon gång blivit utsatta för sexuella 

meddelanden. Strax under hälften av niondeklassarna har någon gång fått sexuella 

bilder/videoklipp skickade till sig, när variablerna slogs ihop visade det sig att 43 procent av 

ungdomarna hade varit utsatt för båda handlingarna.  

 

En undersökning genomförd av Sifo tidigare i år visade på att 37 procent av deras 

respondenter uppgav att de någon gång varit utsatta, vilket är något lägre än vad studiens 

undersökning har resulterat i. Här är det viktigt att ha med att denna studie har ett relativt litet 

urval som kan vara orsaken till skillnaden mellan studiens undersökningsresultat och Sifos.  
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Något mer som bör tas i beaktning är att Sifos undersökning är rikstäckande medan denna 

studie enbart riktar sig till Västra Götaland, skillnaden mellan utsattheten kan bero på att det 

är skillnad mellan Sveriges olika län, och att Västra Götalands län kan ha en högre utsatthet 

än andra län. Att det skiljer 5 procent mellan studierna kan också bero på att det har uppstått 

en skevhet i studien, genom att personer som varit utsatta har känt sig mer engagerade och 

motiverade att svara och visa på att det förekommer och blir då överrepresenterade i enkäten. 

Det är även värt att ta upp att Sifos undersökning vänder sig till personer som är mellan 16-20 

år och deras erfarenheter om utsatthet när de var under 15 år (Theorell, 2018), medan denna 

studie är riktad mot niondeklassare och deras utsatthet. Det kan även ha skett en förändring 

från när respondenterna i Sifos undersökning var 15 år eller yngre. Det kan till exempel röra 

sig om att det var fem år sedan Sifos deltagare var i samma ålder som våra respondenter och 

på de fem år kan det skett en ökning av utsattheten. Något som kan vara värt att reflektera 

över är att skillnaden i resultatet även kan bero på det som de Santisteban och Gámez-Guadix 

(2018, s.947) presenterar i sin studie. Att utsattheten ökar med stigande ålder under tonåren 

(ibid.) och att respondenterna i Sifos undersökning på grund av sin högre ålder upplevt mer 

utsatthet och att det kan vara svårt att avgöra om kränkningarna skedde före eller efter det att 

hen fyllt 16 år. 

 

Som fortsättning av studiens analys genomfördes en frekvensanalys för att på det sättet se 

fördelningen mellan eleverna och de olika svarsalternativen, resultaten har presenterats under 

rubriken elevers internetvanor i resultatdelen. 

 

Andra delen av syftet med studien var att undersöka om det fanns något samband mellan 

elevernas internetvanor och risken för att utsättas för sexuella meddelanden samt sexuella 

bilder/videoklipp. Därför kommer resterande av analysen att redovisa för vilka samband som 

har uppstått och vilka samband som inte har uppstått, och vilket stöd det kan finnas i 

Cyberlifestyle-routine activities teorin. För att skapa tydlighet används samma uppdelning 

som gjordes under resultatet.  

 

6.1.2 Exponering på internet 

Reyns et al. (2011, s.1156) anger exponering för motiverade förövare som en av fem faktorer 

som påverkar ungdomars risk för att utsättas för brott på internet i enlighet med 

Cyberlifestyle-routine activities teorin. Inom faktorn finns det fem punkter som påverkar, det 

handlar om: tiden som spenderad på internet och antal sociala medier som ungdomen rör sig 
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på, hur ofta de uppdaterar sina nätverk och om de lägger upp bilder på sig själva, men även 

användande av snabbmeddelanden påverkar ungdomarnas risk för att utsättas för brott. Dessa 

punkter har undersökts i resultatdelen och det har framkommit samband mellan vissa 

internetvanor och risken för att utsättas medan andra inte visat på några signifikanta samband. 

 

I enlighet med resultatet från studiens sambandsanalys går det att se ett positivt signifikant 

samband mellan risken för att utsättas för sexuella meddelanden, bilder/videoklipp samt den 

sammanslagna variabeln sexuella närmanden och tiden som respondenterna tillbringade på 

sociala medier. Det innebär att de individer som deltar i undersökningen löpte större risk för 

att utsättas för sexuella närmanden på internet desto mer tid som respondenterna tillbringade 

på internet. Det framkom också att användandet av chattappar påverkade risken för att 

niondeklassarna skulle utsättas för sexuella meddelanden. Samtidigt fanns det inget 

signifikant resultat angående om användandet av chattappar och risken för att utsättas för 

sexuella bilder/videoklipp eller närmanden.  

