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Abstract 

The purpose of this essay is to analyse the descriptions of young girls' experiences of internet contacts, which 

have led up to sexual abuse. The aim is to give additional understanding and knowledge concerning grooming.       

Grooming means that somebody gets in contact with someone else with the intention of committing sexual 

violations at a later stage. In most cases this concerns adults who contact children. We have chosen to confine 

ourselves to focusing on the grooming on internet that has happened to girls. By means of thematic analyses of 

texts from the books Jag kände mig speciell, grooming på internet, 2012 and Alexandramannen, vår tids största 

nätsexhärva, 2009, we have found certain themes and linked them up with previous research-work and also 

theory of social psychology. We have used previous research that describes young people's inclination for 

internet, which has primarily dealt with the control, anonymity and freedom they have experienced. We have also 

used studies that describe how male interpretative priority affects sexual acts, and discovered that this fact makes 

it complicated to report sexual abuse for women. The theories of social psychology we have used are Fromm's 

mechanisms of escape and Gidden's ontological security, which explain the development of the individual, and 

how that person is influenced by the conditions during his/her childhood and youth, and also Goffman's theories 

regarding the dramaturgic acting and internet as a specific arena. In this study it has shown that internet is a 

specific arena with specific rules that affect the girls' space of action and interaction. It has also shown that the 

girls' already difficult conditions during childhood and youth, for example because of having family problems 

and parents who are addicts, have influenced the girls' self-identity and self-integrity, which has created 

mechanisms of escape that has made it possible for 
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Inledning 
     I mars 2013 tog en trettonårig flicka livet av sig genom att ställa sig framför ett tåg. Detta 

efter att hon blivit utsatt för sexuella övergrepp via internet, vilket blev upptrappningen till en 

brottsutredning som kommit att kallas för Kumlafallet. En man misstänkts för grooming via 

internet, det vill säga att han ska ha använt sig av olika alias på internetforum för att locka till 

sig flickor med avsikten att utsätta dem för sexuella övergrepp (Sveriges radio, Nyheter P4 

Örebro, 2013 , Justitieministern om Kumlafallet: Det är alldeles förfärligt). Justitieminister 

Beatrice Ask har i en intervju med Sveriges Radio, angående Kumlafallet sagt: 
Nätet är ju väldigt fritt och det är inte alltid barnen berättar för någon om vad som sker. Vi ser mer och mer 

att polisen och andra vuxna behöver finnas mer aktivt på nätet, på sajter där ungdomarna finns. Det här är 

en ny arena där brott kan begås, och där olaga hot och förtal och mycket annat förekommer (Sveriges radio, 

Nyheter P4 Örebro, 2013 , Justitieministern om Kumlafallet: Det är alldeles förfärligt).   

     Internet målas idag ut som en farozon för unga och grooming behandlas som ett relativt 

nytt fenomen. Det politiska läget gällande internet och sexuella övergrepp har dock länge 

varit debatterat. Redan 2004 kom ett statligt betänkande kring Sexuell exploatering av barn i 

Sverige (SOU 2004:71) där man uttryckte ett behov av att lära sig mer om de psykologiska 

och sociala konsekvenserna för de unga som utsatts för sexuella övergrepp och där internet i 

någon form använts. Samma år infördes groominglagen vars uppgift var att stoppa vuxna från 

att kontakta unga med avsikten att utnyttja dem sexuellt innan det fått gå så långt att ett 

sexuellt övergrepp skett. I själva verket har inte lagen varit särskilt gynnsam eftersom det 

fortfarande är svårt att förhindra att övergreppen sker och i dagsläget utreds lagen av 

Brottsförebyggande rådet (Sveriges radio, Ekot, 2013, Bara en dom sedan groominglagen 

infördes).                                                                                                                                                          

     Den ovannämnda Kumlamannen är inte den första gången som groomingfall dyker upp i 

svensk press. År 2005 uppdagades ett annat groomingfall. En vuxen man hade genom att utge 

sig för att vara en framgångsrik modell, med aliaset Alexandra, tagit kontakt med unga flickor 

med avseende att träffa dem och utnyttja dem sexuellt. Mannen kom att kallas för 

Alexandramannen
1
. 

     Sexuella övergrepp överlag begås oftast av män och har ofta en stark koppling till makt 

och kontroll (Jarl och Stolt, 2010, s. 85). Självklart finns det även pojkar som utsätts för 

groomingbrott men i dagsläget finns det betydligt mer forskning på flickor som utsatts och 

mer empiriskt material att tillgå, därför har vi valt att fokusera på flickor.   

     Kumlamannen uppmärksammades genom att en flicka tog sitt liv. Vi ifrågasätter hur länge 

                                                           
1
I empiriavsnittet kommer vi att benämna Alexandramannen som FK, festkungen, eftersom flickorna i både 

Wagners bok och i Roglands och Christiansons bok använder sig av det aliaset.    
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denna problematik ska få fortgå innan den tas på allvar. I slutändan är det trots allt flickors liv 

som står på spel. Vi misstänker att förståelse för de drabbade flickornas upplevelser av denna 

problematik saknas. Därmed är vårt mål att inleda ett första steg till att nå denna kunskap. Vi 

inser dock att vi måste vidta försiktighet i kontakt med brottsoffer inom ramen för denna C-

uppsats framförallt på grund av etiska skäl gällande detta känsliga ämne. Därmed har vi valt 

att använda oss av publicerat material eftersom vi anser att det ger en trovärdig förståelse och 

kunskap kring flickor som varit utsatta för grooming och kommer att ge indikationer på vad 

som behöver vidareutvecklas i framtida studier. Vi kommer därmed att undersöka texter kring 

flickor som varit utsatta för grooming. 

     År 2009 utkom boken Alexandramannen, en berättelse om vår tids största 

nätsexhärva skriven av Katia Wagner. Med bakgrund som reporter på Sydsvenskan har hon 

ofta uppmärksammats för reportage om människor i utsatta situationer (Wagner, 2009, s.1). 

Boken innehåller framställningar av sex flickors upplevelser om hur de kommit i kontakt med 

Alexandramannen och konsekvenserna av det. 

     År 2012 utkom boken Jag kände mig speciell, grooming på internet som också behandlar 

Alexandramannenfallet. Författarna till boken är Ulrika Rogland, åklagaren som arbetade med 

fallet samt psykologiprofessorn Sven Å Christianson, som medverkade som sakkunnig i 

rättegångarna. Både Rogland och Christianson är insatta i ämnet sexualbrott mot barn. 

Rogland är specialiserad på relationsvåld, brott mot barn och sexuella brott och Christianson 

har forskat kring sexualbrott, våldsbrott och traumatiska upplevelser hos barn och vuxna och 

han har ofta medverkat som sakkunnig inom vårdsektorn och rättsväsendet. Författarna 

påtalar att för att förstå hur flickorna kunde manipuleras av Alexandramannen bör man titta på 

chattkonversationerna mellan flickorna och aliaset Alexandra. Vi kommer att använda denna 

bok för att bredda den empiriska grunden och skapa en större förståelse för hur själva 

processen gått till när flickorna blivit kontaktade av aliaset Alexandra och senare träffat 

mannen. Vårt mål är således inte att jämföra de två böckerna med varandra utan att bredda 

vårt empiriska material. 

     Den socialpsykologiska poängen är att analysera hur flickornas retrospektiva beskrivningar 

av den subjektiva upplevelsen av övergreppen framträder. 

Syfte 
    Denna uppsats syftar till att analysera beskrivningar av flickors subjektiva upplevelser 

av kontakter på internet som lett fram till någon form av sexuella övergrepp i böckerna 

Alexandramannen, en berättelse om vår tids största nätsexhärva skriven av Katia Wagner och 

Jag kände mig speciell, grooming på internet skriven av Ulrika Rogland och Sven Å 

Christianson. 

    Målet är att ge en ökad kunskap om grooming som fenomen.   

Frågeställningar 
    Våra frågeställningar är   

- Hur har arenan internet påverkat groomingprocessen? 

- Vad har föranlett att flickorna blivit utsatta för sexuella övergrepp via internet?   

Begreppsanvändning 
    I detta avsnitt är vår ambition att förklara begreppet grooming mer ingående och ge en 

kortfattad beskrivning om Alexandramannenfallet. Vi kommer att använda oss av 

benämningen unga i stora delar av uppsatsen, i denna studie representeras unga som mellan 
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12-16 år gamla. 

Grooming 
     Vi kommer att fördjupa oss i sexuella övergrepp som går under beteckningen grooming. 

Grooming betyder i praktiken att någon, oftast unga, blir kontaktade av någon annan, oftast en 

vuxen, med avsikten att inleda en relation och därefter utsätta den unga individen för sexuella 

övergrepp. Grooming kan ske på via internet, det vill säga kontaktytan kan vara internet men 

även själva platsen för där det sexuella övergreppet sker. Men grooming kan även ske via 

internet, det vill säga kontakten inleds via internet. Därefter träffas individerna utanför 

internet och då begås det sexuella övergreppet. I vår studie har flickorna varit med om att 

både sexuellt utnyttjas på internet och utanför internet. Groomingprocessen brukar beskrivas i 

fyra steg. I det första steget skapas en vänskap som innebär att förövaren lär känna den unga 

individen. I det andra steget skapar förövaren en relation den unga individen där tillit byggs 

upp. I det tredje stadiet bedömer förövaren riskerna med situationen och analyserar om den 

unga individen kommer att kunna hemlighålla deras relation. I det fjärde stadiet skapar 

förövaren en känsla hos den unga individen så att hen uppfattar relationen som mycket viktig. 

I det sista steget introduceras sex (Banck m.fl, 2009, s. 19). Det som kan ses som gemensamt 

för groomning via internet är att den vuxne utnyttjar den unges beroendeställning, att 

handlingen utgår från den vuxnes behov och kränker den unges integritet. Dessutom är det en 

handling som den unga individen inte kan förstå och inte kan ge informerat samtycke till 

(Banck m.fl, 2009, s.29). 

Alexandramannenfallet 
    Vi kommer att använda oss av aliaset Alexandramannen eftersom vi inte anser att det skulle 

ge vår uppsats något extra djup att benämna honom vid hans riktiga namn. Alexandramannen 

anmäldes för sexualbrott första gången  i slutet av 1990-talet. Men det var först i slutet av 

januari 2005 som polisen påbörjade kartläggningen av Alexandramannens liv efter att en 

trettonårig och en fjortonårig flicka anmält honom för våldtäkt (Wagner, 2009, s. 22). Domen 

mot Alexandramannen kom den 14 juli 2006 och tingsrätten dömde honom till elva års 

fängelse och livstids utvisning från Sverige. Alexandramannen fälldes för 51 av de 56 

åtalspunkterna och tingsrätten slog fast att Alexandramannen var samma person som aliaset 

Alexandra, det vill säga tingsrätten slog fast att Alexandramannen inte bara sexuellt utnyttjat 

flickorna utan att han även vad den som kontaktat dem via internet (Persson, Andreas, 2006, 

Alexandramannen fick 11 års fängelse, Sydsvenskan). Fallet överklagades till hovrätten och 

en ny rättegång genomfördes och den 18 april 2007 offentliggjordes domen. Hovrätten slog 

också fast att Alexandramannen använde sig av täcknamnet Alexandra för att locka till sig 

sina offer (SVT Mittnytt, Domen mot Alexandramannen ligger fast, SVT Nyheter). 

Domstolen sänkte längden på fängelsestraffet till 10 år och därefter livstids utvisning 

(Wagner, 2009, s. 28).  

Ansvarsfördelning                                                                                 
    I detta avsnitt är tanken att vi ska beskriva hur vi arbetat fram denna uppsats. Vi har båda 

varit delaktiga i alla steg i processen att skapa denna uppsats, vilket betyder att vi båda 

egentligen skrivit alla delar. Men eftersom uppsatsen kräver en ansvarsfördelnng har vi valt 

att var och en av oss bär huvudansvaret för vissa delar. Daniel Nylén har huvudansvar för 

framställningen av empirin och teorin. Kristina Bergström har huvudansvar för 

framställningen av inledningen, kunskapsöversikten och metoddelen. Tillsammans har vi båda 
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ansvar för syftet, frågeställningen, analysen och slutdiskussionen. 

Kunskapsöversikt 
    Detta avsnitt kommer att lyfta fram tidigare forskning som är relevant för analysen. Detta 

kapitel ska kunna ge en fördjupad bild av ungdomars internetanvändning och hur detta kan 

leda till sexuella övergrepp.     

Unga, sex och internet 
    Relationen mellan unga, sex och internet är viktig för att skapa en förståelse för hur unga 

genom sitt internetanvändade utsätter sig för risker. Unga har i alla tider kunnat bli utsatta för 

sexuella övergrepp men frågan är hur forskningsfältet ser ut idag när internet finns att tillgå. I 

detta avsnitt använder vi oss av svenska och utländska studier. 

Unga idag 

Till att börja med vill vi visa forskning som under de senaste åren observerat en förändring i 

hur vi ser på unga idag. Aspén och Löfberg(2012, s. 114) menar att unga inte längre ses som 

blivande vuxna utan ett varande av unga. Detta leder till att vi bör förstå ungas verklighet 

utifrån deras egna perspektiv och att se unga som skapande av sin verklighet. Vi är väl 

medvetna om att det är framställningar av unga flickors berättelser skrivna av författarna 

Wagner, Rogland och Christanson vi ska analysera, men vi utgår från att författarna inte 

förvanskat materialet av de unga flickornas berättelser. Därmed hamnar de flickorna i fokus 

för denna studie.   

Internet som arena     

Dagens ungdomar har växt upp med internet som en självklarhet och de har i olika 

sammanhang nämnts som it-generationen. Internet är således ett fenomen som de känner till 

väl och haft relativt fri tillgång till (Aspén och Löfberg, 2012, s.29). Det kan leda till att denna 

generation känner sig hemma och trygga med internet, eftersom det alltid varit en del av deras 

liv.  

