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SAMMANFATTNING

Denna studie undersöker möjliga konsekvenser för barn som blivit utsatta för grooming som tar
del av pedofiljägarnätverks publicerade innehåll från uthängningar av misstänkta förövare.
Forskning kring pedofiljakt finns tillgänglig medan det finns en kunskapslucka kring barn som tar
del av nätverkens publicerade innehåll. Studien är en fallstudie med syfte är att studera pedofiljakt
i förhållande till dessa barn och till socialtjänsten, som har ansvaret att hjälpa barn i utsatta
situationer. Detta görs med hjälp av Goffmans teori om stigma, kompletterad av en traumagenisk
dynamisk modell.

Resultatet visar att den bild som pedofiljägarnätverken visar av barn som blivit utsatta för
grooming är ensidig och utelämnar den komplexitet som finns hos barnens upplevelser, både av
groomingen och av relationen till och känslorna kring sin förövare. Det kan leda till att barnen får
ännu svårare att berätta om sina upplevelser, men att ta del av innehåll där en vuxen person
bekräftar att groomingen alltid är förövarens ansvar och att det som hänt alltid är förövarens fel,
kan upplevas som en lättnad och vara underlättande för att barnen ska berätta om groomingen
för sin omgivning. Eftersom att berätta för omgivningen är en förutsättning för att socialtjänsten
ska kunna ge barnen hjälp och stöd, påverkas socialtjänsten av den information som barnen tar
del av. Barns förändrade attityder till sina erfarenheter kan både underlätta och försvåra
socialtjänstens arbete med att ge stöd och skydd till barn som blivit utsatta för grooming.
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1. INLEDNING

I takt med att internet blir en större del av vardagen växer en oro över det digitala mötet mellan
barn och vuxna. Det är svårt att kontrollera vad barn kommer i kontakt med på internet.
Fenomenet grooming, vuxna som tar kontakt med barn i sexuellt syfte, väcker skräck i många.
Misstro till myndigheters förmåga att skydda barn från sexuella utnyttjanden på internet har lett
till att ett fenomen vuxit sig större, nämligen pedofiljakt. Pedofiljakt kan liknas vid ett slags
digitalt medborgargarde, alltså medborgare som tar lagen i egna händer. Civila utger sig för att
vara barn på internet och stämmer träff med misstänkta pedofiler för att sedan filma och
dokumentera deras identiteter och dela innehållet i sina nätforum och sociala medier. Syftet är att
skambelägga de misstänkta pedofilerna och avskräcka dem från att ta kontakt med barn igen.
Målet är att göra internet till en tryggare plats för barn.

1.1 BAKGRUND

Grooming är ett växande problem bland barn och unga. Enligt Sveriges Radio ökade antalet
anmälda groomingbrott på internet med 60 % mellan 2019 och 2020 och antalet utredningar
ledda av åklagare ökade med 72 % mellan år 2018 och 2020. Groomingbrott beskrivs vara lika
traumatiskt som våldtäkter (Stor ökning av utredningar av groomingbrott mot barn, 2021).

Med grooming åsyftas en vuxens närmande och manipulation av barn i sexuellt syfte,
enligt Hartman och Wolbert Burgess (2018). På engelska används begreppet både för att beskriva
när en vuxen tar kontakt med barnet utanför internet, eller på internet. Förfarandet är dock
liknande oavsett om det sker på internet eller utanför. Kloess, Hamilton-Giachristis och Beech
(2019) menar att förövaren tar kontroll över barnet genom att bygga upp en vänskapsrelation och
på så vis vinna barnets tillit. Genom att förövaren vinner barnets tillit uppkommer möjlighet att
utföra övergrepp mot barn i form av fysiska sexuella övergrepp eller genom utbyten av sexuella
meddelanden, bilder och filmer. Manipulation sker genom övertalning i form av presenter eller
pengar (s.k. sex pressure offences) (det senare är det vanligaste vid grooming på internet) eller genom
hot om våld (s.k. sex-force offences) (Hartman & Wolbert Burgess, 2018). Förövaren manipulerar
barnet genom att uttrycka desperation eller besvikelse om barnet säger nej.