 

I resultatdelen presenteras det även ett signifikant samband mellan hur ofta eleverna 

uppdaterar och lägger ut bilder på Snapchat och Instagram och risken för att utsättas för 

sexuella närmanden. Dock ökade inte risken vid uppdatering eller om individen lade upp 

bilder på Facebook, Twitter och annat. Enligt studiens resultat går det inte att se något 

signifikant samband mellan niondeklassarnas antal sidor på internet och deras risk för att 

utsättas för sexuella närmanden på internet, vilket innebär att antalet sidor respondenterna i 

studien har på sociala medier inte ökar deras risk för att utsättas för sexuella närmanden.  

 

Om resultaten som framkommit jämförs med de internetvanor som Reyns et al. förklarar som 

orsak till att risken för att utsättas för brott på internet ökar. Studien kan finna stöd i vissa av 

punkterna som tagits fram då det har framkommit samband som tyder på att några av 

internetvanorna påverkar niondeklassarna i Västra Götalands läns risk att utsättas för sexuella 

närmanden. De samband som framkommit har legat på en medelnivå. Samtidigt är det några 

samband som inte är signifikanta, vilket innebär att det inte går att utesluta att sambandet 

uppstått av en slump. Med andra ord skiljer sig studiens resultat något från det som lyfts fram 

av teorin då det till exempel inte går att se att antalet sidor på sociala medier påverkar 

niondeklassarnas utsatthet, detta är något som Reyns et al. (2011, s.1156) hävdar påverkar 

ungdomarnas risk för att utsättas för brott då de får en högre exponeringsrisk.  
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6.1.3 Närhet och skydd på internet 

Desto närmare brottsoffret är sina motiverade förövare desto mer ökar risken för att utsättas 

för brott på internet (Reyns et al. 2011, s.1158), men då Reyns et al:s teori riktar sig mot brott 

på internet krävs det inte en fysisk närhet. Enligt teorin så är det mängden vänner/följare och 

hur privat deras sociala medier är som är avgörande. Reyns et al. tar även upp att det är 

viktigt att det finns skydd när man befinner sig på internet och nämner då brandskydd och 

kapabla väktare som exempel, denna studie har inriktas på det sociala skyddet som kapabla 

väktare. 

  

Studiens resultat visar på att antalet vänner/följare har ett positivt signifikant samband med 

risken att utsättas för sexuella meddelanden, bilder/videoklipp samt närmanden på internet. 

Det innebär att det finns en ökad risk för de respondenter som har fler vänner och följare på 

sociala medier att utsättas för sexuella närmanden på internet. Studien undersöker även om 

ungdomarna hade en öppen profil på sociala medier och om det i så fall påverkar risken för 

att utsättas för sexuella närmanden på internet. Studien visar på ett signifikant samband 

mellan hur öppen profil niondeklassarna hade på Snapchat samt Twitter och risken för att 

utsättas för sexuella bilder/videoklipp och sexuella närmanden. Öppenhet på Facebook, 

Instagram och annat påverkar inte deras risk för att utsättas för sexuella närmanden. Något 

som bör beaktas i samband med det här är att Twitter har en lägre andel användare bland 

niondeklassarna än Snapchat, Instagram och Facebook. Det leder till att svaret kan var 

missvisande då de ger stora skillnader i procent ifall någon på Twitter är utsatt gentemot en 

på Facebook. Om exempelvis 25 personer använder Twitter och 100 personer använder 

Facebook, och det är 10 individer som uppger att de varit utsatta motsvarar varje individ på 

Twitter (40 procent) en högre procent än de på Facebook (10 procent).  

 

Jämförs de resultat som presenterats går det att utläsa att studiens resultat angående mängden 

vänner stämmer överens med vad Reyns et al. (2011, s.1158) lyfter gällande vad som ökade 

risken för att utsättas för brott på internet. Däremot när det gäller det Reyns et al. (2011, 

s.1158) tar upp angående hur privata individens sidor på internet är, går inte helt att bekräfta i 

denna studie. Det som går att bekräfta är det samband som uppkommit kring öppenhet på 

Snapchat och Twitter och risken för att niondeklassarna i Västra Götalands län skulle utsättas 

för sexuella närmanden på internet.  
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Reyns et al. (2011, s.1158) tar upp det sociala skyddet som något som kan påverka individens 

risk att utsättas för brott på internet, det innebär att individens vänner/följare kontrolleras för 

att se om de finns risk för ett avvikande beteende som kan innebära att vännerna inte har 

förmågan att agera som kapabla väktare. Det är dock något som inte går att kontrollera i 

studien, men en fråga ställdes till eleverna angående om det fanns någon vuxen i deras närhet 

som visste vad de gjorde när de befann sig på internet? Frågan ställdes för att kontrollera om 

det fanns en möjlighet att ungdomarna omger sig med kapabla väktare. Resultatet visade att 

en stor andel av niondeklassarna hade vuxna i sin närhet som var medvetna om detta. I 

studiens sambandsanalys framkom det två signifikanta men svaga samband mellan 

utsattheten för sexuella bilder/videoklipp samt sexuella närmanden och om vuxna i 

respondenternas närhet vet var de spenderar tid på internet. Vet inte de vuxna vad eleverna 

gör, så visar studien att det leder till en ökad risk för de respondenter som deltagit i studien. 