Internet – kompetenshöjande faktor   

     Aspén och Löfberg(2012, s. 41-44) menar att internet är tilltalande för ungdomar av många 

anledningar men framförallt pekar deras forskning på att många av ungdomarna upplever sig 

som mer kompetenta online än offline. Vidare framkommer det att ungdomarna uttrycker att 

de upplever mer tid till reflektioner på internet och på så sätt upplever de kontroll. Genom att 

använda sig av internet i sin framställning av sig själva uppger ungdomarna i studien att de 

kan dölja sina synliga markörer och skapa den bild av sig själva som de vill sprida. Därmed 

menar ungdomarna i studien att de kan uttrycka sig bortom de normer, ideal och strukturer för 

interaktionen som man förhåller sig till i andra situationer. 

     Det går att ifrågasätta om ungdomar verkligen kan skapa sin egen bild av sig själv via 

internet, många lägger upp bilder på sig själva och en del filmar sig via webbkamera. Att de 

verkligen kan visa en annan bild av sig själv än den de visar upp offline kanske därför inte 

riktigt stämmer. Dock måste det tas i beaktning att ungdomarna själva upplever att de kan 

förändra, förvränga och förtydliga bilden av sig själva via internet. Detta medför att en del 

ungdomar vaggas in i en falsk trygghet där de upplever sig ha kontroll över situationen.    

Internet – cybermod och ansvar 

     Whittle m.fl.(2012, s. 62-70) har i sin studie A review of online grooming: Characteristics 

and concern beskrivit ungas internet beteende och framställer olika faktorer som interagerar 

med varandra som bidrar till att kommunikationen utanför internet ser annorlunda ut än den 

som finns på internet. Dessa faktorer är följande; anonymitet, osynlighet, asynkronitet, 

fantasier och mimimering av auktoritet. I detta avsnitt kommer vi att beröra alla faktorer utom 



Daniel Nylén 

Kristina Bergström 

Kandidatuppsats i socialpsykologi 

Umeå universitet 

 

8 

 

 

asynkroniteten, denna faktor tar vi upp senare i avsnittet om internet – tiden och rummet. 

Whittle m.fl. menar att anonymiteten bidrar till att de unga beter sig på ett annat sätt på 

internet än utanför eftersom de inte behöver ta ansvar för sitt beteende. Även osynligheten 

påverkar unga genom att det medför mod så att de vågar testa gränser och bete sig på ett sätt 

som de inte vågar offline. Fantasierna får enligt Whittel m.fl. större spelrum på internet på 

grund av de två ovanstående punkterna, dels behöver inte de unga ta ansvar för sitt agerande 

och dessutom vågar de agera mer eftersom de upplever sig som osynliga. Minimeringen av 

auktoritäriteten betyder dels att de unga inte upplever sig lika underlägsna på internet som 

offline. Från denna studie tar vi med oss att anonymiteten och osynligheten stärker de unga 

och ger dem mer mod att våga testa gärnser på gott och ont.    

Sex på internet 

     Kopplar man samman risker med internet framträder sex som en riskfaktor. Unga liksom 

gamla konfronteras med många sexrelaterade inslag på internet. Många unga uppger i 

Ungdomsstyrelsens studie Se mig, unga om sex och it (2009, 26-27) att de blivit kontaktade av 

okända som anspelat på sex. Det kan ha handlat om förfrågan efter sexuella bilder, försök till 

samtal om sex eller uppmaningar att göra något sexuellt framför en webbkamera. Även om de 

unga inte uppskattar situationen har de lärt sig att acceptera och hantera dessa situationer. Det 

framträder tydligt i Ungdomsstyrelsens studie att internet och mobiltelefonanvändandet har 

bidragit till att sökandet och förmedladet av kontakter av sexuell karaktär ökat, exempelvis 

genom att unga säljer sex (Ungdomsstyrelsen, 2009, s.16). Samtidigt framträder internet som 

en plattform där unga kan utforska sin sexualitet på säkert avstånd, genom att de oftast 

befinner sig hemma. Internet har därmed skapat en möjlighet för unga att ta kontakt med 

främmande människor och att ha ett sexuellt utbyte på sina egna villkor (Ungdomsstyrelsen, 

2009, s.19). Vi måste därför ta med oss både de positiva och negativa sidorna av internet 

kopplat till sex för att kunna förstå ungdomarnas dragning till internet. 

Internet – tiden och rummet   

     Whittle m.fl.( 2012, s. 62-70) menar att asynkroniteten påverkar hur unga förhåller sig till 

internet, detta beror på att svar på olika inlägg på internet kan ta minuter, timmar eller dagar. 

Vilket  även Dunkels (2012, s. 29-30) påtalar i sina studier. Tid- och rumsaspekten på internet 

förändrar också interaktionen mellan individer. Att komma ifrån realtiden bidrar till att det är 

lättare att agera mer privat och mindre hämmat. Vidare poängterar Dunkels att eftersom 

människan inte heller befinner sig i samma rum som personen den interagerar med påverkas 

människan av att hen läser det andra skriver på internet med sin egen röst. Detta bidrar till att 

vi litar mer på det skriva orden eftersom vi delvis uppfattar det som att det är vi själva som 

säger det.    

Riskhantering på internet 

    Elza Dunkels (2012, s.18) har forskat om ungdomars internetvanor och menar att ungdomar 

betydligt snabbare i jämförelse med vuxna lär sig att hantera de risker de utsätts för. Samtidigt 

framkommer forskning från Ungdomsstyrelsen (2009, s.24) som visar att individer som 

utsatts för sexuella övergrepp redan innan övergreppen varit väl medvetna om de riskerna. 

Men trots detta har de utsatt sig för risker. 

     Även Whittle m.fl (2012, s. 62-70) menar att unga tenderar att ta mer risker på internet 

dels för att de upplever sig osynliga, anonyma och har mer mod. Det framträder i studien att 

det finns fem andledningar till varför unga väljer att interagera med främlingar online dessa är: 

för nöjes skull, för att socialt interageras i ett sammanhang, bibehålla relationer, träffa nya 

människor och för att utbyta sociala erfarenehter. Vidare framhäver Whittle m.fl. att även livet 

utanför internet påverkar om individen tar risker på internet. Är individen risktagade generellt 
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ökar risktagningen även på internet.     

     Dessa studier motsäger alltså varandra, visserligen lär sig ungdomarna att möta och 

hantera riskerna på internet snabbt men samtidigt utsätter de sig för risker. Detta är intressant 

eftersom vi även i vår studie finner att flickorna är riskmedvetna men ändå utsätter sig för 

riskerna. Det vi måste försöka finna svar till i vår studie är således hur det kommer sig att 

flickorna trots riskerna agerar som de gör. 

Hur kan vi förstå att sexuella övergrepp sker? 
     En annan del av fältet internet och sexuella övergrepp är att försöka förstå hur dessa 

sexuella övergrepp kan ske trots att många barn och ungdomar har strategier för att hantera 

risker på internet. Till vår hjälp att förklara varför vissa barn drabbas av sexuella övergrepp 

och inte andra barn drabbas har vi analyserat studien Barn och sexuella övergrepp via IT från 

2009. Studien bygger på material från en barn- och ungdomspsykiatrisk specialenhet rörande 

sexuella övergrepp. Studien gäller svenska barn och ungdomar som har blivit utsatta för 

sexuella övergrepp (Banck m.fl, 2009, s. 14-15). För att beskriva hur ungas attityder till sex 

och internet, använder vi oss av ungdomsrådets studie Se mig, unga om sex och internet. Detta 

är en studie som beställts av regeringen och hade som syfte att kartlägga ungdomars ( i 

åldrarna 13-25 års) erfarenheter av och attityder till exponering av sexuell natur och sexuellt 

utnyttjade via interaktiva medier som internet, samt erfarenheter av och attityder till att sälja 

sex. Vi använder oss också av den Australienska studien Child maltreatment – Relationships 

Between differnet types of maltreatment during childhood and adjustment in adulthood som 

hanterar hur marginaliserade barn och utsatta barn har svårt att hantera livet. 

     Banck m.fl.(2009 s. 14-15) framhåller att barn som blivit föremål för sexuella kontakter 

även hade många andra problem. Dessa problem kan vara problematiska förhållanden till 

föräldrar, svårigheter i skolan, alkoholmissbruk, mobbning och våld. De som blev kontaktade 

för sexuella ändamål hade dessutom i större utsträckning pojk- eller flickvän och kompisar 

som var minst två år äldre. Det framkommer även i forskning att unga som säljer sex ofta har 

varit utsatta för sexuella övergrepp (Ungdomsstyrelsen, 2009, s.16). Banck m.fl. (2009, s. 36-

40) lyfter även fram att de barn som varit utsatta för sexuella övergrepp varit i starkt behov av 

bekräftelse. Av den tidigare forskningen framträder alltså en bild av att barn som blivit 

sexuellt utnyttjade har andra problem sedan tidigare som ibland driver barnen att ta risker som 

kan leda till att de blir sexuellt utnyttjade. 

     Även studien Child maltreatment – Relationships Between differnet types of maltreatment 

during childhood and adjustment in adulthood av Daryl J Higgings och Marita P. McCabe 

från Australien visar att det finns  svårigheter för barn som marginaliserats att psykologiskt 

anpassa sig till vuxenlivet. Deras studie fokuserar på fem olika former av misshandel inom 

familjen. Sexuellt utnyttjande, psykisk misshandel, fysisk misshandel, vittnande till 

familjevåld samt försummelse av barnet. De visade sig att samtliga fem typer av misshandel 

korrelerade med varandra, samt att ju fler av dessa former av övergrepp som representerades 

inom familjen förstärkte risken för att barnet senare skulle få svårt att anpassa sig till 

vuxenlivet (Daryl J m.fl. 2000, s. 261-269). 

     Vidare menar Daryl J m.fl (2000, s.261-269) att barn som lever i instabila familjer 

upplever trauma och dessutom skapar denna situation inom familjen en ökad risk att barnen 

söker sig till andra former av självmisshandel. En kombination av de olika 

misshandelstyperna genererade bland annat dålig självkänsla, sexuellt risktagande samt 

aggression. Avslutningsvis påpekar de även att familjens behandling av barnet är en av de 

mest betydande faktorerna till hur barnet hanterar sitt framtida vuxenliv. 



Daniel Nylén 

Kristina Bergström 

Kandidatuppsats i socialpsykologi 

Umeå universitet 

 

10 

 

 

     När vi kopplar samman faktorn internet till sexuella övergrepp mot barn framträder en lite 

annan bild av att barn lättare utsätter sig för risker via internet. Dessutom utan att reagera över 

det. De risktagande handlingarna kan vara att ge ut personliga uppgifter om sig själv, 

sexchatta med okända, publicera sexiga bilder på sig själv, delta i webkamerasex med okända, 

dejta offline med vuxna, skicka bilder mot ersättning, webbkameraposering mot ersättning 

eller sex mot ersättning (Banck m.fl, 2009, s. 17). På frågan varför  unga flickor väljer att 

utsätta sig för sexuell exponering via internet, svarar de flesta unga tjejer i ungdomsstyrelsen 

studie att det handlar om att få bekräftelse. Positiva kommentarer bygger upp deras 

självförtroende (Ungdomsstyrelsen, 2009, s. 315). Dessutom framgår att flickorna inte 

upplever det som gränsöverskridande att exponera sig sexuellt på internet (Ungdomsstyrelsen, 

2009, s.24).  Detta kan kopplas samman med det faktum att barn och unga ofta känner sig 

trygga och säkra på internet, dels för att de vuxit upp med tillgång till internet men även på 

grund av internets utformning. I dagsläget är det lätt att lägga upp bilder och filmer på 

internet. Programvarorna är enkla att bemästra och designade så att de ger en känsla av en 

skapad kontroll och minskar upplevelsen att det man publicerar exempelvis på sin blogg eller 

via en chatt kan spridas vidare över internet. 

     Hittills har tre olika sidor framkommit till varför barn riskerar att drabbas av sexuella 

övergrepp: först framträdde barn med problem som en riskgrupp, därefter barn med 

bekräftelsebehov och till sist barn som använder sig av internet på ett riskfyllt sätt eftersom de 

känner sig trygga och hemma där. Detta stämmer bra överens med Åsa Leanders, psykolog 

vid Rädda Barnen, syn att det finns olika orsaker till varför barn utsätter sig för risker att bli 

sexuellt utnyttjade. Hon har delat in dem i tre grupper: de grundlurade, de gränstestande och 

de självdestruktiva. De grundlurade barnen är precis som det låter lurade, de anade inte att 

personen som de hade kontakt med online inte var ärlig i sitt syfte med kontakten. De 

gränstestande barnen är medvetna om vad de gör och vilka risker de utsätter sig för och är ofta 

risktagande även utanför internet. De självdestruktiva barnen tar många risker och de tycker 

sällan att de skadar sig själva (Banck m.fl, 2009, s. 41). 

     Avslutningsvis vill vi beskriva hur barnens form av aktörskap i den tidigare forskningen 

framställts. Banck m.fl.(2009, s. 40-41) menar att somliga av barnen har varit relativt 

deltagande i processen. Dessa barn har ofta redan varit utsatta och kan därför utsätta sig för 

liknande situationer igen för att bearbeta tidigare trauman genom att smutskasta sig själva, 

skada sig själva eller för att minska sin egen ångest. 

     Både studien Barn och sexuella övergrepp via IT och Se mig, unga om sex och internet 

gäller svenska barn, men även den Australienska studien Child maltreatment – Relationships 

Between differnet types of maltreatment during childhood and adjustment in adulthood visar 

att barn som utsätts för sexuella övergrepp har många liknande erfarenheter. Det är inte sällan 

de har andra problem så som problematiska förhållanden hemma eller svårigheter i skolan. 

Det framgår även att det är vanligt förekommande att barn som tidigare utsatts för sexuella 

övergrepp kan utsätta sig för det igen med förhoppning om att bearbeta tidigare upplevelser. 

