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Abstract 
 

Syftet med denna rapport är att ta reda på hur vuxna män går tillväga för att inleda en kontakt 

med ett barn eller en ungdom i sexuellt syfte på Internet samt att ta reda på vad svensk polis 

kan göra åt detta. I teorikapitlet tar vi upp två teorier som kan förklara varför en person vill 

begå ett sexuellt övergrepp på ett barn och där vi även förklarar vad en pedofil är. Vårat 

resultat visar att det är barn och ungdomar i varierande ålder som blir utsatta för grooming, 

främst av äldre män. Det vanligaste tillvägagångssättet är att kontakta barnen via olika 

communitys för att skapa en god relation för att sedan få till en träff i verkliga livet. Två av 

intervjupersonerna vi talat med jobbar på varsin polismyndighet, en i Västerbottens län och en 

annan i Västernorrlands län. Genom dessa intervjuer har vi försökt att skapa en bild av vad 

polisen kan göra mot detta problem. Vi har också intervjuat Mats Andersson som arbetar på 

ett privat företag med frågor runt grooming och han är en nyckelperson i vår rapport därför att 

han har många års erfarenhet av detta problem. Slutligen har vi även arbetat fram olika förslag 

på åtgärder som rör grooming. Ett av förslagen går ut på att Mats Andersson ska komma och 

föreläsa på polisutbildningarna i Umeå och Stockholm för att upplysa om detta växande 

problem. 
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1 Inledning 
 

Vi har valt att skriva om vuxna män som försöker ta kontakt med barn och ungdomar över 

Internet som de sedan försöker utnyttja på olika sätt. I dagens samhälle är det lätt att söka 

kontakt med andra via Internet och detta görs inte alltid med ett gott syfte. Eftersom 

lagstiftningen inom detta område är väldigt begränsat så är det svårt för polisen att lösa detta 

problem som blir större ju fler som har tillgång till Internet. Vi har inriktat oss på att behandla 

frågor som rör de män som söker upp barn i syfte att få ett sexuellt utbyte med dem. 

Politikerna i Sverige har nu uppmärksammat detta problem och både Justitiedepartementet 

och Brottsförebyggande rådet har skrivit rapporter (Ds/Ju 2007:13, Brå rapport 2007:11) 

under år 2007 som behandlar problem och frågor kring ”grooming” som är det engelska 

namnet för ”sexuella kontakter med barn via Internet” (Apropå nr 2/ 2007). 

Justitiedepartementet har lagt fram ett lagförslag (Ds/Ju 2007:13) som skall gälla då någon tar 

kontakt med ett barn under 15 år i syfte att begå brott enligt 6 kapitlet brottsbalken och 

personen kan dömas till böter eller fängelse i högst ett år. Straffansvaret bör inträda direkt på 

kontaktstadiet. Brottsrubriceringen på detta brott blir då ”kontakt med barn i sexuellt syfte”. 

Enligt nuvarande lag skulle det kunna utdömas sexuellt ofredande om det är så att kontakten 

med barnet innehåller sexuella anspelningar samt sexuella inviter (Brottsbalk, 1962:700). 

I dagsläget finns det inte mycket litteratur skrivet i ämnet utan endast en del rapporter om 

detta relativt nya fenomen. Vi önskar att fler och fler väljer att uppmärksamma problemen 

med grooming så att detta blir allmänt känt i samhället samt att det då blir lättare att påvisa 

hur utbrett det är. 

1.1 Bakgrund 
 

Då männen tar kontakt med barnen utger de sig för att vara yngre än vad de är, i vissa fall 

utger de sig för att vara kvinna, för att på så sätt locka dessa barn att utföra saker som 

tillfredställer dem (Ds/Ju 2007:13). Det vanligaste tillvägagångssättet är att kontakta barn via 

allmänna ”Communitys” – som är en social mötesplats på Internet med tjänster som t.ex. 

gästbok, blogg, kompislistor med mera. De populäraste adresserna till mötesplatserna är 

www.lunarstorm.se, www.playahead.se och www.hamsterpaj.se. 

Vad dessa personer är ute efter kan till exempel vara att försöka få dem att klä av sig framför 

en webbkamera, skicka avklädda bilder på sig själva eller att bara skicka oanständiga 

chattmeddelanden, det finns som sagt väldigt många sätt på hur detta kan gå till. Efter det att 
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den vuxne har tagit den första kontakten på ett community så är det vanligt att konversationen 

flyttas över till ett mer privat forum såsom MSN Messenger som är ett nedladdningsbart 

program som finns att ladda hem på www.msn.se. Anledningen till detta är att den vuxne inte 

vill att dennes meddelanden ska kunna ses av andra. Personen väljer i stället denna form av 

privata forum där den till exempel kan be barnet att klä av sig framför webbkameran eller be 

den att göra något annat för att själv kunna bli tillfredsställd (Ds/Ju 2007:13). 