Det finns inget signifikant resultat mellan sexuella meddelanden och om vuxna i 

respondenternas närhet är medveten om deras internetvanor. 

 

Det som framkom angående kapabla väktare är svårt att jämföra med teorin då måttet skiljer 

sig från den punkt som Reyns et al. (2011, s.1158) tar upp angående det sociala skyddet.  

 

6.1.4 Offrets attraktionsvärde på internet 

Enligt Reyns et al. (2011, s.1159) finns det individer som är mer attraktiva för potentiella 

förövare än andra individer, detta genom att de har ett visst värde för förövaren eller att 

individen är ett lättillgängligt offer. Om förövaren har tillgång till en viss sorts av information 

om individen, gör det att individen blir ett mer lättillgängligt offer. Det har tagits fram nio 

mått för att mäta attraktionsvärdet: fullständigt namn, relationsstatus, sexuell läggning, 

kontonamn till snabbmeddelandetjänst, mailadress, adresser till andra sociala medier/bloggar, 

intressen och/eller aktiviteter, foto på sig själv samt videoklipp på sig själv (Reyns et al., 

2011, s.1159). Mängden information som individen lägger ut på sociala medier påverkar, 

desto fler av måtten som uppfylls och är synliga för potentiella förövare ju mer lättillgänglig 

blir individen för de motiverade förövarna. 

 

Kontrolleras de resultat som framkommit i studien går det att utläsa att det finns ett 

signifikant samband mellan mängden information en individ har publicerad på sin profil och 

risken för att utsättas för sexuella närmanden i form av meddelanden och/eller 

bilder/videoklipp på internet. Informationspunkterna kontrollerades också var för sig, 
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anledningen till det är för att kontrollera om någon sorts av information som påverkade risken 

mer eller mindre. Det som går att se är att det framkommit signifikanta sambandsresultat 

mellan länk till sociala medier/bloggar, foto och videoklipp på sig själv och risken för att 

utsättas för sexuella meddelanden och/eller bilder/videoklipp samt den sammanslagna 

variabeln sexuella närmanden. Däremot saknas det signifikanta samband mellan risken för att 

utsättas och ha sitt namn, sexuell läggning, intressen/aktiviteter samt alias publicerat på sin 

profil. Relationsstatus visade på ett signifikant samband mellan sexuella meddelanden samt 

sexuella närmanden, men inte med sexuella bilder/videoklipp. Utifrån de resultat som 

presenterats finns det viss information som ökar niondeklassarnas risk för att utsättas för 

sexuella närmanden i form av meddelanden och/eller bilder/videoklipp på internet, medan 

annan information inte påverkar elevernas risk för att utsättas.  

 

Enligt Reyns et al. (2011, s.1159) ökar risken för att utsättas för brott på internet om 

individen har mycket information publicerad, studiens resultat visar på ett liknande utfall, det 

vill säga att mängden information som niondeklassarna har publicerad på sina sociala medier 

påverkar deras risk för att utsättas för sexuella närmanden som sexuella meddelanden 

och/eller bilder/videoklipp.  

 

6.1.5 Beteende på internet  

Exponering och närhet till den motiverade förövaren ökar i samband med att individen är 

delaktig i en avvikande livsstil, det har tagits fram åtta punkter som visar på en avvikande 

livsstil (Reyns et al., 2011, s.1159f). I enkäten saknades majoriteten av de punkterna, vilket 

gör det svårt att analysera utifrån samtliga av de åtta och risken för att utsättas, orsaken till att 

de saknades berodde både på att några missades i samband med att enkäten togs fram, men 

också då några av de valdes bort på grund av att de kändes mindre relevanta med tanke på 

denna studies område. De åtta punkterna som Reyns et al. (2011, s.1159f) lagt fram angående 

det här är: Att ta upprepad kontakt med en person på internet efter att personen bett individen 

att sluta eller att upprepat trakasserat eller stört en person på internet efter att personen bett 

individen att sluta. Det handlar även om upprepat gjort oönskade sexuella närmande mot en 

person, att upprepat pratat med en person på ett hotfullt sätt eller hotat med att skada 

personen fysiskt även efter att personen bett individen att sluta och försökt hacka någons 

sociala nätverk. De tre sista punkter som de lyfter är att ha laddat ner musik/filmer illegalt, 

skickat sexuella bilder till någon på internet eller via sms samt tagit emot sexuella bilder från 

någon på internet eller via sms.  
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Som nämnts tidigare saknas många av dessa punkter i denna studies enkät, men en som var 

med var om eleven skickat lättklädda bilder på sig själv till personer på internet. Resultatet 

visade på ett positivt samband mellan att ha skickat lättklädda bilder och risken för att 

utsättas för sexuella meddelanden, bilder/videoklipp och den sammanslagna variabeln 

sexuella närmanden, även om det är ett svagt samband. Det innebär att skickar individen 

lättklädda bilder på sig själv till andra personer på internet ökar risken för att individen blir 

utsatt för sexuella närmanden i form av meddelanden och/eller bilder/videoklipp.  