Samtidigt framkommer det att unga idag ser på sexuell exponering som något lättsamt och att 

det är ett enkelt sätt att söka bekräftelse. Internet skapar en falsk trygghet, vilket kan leda till 

att unga utsätter sig för risker. 

Sexuella övergrepp – en fråga om tolkningsföreträde 
     I detta avsnitt lyfts frågan om tolkningsföreträde gällande sexualiteten mellan kvinnor och 

män och det faktum att vi lever i en tvåkönad värld. Sociologen Gisela Helmius har sagt: 
varje gång en tvåsam sexuell samvaro äger rum är samhället med som tredje part (Magsnusson, 

Häggström-Nordin, s. 22) 
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Kön används idag på en mångtydligt sätt medan genus står för de sociala könsrollerna, det 

som skiljer kvinnors och mäns möjligheter i det kulturella, psykologiska och sociala 

handlandet (Giddens, 2003, s. 130). Lindgren (2008, s. 114) skriver om Judith Butlers syn på 

genus som performativt, det  vill säga en ständigt pågående process där individen förhåller sig 

de upplevda könskillnaderna och därmed upprätthåller dessa skillnader genom att skapa sitt 

kön. Detta betyder att det inte finns någon kärna i könsrollerna, det finns alltså inget som i 

grund och botten är kvinnligt eller manligt utan det är bara en fråga om sociala konstruktioner. 

Detta leder till att vi har en patrialkal samhällsordning där kvinnan som grupp anses 

underlägsen mannen som grupp. Denna könsmaktsordning påverkar självklart även det 

sexuella handlandet.   

    Vi menar att det är viktigt att lyfta fram att våldet som begås av en man mot en kvinna 

måste förstås ur hierarkins perspektiv, eftersom en man alltid hotar med våld utifrån sin egen 

position, det vill säga en position som överordnad. Att lyfta ut vålds begreppet ur vår 

tvåkönade värld och göra det till ett abstrakt könsneutralt fenomen skulle vara meningslöst. 

Sexuella övergrepp får sin mening ur den hierarki av manligt och kvinnligt som vi lever i, 

samtidigt som brottet skapar och förstärker densamma. 

     Bengt Jarl och Eleonora Stolt (2010, s. 85) menar att sexuella övergrepp ofta har starka 

kopplingar till makt och kontroll. Endast förekomsten av sexuellt våld skapar en rädsla hos 

kvinnor för att bli utsatta, vilket ledet till att kvinnors handlingsutrymme begränsas. 

Upplevelsen innebär också att kvinnor både socialt och fysiskt måste anpassa sig efter manligt 

präglade villkor som exempelvis klädval och vägval. Enligt svensk kriminalstatistik är det 

vanligast att det är män som begår sexuella övergrepp. I 99,5 % av alla fall där är 

sexualbrottsoffren är över 15 år är förövaren man. Vidare menar Jarl och Stolt (2009, s. 92) att 

sexuella övergrepp ofta betraktas som avvikande handlingar från förövarens (oftast mannens) 

sida. Man tar hänsyn till psykiska och sociala karaktärsdag och försöker förklara mannens 

beteende genom exempelvis egna erfarenheter av sexuellt utnyttjande, alkoholproblematik, 

sexualdrift och bristande impulskontroll. Jarl och Stolt (2010, s. 92-93) lyfter fram sociologen 

Marianne Brantsaeter doktorsavhandling där hon framhåller att det är viktigt att se hur kön, 

makt och sexualitet samverkar både på individ- och samhällsnivå för att kunna förklara och 

förstå hur sexuella övergrepp kan ske. Brantesaeter har i sin dokorsavhandling intervjuat män 

som dömts för sexuella övergrepp mot unga. Där framkommer mannens sexualitet som 

biologiskt okontrollerbar och kvinnan/den unge framställs som sexuellt tillgänglig. 

Övergreppen i denna studie följer ett sociokulturellt manuskript för hur en vuxen sexuell 

relation inleds och fortskrider. Först inleds en kontakt och därefter skapas tillit. De sexuella 

handlingarna ökas gradvis och beskrivs som ömsesidiga. De sexuella övergreppen 

omdefinieras till att vara en normal handling inom ramen för en normal sexuell relation. 

Männen i denna studie betraktade sina handlingar snarare som övertramp än brott och la 

ansvaret på den unge som de beskrev som tillmötesgående. Detta kan beskrivas som en 

normaliseringsproces för förövaren att kunna hantera situationen. Men frågan är om det finns 

någon djupare kulturell förklaring till detta? 

     Jarl och Stolt (2010, s.93-94) lyfter fram en australiensisk studie riktad till manliga 

universitetsstudenter, utförd av psykologerna Rachel O´Byrne, Susan Hansen och Mark 

Replay som undersökte attityder till samtycke, kommunikationsbrister och sexuellt våld. 

Syftet med studien var att förklara varför sexuellt tvång är ett vanligt förekommande problem. 

Studien utgick från en förklaringsmodell som betraktar våldtäkt som ett resultat av bristande 

kommunikation, där förövaren saknade kunskap om den våldsutsattes intentioner. Resultatet 

av studien visade att det är en manlig kommunikation som utgör normen vid sexuella 
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kontakter, vilket befäster att det inom kommunikationen kring sexuell handling råder manligt 

tolkningsföreträde. Kvinnor och män har olika stora handlingsutrymmen, vilket leder till 

konsekvenser för synen på samtycke och sexuell tillgänglighet. Detta innebär att kvinnor både 

måste betraktas som ansvariga för att försäkra sig om att mannen förstår deras intentioner och 

samtidigt är de ansvariga för att kommunicera detta på ett sätt som är begripligt för mannen. 

Detta är intressant eftersom en stor del av de kvinnor som utsätts för sexualbrott inte anmäler 

övergreppen på grund av oro för att bli misstrodda eller ifrågasatta eftersom de saknar 

tolkningsföreträde gällande sina egna känslor huruvida de ville eller inte ville ha sex. Detta 

medför i de långa loppet att kvinnor ofta ser sig som medskyldiga till att övergrepp begås. 

     Det finns således studier som visar att män som utsatt unga för sexuella övergrepp lägger 

över skulden för övergreppen på barnen. Om detta enbart är en försvarsmekanism eller ett 

verkligt kulturellt utryck kan vi inte uttala oss om. Samtidigt finns det studier som visar att 

kvinnor och män har olika tolkningsföreträden gällande sina egna kroppar och känslor när det 

kommer till huruvida de vill ha sex eller ej. Därmed skapas en stor problematik när 

kvinnor/flickor är med om sexuella övergrepp, det är således svårt att anmäla sexuella 

övergrepp eftersom kvinnorna ofta upplever sig som medskyldiga. Detta är något vi tar med 

oss när vi ska analysera flickornas berättelser. 

Teoretiska utgångspunkter 
     För att kunna besvara våra frågeställningar och analysera vårt datamaterial har vi via 

inläsning av tidigare forskning funnit olika teoretiska teman. Utifrån dessa har vi sedan 

försökt finna teori som hjälper oss att analysera vår empiri. Våra teoretiska tankegångar tar sin 

början i Goffmans dramaturgiska uppbyggnad av aktörskap kopplad till den främre, bakre och 

utsideregionen. Därefter övergår vi till Fromms hantering av frihet och vad det kan leda till 

för sorts konsekvenser för individen. Till sist går vi vidare till Giddens som även hanterar 

friheten genom sina begrepp ontologiskt trygghet samt skam och skuld.     

Goffmans främre, bakre och utsideregioner 
     Vi använder oss av Goffmans dramaturgiska uppbyggnad av aktörskap. Goffman menar att 

livet kan liknas vid en teater där människor ständigt iklär sig olika roller (Goffman, 

1959/1974, s. 71). Genom att försöka styra och kontrollera den bild hen ger av sig själv och 

därmed den bild andra uppfattar om hen. Detta kallar Goffman för intrycksstyrning, vilket 

människan gör i sina framträdanden som kan beskrivas som de samlade intrycken som en viss 

deltagare i en interaktion vid ett givet tillfälle utför av avsikt att påverka de andra deltagarna i 

interaktionen vid detta tillfälle (Goffman, 1959/1974, s. 21). Goffman menar således att 

aktören i varje situation skapar den stämning den vill ha och definierar därmed situationen 

(Goffman, 1959/1974 s. 25-38). 

     Goffman hävdar att alla människor påverkas av det dramaturgiska spelet för att hantera 

vardagen, vilket även påverkar personens privata jag. På samma sätt som individen försöker 

övertyga sin publik om sin roll och sin egen definition av situationen påverkas även personen 

själv av denna process. Detta kan leda så långt att individen själv blir duperad av sitt eget 

agerande (Goffman, 1959/1974, s. 26). 

     Interaktionen mellan Alexandramannen och flickorna kan förstås med hjälp av Goffmans 

begrepp team. Inom teamet ställs kollektivet och inte individens framträdande i centrum och 

det är teamets samarbete som bildar det kollektiva framträdandet (Goffman, 1959/1974, s. 75). 

Varje teammedlem måste lita på att de andra teammedlemarna uppträder på ett riktigt sätt så 

att framträdandet framstår korrekt för utomstående observatörer. Därmed befinner sig alla 

teammedlemar i ett ömsesidigt beroende av varandra och teammedlemarna kan således både 
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påverka och ha inflytande på varandra. Därmed besitter de en speciell makt över varandra. 

     Goffman (1954/1974, s. 122) använder sig dessutom av regioner för att definiera olika 

sorters rum som individer befinner sig i. Den främre regionen är där individen uppvisar en 

fasad för åskådaren, den bakre regionen, är där aktören är ensam och avslappnad och kan vara 

sig själv utan åskådare. Dessutom finns en tredje region, utsidan. Goffman menar att 

utsideregionen kan påverka både den främre och bakre regionen, och kasta om dem. Denna 

utsideregion är betydligt flyktigare än främre och bakre regionen och kan förflytta sig. 

Internet kan vara ett exempel på en utsideregion, men också en främre region där individen 

presenterar sig själv och gör ett framträdande. Dessutom kan internet vara en bakre region där 

individen kan slappna av och vara sig själv, gömd bakom anonymiteten. Utsideregionen kan 

kanske förklaras som en region som individen befinner sig i när hen rör sig mellan dessa 

ytterligheter vilket skapar problem för individen i sitt förhållande till sig själv och sitt privata 

jag.   

     Ett annat viktigt begrepp för studien som Goffman bidrar med är idealisering. Detta 

innebär att den agerande individen har en benägenhet att alltid försöka agera så idealiskt som 

möjligt framför åskådaren, det vill säga att hen försöker leva upp till en bild av hur det är 

önskvärt från samhället att hen bör agera (Goffman, 1959/1974, s.39ff). Exempelvis såg 

många av flickorna i vår studie upp till och idealiserade Alexandra, därmed försökte de själva 

agera så idealiskt som möjligt framför henne och Alexandramanen. 

     Utifrån Goffmans aktörskap tar vi med oss att när en interaktion mellan individer sker 

påverkas den av olika interaktionsregler. Individer gör framträdanden för att övertyga sin 

publik och dessa framträdanden kan påverka personens bild av sig själv. Vidare framkommer 

att individer agerar olika i främre, bakre och utsideregioner vilket påverkar interaktionen och 

bilden individen har av sig själv. Vi tar även med oss att interaktion i team påverkar 

personernas relationer till varandra och till personerna utanför teamet.       

Fromms flyktmekanismer 
     Fromm (1994, s. 39-43) beskriver frihet som problematiskt i dagens samhälle. Under 

tidigare epoker i historien var frihet som individ något ouppnåeligt i och med att människor 

levde med ett kollektivt medvetande. Individen var ingenting speciellt utan istället en del av 

en klan eller grupp. När sedan utveckling och historien fortskred och de tidigare tyranniska 

despoterna, auktoritära styrelseskicken samt guds betydelse för individer hamnade i 

skymundan och demokrati blev verklighet fick individen i samhället plötsligt tillgång till en 

ny sorts frihet i form av det vi idag kallar individualism. Denna individualism grundar sig 

enligt Fromm (1994, s. 59-63) i mänskliga rättigheter och demokrati, men är ändå inte helt 

positiv, eftersom den skapar frågetecken om vad livet går ut på, vad individen bör göra och 

liknande frågor. Frågetecknen skapar en rad negativa känslor såsom; ensamhetskänslor, 

osäkerhet, maktlöshet samt tvivel. 

     Samtidigt som kulturen skapar nya sorters rädslor så spelar två andra faktorer, 

indviduation-processen samt den individuella mognaden, en stor roll för hur individen 

kommer att förhålla sig till sin identitet. Indviduationsprocessen innebär att alla individer som 

är nyfödda befinner sig i ett psykologiskt omnipotent tillstånd. De blir fästa vid och beroende 

av sina omvårdnadspersoner. Barnet växer sedan och tappar sitt omnipotenta tillstånd och 

successivt förstår denne att den är en del av familjen och en ännu mindre del av världen. 

Processen blir alltså en förskjutning mot omnipotens till självet i världen. Senare i livet följer 

den ofta problematiska distanseringen mot familjen. Ett naturligt men svårt steg för att bli 

vuxen, självständig och för att få sin personliga frihet. Samtidigt pågår den individuella 
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mognadsprocessen. Detta är helt enkelt individens egna utveckling och individens sätt att 

erövra världens komplexa problem. Vi talar alltså om två pågående processer, en successiv 

avveckling från familjen samt en induviduell mognadsprocess. Brytningen mot 

individualismen påverkas av hur pass mogen individen är i sin egna psykiska utveckling. En 

automatiskt successivt ökande känsla av ensamhet samt en process av växande självstyrka står 

i psykisk strid inom individen och kommer att få konsekvenser för identiteten (Fromm, 1994, 

s. 23-38). 