Det är väldigt svårt att ta reda på vem som blir utsatt för grooming, om det är en speciell 

kategori av barn eller om det sker slumpmässigt. I dag kan inte den svenska polisen göra så 

mycket mot detta problem eftersom lagförslaget som Justitiedepartementet lagt fram inte ännu 

trätt i kraft och om det gör det så är det först den 1 juli 2008. Lagförslaget går ut på att det ska 

vara brottsligt att ta kontakt med barn under 15 år i syfte att begå ett brott enligt 6 kap 

Brottsbalken. I dagsläget måste kontakten ha gått längre, exempelvis att de träffas i 

verkligheten och då förgriper sig på barnet. Vilket kan göra de skyldiga till sexuellt 

utnyttjande av minderårig. Även när männen skickar meddelanden eller bilder med sexuella 

anspelningar kan de göra sig skyldiga till sexuellt ofredande, det samma gäller om de har 

olika sexuella förslag till barnet (Ds/Ju 2007:13). Vi vill med denna rapport uppmärksamma 

andra på att detta problem finns och att det inte finns några bra skydd för barnen i dagsläget 

mot dessa människor som vill utnyttja dem sexuellt på ett eller annat sätt.  

1.2 Syfte 
 

Syftet med denna rapport är att ta reda på hur vuxna män går till väga för att leta reda på barn 

över Internet samt att undersöka vad den svenska polisen gör för att kunna lagföra pedofiler 

som använder sig av detta. 

1.3 Frågeställningar 
 

De frågeställningar som ska besvaras i denna rapport är: 

1. Hur kontaktas barn och ungdomar över Internet och vilka är personerna som tar dessa 

kontakter? 

2. Vilka barn och ungdomar blir utsatta för övergrepp av nätpedofiler?  

3. Vad gör svensk polis för att bekämpa pedofilbrottsligheten över Internet och hur ser 

samarbetet ut med andra aktörer? 
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1.4 Avgränsningar 
 

Vi kommer bara att undersöka vad polisen i Västernorrlands och Västerbottens län gör för att 

bekämpa denna typ av brottslighet och inte se över vad polisen i hela riket gör.  

1.5 Tillvägagångssätt 
 

Vi har tagit del av departementsserien (Ds/Ju 2007:13) som Justitiedepartementet har skrivit 

samt Brottsförebyggande rådets rapport (Brå rapport 2007:11) i ämnet. Vi har intervjuat Mats 

Andersson som arbetar på ett företag som heter Netscan, som har sitt kontor i Malmö, för att 

ta reda på hur deras samarbete med svensk polis ser ut. Samt på vilket sätt företaget tar 

kontakt med vuxna män som använder sig av Internet för att utnyttja barn och ungdomar och 

vad syftet med denna metod är. Intervjuer har också gjorts med Ola Pontén som arbetar på 

polismyndigheten i Västernorrlands län som IT-brottsutredare i Sundsvall, samt Fredrik 

Holmgren som arbetar på polismyndigheten i Västerbottens län som analytiker på 

kriminalunderrättelsetjänstens avdelning i Umeå. Vi har även tagit del av rapporten ”Sexuella 

övergrepp mot barn” som Svedin (2000) har skrivit på uppdrag av Socialstyrelsen. Den 

handlar om vad en pedofil är och hur man beskriver en pedofil.  
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2 Teori och begreppsförklaring 
 

Vi kommer i denna del att belysa två olika teorier som kan ligga till grund för att förstå varför 

en person kan vilja utnyttja ett barn sexuellt samt att vi förklarar vad en pedofil är. 

2.1 Fyrfaktormodellen 
 
Fyrfaktormodellen av Finkelhor och Araji som Svedin (2000) beskriver har fyra faktorer som 

rör pedofilen och dennes läggning. För att ett sexuellt övergrepp mot ett barn ska ske så måste 

alla de fyra faktorerna föreligga, dessa står också i ett hierarkiskt förhållande till varandra. De 

fyra faktorerna är: 

• Känna ett känslomässigt utbyte av barn 

• Ha en sexuell dragning till barn 

• Känna sig hämmad att utveckla en djup och varaktig relation med en vuxen partner  

• Bryta sina inre spärrmekanismer inför att inleda sexuella kontakter med barn 

Vid ett sexuellt övergrepp mot ett barn måste dessa punkter vara uppfyllda för att övergreppet 

mot barnet ska fullföljas.  

2.2 Rutinaktivitetsteorin 
 
Denna teori kan också skapa en förståelse till varför ett barn kan utnyttjas sexuellt av en 

vuxen person. Sarnecki (2003) skriver om Lawrence Cohen och Marcus Felsons 

rutinaktivitetsteori. Den går ut på att tre element ska vara uppfyllda för att ett brott ska kunna 

begås. Dessa tre element är: 

• Motiverad förövare 

• Lämpligt objekt 

• Avsaknad av kapabla väktare 

Om ett av dessa tre element inte uppfylls så kan inte ett brott begås. Sarnecki (2003) menar att 

brottslig aktivitet anses vara nära förknippad med vardagslivets rutiner och det är vårt 

vardagliga liv som skapar förutsättningar för den brottslighet som finns i vårat samhälle. De 

fokuserar på individens brottsbenägenhet och brottstillfället.  