 

Det ställdes under denna del en fråga om niondeklassarna hade haft kontakt med främmande 

personer på internet, frågan togs med då det fanns en misstanke kring att det kunde påverka 

risken för att utsättas. Att ha kontakt med främmande personer och risken för att utsättas för 

sexuella närmanden såsom meddelanden och/eller bilder/videoklipp gav det starkaste 

sambandet i hela studien. 

 

På grund av avsaknaden av stora delar av punkterna som Reyns et al. (2011, s.1159f) lyfter 

fram blir det svårt att jämföra resultatet från studien med det som Reyns et al. tar upp 

angående delaktighet i en avvikande livsstil. 

 

6.1.6 Tidigare studier 

Under rubriken tidigare forskning presenterades en studie av Wolak et al. (2008, s.116), där 

författarna tar upp att det inte är beteendet att interagera med okända på internet som är 

riskbeteendet. Utan att det är de individer som lämnar ut namn, telefonnummer eller skickar 

bilder till okända som i mycket högre grad råkar ut för grövre sexuella kränkningar som även 

innefattar övergrepp eller försök till kontakt utanför internet. Det var något som undersöktes 

även i denna studie, för att se om studien kunde ge samma resultat. Någon enkätfråga om 

telefonnummer finns inte med i enkäten, vilket innebär att den del inte kunde undersökas. 

Dock kunde studien undersöka om de respondenter som lämnade ut sitt namn eller skickade 

bilder på sig själva till främmande person löpte större risk för att utsättas. På samtliga test 

gick det att se att de elever som hade kontakt med främmande och även delade foton på sig 

själv eller lagt ut sitt namn i en högre utsträckning utsattes för sexuella närmanden, resultaten 

går att se samlade i tabell 3.2 i bilaga 3. Av de som har kontakt med främmande personer på 

internet och delat sitt namn uppger 75,6 procent att de varit utsatta för sexuella meddelanden, 

73,7 procent av de som delar bilder på sig själv har utsatts för sexuella meddelanden. De 
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övriga resultaten visade även dem på en hög procentsats för att utsättas för sexuella 

bilder/videoklipp och sexuella närmanden om personen gett ut sitt namn eller skickat bilder. 

 

de Santisteban och Gámez-Guadix (2018, s.947) presenterar i sin studie att användandet av 

chattverktyg och att ha okända personer bland sina vänner på sociala medier ökar risken för 

att utsättas både för sexuella närmanden och för att utnyttjas sexuellt av en vuxen. Något som 

till viss del bekräftas i denna studie. I studiens resultat går det att se att kontakten med okända 

ökar risken för att utsättas för sexuella närmanden, däremot visar studiens resultat på att 

användandet av chattverktyg ökar risken för att utsättas för sexuella meddelanden, men inte 

för sexuella bilder/videoklipp. 

 

6.1.7 Kön 

I resultatet presenterades siffror för hur utsattheten skiljer sig mellan tjejer och killar, enligt 

resultatet var det vanligare att tjejer utsattes för sexuella närmanden på internet. Det är inget 

som teorin väljer att använda som en förklaring, men det är något som bör lyftas i samband 

med studien. Det är trots det en stor andel killar som uppger att de utsatts, anledningen till att 

även en stor andel killar som uppgett att de utsatts kan handla om det var fler killar som valde 

att svara på enkäten. Det kontrollerades med en frekvensanalys som visade på att 

uppdelningen mellan könen var att 56 procent av respondenterna var tjejer, 42,2 procent var 

killar samt 1,8 procent uppgav könet annat. Sifos undersökning visade på liknande 

uppdelning, det som då kan vara svaret på varför en relativ stor andel killar uppger att de 

utsatts för olika sexuella närmanden på internet är att personer som blivit utsatta kände sig 

mer manade att svara på enkäten.  

 

6.2 Metoddiskussion 

Den urvalsmetod som valdes för att besvara studiens syfte var ett obundet slumpmässigt 

urval, det innebär att samtliga i populationen har lika stor chans att komma med i 

enkätundersökningen (Bryman, 2011, s.183). Anledningen till att ett obundet slumpmässigt 

urval användes var för att öka urvalets objektivitet då slumpen avgör vilka som får delta. 