     Enligt Fromm (1994, s. 23-38) finns det två vägar att gå efter brytningen med de primära 

banden eller två vägar att välja för att hantera den nyvunna friheten på, den ena benämner han 

som ett bejakande av frihet till och den andra som flykt från frihet från exempelvis auktoritära 

styrelseskick. Frihet till är positivt och ett omfamnande av världen trots tidigare rädsla. Den 

bygger på bearbetad självkänsla och grundtrygghet och skapar förmågan att realisera oss 

själva, men kräver att samtidigt kunna relatera oss själva till världen på ett spontant sätt och 

att inte tappa oss själva och vårt nyvunna oberoende. Frihet från tidigare kollektiva krav eller 

odemokratiska styrelseskick kan innebära ett negativt förhållningssätt till den nyvunna 

friheten. Det är när rädslorna är för stora och den egna individens psykiska mognad är för 

liten som individen inte klarar av att hantera friheten. Istället skapas en outhärdlig 

ensamhetskänsla och individen flyr från sig själv. Frihet från kan uttrycka sig på en rad olika 

vis, vilka Fromm beskriver som flyktmekanismer. 
     Auktoritär hållning är en mekanism som går ut på att individen ger upp sitt eget oberoende 

genom att istället söka sekundära band som substitut för de förlorade primära banden till 

omsorgspersonerna och smälta samman och därigenom få styrka till sitt själv. Här återfinns 

två olika typer av auktoritär hållning. Antingen genom att dominera över en annan individ 

(sadistiska tendenser) eller att låta sig bli dominerad av någon (masochistiska tendenser). 

Oavsett strategi så är båda sidor uppslukade och beroende av varandra (Fromm, 1994, s. 140-

150). Inom den sadistiska tendenserna ingår individen ett förbund med sin underlägsne 

masochistiska motpart. Sadisten uppvisar tre olika mål med sitt dominerande. Det ena är att 

skapa så djupt beroende från den andra individen till sig själv att denne står helt maktlös och 

reduceras till ett redskap till sadisten. Det andra målet är att rent ut exploatera sin underlägsne 

motpart. Det tredje målet är en önskan hos sadisten att se sitt ”objekt” lida och bli 

förödmjukad. Dessa tendenser är oftast undermedvetna och döljs av individen genom att 

denne ser sig själv som god. Fromm (1994, s. 106) beskriver en typisk sadists dominerande 

handlingar som en tanke om att denne tror sig ha gjort så mycket för sin masochistiska 

motpart att det är hens rätt att begära vad som helst av sin underordnade. Detta kan kopplas 

till Alexandramannens självutnämnda godhet gentemot flickorna som enligt honom själv 

rättfärdigat hans aktioner emot dem. 

     Sadisten är beroende av sin masochistiska motpart eftersom denne behöver en person att 

dominera och utan denna känsla av överordning bryts sadisten ned. Dock bör poängteras att 

det masochistiska ”objektet” är utbytbart om sadisten får tillgång till en annan underordnad. 

Därför kan man konstatera att sadisten är beroende av ett ”objekt” att dominera snarare än den 

specifika personen som ställer sig som underordnad (Fromm, 1994, s. 105-106). Detta märks 

tydligt av att Alexandramannen hade bråttom att finna nya underställda flickor att exploatera 

när någon avslutat kontakten med honom. De masochistiska tendenserna handlar istället alltså 

om att bli dominerad. Syftet med det hela är att förlora sig själv och sin egen individualitet till 

nya sekundära band för att slippa känna de överväldigande känslorna av maktlöshet och 

ensamhet och istället ersätta känslorna med en form av trygghet. Dessa individer har en 

tendens att söka situationer där de kan känna sig svaga samt situationer de inte kan hantera. I 
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extrema fall kan dessa tendenser bli så starka att individen får en tendens att skada sig själv 

och att skapa lidande hos sig själv. Den masochistiska individen blir också beroende av och 

visar därmed lojalitet till sin överordnade (Fromm, 1994, s104-111). Detta kan förklara både 

varför flickorna ofta kom tillbaka till Alexandramannen efter att han utnyttjat dem sexuellt 

samt varför de skyddade honom. 
     Destruktivitet är en annan flyktmekanism som går ut på att individen känner sig så isolerad 

och maktlös av friheten att hen söker efter att eliminera någon eller något för att kompensera 

de negativa känslorna. Dessa destruktiva tendenser kan ta sig uttryck av både introverta och 

extroverta handlingar. Självskadebeteende är en tydlig destruktiv introvert tendens, medan 

extroverta destruktiva tendenser kan visa sig som exempelvis våldsamhet (Fromm, 1994, 

s.177-180). Fromm målar upp bilden av den destruktiva tankebanan på ett intressant sätt 

genom att förklara: 
Att ödelägga världen är det sista, nästan desperata försöket att rädda mig från att krossas av 

den. (Fromm, 1994, s. 132). 

Detta tydligör att individen är gränslöst benägen att förstöra för att undvika de översvallande 

känslorna av maktlöshet. 

     Från Fromm tar vi med oss att individuationsprocessen är viktig för hur individen skall 

förhålla sig till sin individualistiska frihet. Om denna process skulle bli komplicerad är det 

mycket troligt att individen söker sig till diverse flyktmekanismer. 

Giddens ontologiska trygghet, skuld och skam 
     Giddens (1999, s.52) menar att uppväxten är oerhört viktig för individen och dess framtida 

utveckling. Spädbarn är helt och hållet utelämnade till sina omvårdspersoner och det är redan 

i den situationen som individens möjlighet till att tackla livet formas. Rutiner kring barnet 

skapar en struktur för barnets existens och därmed även själva existensen för barnet. Därmed 

är barnets uppväxt själva grunden för den ontologiska tryggheten. Begreppet ontologisk 

trygghet syftar till individens tilltro till den verklighet hen lever i och därmed till hens egen 

existens. Den ontologiska tryggheten skapar således ett slags skyddshinna som skyddar 

individen från existentiell ångest. Denna emotionella vaccinering följer med individen under 

hela livet och hjälper individen att hantera framtida hot och faror. Detta skulle kunna skapa en 

förståelse för att flera av flickorna som blev utsatta för Alexandramannen inte hade haft 

särskilt trygga uppväxtförhållanden, vilket ledde till att de senare i livet inte hade så lätt att 

hanterade hot och faror de utsattes för. 

    Den ontologiska tryggheten skyddar individen från existentiell ångest som bottnar i de 

fundamentala existentiella frågorna. Dessa frågor berör människans varande, vilket handlar 

om att individen måste skapa referenspunkter för att bygga upp sin verklighet, som 

exempelvis René Descartes berömda filosofiska citat ”jag tänker, alltså finns jag”. Genom att 

utföra vardagliga handlingar hela tiden påvisar individen att hen finns, vilket är just varför det 

vardagliga livet är så viktigt för individen (Giddens, 1999, s. 62).       

     Via sina omsorgspersoner skapar barnet den grundläggande tryggheten som senare 

påverkar barnets uppbyggnad av självidentiteten och barnets sätt att förhålla sig till andra 

individer. Genom att barnet skapar en självidentitet kan barnet även skapa en känsla av att 

andra personer är just andra individer. Det är en viktig process för barnet att avskilja sig från 

sina omsorgspersoner. Men det är även en känslig process som måste ske under 

omständigheter så att barnet känner trygghet och tillit till sina omsorgspersoner. Sker denna 

avskiljningsprocess utan trygghet och tillit kan det få traumatiska följder för barnet senare i 

livet. Om barnet inte har en ontologisk trygghet, det vill säga en tillit till världen och 
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individerna i den, kan det leda till att individen upplever objektvärlden och individer i den 

som overkliga och därmed sig själv som overklig (Giddens, 199, s. 55). 

     Att skapa en självidentitet är en ständigt pågående process som individen hela tiden 

kommer att tvingas att kämpa med. Självidentiteten är det som individen är medveten om och 

som individen skapar genom sitt handlande om och om igen. Vidare framgår det av Giddens 

att individens självidentitet påverkas av jagets biografi, det vill säga att individen påverkas av 

sin bakgrund och hur väl den hänger ihop. Men individen påverkas även av hur hen själv 

reflexivt kan tänka kring sin bakgrund och förstå sig själv (Giddens, 1999, s. 68).     

     Självidentiteten påverkar även självintegriteten. Saknar individen en stark självidentitet 

kan individen känna sig tom som människa och ha svårt att uppskatta sig själv som individ. 

Detta påverkas även av den ontologiska tryggheten (Giddens, 1999, s. 69). En individ som 

upplevt en trygg uppväxt och haft tillit till sina omsorgspersoner har därmed kunnat skapa en 

trygghet i att finnas till, en självidentitet och även en självintegritet. En individ som haft svåra 

uppväxtförhållanden har därmed svårt att skapa en självidentitet och en självintegritet. Detta 

kan vi koppla till att flera av flickorna redan innan de träffade Alexandramannen hade en låg 

självintegritet på grund av deras uppväxtförhållanden. 

     Giddens hävdar att alla individer föds med en inneboende skam, vilket kan ses som en 

emotionell laddning som barnet har. Hanteringen av dessa emotionella laddningar under 

barnets uppväxt påverkar barnet i resten av livet. Barn som inte får den omsorg och trygghet 

som de behöver kommer att uppleva att de inte är tillräckliga för att få den uppmärksamhet de 

förtjänar. Därmed kommer skammen att leda till att barnen inte känner sig värda 

uppmärksamhet. Skamkänslan är således förbunden med självidentiteten och individens 

självintegritet. Giddens frånskiljer öppen från avledd skam. Den öppna skammen är direkt 

kopplad till att individen blir förödmjukad på något sätt. Den avledda skammen handlar om 

att individen som vi beskrev tidigare har en bristfällig ontologisk trygghet, som får individen 

att känna sig otillräcklig som människa (Giddens, 1999, s. 83). Motsvarigheten till skam ses 

ofta som stolthet och självaktning, vilket leder till att individer med en stor inre skam kan 

hantera detta genom att försöka göra saker som ger dem stolthet istället och ökar deras 

självaktning. En annan teori är att individer med en stor inre skam försöker hantera den 

genom att göra något de känner skuld för istället eftersom skuld är kopplat till något man gjort 

istället för något man är. Därmed kan individen även ursäkta sitt beteende och bli fri från 

skulden, men skammen som sitter inrotad i personen går aldrig att göra sig fri från på riktigt 

(Giddens,1997, s. 80-81).   

     Genom detta kan man förklara att flickorna redan innan de träffade Alexandramannen 

upplevde en skam kopplad till deras uppväxtpremisser. Vi kan även tänka oss att en del av 

flickorna kanske försökte göra sig fri skammen genom att ta på sig skuld istället. Med oss från 

detta avsnitt tar vi Giddens bild av den ontologiska tryggheten som påverkar 

individualiseringsprocessen och självidentiteten. Saknar individer en grundläggande 

ontologisk trygghet på grund av bristande omvårdnad från omsorgspersoner kommer de 

eventuellt ha problem i framtiden med sin individualiseringsprocess och sin självidentitet, 

vilket i förlängningen leder till problem med integriteten. 

Metod 
     Detta avsnitt beskriver den metod som använts i studien och varför just denna metod 

ansetts lämplig för att besvara studiens syfte och frågeställningar. Studiens förhållningssätt 

och förfarande beskrivs och studiens autenticitet, trovärdighet, representativitet och 

meningsfullhet diskuteras. 
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Metodval, urval och material 
     I denna studie analyserar vi beskrivningar av unga flickors upplevelser av kontakter på 

internet som lett fram till någon form av sexuella övergrepp, samt de chattloggar som 

persenterats i boken Jag kände mig speciell (2012) mellan aliaset Alexandra och flickorna. Vi 

har använt oss av ett systematiskt urval (Bryman, 2011, s.185) och valt att använda oss av ett 

material som består av beskrivningar av sex flickors subjektiva berättelser som sträcker sig 

över drygt 90 sidor i Katia Wagners bok Alexandramannen (2009). Wagner (2009, s. 15) 

uppger att hon träffat dessa sex tjejer och  intervjuat dem om övergreppen, både tiden före och 

efter övergreppen samt rättsprocessen. Wagner uppger inte exakt hur dessa träffar gått till och 

hon beskriver inte heller varför hon kommit att skildra berättelserna på just de sätt som hon 

har gjort. Wagners trovärdighet har blivit ifrågasatt med hänvisning till att det saknas ett 

vetenskapligt förhållningssätt. Vi vill dock klargöra att Wagner är journalist, hon har därmed 

hävdat sitt källskydd och valt att inte lämna ut information om hur hon kommit över 

materialet. Detta har vi naturligtvis i medvetande när vi läser och analyser texterna. Wagner är 

som sagt journalist och har olika journalistiska etiska förhållningssätt att leva upp till, vilket vi 

inte har funnit några tecken på att hon inte gjort. 

     Vi har även valt att analysera chattkonversationer från Rogland och Christiansons bok, Jag 

kände mig speciell, grooming på internet, De publicerade chattkonversationerna sträcker sig 

över cirka 30 sidor och bygger på rättegångsprotokollen samt förundersökningen mot 

Alexandramannen. Det är utifrån detta material Rogland och Christianson skrivit sin bok med 

utgångspunkt ur chattkonversationerna. Dessutom har de båda medverkat vid rättegången, 

Rogland som åklagare och Christianson som sakkunnig. Hur Rogland och Christianson har 

valt ut vilka chattkonversationer som publicerats framkommer ej. 

Tillvägagångssätt  
     Utifrån vetskapen att man kan analysera texter på många olika sätt så har vi valt att 

analysera vårt datamaterial med en tematisk analys eftersom det är ett bra sätt att identifiera, 

analysera och beskriva olika teman i empirin. Vi har gjort vår analys i flera steg. Först och 

främst genomförde vi en noggrann läsning av materialet. Efter det kom vi att använda oss av 

sex punkter ur Ryan och Bernards ramverk, som Alan Bryman (2011) rekommenderar. De 

punkter som Ryan och Bernard framhåller är: 

1.  Repetitioner. Här kommer vi alltså att söka efter teman som återkommer. 

Exempelvis: ständig brist på pengar, jag kände mig som en hora, det kändes som att 

alla visste att jag var en hora.   