Finns det en motiverad förövare som vill utföra ett övergrepp mot ett barn så måste det finnas 

ett lämpligt objekt. När personen har sett ut ett lämpligt objekt för att utföra övergreppet så är 

det enda som kan hindra den en kapabel väktare, till exempel ett barns förälder. Finns inte 
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föräldern där som skydd för barnet så kan förövaren begå övergreppet mot barnet eftersom det 

enligt rutinaktivitetsteorin inte finns någon kapabel väktare.  

2.3 Pedofili 
 
Begreppet pedofili används oftast som samlingsnamn och innebär att en vuxen är sexuellt 

attraherad av ett barn. Ordet pedofili innebär att den vuxne är intresserad av barn som är i 

åldern upp till puberteten, medan hebefili är namnet på personer som tycker om barn som är i 

puberteten (Svedin, 2000). 

 

Enligt den amerikanska psykiatriska modellen DSM-IV som används för att diagnostisera 

pedofili skall vissa kriterier vara uppfyllda. Dessa är: 

 

• Under minst en sexmånadersperiod återkommande och intensivt sexuellt upphetsande 

fantasier, sexuella impulser eller beteenden som handlar om att personen har sexuellt 

umgänge med barn som inte nått puberteten, vanligtvis barn som är under tretton år 

eller yngre. 

• Fantasierna, impulserna eller beteendena orsakar kliniskt signifikant lidande eller 

försämrad funktion i arbete, socialt eller i andra viktiga avseenden. 

• Personen är minst 16 år gammal och minst fem år äldre än barnet eller barnen. 

 

Man brukar också specificera om individen är sexuellt intresserad av flickor, pojkar eller av 

bägge könen. Man gör också undersökningar om det handlar om incest, om personen endast 

är intresserad av endast barn eller om de även är sexuellt intresserade av vuxna (Svedin, 

2000). Svedin (2000) skriver också att pedofilt beteendet kan vara tillfälligt eller en 

permanent sexuell läggning. 
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3 Resultat 
 

I denna del kommer vi att redovisa vårat resultat. Den första delen kommer specifikt att svara 

på våra frågeställningar. Sedan tar vi upp vad våra intervjupersoner har svarat i förhållande 

till våra frågeställningar och intervjufrågor. I slutet av kapitlet kommer vi kritiskt att granska 

de resultat som du kan ta del av nedan samt att det i slutet finns en resultatsammanfattning.  

3.1 Hur knyts sexuella kontakter mellan vuxna och barn över Internet 
 
När en vuxen person söker kontakt med ett barn över Internet så följer det inte samma 

mönster vid alla kontakter. Det finns olika tillvägagångssätt som den vuxne kan använda sig 

av. Vi kommer här att ge exempel på hur denna första kontakt kan uppstå. 

Det första exemplet är på en mötesplats som finns på Internet. Här vill den vuxne på ett lätt 

sätt kunna söka efter den kategori av barn eller ungdomar som den vill ha kontakt med. Det 

finns flertalet sådana mötesplatser och den som är mest populär är www.lunarstorm.se. 

Genom att använda sig av en sådan mötesplats kan den vuxne lätt leta fram personliga 

uppgifter om barnet och ta den första kontakten. På deras personliga sida finns oftast både en 

bild samt uppgifter om ålder och kön. Senare försöker man flytta kontakten vidare till ett mer 

privat forum som MSN Messenger (Ds/Ju 2007:13). Det är då som de första frågorna om sex 

brukar komma (Brå rapport 2007:11).  

Brottsförebyggande rådet (Brå rapport 2007:11) menar att det andra alternativet är att barnet 

har ”addats” av den vuxne via MSN Messenger och på så sätt inleder den första kontakten. 

Att ”adda” någon via denna tjänst betyder att barnet lägger till den vuxne som vän i sin 

personliga lista och då kan båda se när den andra använder denna tjänst och då samtala med 

varandra utan att någon annan kan se konversationen.  

Den vuxne som initiativtagare: I de flesta fall vill den vuxne ”leta reda på” barnet men att 

barnet också har intresse i vissa fall att själva leta reda på en vuxen person som den vill ha 

kontakt med, då med syftet att inleda en sexuell kontakt (Ds/Ju 2007:13). 