 

Valet att genomföra en enkätundersökning för att besvara studiens syfte grundar sig både i att 

det krävdes en större mängd data men även i att studien behandlar ett känsligt ämne. Det 

finns en del risker med att genomföra en webbenkät som bör beaktas, Bryman (2011, s.610) 
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lyfter risken med att respondenter skickar in flera svar. I studiens enkätundersökning finns det 

risk för att just det sker, att en elev väljer att svara flera gånger. Ytterligare en risk är att en 

inte kan veta säkert att det verkligen är eleverna som svarar på enkäten. Genom att skolorna 

publicerade enkäten på niondeklassarnas skolplattform och den enbart fanns tillgänglig för 

eleverna minskar risken för att den når utomstående, men det går ändå inte helt att kontrollera 

vem som svarar eller om någon skickar in flera svar. Det kan leda till att resultatet som 

framkommer i studien blir missvisande.  

 

Som nämnts tidigare behandlar studien ett känsligt ämne och det kan göra att respondenter 

som varit utsatta kan uppleva det jobbigt att svara på frågor kring sin upplevda utsatthet, men 

det kan också skapa en större motivation att svara och att respondenterna då vill visa att 

sexuella närmanden online förekommer. Att studien har fem procent högre utsatthet än Sifos 

undersökning, kan vara ett tecken på att respondenterna som svarat i en större utsträckning 

har upplevt utsatthet och kände en större motivation till att svara på enkäten. Det kan leda till 

att studien visar på en större utsatthet jämfört med utsatthet för resterande niondeklassare. 

 

Trots att teorin användes i samband med utformandet av enkäten, kan man efter avslutad 

undersökning se att det fattas frågor som borde varit med, det är något som missades i 

samband med konstruktionen. Vissa enkätfrågor kunde vara svåra att tolka vilket leder till att 

det går att besvara frågorna olika beroende på hur de tolkades, det var något som 

uppmärksammades i samband med att svaren kodades. Det är en risk Bryman (2011, s.229) 

tar upp angående att det inte går att hjälpa respondenterna i samband med en enkät. Det är då 

viktigt att ta fram tydliga och lättförståeliga frågor, då vissa frågor har tolkats olika av 

eleverna krävs det att dessa justeras.  

 

6.3 Slutsatser 

Syftet med studien var att undersöka hur vanligt det var att niondeklassare i Västra Götalands 

län utsatts för sexuella närmanden (sexuella meddelanden och bilder/videoklipp). Genom 

undersökningen går det att se att närmare hälften av respondenterna uppgav att de varit 

utsatta för sexuella meddelanden och/eller sexuella bilder/videoklipp. Bara det resultatet i sig 

visar på att det är viktigt att skapa en större kunskap kring området för att på det sättet kunna 

minska risken för att bli utsatt.  
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Vi ställde en fråga till eleverna om de visste vad grooming innebär, 60,2 procent av eleverna 

uppgav att de inte visste vad begreppet innebar. Det resultatet påvisar att det är viktigt att 

informera eleverna om vad det finns för risker på internet samt göra dem medvetna om 

riskerna. Det är framförallt bland unga individer som det går att göra den största 

förändringen, genom att medvetandegöra de risker som finns.  

 

I samband med enkäten ställdes en fråga till eleverna om deras internetvanor hade ändrats 

och i sådana fall hur, en elev gav oss ett svar som påvisar att personen blivit medveten om 

riskerna som finns ute på sociala medier: 

“Jag har nog blivit mer kritisk till vilka jag väljer att ta kontakt med, och hur jag 

hanterar olika situationer. Jag använder i stort sett samma sociala medier som för två 

år sedan, men med mer kunskap i bagaget” 

 

Skulle fler barn och ungdomar bli medvetna om dessa risker och få mer kunskap i bagaget 

som denna person uppger, skulle det kunna minska risken för att utsättas. 

 

Nästa del av studiens syfte var att kontrollera om respondenternas utsatthet påverkas av deras 

internetvanor, det kontrollerades genom sambandsanalys. Det tydligaste resultatet som 

framkommit genom studien är att den variabeln som har högst samband mellan att utsättas för 

sexuella meddelanden och/eller bilder/videoklipp är att respondenten har kontakt med 

främmande personer när de befinner sig ute på sociala medier. Bortsett från det sambandet 

går det att se att de internetvanor som har starkast samband med risken för att utsättas för de 

sexuella närmanden som studien innefattar, är antalet timmar, antalet vänner/följare, hur 

mycket information på sina sociala medier, foto och videoklipp på sig själv samt om en 

skickar lättklädda bilder. Det är minst en punkt från de fem faktorer som Reyns et al. har 

gjort i sin studie och som presenterats i denna studie. I samband med undersökningen går det 

också att se att det saknas samband vilket visar på att dessa vanor enligt studien inte är en 

viktig del i orsaken till att niondeklassarna i Västra Götalands län utsatts för sexuella 

närmanden på internet.  