2. Lokala typologier eller kategorier. 

3. Metaforer och analogier. Här kommer vi att söka efter hur olika saker beskrivs 

och om vi kan upptäcka några metaforer och analogier som återupprepas. Exempelvis: 

efter våldtäkten var jag tom. 

4. Övergångar. Här kommer vi att fokusera på hur olika teman framställs och 

eventuellt förändras i materialet. Exempelvis: efter självmordsförsöket valde jag livet. 

5. Likheter och skillnader. Här kommer vi att söka efter likheter och skillnader i 

berättelserna. Exempelvis flera flickor kände sig som ”horor” men somliga blev 

aggressiva andra självdestruktiva. 

6. Språkliga kopplingar. Här kommer vi att fokusera på att synliggöra ord som ”på 

grund av” och ”därför att” eftersom dessa ord kan lyfta fram kausala kopplingar. 

Exempelvis: på grund av det sexuella övergreppet började jag skära mig. 

7. Saknade data. 
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8. Teorirelaterat material. Här kommer vi att fokusera på att se om vi kan hitta 

kopplingar mellan materialet och socialpsykologiska teorier (Bryman, 2011, s.529-

530). 

     Vi använde oss enbart av punkt ett, tre, fyra, fem, sex och åtta. Därefter skapade vi ett 

index av kärnteman som sattes in i ramverket, under dessa kärnteman organiserade vi sedan 

subteman.
2
 I vår studie var målet att analysera textbeskrivningar av unga flickors subjektiva 

upplevelser av kontakter på internet som lett till någon form av sexuella övergrepp. Genom att 

använda oss av tematisk analys fick vi fram teman ur texten och därmed framträdde mönster 

som vi därefter kunde koppla till tidigare litteratur och teori för att förstå vår empiri. 

Etiska aspekter 
     Det hade varit idealt att själva få möjligheten att intervjua flickor inom Alexandrafallet, 

men eftersom detta är ett så pass känsligt ämne verkade det vara ett bättre val att använda 

redan tillgängligt material. Detta anser vi minimerar de etiska problemen. De enda personer 

som skulle kunna tänkas bli utpekade i denna studie är författarna till de analyserade böckerna. 

Eftersom de själva skrivit böckerna och publicerat dessa är det mycket troligt att de själva 

förstår innebörden av sitt handlande och det finns inga intentioner från oss att på något vis 

smutskasta författarna. Därmed menar vi att ingen person överhuvudtaget har tagit skada av 

vår studie. 

Metodologisk kvalitet på studien 
     Inom kvalitativ forskning är det belysande att diskutera Brymans fyra begrepp autenticitet, 

trovärdighet, representativitet och meningsfullhet när man bedömer kvaliten på en studie 

(Bryman, 2011, s.489). 

     Autenticiteten ifrågasätter om vårt materialet är äkta och har ett otvetydligt ursprung. 

Eftersom vårt material är publicerade böcker och vi inte kunnat få kontakt med författarna kan 

vi inte med all säkerhet uttala oss om att materialet är äkta. Författarna befinner sig i olika 

kulturer dels, journalistkulturen och dels åklagarkulturen. Med detta i åtanke menar vi att 

beskrivningar av flickornas subjektiva upplevelser kan vara influerade av den kultur som 

författaren befinner sig i. Lindgren och Lundström som skrivit boken: ideala offer, och andra 

tar upp offerbeskrivningar inom media och menar att problematiken med offerbeskrivningar 

är att det till största del handlar om försäljning. Därmed används reella brott som 

nöjeskonsumtion och media använder utvalda verkliga företeelser för att skapa spänning, fara 

och normbilder av olika brott. Detta medför även att idealtyper av offer och förövare skapas, 

eftersom vissa verkliga brott säljer bättre än andra. Detta leder till att vissa offer helt och 

hållet exkluderas. Därmed skapar media en norm av hur ett brott ska gå till och hur ett 

brottsoffer och en förövare skall vara (Jmfr Lindgren, Lundström, 2010, s. 23-32).  Detta har 

vi naturligtvis tänkt på när vi arbetat med materialet men som vi kan se finner vi inget som 

tyder på att materialet kan vara förfalskade, exempelvis justerade chattkonversationer och 

dylikt. Vi hade önskat att författarna varit tydligare med sina metoder, men samtidigt har vi 

inte möjlighet att genomföra vår studie på ett annat sätt eftersom detta inneburit etiska 

tveksamheter. Däremot hade det styrkt uppsatsen om vi kunnat garantera författarnas relativa 

objektivitet. Men detta kan vi alltså inte göra. Vad vi däremot kan garantera är trovärdigheten 

att vi inte vidare på något sätt förvanskat informationen som vi kommit över. Vi har analyserat, 
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Se bilaga 1. 
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kodat, funnit teman och subteman
3
 men för den läsare som så önskar finns böckerna att tillgå 

och därmed möjliggörs en kontroll av vårat material. 

     Representativiteten ifrågasätter om materialet är typiskt för den kategori den tillhör, och 

om så inte är fallet vilken grad materialet inte är typiskt. Meningsfullheten ifrågasätter 

materialets tydlighet och om det är begripligt. Eftersom vi valt att analysera två böcker kan vi 

finna likheter mellan böckerna. Även tidigare forskning stödjer materialets representativitet 

eftersom det finns många likheter. Därmed kan man inte påstå att dessa böcker skiljer sig från 

den kategori den tillhör. 

     Meningsfullheten med denna studie är självklar eftersom den ökar förståelsen för denna 

typ av problematik som idagsläget är illa belyst.Vi uppfattar med dessa argument vår studie 

vara trovärdig. 

Empiri – Han tog bort mig från mig 
     Empirin bygger på Wagners framställningar av sex flickors erfarenheter av sexuella 

övergrepp från boken Alexandramannen(2009) och chattkonversationerna mellan Alexandra 

och flickorna som presenteras i Rogland och Christiansons bok Jag kände mig speciell 

(2012). Hädanefter kommer vi att referera till Alexandramannen som FK, Festkungen, 

eftersom det är det namnet flickorna i Wagners och Rogland och Christiansons bok använder 

sig av. Utifrån den tematiska analysen har åtta teman framkommit: 

- Bakgrund. Refererar till flickornas tidigare liv, familjesituation och 

flick/pojkväns- relationer.   

- Internet. Behandlas som ett fenomen som skapar unika förutsättningar, både 

positiva och negativa, för flickorna. 

- Sexualiserat språk. Behandlar hur flickorna förhållit sig till språket i chatterna. 

- FK och jag. Förklarar relationen mellan FK och de olika flickorna. 

- Alexandra och jag. Förklarar relationen mellan aliaset Alexandra och flickorna. 

- Förhandling. Innehåller information om hur Alexandra och FK övertalar 

flickorna att ställa upp på olika sexuella handlingar.   

- Offerskapet. Inkluderar flickornas känslor och agerande efter övergreppen. 

- Förhör till rättsprocess. Behandlar samhällets roll och rättsväsendets roll och 

agerande gentemot de utsatta flickorna 

Bakgrund 
     Flickornas familjeförhållandena framställs som extremt problematiska. Flickor som inte 

beskrivits ha en miserabel uppväxt lämnas därhän och deras uppväxt diskuteras inte djupare. 
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Vanligast bland de sex flickorna i studien var att de hade skilda föräldrar. Somliga hade på 

ytan fungerande familjer men påvisade stora problem under ytan. En flicka beskriver att hon 

kände sig extremt osäker och ensam. En annan flicka beskriver sin familjesituation som 

kaotisk med en drogmissbrukande mamma och en avståndstagande pappa. I detta hem var det 

ständigt ekonomisk kris eftersom familjens inkomster gick till moderns drogkonsumtion. 

Ännu en flicka hade en familjesituation fylld med ekonomiska problem med en skuldsatt 

mamma. När denna flicka tjänade pengar i samband med att hon träffade FK var mamman 

glad över den förbättrade ekonomin och inte speciellt intresserad av varifrån pengarna kom. 

     Även tidigare pojkvän/flickväns-relationer är av intresse inom detta tema. En flicka 

berättar om en tidigare destruktiv pojkvänrelation kantad av svartsjuka och våld. En annan 

flicka berättar om sin sexuella debut, som ägde rum med två pojkar. Hon beskrev det som att 

hon var kär i en av pojkarna men var tvungen att ha sex med den andra pojken också. Vidare 

beskriver hon att detta var inte var någon upplevelse för hennes kropp utan snarare något ont 

som snabbt skulle gå över. 

     I chattkonversationerna har flickornas bakgrund inte kommit upp, däremot har det funnits 

konversationer mellan flickorna och Alexandra om hur de ska dölja för sina föräldrar att de tar 

sexuellt exponerade bilder på sig själva eller att de träffar FK. 

Internet 
     Samtliga flickor anser att deras familjer varit omedvetna om vad de gjort på internet. 

Flickorna beskriver det som internetdyslexi hos föräldrarna, vilket har bidragit till att många 

av flickorna kände en frihetskänsla på internet. Internet blev på detta sätt en slags hemlig zon 

och en föräldrafri zon. Vissa av flickorna berättade  att de i princip alltid var uppkopplade på 

internet. Förutom den föräldrafria zonen har internet även fungerat som en social arena för 

flickorna. De framgår att flickorna känner sig modigare online än offline. Framförallt framstår 

internet som en naturlig mötesplats för dessa flickor. På internet framträder även ett specifikt 

regelverk som ter sig olika för flickor och pojkar. Flickorna i vår studie har påvisat att internet 

är en plats för uppmärksamhet och bekräftelse. Flickorna upplever att det är killar som styr 

och sätter upp spelreglerna på internet. Exempelvis nämner en flicka att för att få positiv kritik 

på communityn krävdes att hon publicerade sexualiserade bilder på sig själv. När hon istället 

publicerade avsexualiserade bilder bemöttes hon med hård kritik. Alltså inkluderar dessa 

spelregler en kraftigt sexualiserad ton. 

Sexualiserat språk 
     I chattkonversationerna finner man ett sexualiserat språk mellan Alexandra och flickorna. 

Detta verkar vara vanligt och ingen av flickorna i utdragen verkar ta illa upp av språkbruket. 

Tvärtom får man intrycket av att de är vana vid denna sorts språk som exempelvis när 

Alexandra försöker få flickorna att ställa upp på olika sexuella handlingar: 
Vilket är enklast, att bara suga av eller att vända på dig och bli knullad lite? (Rogland, 

Christanson, 2012, s. 12) 

 

Hur mkt pengar EXTRA vill du få för att ställa upp på det [analsex] fast det kan göra ont? 

(Rogland, Christanson, 2012, s. 88) 

 

Kan du ta hela kuken i halsen? Sväljer du? (Rogland, Christanson, 2012, s. 54) 
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Var får han komma då? Tar du av dig tröjan så han kan komma på dina bröst eller din mage? Är 

det ok om han vill komma i ditt ansikte? (Rogland, Christanson, 2012, s. 96) 

 

     Språket framträder relativt plumt och rätt på. I Wagners texter framkommer att flera av 

flickorna upplevt språket komplicerat. Men eftersom de såg upp till Alexandra ville de inte 

göra henne besviken eller framstå som korkade. Flickorna ville ge sken av att de var mer 

sexuellt erfarna än vad de faktiskt var för att inte göra bort sig. Flertalet av flickorna var 

oskulder, men genom att exempelvis använda ett sexualiserat språk ville de framstå som mer 

erfarna.   

FK och jag 
     För att göra denna del lite mer överskådlig, har vi valt att dela upp positiva samt negativa 

attityder som flickorna uttrycket om FK. Vi börjar med de positiva. Han framställs av 

flickorna som rolig, snäll och trevlig. Han har omnämnts för sin charmiga dialekt och även för 

sin förmåga att spela social kameleont. Med detta menar vi att FK ”verkat” ha haft samma 

musiksmak, intressen och humor som flickorna. Nedan följer ett citat hämtat ur ett polisförhör 

med en flicka om hur det gick till när hon fick kontakt med FK och vad hon tänkte om 

kontakten.   
…sen så ringer då han FK mig då på, vänta var den torsdag han ringde mig första gången där 

överhuvudtaget, sa sa jag då nej, sen så ringde han på en fredag, lördag någonting sånt, så 

träffa jag honom då liksom, jag tänkte fan vad ball liksom, han lyssnar på samma musik som 

mig, han är likadan som mig liksom (Rogland, Christansson, 2012, s. 25) 

     En annan aspekt av relationen mellan FK och flickorna är att han var generös med att 

tilldela dem alkohol, vilket uppskattades av flickorna. Själv höll han sig däremot nykter. FK 

framstår även som en stöttepelare, en flicka berättar om att FK blev en sorts ekonomisk 

frälsare, en annan flicka upplevde FK som ett stöd när hon var trakasserad i skolan. 

     Det framkommer även negativa sidor av FK. I början av kontakten mellan FK och 

flickorna försökte han ofta snärja dem, men ju längre relationen pågick övergick han snarare 

till att använda sig av hot och tvång som medel för deras underkastelse. FK använde sig även  

av lögner och tjat för att få ha sex med flickorna. Flickor som försökte backa ur de sexuella 

handlingar kallades svikare av FK och flera flickor fick skuldkänslor. FK använde sig även av 

utpressning genom att låtsas om att han skulle avslöja deras hemligheter. En flicka sa följande 

om FK manipuleringstekniker: 
Han var smart och tänkte nog att att eftersom jag hade kommit dit till honom då var det något 

fel på mig, fjortonåringar säljer sig liksom inte. Och det använde han sig av. Han hade pratat 

med så många yngre tjejer som haft problem hemma och så testade han med att säga något för 

att se om det tog på en. Det gjorde det ju oftast. (Wagner, 2009, s112). 