Vuxna personer som vill ta en inledande kontakt med ett barn kan ofta vara tydlig med att den 

vill ha en sexuell kontakt. Utbytet som den vuxne vill ha med barnet kan vara att träffa barnet 

i verkliga livet för att kunna förgripa sig på barnet. Kontakten kan också vara för att få barnet 

att skicka nakenbilder på sig själv eller att visa upp sig ”live” i en webbkamera, ibland med 

löften om ersättning för det barnet har gjort. Ersättningen kan vara i form av att den vuxne ger 

pengar så att barnet kan fylla på sitt kontantkort till mobilen eller att bara få pengar till en 
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biobiljett. En annan form av belöning för tjänsterna kan vara att de lovar ungdomarna att de i 

framtiden ska få ett modellkontrakt eller att få följa med på fester där olika kändisar florerar 

(Ds/Ju 2007:13). Justitiedepartementet skriver också i sin rapport (Ds/Ju 2007:13) att det inte 

har gjorts någon studie i Sverige för att ta reda på vilka personer som tar kontakt med barn via 

Internet i ett sexuellt syfte. De har endast gjorts en amerikansk studie som 

Justitiedepartementet (Ds/Ju 2007:13) refererar till den är skriven av J. Wolak et al. (2001). 

Studien menar på att 99 % av alla personer som tar kontakt med ett barn är män och tre 

fjärdedelar av dem var över 26 år gamla. Studien som är från 2001 är baserad på 

telefonintervjuer med 1500 barn i åldrarna 10-17 år och som tar reda på ur deras Internet 

vanor ser ut samt deras livsstil.  

3.2 Vilka barn och ungdomar blir kontaktade av vuxna män över Internet 
 
Brottsförebyggande rådet (Brå rapport 2007:11) har gjort en studie under år 2005 på 7 500 

elever som gick i årskurs nio för att undersöka hur många som blir kontaktade av vuxna 

personer över Internet i sexuellt syfte. Dessa ungdomar var vid undersökningstillfället 14-15 

år gamla. Det Brottsförebyggande rådet kom fram till i deras undersökning var att de flesta 

som blev kontaktade av okända vuxna män i sexuellt syfte var tjejer men att även killar 

kontaktades. Ungdomarna som blev kontaktade hade också problem i skolan, blev mobbade, 

och utsattes även i högre grad för stöld och våldsbrott än de ungdomar som inte blev 

kontaktade av okända vuxna över Internet. Dessa ungdomar hade oftare även problem i 

hemmet i deras relation med föräldrarna. Andra riskfaktorer som Brottsförebyggande rådet 

nämner i sin undersökning är att de ungdomar som blir föremål för en kontakt från en okänd 

vuxen ofta skolkar från skolan, har ett förhållande med en annan person och att ofta umgås 

med äldre personer. En annan faktor som pekas ut är att dessa ungdomar också har druckit sig 

berusade minst tre gånger före undersökningstillfället.  

Justitiedepartementet (Ds/Ju 2007:13) skriver också i sin rapport att de barn som riskerar att 

bli kontaktad av en okänd vuxen har problem i skolan, är deprimerade och har en dålig 

föräldrakontakt samt att de oftast är tjejer som blir kontaktade.  
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3.3 Intervjuer 
 
Eftersom det finns lite litteratur inom ämnet grooming har vi därför valt att intervjua tre 

personer som har varierande kunskap inom området. Vi har valt att intervjua Mats Andersson 

på företaget Netscan för att han arbetar dagligen med grooming och är mycket kunnig. Mats 

samarbetar med svensk polis och vidarebefordrar uppgifter om personer som försöker 

kontakta barn på Internet i ett sexuellt syfte samt att han anordnar utbildningar för aktörer i 

vårat samhälle, som exempelvis riksdag, åklagare, polis och även inom skolväsendet.  

De två andra intervjupersonerna arbetar inom två olika polismyndigheter. Dessa personer är 

Ola Pontén på IT-brottsenheten i Sundsvall som är en av två utredare samt Fredrik Holmgren 

som är analytiker på kriminalunderrättelsetjänstens avdelning i Umeå.   

3.3.1 Vad gör företaget Netscan och hur arbetar de 
 
De frågor som vi ställde till Mats Andersson i samband med intervjun är följande. 

 

• Hur arbetar Netscan? 

• Hur stort är företaget? 

• Vad gör ni med de pedofiler som ni kommer i kontakt med på Internet? 

• Hur skapar du kontakt med eventuella förövare? 

• Vilka sajter är dom populäraste som ungdomarna använder sig av? 

• Hur går förövaren tillväga när de söker upp unga pojkar via Internet. 

• Vad vill förövaren ha ut med kontakten med den minderåriga? 

• Har ni talat med något barn som blivit utsatt, och hur upplevde de situationen? 

• Hur tycker du att samarbetet ser ut med svensk polis?  

 

Vid intervju med Mats Andersson som arbetar på Netscan är deras arbetsuppgift att ha 

föreläsningar på skolor, åklagarväsendet, riksdag, polis och med andra aktörer. Företaget 

anordnar även utbildningar för att lära andra mer om grooming. På Netscan jobbar Mats 

Andersson och en till heltidsanställd samt sex föreläsare. Mats sa även att en stor del av 

arbetet går ut på att var online på Internet för att vara tillgänglig för en kontakt från en 

”gubbe”. Mats sa att han nu är registrerad på cirka 200 stycken ungdomssajter där han utger 

sig för att vara både pojke och flicka allt från 9 till 17 år. De populäraste sajterna på Internet 

är www.lunarstorm.se och www.playahead.se och längre norrut i Sverige så är 
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www.apberget.se en mycket populär sajt. Mats inleder aldrig en konversation med någon på 

Internet utan han väntar på att ”gubbarna” skall höra av sig. Han har ungefär 1500 kontakter 

med vuxna på Internet och då uteslutande män. När han får sexuella förslag från en ”gubbe” 

så skickar han ett brev hem till personen där han berättar vem han är och vad han arbetar med. 