 

Den slutsats som går att dra efter avslutad studie är att det finns ett samband mellan ett flertal 

internetvanor och risken för att utsättas men att det även finns internetvanor som inte 

påverkar niondeklassarnas risk för att utsättas. 
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6.3.1 Fortsatt forskning 

Det som framkommit efter avslutad studie samt i tidigare studier är att det krävs mer 

forskning på området, då en stor andel av alla ungdomar utsätts för sexuella närmanden när 

de befinner sig på sociala medier. Det saknas idag kunskap om utsattheten för barn och 

ungdomar på internet, samtidigt som barn och ungdomar idag spenderar mer tid än någonsin 

online. För att öka kunskapen i samhället om de problem och risker som ungdomar kan stöta 

på online, är det viktigt med fortsatta studier. Ämnet i sig är på många ställen fortfarande 

tabubelagt i samhället och svårt att få upp till diskussion, det finns många som inte förstår hur 

omfattande problemet är. Fortsatta studier skulle kunna fylla en stor lucka i forskningen om 

barn och ungdomars utsatthet på internet och skapa kunskap som kan bidra till att ta fram 

information som inte bara kan användas av myndigheter utan även av skolor, föreningar och 

föräldrar.  
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8. Bilagor 
 

Bilaga 1 
Informationsbrev till rektorer 

 

Hej! 

Vi heter Ulrika Stark och Johanna Krall Olsson och går sista terminen på 

kandidatprogrammet Utredningskriminologi på Högskolan Gävle och det är nu dags för oss 

att skriva vår c-uppsats, därför tar vi kontakt med dig för att undersöka om det är möjligt för 

oss att genomföra en webbaserad enkätundersökning på din skola, med eleverna i nionde 

klass?  

 

Vi har förståelse att det kan vara svårt för er att ta tid från elevernas lektionstid, därför har vi 

en tanke om att ni kan lägga upp länken till enkäten på er plattform som eleverna kan nå och 

då uppmana dem att svara på den.  

 

Syftet med vår c-uppsats är att undersöka hur ungas vanor på internet kan påverka deras risk 

för att utsättas för brott på internet, och det brott vi har valt att fokusera kring är nätgrooming 

som innebär att kontakt tas via internet med personer som är under 15 år i ett sexuellt syfte.  

 

Undersökningen genomförs helt anonymt och det enda som behöver fyllas i är ålder och kön, 

varken namn eller något annat kännetecken krävs. Det kommer genom detta inte gå att 

koppla ett svar till en viss individ. Deltagandet i studien är frivilligt och eleven kan när som 

helst välja att avsluta sin medverkan utan några konsekvenser.  

Materialet som samlas in genom dessa enkätundersökningar kommer enbart användas i 

samband med den här studien, efter avslutad och godkänd studie kommer det insamlade 

materialet att raderas.  

 

Undersökningen kommer bestå av 23 stycken frågor och kommer ta högst 15 minuter att 

besvara.  

 

Då grooming är ett i dag vanligt förekommande problem, så ser vi det som både viktigt och 

intressant att titta närmre på hur ungdomars internetvanor påverkar risken att utsättas för 
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grooming. Vi vore väldigt tacksam om vi fick möjligheten att genomföra denna studie på er 

skola. 

 

Vid frågor så tveka inte att höra av dig till någon av oss på nedanstående mailadresser 

 

Vi önskar att få ett besked från er skola om ni vill delta eller inte för att på det sättet få 

bekräftat att ni mottagit detta mail. Om ni väljer att ställa upp på enkäten så kommer en länk 

till enkäten att skickas ut som då ska göras tillgänglig för eleverna.  

 

Mvh 

Johanna Krall Olsson       &         Ulrika Stark 

ufk13jon@student.hig.se              ofk15usk@student.hig.se  

 

 
Informationsbrev till eleverna 

 

Hej 

Vi heter Ulrika Stark och Johanna Krall Olsson och går sista terminen på 

kandidatprogrammet Utredningskriminologi på Högskolan Gävle och det är nu dags för oss 

att skriva vår c-uppsats, därför tar vi kontakt med er för att undersöka om ni kan tänka er att 

ställa upp på en enkätundersökning. 

 

Syftet med vår c-uppsats är att undersöka hur ungas vanor på internet kan påverka deras risk 

för att utsättas för brott på internet, och det brott vi har valt att fokusera kring är grooming 

som innebär att en vuxen person tar kontakt med barn under 15 år i ett sexuellt syfte.  