     Flera flickor beskriver FK med en eskalerande aggressivitet. Att han var maktlysten 

framgår ofta, ett exempel på detta är den flicka som blev hemskjutsad av FK i hans bil ända 

fram till huset där hon bodde trots att flickan bett honom släppa av henne tidigare eftersom 

hon var livrädd att hennes mamma skulle se henne stiga ur bilen. Flickorna upplevde att FK 

såg sig själv som god som försörjde dem och försökte ofta betona vikten av att de flickorna 

gjorde var eskortverksamhet och inget vanligt ”horjobb”. Flickorna berättar vidare att FK 

förändrades när han blev upphetsad, när han väl nått en viss punkt fanns det ingen återvändo 
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för flickorna. Nedan följer ett citat tagit från ett förhörsprotokoll med en flicka, där hon 

beskriver FKs förvandling. 
Och sen liksom blir det att jag blir lite rädd för honom i och med att det liksom ju inte, hand 

hade ju inte, han alltså, den blicken han hade liksom, det var inte den blicken han brukade 

ha…(Rogland, Christanson, 2012, s. 26) 

     En annan aspekt av detta tema är att försöka förstå vad flickorna tänkte om kontakten med 

FK och hur de själva hanterade situationen. Flera flickor intalade sig att ingen annan än de 

själva och FK skulle veta vad som försiggick. Somliga fokuserade på pengarna för att må 

bättre. En flicka berättar att hon inte ville backa ur för att hon inte ville att FK skulle tycka att 

hon var feg. De flesta av flickorna hade blandade känslor av att träffa FK för sexuella tjänster. 

FK  tjatade ofta om att flickorna skulle fixa fram nya eskortflickor, vilket flera också gjorde 

och lurade på så sätt in nya flickor till eskortverksamheten. 

Alexandra och jag 
      FK använde sig av pseudonymen Alexandra som ett viktigt vapen för att snärja flickorna. 

Med hjälp av detta alias startade han sin manipulationsprocess och Alexandra framställs både 

positivt och negativt av flickorna. Generellt var relationen mellan Alexandra och flickorna 

väldigt viktig för flickorna. Alexandra var stöttande, snäll och framförallt brydde hon sig om 

flickorna. En flicka uttryckte det som att Alexandra var den första och enda person i 

vuxenvärlden som brydde sig om henne. Flera flickor berättar att de gick med på FKs 

övergrepp för att inte svika Alexandra. Förutom den vänskapliga sidan av Alexandra så 

betraktades hon som en snygg och världsvan modell, en förebild. Alexandra utmålade 

dessutom eskortverksamheten som glamorös med mycket lyx, pengar, gåvor och fokuserade 

mycket på att flickorna kunde bredda sin garderob med lyxiga kläder vilket lockade flickorna. 

Nedan följer två citat där en flicka imponeras av Alexandras lyxliv.   
Hon berättade att hon varit och shoppat för 5000, och jag ba vad fan har du fått det ifrån, och 

hon sa att hon gått på dejts. (Rogland, Christanson, 2012, s. 64) 

Alexadndra frågade om jag ville bli modell, och typ resa runt och vara modell. Hon berättade 

om att man får resa, att de betalar kläder, smink, skor och allt, och det lät ju som värsta 

drömgrejen. (Rogland, Christanson, 2012, s. 69) 

     Alexandra framställs även i negativa termer, hennes övertalningsförmåga är ett exempel. 

En flicka beskriver diskussionen om prostitutionen som en övertalningsprocess från 

Alexandras sida. Flickan påpekade att hon endast var 12 år gammal, vilket Alexandra inte 

ansåg vara ett problem eftersom hon själv började sälja sig som 12-åring. Alexandras inverkan 

på flickornas psyke var stort och en av flickorna berättar: 

Det som hände i Malmö var riktigt hemskt, men det värsta var nog ändå att Alexandra svek, det 

knäcker mig nästan mer (Wagner, 2009, s.70). 

Förhandlingen 
     Utifrån chattkonversationerna uppfattar vi Alexandra som en brygga mellan flickorna och 

FK. Alexandra försökte att pressa flickorna att göra saker de var ambivalenta för eller helt och 

hållet emot, men det framgår via chattarna att hon söker ett medgivande. Exempelvis 
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Är analsex aldrig i livet eller en prisfråga. Alltså hade du tagit 500 för bara sex eller hellre 850 

MED analsex? (Rogland, Christanson, 2012, s. 85) 
     Alexandra förflyttade hela tiden flickornas gränser, när det gick med på att ha sex med en 

kille frågade hon genast om de kunde tänka sig att även ha analsex. Det framkommer tydligt i 

chattkonversationerna att Alexandra var noga med att få flickorna att själva sätta ett pris på 

vad de kunde tänka sig att göra sexuellt. På så sätt skapades en känsla av att flickorna själva 

ville att träffa FK och själva gick med på att ha sex med honom. Alexandra använde sig av 

flera olika manipulationstekniker, bland annat smicker. Ett exempel på detta var hur 

Alexandra efter att hon fått bilder skickade till sig av en flicka överöste flickan med beröm 

och meddelade henne att hon skulle komma att tjäna massor om hon bara valde att arbeta med 

Alexandra. En annan teknik var att ställa flickorna i tacksamhetsskuld och att därefter kräva 

igen en gentjänst som var betydligt mycket större än den ursprungliga tjänsten. Detta kan 

exemplifieras av hur flickor blev lovade av Alexandra att hon skulle hjälpa dem in i 

modellbranschen mot att det träffade FK. En tredje teknik som användes var att Alexandra 

(eller även FK) bad om en stor tjänst, som hon visste att hon skulle få negativ respons på. När 

den negativa responsen kom, backade Alexandra således ett steg tillbaka i 

övertalandesprocess och visade därmed upp sin kompromissvilja och bad istället om en 

mindre tjänst. Flickorna ville då ofta vara medgörliga och ställde upp på den mindre tjänsten. 

En fjärde teknik var att Alexandra (eller även FK) använde sig av en gradvis upptrappning av 

tjänster. Slutligen använde sig Alexandra även av tidspress. Flickorna hamnade i konstruerade 

situationer där tiden framstod som knapp och de uppmanades att snabbt ta ett beslut. Följande 

citat visar ett exempel på hur Alexandra skapade tidspress för flickorna 
Jag har redan låtit killen vänta i snart 1,5 timme :S (Rogland, Christanson, 2012, s. 73) 

     Det framkommer tydligt i chatterna att flickorna hade en medvetenhet om vad de gav sig 

in på och vilka risker som förbands med detta. Nedan följer ett exempel 
Men finns det ingen risk att han åker iväg med mig eller att han våldtar mig? (Rogland, 

Christanson, 2012, s. 20) 
     Därmed var Alexandra tvungen att skapa en känsla av trygghet för tjejerna vilket hon bland 

annat gjorde genom att svara på de oroade flickornas frågor med förskrivna texter som 

exempelvis denna: 
Du får ALLTID veta nästintill allt om kunden! Och eftersom du är en ny tjej hos oss så får du 

INTE träffa ”nya” klienter utan du får bara träffa de som vi har haft med att göra och har en 

bra historik på (Rogland, Christianson, 2012, s.75) 
     Vidare framkommer en sorts vänskapsbildande mellan Alexandra och flickorna, Alexandra 

är nämligen noga med att bjuda på sig själv i chatterna och därmed skapa en 

förtroendeingivande stämning. Hennes påhittade beskrivningar av sitt underbara liv skapade 

även en tro hos flickorna att även deras eskortverksamhet skulle leda till ett lika underbart liv. 

Vidare i chatterna framkommer hur Alexandra tillrättavisade en flicka som Alexandra fått 

höra uttryckt att FK våldtagitt. Alexandra ville ersätta flickan, men det hela slutade med att 

flickan hamnade i samma utgångsläge som från första början. Hon kunde få ersättning för vad 

hon varit med om, men endast om hon gick med på att träffa FK igen. När flickan vägrade 

och påtalade att det var han som gjort fel, bekänner Alexandra färg och skrev: 
Men alltså det var mening att han skulle ha sex med dig och att du skulle få pengar. Jag tycker 

inte du ska lägga all skuld på honom. Rätt ska vara rätt. Glöm inte att det var du som bangade 

ur. (Rogland, Christansson, 2012, s. 140) 

     Vidare poängterade Alexandra att det var synd att inte flickan och FK kommit bättre 

överens eftersom han skulle ha kunnat hjälpa henne att bli modell.   
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Offerskap 
     Flickorna som utsattes för FK fick lida både fysiskt och psykiskt. En gemensam nämnare 

för nästan alla flickor är att de inte klarade av att hantera det faktum att de sålt sig. Däremot 

skiljer det sig åt hur flickorna hanterat övergreppen. Somliga skapar ett utåtagerande sätt för 

att hantera situationen medan andra blivit introverta och försökt klara de psykiska 

påfrestningarna genom att avskärma sig och bli självdestruktiva. När de gäller själva mötena 

med FK berättar en flicka att hon stängde av psykiskt för att hantera situationen. Många 

flickor fick återkommande självmordstankar och för en flicka gick det så långt att hon 

försökte ta livet av sig. Skuldkänslor för att ha ställt upp på FK:s övergrepp plågar de flesta. 

Många flickor skäms dessutom och kände sig mindre värda efter övergreppen. Några av de 

utåtagerande symptom som flickorna nämnt för att hantera sina liv efter övergreppen är att 

bråka med andra människor. Duscha mycket för att bli fri från smutsen är ett annat. Ett tredje 

symptom är att börja med droger eller alkohol för att försöka förmildra och förtränga det som 

inträffat. En flicka rymde hemifrån, en annan blev aggressiv och fick återkommande 

raseriutbrott. De flickor som beskriver en utåtriktad strategi för att hantera övergrepen 

framställs alla som ytterst instabila. 

     Andra flickor talar om en introvert strategi för att hantera de inträffade, de avskärmar sig 

istället från samhället, känslorna och så vidare. En flicka framställs som kallsinnig till det 

inträffade. Destruktiva tankar om bestraffande av sig själv var en vanlig introvert strategi. 

Mindervärdeskomplex och extrem känsla av skam präglade också dessa flickor. En flicka 

beskriver sitt liv efter det inträffade som en resa mellan panikångest, ångest och ältande vilket 

hon hanterade genom att skära sig och ta lugnande medel. En annan flicka berättar: 
Han tog bort mig från mig. Och jag har fortfarande inte hittat mig  (Wagner, 2009, s. 86). 

     Introverta och extraverta cykler verkar kunna gå hand i hand i dessa fall, därför vill vi 

poängtera att de sällan handlar om flickor som antingen väljer den utåtagerande 

överlevnadsstrategin eller den introverta överlevnadsstrategin utan att de istället uppenbarar 

sig i en mer komplex blandning. 

Från förhör till rättsprocessen 
     I flickornas berättelse framkommer det upprepade gånger att rättegången var fruktansvärt 

jobbig, krävande, ångestladdad samt långdragen. I flera av flickornas berättelser lyfts det fram 

att det var krävande att behöva berätta om vad de varit med om och om igen. Först i 

polisförhör, sen för åklagare, målsbiträde och tillslut i tingsrätten och därefter i hovrätten. En 

flicka ska ha sagt följande: 
Jag upplevde rättegångarna, speciellt i hovrätten som skrämmande och till viss del förnedrande 

(Rogland, Christanson, 2012, s. 129). 

     Samtidigt lyfts det fram att det är just processen som lett till att flickorna kunnat bearbeta 

vad de varit med om. Wagner beskriver polisförhören som krävande eftersom flera flickorna 

kände sig dumma och blyga inför poliserna. En flicka upplevde att hon talade ett annat språk 

än poliserna, polisen upprepade vad hon sa men med andra ord. Knulla blev samlag, fitta –  

vagina, kuk – penis, sög av – oralsex. Hon upplevde det svårt att hänga med och förklara vad 

som hänt och ville inte framstå som vulgär. 

     Många av flickorna känner sig som brottslingar under förhören, som att det var de som 

gjort fel och var kriminella. Polisförhören var så påfrestande för somliga flickor att de till och 

med ljög om vad de varit med om. Förhören upplevdes som väldigt okänsliga och många 

flickor fick upplevelsen att de var en i mängden. En flicka berättar att hon använde sig av 
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extrema mängder alkohol för att klara av polisförhören. 

     Det framgår av Wagners beskrivningar att några av flickorna även kände medlidande med 

FK, när de såg honom i rättssalen eftersom han såg så menlös ut. Dock ändrades deras attityd 

till honom när de fick höra hans försvar i rätten. I flera av flickornas berättelser framkommer 

det även att det fanns en stolthet och vilja att sätta dit FK, vilket exemplifieras nedan. 
Det var en hemsk upplevelse men eftersom han dömdes var det värt det (Rogland, Christanson, 

2012, s. 129). 

     En flicka beskrev att stoltheten hon fick av att medverka i rättegången tvättade bort 

känslan av att känna sig som en ”billig slampa”. Flera flickor ville inte att deras föräldrar 

skulle vara närvarande i rättssalen när de själva vittnade eftersom de skämdes över vad de 

gjort inför familjen. 

Analys – när knoppar brister 
     Denna uppsats syftar till att analysera beskrivningar av unga flickors subjektiva 

upplevelser av kontakter på internet som lett fram till någon form av sexuella övergrepp i 

böckerna Alexandramannen(2009) och Jag kände mig speciell(2012). Det finns många olika 

sätt att tolka framställningen om hur de olika flickorna agerat i olika situationer. Vi har valt att 

visa olika teoretiska kopplingar och arbeta aktivt med motföreställningar snarare än att 

försöka slå ihop dem till en övergripande huvudkoppling. Detta på grund av att det enligt oss 

är naivt att tro att flickornas val (om de ens är deras val) endast bygger på en teori. Här är det 

enligt oss mer givande att visa på en bredd av olika tolkningar som kan förbättra förståelsen 

snarare än att förklara hur dessa situationer hänt. 

Regioner: bakre, främre och utsideregionen 
     För att svara på frågeställningen om hur arenan internet har påverkat groomingprocessen 

har vi använt oss av Goffmans regioner som består av främre, bakre och utsideregionen. 