Adressen får han fram genom att använda sig av olika verktyg på Internet såsom IP-nummer. 

En IP-adress (IP-nummer) är ett unikt nummer som används av Internetprotokollet (IP) för att 

identifiera en dator eller "värd" som är uppkopplat mot Internet. (www.minip.nu). Han säger 

även i brevet och online att det inte är kriminaliserat att kontakta någon på Internet men att 

han kommer att använda konversationen som utbildningsmaterial.  

Tillvägagångssättet som ”gubbarna” använder sig utav skiljer sig beroende på vilken ålder det 

är och om det är kille eller tjej. När det gäller killar i åldern 10-12 år så utger sig männen för 

att arbeta med ett yrke som intresserar killarna som t.ex. stridspilot, polis eller brandman för i 

den här åldern kan en del av killarna vara homofobiska. När de utger sig för att vara något av 

dessa yrken så är det lättare att få kontakt med killarna. När killarna blir mellan 13-18 år så 

utger sig ”gubbarna” istället för att vara tjejer och på det sättet får de kontakt med killarna. 

Anledningen till detta är att i den här åldern är de flesta killar intresserade av tjejer. Ett 

tillvägagångssätt är att ”gubbarna” frågar om killen har webbkamera och samtidigt som han 

säger ja så säger ”gubben ” att hans är trasig men istället skickar han då en bild på en tjej som 

visar ena bröstet. Detta för att få killen mer intresserad. Detta kan göra att killen oftast klär av 

sig mer inför sin egen webbkamera samtidigt som ”gubben” skickar mer lättklädda bilder på 

tjejen. Sådana bilder på tjejer kan vara tagna av personer som tillhör porrindustrin och som i 

sin tur utnyttjas av andra personer. De vill lura dessa killar att utföra en sexuell handling 

framför webbkameran som de kan spela in och sprida vidare till andra. Killen är oftast helt 

ovetandes om att han blir lurad. När Mats är ute och föreläser på skolor så händer det att barn 

kommer fram till honom och pratar och då är det ibland lätt att inse att detta barn är utsatt för 

någon typ av övergrepp. Det han då försöker göra är att få barnet att ta kontakt med en person 

som är utbildad på att ta hand om utsatta barn. Det kan exempelvis vara skolans kurator eller 

en psykolog. Mats försöker aldrig att diskutera med barnet om vad den har blivit utsatt för 

eftersom han inte har kunskapen om hur detta samtal ska gå till. Det enda som han känner att 

han kan göra är att hänvisa till någon annan med goda kunskaper. Mats anser att samarbetet 

med polisen är bra däremot tycker han att polisen har dålig kunskap om vad grooming är. För 

att komma tillrätta med detta så anordnar han bland annat utbildningar för polisen. 
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3.3.2 Hur arbetar polisen i Västernorrlands län med problematiken runt 
grooming  
 
De frågor som ställdes till Ola Pontén i samband med intervjun var följande. 

 

• Hur prioriterat är detta inom myndigheten? 

• Arbetar ni med att ta reda på vilka personer som använder Internet för att söka kontakt 

med barn i sexuellt syfte? Hur går ni i så fall tillväga? 

• Vilka barn och ungdomar blir utsatta för brott av denna typ via Internet? 

• Hur många anmälningar kommer in till myndigheten som liknar grooming? 

• Vilket tillvägagångssätt anser du vara vanligast för en vuxen person att ta kontakt med 

ett barn via Internet?  

• Har ni ett samarbete med andra inom polisen? Vilka i så fall? 

 

Ola Pontén arbetar i Sundsvall som en av två utredare på IT-brottsektionen. Han har hand om 

alla typer av brott som begås över Internet och polismyndigheten prioriterar denna typ av 

brottslighet väldigt högt. Ola menar på att de bevis som de får fram har ett högt bevisvärde.  

När det gäller förslag från äldre män till barn och ungdomar med sexuella anspelningar så är 

anmälningar inte så vanligt. Ola har inte mottagit en enda anmälning av denna typ. Hans egen 

uppfattning om varför ingen anmäler detta till polisen är att ungdomarna kan tycka att detta är 

pinsamt och att de i stället ”blockar” personen från exempelvis sin MSN Messenger. 