 

Vi har därför valt att vända oss till er klass för att be er att svara på frågor angående era 

internetvanor och om ni har varit utsatta för någon form av grooming på internet.  

 

Undersökningen kommer ske helt anonymt, ni kommer få en länk till enkäten, där varje elev 

går in och det enda som behöver fyllas i är ålder och kön, varken namn eller något annat 

kännetecken krävs. Det kommer genom detta inte gå att koppla era svar till er. Ditt 

deltagande i studien är frivilligt och du kan när som helst välja att avsluta din medverkan utan 

mailto:ufk13jon@student.hig.se
mailto:ofk15usk@student.hig.se
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några konsekvenser. I samband med att du skickar in dina svar så tar vi det som ett samtycke 

till att vi får använda dina svar i vår uppsats.  

 

Det material som samlas in genom dessa enkätundersökningar kommer enbart användas i 

samband med den här studien, efter avslutad och godkänd studie kommer det insamlade 

materialet att raderas.  

 

Undersökningen kommer bestå av 25 stycken frågor och kommer ta högst 15 minuter att 

besvara.  

 

Vill ni medverka är vi väldigt tacksamma för era svar,  

 

Vid frågor så tveka inte att höra av dig till någon av oss på nedanstående mailadresser 

 

Om ni efter avslutad enkät vill prata om något du upplever jobbigt så kan du vända dig till 

Bris både på chatten och telefonnumret 116 111 

Eller Röda korsets Jourhavande kompis som finns tillgänglig på chatt på deras hemsida.  

 

Mvh 

Johanna Krall Olsson       &         Ulrika Stark 

ufk13jon@student.hig.se              ofk15usk@student.hig.se  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:ufk13jon@student.hig.se
mailto:ofk15usk@student.hig.se
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Bilaga 2 

 

Enkätundersökning 

 

1. Hur gammal är du? 

❏ 14 år 

❏ 15 år  

❏ 16 år 

❏ 17 år 

 

      2.  Kön? 

❏ Kille 

❏ Tjej 

❏ Annat 

     

     3. Hur många timmar per dag spenderar du på sociala medier samt chattverktyg? 

❏  Mindre än 1 timme 

❏  1-2 timmar 

❏  2-3 timmar 

❏  3-4 timmar 

❏  4-5 timmar 

❏  5-6 timmar 

❏  Över 6 timmar 

❏  0 timmar/Använder inte något av detta 

 

Frågor om sociala medier 

    

     4. Vilka sociala medier använder du? 

❏  Facebook 

❏  Instagram 

❏  Snapchat 

❏  Twitter 

❏  Använder inga sociala medier 

❏  Annat, specificera här:_____________________________________ 
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      5. Hur ofta uppdaterar du dina sociala medier? 

 Facebook Instagram Snapchat Twitter Annat 

Flera gånger/dag 
❏  ❏  ❏  ❏  ❏  

En gång/dag 
❏  ❏  ❏  ❏  ❏  

Några gånger i 

veckan 

❏  ❏  ❏  ❏  ❏  

Några gånger i 

månaden 

❏  ❏  ❏  ❏  ❏  

Någon gång i 

månaden/mindre 

❏  ❏  ❏  ❏  ❏  

Använder inte detta   

media 

❏    ❏  ❏  ❏  ❏  

 

 

      6. Hur ofta lägger du upp bilder på sociala medier 

 Facebook Instagram Snapchat Twitter Annat 

Flera gånger/dag 
❏  ❏  ❏  ❏  ❏  

En gång/dag 
❏  ❏  ❏  ❏  ❏  

Några gånger i 

veckan 

❏  ❏  ❏  ❏  ❏  

Några gånger i 

månaden 

❏  ❏  ❏  ❏  ❏  

Någon gång i 

månaden/mindre 

❏  ❏  ❏  ❏  ❏  

Lägger inte ut bilder 

här 

❏  ❏  ❏  ❏  ❏  

 

       7. Hur många vänner har du på sociala medier? (ungefärlig siffra) 

❏  Mindre än 50 st 

❏  50-100 st 

❏  101-150 st 

❏  151-200 st 

❏  Mer än 200 st 
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8. Finns detta synligt på dina sociala medier? 