Aktörens beteende färgas av var aktören befinner sig. Den främre regionen är där 

framträdandet sker, där aktören så att säga går in i sin roll. Den bakre regionen är den privata 

regionen där aktören kan vara avslappnad och inte behöver fundera hur denne agerar. 

Utsideregionen framstår som en region som både kan innehålla främre och bakre regionen 

samtidigt. Internet fungerar som en utsideregion eftersom man gör ett framträdande samtidigt 

som man kan uppleva anonymitet som internet bidrar till (Goffman 1959/1974, s. 122). 

     I den tidigare forskningen har vi tagit upp studier som visat att unga ser internet som en 

självklarhet eftersom de vuxit upp med det och känner sig hemma och trygga med den sociala 

interaktionen. Dessutom framkommer det att de unga upplever en större kontroll anonymitet 

och frihet på internet (Aspén och Löfberg, 2012, s. 29, 41-44). Whittle m.fl. (2010, s. 62-70) 

menar att internet är en spcifik arena där unga på gund av anonymitet, osynlighet, 

asynkronitet, overkliga fantasier och mimimering av auktoriteter beter sig annorlunda jämfört 

med offline. Vilket leder till att de tar fler risker. 

     Arenan internet möjliggör enligt vår studie en ny form av ”rum” där flickorna både har 

påverkats av den nyfunna anonymiteten och föräldrafriheten samtidigt som de varit mycket 

medvetna om att de gjort ett framträdande eftersom en del av dem har förställt sig. 

Exempelvis genom att använda sig av ett sexualiserat språk så att de har upplevts som 

mognare och mer erfarna. 

     Vi har även sett att flickorna verkar ha sökt sin identitet genom internet. Detta sökande kan 

optimeras på en arena som internet där flickorna skenbart kan vara bekväma. Problemet med 

arenan är dock att den fungerar på ett illusionsartat vis. Via Goffmans regionstänkande 
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tydliggörs denna illusion och vi kan få en fördjupad förståelse av varför unga flickor vågar 

göra som de gör på internet, eftersom internet varken kan kallas en ren främre eller en ren 

bakre region. Individen spelar visserligen en roll på internet och gör därmed ett framträdande 

men samtidigt kan individen bakom datorn ändå känna sig som att hen befinner sig i sin bakre 

region. Goffman har inte skrivit några teorier om internet som fenomen, men han har tidigare 

poängterat hur böcker och tidningar (som kanske kan omtolkas till internet) kan fungera som 

sköldar för att gömma sig bakom på offentliga platser. Att exempelvis tala i mobiltelefon kan 

upplevas som en privat värld, trots att alla runt omkring individen kan höra denne. Kanske är 

internet ett liknande fenomen, individen ser sig som att ingå i en privatkonversation över 

internet, samtidigt som andra som med hjälp av tekniken faktiskt kan ta del av samtalet. 

Många av flickorna i utredningen kring Alexandramannenfallet blev bestörta när de insåg att 

poliserna faktiskt tagit del av deras och Alexandras chattkonversationer och bilderna de 

skickat till Alexandra. 

     Internet är som vi nämnt tidigare den plats som vi valt att fokusera oss på för att skapa en 

fördjupad förståelse för vad själva arenan kan bidra med i interaktionen mellan förövare och 

brottsoffer. Internet finns nu i princip överallt, i datorer och i mobiltelefoner, både vuxna och 

unga kan hålla sig uppkopplade hela tiden. Därmed blir vi även mer sårbara. Unga har ofta en 

nyfikenhet till sexualiteten och på avstånd, det vill säga exempelvis via internet kan de känna 

en falsk trygghet. Av tidigare forskning har vi sett att anonymiteten kan bidra till att unga blir 

mer utåtagerade och mindre blyga. Det verkar som att gränser lätt flyttas och överskrids.  

Flickorna i studien uttrycker själva att de ofta chattat och diskuterat om sex över internet och 

att det upplevs som säkert. Det verkar som att attityden till sexualiteten har förändrats. Vi 

lever i en mer sexualiserad värld där råare sex exponeras och där offentlighet råder. 

Sexualiteten har blivit en självklar del av vår person, samtidigt som det har kommit att bli en 

handelsvara. En flicka uttryckte exempelvis: 
när jag har sex duger jag till något efteråt ångrar jag mig. Men jag behövde den känslan, det är 

ett beroende (Rogland, Christianson, 2012, s.3) 
     Vidare framgår det av flickorna i studien att de tycker att internet är en plats med regler 

bestämda av pojkar och att internet fungerar bra för att få bekräftelse. Barn och unga överlag 

behöver bekräftelse, barn från sina föräldrar i mångt och mycket. Fromm beskriver 

individationsprocessen som att klippa av navelstängen ännu en gång och att vara stark nog att 

stå på sina egna ben och bli sin egen person. Därmed blir bekräftelse från andra än sina 

föräldrar viktiga. Det framkommer dels av Wagners texter och från chatterna att somliga 

flickor hade sexuella erfarenheter, sexualiserade beteenden och ett upprepat sexuellt 

risktagande. Detta menar Christianson kan handla om en brist på bekräftelse, sex blir ett 

medel för bekräftelse (Rogland, Christianson, 2012, s.112). Flera av flickorna har även 

uttryckt att de ville ha komplimanger av Alexandra och att de ville att FK skulle tycka om 

dem och tycka att de var bra i sängen. 

Interaktion, team och tolkningsföreträde 
     För att bevara frågeställningen angående vad som kan ha föranlett att flickorna blivit 

utsatta för sexuella övergrepp i situationer när de träffat FK eller via chattkonversationer med 

Alexandra har vi använt oss av Goffmans interaktionsregler. Vid alla sorters interaktion menar 

Goffman att människor gör framträdanden, det vill säga spelar en roll på grund av att hen vill 

styra och kontrollera den bild hen ger av sig själv och därmed den bild andra uppfattar av hen. 

Detta kallar Goffman intryckstyrning. Interaktionsdeltagarna följer interaktionsregler, en av 

dessa regler handlar om att den ena individen kan sätta tonen för interaktionen och därmed 

förväntas den andre deltagaren i interaktionen att ikläda sig den tilldelade rollen. Goffman 
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använder sig dessutom av begreppet idealisering, vilket innebär att individen försöker agera 

på det sätt som hen uppfattar är idealt och önskvärt att hen agerar. Goffmans teorier om 

teamframträdanden är också värt att ta upp, eftersom teamdeltagarna är beroende av varandra. 

Därmed har de inflytande och makt över varandra, eftersom båda parter vill att framträdandet 

skall bli så lyckat som möjligt. Vidare hävdar Goffman att det dramaturgiska spelet även 

påverkar individens privata jag, vilket leder till att individen exempelvis kan dupera sig själv, 

eller att den spelade rollen blir till det Goffman beskriver som ens privata jag (Goffman, 

1959/1974, s. 25-39, 75-77). 

     I den tidigare forskningen lyfte vi även fram en studie som Jarl och Stolt (2010, s.93-94) 

använde för att visa hur sexuellt tolkningsföreträde påverkar kvinnor och män. Denna studie 

visar att det råder manligt tolkningsföreträde gällande sex vilket påverkar kvinnors/flickors 

handlingsutrymme. 

     Detta tolkningsföreträde verkar ha påverkat flickorna i vår studie. Visserligen har alla i 

studien till slut anmält Alexandramannen. Men verkligheten är inte så enkel. De 

framställningar vi har analyserat ger oss en väldigt tydlig bild av att det är svårt att anmäla 

sexualbrott. Det är viktigt att påtala att flera av flickorna valt att anmäla brottet först efter att 

de blivit identifierade i polisutredningen, kallade till polisförhör och väl på polisförhören fått 

bevisen framlagda framför sig. Flickorna i studien uttrycker sig på ett helt annat sätt, de menar 

att de under polisförhören fått bevis framlagda som visat att de varit involverade i fallet. Att 

hemligheten kommit ut. Vissa av flickorna har till och med ljugit för polisen och vägrat 

anmäla Alexandramannen till en början, trots att bevisen varit framlagda. Att män har 

tolkningsföreträde gällande sex kan även ha påverkat flickorna att ta på sig skulden och bli 

medskyldiga till de brott som begåtts, även om det skett mot deras vilja och på deras 

bekostnad. Som kvinna eller flicka antas man ta ansvar för att mannen ska förstå hur man 

själv ställer sig till den sexuella handlingen och därmed blir det ett privat och personligt 

misslyckande när mannen ifråga inte förstår ens signaler. En flicka uttryckte sig exempelvis så 

här 
Jag tog ju kontakt med männen på nätet, jag gick dit frivillig, jag gick inte därifrån – vem skull 

tro på min anmälan om ett övergrepp (Rogland, Christianson, 2012, s. 4)    

     Även Rogland och Christanson (2012, s.58) poängterar att det var ett krävande arbete att 

försöka förklara för flickorna att det inte var de som hade gjort något fel utan att de faktiskt 

blivit utsatta för ett brott. 

      I studien har vi sett att Goffmans interaktionsregler kan förklara mycket av flickornas 

interaktioner med FK och Alexandra. Vi tolkar det som att det är FK som har satt tonen för 

interaktionen mellan flickorna genom att agera som deras vän och därmed förväntades 

flickorna att iklä sig rollen som vän till FK. Denna vänskapsroll menar även Goffman styrs av 

underförstådda manuskript. En vän förväntas exempelvis vara snäll, trevlig, tillmötesgående, 

inkännande och visa medkänsla. Teamfenomenet kan även kopplas till hur beroende flickorna 

faktiskt kom att bli till FK eftersom de ofta träffades på offentliga platser och varken flickorna 

eller FK ville att allmänheten skulle få reda på karaktären på deras relation. Därmed var de 

båda lämnade åt varandra och tvungna att lita på varandra vilket även Goffman menar stärker 

teamkänslan.   

     Vidare framgår det i Goffmans teorier att individer även påverkas av de roller de spelar, det 

kan gå så långt att de bedrar sig själva. Det vill säga flickorna kan ha gått in i rollen som 

prostituerade så väl att de även själva tillslut börjat tro att de är prostituerade.   
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Individuationsprocessen och flyktmekanismer 
     För att ge en djupare förståelse till vad som kan ha föranlett att flickorna blivit utsatta för 

sexuella övergrepp kommer vi att använda oss av Fromms förklaringar av 

indivduationsprocessen och de flyktmekanismer det kan leda till. Fromm förklarar att 

individualismen skapats i vår tid via demokrati och mänskliga rättigheter, men att denna 

individualitet inte endast är positiv. Denna skapar också rädslor till livet som kan innebära att 

man flyr sin individuella frihet. Individuationsprocessen blir mycket viktig för hur varje 

individ kommer att förhålla sig till friheten. Denna process handlar om samspelet mellan barn 

och dess vårdare; ju bättre vårdarna tar hand om barnet desto tryggare blir barnet, en trygghet 

som leder till en individuell mognad som skyddar individen från att senare fly sin 

individualitet som barnet får när den blivit vuxen. En mindre lyckad individuationsprocess 

skapar i sin tur olika flyktmekanismer. Dessa flyktmekanismer kan vara auktoritär hållning 

med drag av en sadistisk hållning eller en masochistisk med drag av destruktivitet (Fromm, 

1994, s. 23-43, 59-63, 106, 140-150, 177-180). 

     Alexandramannen passar väl in i beskrivningen som sadist. Många av flickorna passar väl 

in i den masochistiska beskrivningen. Det är påfallande tydligt att de flesta av fallen hamnat i 

en symbiotisk relation. Men till slut orkar inte flickorna med exploateringen och utnyttjandet 

och lyckas med möda ta sig ur relationen. Dock visar det sig att de fortfarande är lojala mot 

Alexandramannen och berättar därför inget till omvärlden, vilket påvisar att de fortfarande i 

en viss aspekt är kontrollerade. Alexandramannen går vidare till nya ”objekt” att dominera 

och bryr sig föga om de tidigare individer han förstört fysiskt och psykiskt. 

      Många av flickorna påvisar efter tiden med Alexandramannen antingen introverta eller 

extroverta destruktiva tendenser. Vi vill poängtera att den tidigare masochistiska symbiosen 

som brutit ned dem ytterligare och att den ”nya friheten” flickorna fått efter att ha undkommit 

att kontrollerats av Alexandramannen kompenserar de på olika sätt. Denna kompensation blir 

således ett nytt destruktivt handlande antingen introvert eller extrovert. Vi menar inte att alla 

flickor hamnat i en destruktiv hållning precis efter övergreppen, men somliga. Poängen är att 

man bör likställa flykten från friheten som en process som innehåller olika flyktmekanismer 

samt att ingenting påvisar att individen inte skulle kunna byta ut en flyktmekanism mot en 

annan. De flesta flickor var redan psykiskt instabila innan de träffade Alexandramannen på 

grund av frånvarande föräldrar och dylikt som försvårat individuationsprocessen och skapat 

ett glapp i brytningen med de primära banden till omvårdnadspersonerna. Detta menar vi har 

bidragit till att somliga flickor sökte sig till en underordning i nya sekundära band till 

Alexandra eller Alexandramannen medan andra redan befunnit sig på ett destruktivt stadium 

och därför verkat söka efter att förstöra sig själva. Poängen i detta blir vikten av 

omsorgspersonernas ansvar till sina egna barn för att skapa en trygg utveckling så att 

flickorna inte behöver fly sin frihet. I varje fall inte till en sådan stor grad att de hamnar i 

sådana extrema situationer som flickorna i denna studie gjort. 

Ontologisk trygghet, skuld och skam 
     För att ge en ytterligare bredd och djup kommer vi använda oss av Giddens ontologiska 

trygghet för att förklara vad som föranlett att dessa flickor blivit utsatta för sexuella övergrepp. 