Grooming inte är kriminaliserat så därför sitter inte poliserna och letar upp vuxna på Internet 

som kontaktar barn i sexuellt syfte. Det är väldigt svårt att spåra personer som använder sig 

att detta forum eftersom det är mer privat än ett community som exempelvis Lunarstorm där 

många fler kan ta del av de olika konversationerna. Det är svårare att spåra förövarna via 

deras IP-nummer när de använder sig av ett privat forum än dem som skriver på ett allmänt 

community. Det är lättare att få ut IP-nummer av svenska företag som står som ägare på olika 

communitys än om de är registrerade i utlandet eftersom polisen då måste anpassa sig till det 

andra landets lagstiftning. Olas enhet samarbetar med IT-brottsroteln i Stockholm för att de 

står under deras ledning. Detta för att de ska få tillgång till deras omfattande material och 

kunskap inom området när det behövs i olika utredningar. Ola tror att det vanligaste 

tillvägagångssättet är att den äldre personen fejkar sin identitet och sedan tar kontakt med 

barnet på ett community. De barn och ungdomar som mest troligt blir utsatta är de som redan 

har det svårt i skolan, har en dålig kontakt med sina föräldrar och har andra bekymmer i med 
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sin tillvaro. Anmälningarna som Ola får in handlar som sagt inte om grooming utan man är 

benägen att anmäla först när det förekommer ett konkret hot eller andra typer av brott som 

kan ses som grövre i sammanhanget.  

 

3.3.3 Hur arbetar polisen i Västerbottens län med problematiken runt grooming 
 

Till Fredrik Holmgren ställde vi samma frågor som vi ställt till Ola Pontén. Fredrik Holmgren 

arbetar i Umeå som civil analytiker på Kriminalunderrättelsetjänsten med frågor som rör bl.a. 

grooming. Totalt arbetar två stycken civila med denna typ av frågor i Umeå. Fredrik säger att 

de får in cirka tre anmälningar per år som skull kunnas bedömas som grooming. När en 

anmälan kommer in till polisen så försöker de leta fakta på Internet om den misstänkte och ser 

om han har gjort något mer som kan vara brottsligt. Dessa fall rör dock inte grooming 

eftersom det inte är kriminaliserat än. 

Från myndighetens sida har de sagt att Fredriks grupp ska arbeta lokalt med detta problem 

men Fredrik menar på att det är väldigt svårt eftersom det ofta inte är lokala sidor som 

används på Internet. Dock prioriterar myndigheten IT-brottslighet högt.  

Anmälningsbenägenheten bland ungdomar är näst intill obefintlig och de löser ofta problemet 

själva genom att ”blocka” personen från deras sida som kommer med sexuella anspelningar. 

De finns ingen statistik på hur många barn som blir drabbade av detta så det är svårt att ge ett 

exakt antal, det enda man vet är att många är drabbade. Det vanligaste sättet för en vuxen att 

ta kontakt med barnet är via ett community där det är lätt att få fakta om personen som bland 

annat kön, ålder, intressen och annat. Då är det lättare för den vuxne att starta en konversation 

som barnet tycker är intressant och på så sätt leda in dem på sexuella ämnen.  

Fredrik arbetar inte aktivt med att leta upp personer som sysslar med brottslighet på Internet 

utan han behandlar endast detta om det finns en anmälan i grunden. De barn som blir 

drabbade består inte av någon specifik kategori utan alla kan bli drabbade av detta på ett eller 

annat sätt. Det är väldigt svårt att komma åt brottsligheten på Internet och det tar lång tid att 

utreda. Samarbete finns med Rikskriminalpolisen i Stockholm om de behöver hjälp i sina 

utredningar samt Interpol.  
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3.4 Kritisk granskning av resultatet 
 

Vårat resultat bygger på två stycken expertrapporter i ämnet, en från Justitiedepartementet och 

en från Brottsförebyggande rådet, samt tre intervjuer av personer som har god kunskap om 

grooming. Vi anser att Mats Andersson är en nyckelperson i våran rapport därför att han 

arbetar med grooming dagligen och har många års erfarenhet. Eftersom grooming inte är 

kriminaliserat så finns det ingen anledning för polismyndigheterna att arbeta med detta 

problem i dagsläget. Vi anser dock att Ola Pontén och Fredrik Holmberg som vi intervjuat har 

god kunskap om vad grooming handlar om och de är nyckelpersoner på de berörda 

myndigheterna. Resultatet skulle ha mer bärkraft om det fanns mer litteratur och rapporter 

som är skrivna i ämnet som vi kunde ha refererat till. Vi anser också att det hade blivit mer 

komplext om fler källor hade tagits in i rapporten för att stödja det vi har kommit fram till i 

resultatet. Vi hade kunnat få fler infallsvinklar att ta ställning till. 

 

3.5 Resultatsammanfattning 
 

I vårat resultat har vi kommit fram till att de barn och ungdomar som blir kontaktade av vuxna 

via Internet i ett sexuellt syfte främst blir kontaktade via communitys som finns på Internet. 