 

 Ja Nej 

Fullständigt namn ❏  ❏  

Relationsstatus ❏  ❏  

Sexuell läggning ❏  ❏  

Ditt alias på chattrum ❏  ❏  

Mailadress ❏  ❏  

Länkar till dina andra sociala 

medier/blogg 

❏  ❏  

Intresse/aktiviteter ❏  ❏  

Foto på dig ❏  ❏  

Videoklipp på dig ❏  ❏  

 

        9. Hur privat är din profil på följande sociala medier? 

 Facebook Instagram Snapchat Twitter Annat 

Väldigt privat (bara 
jag har tillgång till 
innehållet) 

 
❏     

 
❏   

 
❏   

 
❏   

 
❏   

Privat (Familj och 
vänner kan se mitt 
innehåll) 

 
❏   

 
❏   

 
❏   

 
❏   

 
❏   

Öppen (alla 
vänner/följare kan 
se mitt innehåll) 

 
❏   

 
❏   

 
❏   

  
❏   

 
❏   

Väldigt öppet (Alla, 
även icke-följare 
kan se mitt 
innehåll) 

 
❏   

 
❏   

 
❏   

 
❏   

 
❏   
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  Frågor om chattrum/app 

 

      10. Använder du något chattrum/app? ex. Kik 

❏ Ja 

❏ Nej 

 

      11. Hur ofta befinner du dig i dessa chattrum/appar? 

❏  Flera gånger/dag 

❏  En gång/dag 

❏  Några gånger i veckan 

❏  Några gånger i månaden 

❏  Någon gång i månaden 

 

Frågor om kontakter med främmande personer 

 

      12. Har du kontakt med främmande personer när du befinner dig på internet? 

❏  Ja 

❏ Nej 

 

      13. Om ja, Hur skapades denna kontakt? 

❏  Personen tog kontakt med mig 

❏ Jag tog kontakt med personen 

❏ Vet inte/kommer inte ihåg 

 

 Fråga om vuxna i din närhet 

 

     14. Vet vuxna i din närhet (ex föräldrar, lärare m.fl.) vilka sociala medier och chattrum du   

            använder dig av? 

❏ Ja 

❏ Nej 

 

Frågor om handlingar på internet 

 

     15. Har du fått oönskade meddelanden? (sexuellt innehåll) 

❏ Ja 

❏ Nej 



 

61 
 

 

       16. Har du fått oönskade bilder/videoklipp? (sexuellt innehåll) 

❏  Ja 

❏ Nej 

 

      17. Har du fått hotfulla meddelanden? 

❏ Ja 

❏ Nej 

 

     18. Hur obehagligt upplevde du handlingen? 

 

 Främmande 

personer har 

tagit kontakt 

Oönskade 

meddelanden 

(sexuellt innehåll) 

Oönskade 

bilder/videoklipp 

(sexuellt innehåll) 

Mycket obehagligt ❏  ❏  ❏  

Rätt så obehagligt ❏  ❏  ❏  

Obehagligt ❏  ❏  ❏  

Inte särskilt obehagligt ❏  ❏  ❏  

Inte obehagligt ❏  ❏  ❏  

Inte varit utsatt ❏  ❏  ❏  

 

 

     19. Har du skickat lättklädda bilder/videoklipp till någon på internet? 

❏ Ja 

❏ Nej 

    

     20. Om ja, varför skickade du bild/videoklipp? 

❏ Jag blev pressad till det 

❏ Jag gjorde det av fri vilja. 
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      21. Hur ofta utsätts du för följande händelse? 

 

 Främmande 

personer har 

tagit kontakt 

Oönskade 

meddelanden 

(sexuellt 

innehåll) 

Oönskade 

bilder/videoklipp 

(sexuellt innehåll) 

Flera gånger/dag ❏  ❏  ❏  

En gång/dag ❏  ❏  ❏  

Några 

gånger/vecka 

❏  ❏  ❏  

Några 

gånger/månad 

❏  ❏  ❏  

Någon 

gång/månad 

❏  ❏  ❏  

Har inte blivit 

utsatt 

❏  ❏  ❏  

Frågor om dina internetvanor har ändrats   

    22. Har dina internetvanor förändrats under de senaste två åren? 

❏ Ja 

❏ Nej 

    

    23. Om ja, hur har de förändrats? 

 

    24. Har du hört begreppet grooming innan idag? 

❏ Ja 

❏ Nej 
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Bilaga 3 

Tabell 3.1 Hur utsattheten är uppdelad mellan kön (procent) 

                                         Sexuella                 Sexuella               Sexuella 

                                       meddelanden        bilder/videoklipp   närmanden  

Killar                          31,4                       28,6                     21,4 

Tjejer                         66,7                        63,1                     59,1 

Annat                         66,7                        66,7                     66,7 

 

 

Tabell 3.2 Undersökning av Wolak et al:s resultat (procent) avsnitt 6.1.4 

                                Sexuella                  Sexuella                  Sexuella 

kontakt                  meddelanden         bilder/videoklipp      närmanden 

med främmande  

Namn                           75,6                      68,3                        65,9 

 

Foto på sig själv          73,7                      68,4                        64,2 

 

 