Giddens hävdar att den ontologiska tryggheten och den grundläggande tilliten är oerhört 

viktig för individens utveckling. Att som barn inte få den omsorg, trygghet och tillit från sina 

omsorgspersoner skapar problem för framtiden hos individen. Exempelvis menar Giddens att 

den inneboende skammen blir mer påtaglig och svårhanterlig. Vidare framkommer det att 

individen har svårare att skapa en trygg självidentitet och därmed även en självintegritet. 
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Skam och skuld är två begrepp som Giddens beskriver. Skam förklaras som en inneboende 

känsla i kroppen som alla individer måste hantera. Skammen kopplas till något man är och 

påverkar självidentiteten. Skuld beror på något individen gjort och därmed är skuld något man 

kan återgälda. (Giddens, 1999, s. 52, 55, 62, 68-69, 80-83) 

     I studien framkommer att flera av flickorna haft problematiska uppväxtförhållanden; 

många har påtalat att de inte känt någon trygghet eller blivit sedda av sina omsorgspersoner. 

Därmed drar vi kopplingen att de saknar ontologisk trygghet och grundläggande tillit. Vi har 

även sett tecken på att flera av flickorna har haft svårt att bygga upp sin självidentitet och 

självintegritet, vilket är ett resultat av brist på ontologisk trygghet. Vad flickorna beskriver 

som sin självkänsla och självbild kopplar vi till självidentitet och självintegritet. Därmed 

framträder att flera av flickorna har haft bristande självintegritet och därmed inte varit särskilt 

rädda om sig själva, vilket lett till att de utsatt sig för fler och större risker. Vissa hade en så 

negativ självidentitet att det upplevde att de inte hade något större värde än att deras kroppar 

dög till sex. Flickorna sökte sig ofta till situationer eller relationer där de kunde utnyttjas 

sexuellt just för att hantera och kontrollera känslor av ångest och självförakt. 

     Giddens beskriver även en inre skam som oftast kontrolleras och dämpas av ontologisk 

trygghet, men när den ontologiska tryggheten saknas blir skammen övermänsklig att hantera. 

Därmed kan flickorna faktiskt ha utsatt sig för ageranden som leder till att känna skuld istället 

för skam. Flickorna har uttryckt både skuld och skam. Men utifrån ett teoretiskt 

förhållningssätt till begreppen skuld och skam skulle vi säga att flickorna till största del 

faktiskt uttryckt skuld för vad de gjort. Dock har de även upplevt skam i den mening att 

skulden har påverkat självidentiteten och självintegriteten. En flicka menade exempelvis att 

hennes agerande hade urholkat hela hennes värde som människa.   

     Avslutningsvis vill vi poängtera att precis som Daryl J m.fl.(2000) beskriver hur olika 

former av misshandel korrelerar till andra former av misshandel. Därför blir det tydligt att 

föräldrar som marginaliserar sina barn på olika sätt inte bara marginaliserar dem utan också 

påverkar individuationsprocessen negativt och försvagar den ontologiska tryggheten. Detta 

kan förklara varför så pass många av offren hade en trasslig uppväxt. Helt enkelt för att risken 

för att bli offer indirekt ökar av att ha upplevt svåra familjeförhållanden. 

Slutdiskussion 
I detta avsnitt har vi för avsikt att först och främst återblicka och ge en samlad bild av vår 

uppsats därefter följer en diskussion kring studiens begränsningar. Sedan presenteras de 

slutsatser vi kommit fram till. Avslutningsvis följer några slutord.    

Sammanfattning      
     Vårt syfte med denna uppsats har varit att analysera beskrivningar av unga flickors 

upplevelse av kontakter på internet som lett till sexuella övergrepp genom tematiska analyser 

av texter ur böckerna Jag kände mig speciell, grooming på internet och Alexandramannen, 

vår tids största nätsexhärva. Målet har varit att ge en ökad förståelse och kunskap gällande 

grooming. Vi har funnit teman som vi kopplat till tidigare forskning och socialpsykologisk 

teori. Vi har presenterat tidigare forskning som beskriver ungas dragningskraft till internet, 

vilket framförallt har handlat om ungas upplevda kontroll, anonymitet och frihet. Vi har även 

använt oss av studier som beskriver hur manligt tolkningsföreträde påverkar sexuella 

handlingar och funnit att detta gör det problematiskt för kvinnor att anmäla sexuella 

övergrepp. De socialpsykologiska teorierna vi använt oss av är Fromms flyktmekanismer och 

Giddens ontologiska trygghet som framförallt är kopplade till individens utveckling och hur 

den påverkas av sin uppväxt samt Goffmans teorier om det dramaturgiska spelet och internet 
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som utsideregion. I studien har det framkommit att internet är en specifik arena med specifika 

regler som påverkar flickornas handlingsutrymme och interaktion. Det har även framkommit 

att flickornas svåra uppväxter har påverkat flickornas självidentitet, självintegritet och skapat 

flyktmekanismer som möjliggjort situationerna de hamnat i.    

Studiens begränsningar 

     Vi inser att vårt material har sina begränsningar. De flickors berättelser vi analyserat är en 

relativt homogen grupp. Urvalet av flickorna i Wagners framställning är ett frågetecken. 

Frågan man kan ställa sig är hur de utvalda flickorna faktiskt representerar samtliga flickor i 

Alexandrafallet? Varför har Wagner valt ut dessa flickor? Man kan fundera på om hon frågat 

samtliga flickor om att medverka. Liknande frågor finns det tyvärr ingen information om. 

Samma frågetecken möter vi i Rogland och Christiansons utdrag av chattkonversationer. 

Vilka konversationer representeras och vilka lämnas därhän och varför? Intressant blir också 

att de två böckerna skiljer sig åt. Wagner representerar flickor med uppväxt i misär medan 

Rogland och Christianson ger en mer blandad bild av flickornas bakgrund. Detta gör att man 

kan fundera över det verkliga syftet med böckerna. Helt klart är i varje fall att det växer fram 

stereotyper av offer i detta material, vilket försvårar förståelsen i fallen. Även om vi inte haft 

för avsikt, vilket poängterades i inledningen, att undersöka om flickorna skildrats som ideala 

brottsoffer, så framträder det tydligt att det skapats brottsstereotyper i detta material. Det är en 

självklarhet attt författare liksom andra människor påverkas av den sociala och kulturella 

omvärden. Kanske ligger förklaringen till varför böckerna skiljer sig åt i författarnas 

yrkesroller. Motivet för en journalist är att förmedla verkligheten men med tanke på att dagens 

media är så pass sensationsinriktad finns det en risk att materialet förvanskas. Likväl måste vi 

inse att även en åklagare kan påverkas av sin egen omgivning. Objektivitet i detta fall är 

omöjlig att uppnå. Samtidigt är likheterna i dessa böcker slående och vi har funnit både 

svensk och utländsk forskning som stämmer väl överens med vår studie. 

     Vi måste i detta skede erkänna att det hade varit idealt att göra egna intervjuer med 

brottsoffer eftersom vi då fått ett sakligare material som inte skildrats av andra författare. På 

grund av etiska skäl har vi fått hålla till godo med redan publicerat material, vilket i praktiken 

betyder att vi analyserat redan analyserat och bearbetat material. Vår förhoppning är trots 

utmaningen med att använda sekundärmaterial att våra slutsatser ska tas på allvar och att vår 

uppsats visar vikten av fortsatt forskning inom området. 

Slutsatser 

     I denna studie har vi kommit fram till att uppväxten bidrar starkt till vilka situationer unga 

kommer att söka sig till. Eftersom en form av utsatthet går hand i hand med andra former av 

utsatthet på grund av att individuationsprocessen hämmas och leder till försvarsmekanismer 

och att den ontologiska tryggheten blir hämmad och därmed försvårar till att leva ett 

konstruktivt liv skulle vi vilja påstå att föräldrars ansvar och vuxenroll är mycket viktig                                                    

     Vår uppsats visar en tendens att barn som marginaliserats på olika vis (exempelvis via; 

psykisk, fysisk misshandel men även via fattigdom, tidigare sexuella övergrepp, 

avståndstagande föräldrar med mera) löper en större risk att söka sig till flyktmekanismer som 

leder dessa djupare ner i en destruktiv värld. Samt att internet som arena möjliggör i sig självt 

faror för de unga. Kombinationen marginaliserade de unga och en arena som internet skapar 

offerskap. Där föräldrarna i slutänden har ansvaret för att trygga de unga. När föräldrar 

misslyckas med den ontologiska tryggheten och individuationsprocessen bidrar de indirekt till 

att skapa offerskap till sina egna barn. Därför uppmanar vi att föräldrar måste ta sitt 

vuxenansvar och skydda sina barn och ge dem en grundläggande ontologisk trygghet samt en 

stabil individuationsprocess så att unga inte behöver fly från sin frihet. 



Daniel Nylén 

Kristina Bergström 

Kandidatuppsats i socialpsykologi 

Umeå universitet 

 

31 

 

 

     Goffmans dramaturgiska begrepp hjälper till att förklara hur flickorna när de väl kommit i 

kontakt med FK eller Alexandra snärjs via interaktionen. FK och Alexandra skapar situationer 

där flickorna känner att de inte har något annat väl än att följa deras direktiv. Dessutom skapar 

FK en idealbild av Alexandra och det är många flickor som försöker leva upp till detta.  Det 

finns även en koppling till det manliga tolkningsföreträdet och könsmaktsordningen vi nämnt 

i den tidigare forskningen. När väl flickorna träffat FK har det redan varit försent, de har inte 

kunnat dra sig ur, det är faktiskt ingen av dem som har försökt och flera kände att de fick ta 

ansvar för den situation de satt sig i.    

     Internet som arena har skapat nya kontakytor för förövare och offer. Dels handlar det om 

att förövaren kan verka mer skyddad bakom internet. Men framförallt handlar det om de 

ungas internetvanor, deras känsla av att internet är som hemma, deras brist på att skilja på 

privat och offentligt liv. Internet har många fördelar, men det finns nackdelar. Att känna sig 

osynlig och anonym bidrar till att unga tar större risker. Att sakna synkronitet med omvärden 

och någon slags auktoritet kanske ger de unga överdrivet mycket frihet, en frihet som de ännu 

inte vuxit in i. Det framgår ur vår studie och av tidigare forskning att ungdomar idag vet om 

de risker som finns på internet, samtidigt förmår de sig inte att hålla sig borta från riskerna. 

Därför vill vi rekommendera föräldrar att ta på sig ansvaret för vad deras barn gör på internet 

samt söka kunskap om internet som arena. Det har visat sig vara ett stort glapp mellan unga 

och vuxnas vetskap och användning av internet. Föräldrar bör helt enkelt föra en dialog med 

sina barn om internetanvändning samt dess faror och konsekvenser. 

Slutord 

      På ett sociokulturellt plan anser vi också att politiker måste börja engagera sig i 

barnfattigdomen och verkligen inse att marginaliserade barn och unga far illa och lättare kan 

utnyttjas och att just marginaliseringen skapar stigmatisering. Det är tydligt i vår studie att 

marginaliserade barn med dålig ekonomi lättare hamnar i tragiska situationer. 

     Vi anser således att vår studie bidragit med att kasta ljus över sexuella övergrepp via 

internet och öka förståelsen för hur flickorna upplevt och hanterat situationen. Vi menar dock 

att denna studie är en del av ett mycket större ämne. Sexuella övergrepp via internet drabbar 

inte bara flickor och de drabbar inte heller bara de flickor som lyfts fram i detta material. Vi 

anser därför att det behövs mer forskning kring sexuella övergrepp via internet. Framförallt 

krävs det mer könsöverskridande forskning som gäller alla typer av könsidentiteter samt med 

alla typer av sexualiteter. 
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Bilaga 1 Tematisk analys: teman och subteman 
Bakgrund Internet Sexualiserat språk 

- Dålig ekonomi 
- Missbrukar föräldrar 
- Skilda föräldrar 
- Avståndstagade föräldrar 
- Bråk i hemmet 
- Våld 
- Svartsjuka 
- Destruktiva pojkvänner 

-omedvetna föräldrar 
- frihetskänsla online 
- ständigt uppkopplade 
- social arena 
- modigare online 
- Regelverk som styrs av killar 
- Uppmärksamhet 
- Bekräftelse 
- Sexualiserad ton 

- Vana 
- komplicerat språk 
- illusion av sexuellt erfarna 

Förhandling Offerskap Förhör till rättsprocess 

- Manipulationer 
- Tjat 
- Tidspress 
- Flytta gränser 
- Kommodofiering 
- Smicker 
- Tacksamhetsskuld 
- Upptrappning av tjänster 
- Vänskapsbildande 
 

- Svårigheter att 

hantera att de sålt sig 
- Introvert 

destruktion 
- Extrovert 

destruktion 
- Skam 
- Skuld 

- Krävand

e 
- Låndrag

en 
- Bearbet

ande 
- Dumför
klarade 
- Språkbr

uk 
- Känner 

sig som 

kriminella, inte 
som brottsoffer 

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=5514207
http://www.sydsvenskan.se/malmo/alexandramannen-fick-11-ars-fangelse/
http://www.svt.se/nyheter/regionalt/mittnytt/domen-mot-alexandramannen-ligger-fast
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- Känslan 

att vara en i 
mängden 
- Okänsli

ga 
- Medlida

nde för FK 
- Stolthet 
att sätta dit FK 
- Tvätta 

bort känslan av 
billig slampa 
-  Skuld 
- Skam 
- Introvert 

destruktion 
- Extrover

t destruktion 
FK och jag Alexandra och jag 
-rolig, snäll och trevlig 
-social kameleont 
- Alkoholgivare 
-stöttepelare 
- manipulation 
- hot och tvång 
-flickor som backar är svikare 
-utpressning 
-eskalerande aggresivitet 
 

- stöttande 
- förstående 
- snäll 
- tjatig 
- en sån som bryr sig 
- snygg och världsvan 
- förebild 
- utmåla eskort glamoröst 
- skyddade FK 
- Övertalande 
- Manipulerande 

 

 

 

 

 

 

 

 