De mest populära är www. lunarstorm.se och www.playahead.se och det finns i dag cirka 200 

stycken olika communitys på Internet som är kopplad till Sverige. De är till största delen män 

som kontaktar unga flickor och pojkar för att försöka få dem att göra det den vuxne vill. Det 

kan exempelvis vara att skicka lättklädda bilder på sig själv för att få pengar till 

mobiltelefonen eller att den vuxne vill få till en träff i verkliga livet och på så sätt kunna 

förgripa sig på barnet. Beroende på vilken typ av barn som den vuxne vill ha kontakt med så 

använder de sig av olika metoder för att fånga intresset hos den individ som de har valt ut. 

Tillvägagångssättet skiljer sig åt om det är en ung flicka i 9 årsåldern än om det är en äldre 

flicka som är 13 år. På samma sätt skiljer det sig åt när det gäller pojkar i varierande ålder. 

Många barn har någon gång blivit kontaktade av dessa vuxna män men de vi har intervjuat 

menar på att det i stället är de individer som blir mobbade i skolan, har dålig föräldrakontakt 

och umgås med äldre personer som oftast faller offer för grooming. I våra intervjuer har det 

kommit fram att grooming är väldigt nytt problem för polismyndigheterna vi har kontaktat 

och de anmälningar som blir rubriceras oftast som sexuellt ofredande eller olaga hot. IT-

brottslighet är högt prioriterat inom de myndigheter vi har undersökt. 
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4 Diskussion 
 

Grooming är ett utbrett problem i dagens samhälle då Internet är tillgängligt för alla och det är 

lätt att använda. Det är numera väldigt populärt att skapa en profil med sina personliga 

uppgifter som man sedan lägger ut på olika communitys. Detta för att man ständigt ska kunna 

vara tillgänglig och hålla kontakten med sina vänner samt skaffa nya. I dagsläget är grooming 

inget brott men om lagförslaget som är lagt kommer att antas så tror vi att fler personer 

kommer att vara benägna att anmäla detta. Vi tror dock att det kommer att vara svårt att 

komma åt de personer som gör sig skyldiga till grooming, eftersom det kan vara väldigt svårt 

att få tag i de vuxna som söker upp barn. En del använder sig utav utländska servrar och detta 

försvårar arbetet för den svenska polisen då det är den lag som gäller där servern är 

registrerad. Samarbetet internationellt måste därmed bli bättre men det är en oerhörd svår 

uppgift med tanke på att alla länder har olika lagstiftning. 

Vi anser att lagförslaget behövs eftersom Internet är en stor mötesplats för personer i alla 

åldrar. Detta har gjort att man måste reglera vad personens huvudsyfte med kontakten kan 

vara, de kommer nu att bli kriminellt att skapa en sexuell kontakt med ett minderårigt barn. 

Straffvärdet för brottet kommer att vara böter eller fängelse i max ett år. När grooming blir 

kriminaliserat tror vi att det kommer att avskräcka vissa användare till att inleda en kontakt 

med ett barn, medan vissa mer motiverade förövare inte kommer att lägga så stor vikt vid 

straffet. Även om lagförslaget träder i kraft så kommer problemet inte att försvinna eftersom 

det alltid kommer att finnas vuxna män som vill utnyttja barn. Enligt fyrfaktormodellen som 

beskrivs i teoridelen finns det fyra faktorer som föreligger när en vuxen har en benägenhet att 

förgripa sig på ett barn. Den vuxne ska bland annat känna ett känslomässigt utbyte av barn 

och en sexuell dragning till barnet. Vi tycker att det här är den teorin som stämmer bäst 

överens med vad grooming handlar om. Den kan ge en förklaring till varför en del vuxna 

förgriper sig på barn och försöker ta kontakt med dem. Vi har även tagit med 

rutinaktivitetsteorin, som är uppbyggd på tre element. Dessa ska vara uppfyllda för att ett 

brott ska kunna begås. Den är inte inriktad på sexuella övergrepp men kan på ett övergripande 

sätt förklara hur det kommer sig att vuxna förgriper sig på barn. Vi tycker det är en bra teori 

som kan användas till att förklara många olika brott. 

Vi tycker att det är bra att de polismyndigheter som vi har kontaktat prioriterar IT brottslighet. 

Det tror vi kommer att leda till att man uppmärksammar de brott som begås på Internet i 

högre utsträckning än tidigare. Då kan man också börja arbeta mot grooming men fortfarande 

är kunskapsnivån låg hos polismyndigheterna. Det är den uppfattningen har vi fått när vi gjort 
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våra intervjuer. Samtidigt som polisen får mer kunskap om problemet bör även allmänheten ta 

del av vad grooming innebär. Ofta vet inte föräldrar vad deras barn kan bli utsatta för på 

Internet när de blir kontaktade av vuxna äldre män. Vissa av dem kommer med sexuella 

anspelningar mot barnet vilket är vanligt förekommande idag och alla föräldrarna är inte 

medvetna om detta. Vi tycker att Mats Anderssons metod är bra. Den går ut på att utge sig för 

att vara minderårig och finnas ute på olika populära sajter för att kunna bli kontaktad av äldre 

vuxna män med sexuella anspelningar. Detta verkar fungera bra eftersom han har lyckats få 

1500 kontakter utan att han själv har inlett något samtal. Vi är medvetna om att vi inom 

polisen inte får provocera fram brott men vi tycker att den här metoden skulle få användas för 

att komma åt den här typen problem.   

 

4.1 Slutsatser och förslag 
 

I den här rapporten har vi kommit fram till följande slutsatser.  

Personer som vill kontakta barn över Internet i sexuellt syfte använder sig främst av 

communitys för att skapa den inledande kontakten. De vuxna som söker kontakt med barn är 

till 99% män och tre fjärdedelar av dom var över 26 år gamla. Kontakterna knyts oftast via 

www.lunarstorm.se och www.playahead.se. I Sverige finns det idag ca 200 olika 

ungdomssajter så utbudet är väldigt stort. De som tar den första kontakten är främst vuxna 

män och de tar kontakt med pojkar och flickor i olika åldrar. Tillvägagångssättet skiljer sig 

när det gäller pojkar beroende på vilken ålder de är i. Är pojkarna mellan 10-12 år så utger sig 

männen för att arbeta med något lockande yrke som t .ex. polis, brandman eller stridspilot. De 

pojkar som är mellan 13-18 år har andra intressen och det utnyttjar de vuxna och istället så 

utger sig mannen för att vara en tjej. Genom den kontakten försöker mannen utnyttja pojkarna 

till att klä av sig inför webbkameran för att på så sätt kunna spela in pojken och sprida filmen 

vidare. De barn som främst faller offer för grooming är de som har svårt i skolan, umgås med 

äldre personer, blir mobbade och har dålig föräldrakontakt.  

Eftersom grooming i dagsläget inte är kriminaliserat så kan svensk polis inte göra mycket åt 

problemet. De myndigheter vi varit i kontakt med arbetar inte aktivt med att leta upp män som 

sysslar med grooming eftersom det inte är kriminaliserat ännu. De kan endast arbeta med att 

få dessa män lagförda för andra typer av brott så som sexuellt ofredande och olaga hot.  
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Efter att vi har skaffat oss denna information och kunskap om grooming så har vi följande 

förslag.  

Vi anser att Mats Andersson är ledande inom området grooming så därför tycker vi att man 

bättre ska ta tillvara hans kunskaper genom att bjuda in honom som föreläsare på 

polisutbildningen. Han föreläser i dagsläget på polisutbildningen i Växjö men vi vill att han 

även ska komma till utbildningarna i Umeå och Stockholm. Mats har en bred kunskap om 

brott med sexuell prägel som begås på Internet och det är viktigt att alla nya poliser får upp 

ögonen för detta problem. Det är också viktigt att poliser som redan arbetar ute på de olika 

myndigheterna får en grundläggande kunskap om grooming, speciellt de som arbetar på 

avdelningar som utreder brott på Internet. Utbildningen av dessa personer får varje myndighet 

bekosta medan Rikspolisstyrelsen är ansvarig, detta för att ha koll på vilka som har utbildats 

och inte. På varje myndighet ska ett visst antal personer utbildas för att sedan föra sin kunskap 

vidare på sin egen myndighet. För att förbättra upptäckten av dessa män så tycker vi att man 

borde anställa civil personal som har en specialistkompetens inom området och därför lättare 

kan leta igen olika förövare på Internet. Den civila personalen bör ha en mycket god vana att 

arbeta med datorer och är mycket insatta i hur Internet fungerar. Alla poliser som sköter dessa 

utredningar har inte den mer djupgående kompetensen för att själv sitta och leta fram olika 

förövare på Internet som gjort sig skyldig till brott. Det är då bättre att de i stället är ansvariga 

för utredningen. När lagen antas så tycker vi att man borde informera om den på alla 

svenskregistrerade communitys på Internet. Informationen bör innefatta vad lagen handlar om 

så att ett barn förstår innebörden. Till den här informationen bör det också finnas exempel på 

hur olika konversationer som kan vara brottsliga ser ut. Om de råkar ut för en sådan här 

konversation bör de prata med en vuxen som sedan kontaktar polis. Anledningen till detta är 

att barn ofta befinner sig på de olika sajterna och snabbt ska få informationen eftersom det är 

här dem oftast kan bli utsatta.  

I samband med att lagen antas bör även det i media diskuteras hur den nya lagen fungerar och 

vad den innebär. Diskussionen bör inledas i media av de olika intressenter som har gjort att 

lagen trätt i kraft, exempel på dessa kan vara Mats Andersson samt riksåklagare Fredrik 

Wersäll som skrivit rapporten ”Vuxnas sexuella kontakter med barn via Internet”. Det är även 

Fredrik som har skrivit lagförslaget som ska kriminalisera grooming. Genom att grooming 

diskuteras i media får allmänheten kännedom om detta problem och det kan leda till att fler 

blir medvetna om att det finns. Avslutningsvis så hoppas vi att fler engagerar sig i detta 

växande problem och genom våra förslag tror vi att fler och fler får upp ögonen på att det 

finns vuxna män som vill kontakta barn på Internet i sexuellt syfte.   
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