Vid grooming på internet skapar förövarna konton på internetplattformar populära bland
barn där de inleder en kontakt med ett barn med förhoppningen om att den ska bli sexuell.
Förövaren skriver meddelanden med sexuellt innehåll, ofta i kombination med intima bilder och
filmklipp. Grooming på internet leder inte alltid till ett fysiskt möte utan i vissa fall sker kontakten
enbart på internet. Hur länge grooming på internet eller utanför internet fortlöper skiljer sig åt. I
vissa fall kan den pågå under flera år. En förutsättning är att ingen utomstående får vetskap om
kontakten. När utomstående får veta, avslutas kontakten ofta abrupt (Kloess et al., 2019).

Seto (2004) förklarar begreppet pedofili som en vuxen persons sexuella intresse för ett
barn som inte kommit in i puberteten. I den psykiatriska diagnosmanualen DSM-5 återfinns
pedofili som en parafili1. Enligt DSM-5 kan en person lida av pedofili utan att ha genomfört en
sexuell handling med ett barn (Briken, Fedoroff & Bradford, 2014). Konrad, Welke och
Opitz-Welke (2015) menar att uppskattningsvis 1 % av den manliga befolkningen uppfyller
pedofilins diagnoskriterier. Kring kvinnor saknas motsvarande information.

1 Ett intensivt och ihållande sexuellt intresse för ett fenomen som ses som atypiskt och i allmänna ordalag
”onormalt”. Se Nationalencyklopedin (u.å.).
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Pedofili som handling har i Sverige ingen egen straffskala. I stället regleras
brottsrubriceringar gällande sexualbrott mot barn i som i 6 kap. brottsbalken (1962:700).
Begreppet barn innebär i det här sammanhanget barn som inte fyllt 15 år. Utöver att stämma
träff med barn i sexuellt syfte finns fler sexualbrott som är relaterade till grooming. Dessa är
våldtäkt mot barn (4 §), sexuellt övergrepp mot barn (5 §) och utnyttjande av barn för sexuell
posering (8 §). Barnpornografibrott regleras i 16 kap. 10a § brottsbalken. Brotten ses som grövre
ju yngre barnet är och klassas som övergrepp även om barnet har givit sitt samtycke. Påföljderna
varierar mellan böter och fängelse i högst 10 år. I straffet kan ingå deltagande i Kriminalvårdens
Sexualbrottsprogram med individuellt fokus (SEIF) som baseras på KBT och kretsar kring
hantering av känslor och tankar. Alla anses inte vara lämpliga för programmet, varför en del som
döms för sexualbrott mot barn inte får någon behandling (Kriminalvården, u.å.).

Fenomenet pedofiljakt innebär att vuxna människor skapar konton i sociala medier där de
utger sig för att vara barn med syftet att uppsöka och avslöja personer som ägnar sig åt grooming,
för att färre barn ska drabbas. Konfrontationer med den misstänkte förövaren dokumenteras
med video och fotografier, som överlämnas till polisen. Pedofiljägare ägnar sig åt
brottsprovokation men ofta är syftet att offentligt skambelägga misstänkta förövare snarare än att
dessa personer blir dömda. Att stämma träff med ett barn i sexuellt syfte är straffbart enligt
brottsbalken (1962:700) 6 kap. 10a §. Pedofiljägarnätverken använder sig inte av barn i
pedofiljakten utan utger sig för att själva vara barn. De misstänkta förövarna har då vid tillfället av
konfrontationen inte begått ett brott. därmed behandlar polisen pedofiljägarnas dokumenterade
innehåll som tips snarare än som bevismaterial.

Hela nätverk har uppstått med organiserade pedofiljakter som arbetar för barns trygghet
på internet. Nätverken beskriver att barn är deras målgrupp och deras förhoppning är att barnen
ska dela innehållet pedofiljägarna samlat in med andra barn för att öka medvetenheten om att
grooming förekommer. Att barn tar del av innehållet kan dock tänkas få andra konsekvenser, i
synnerhet för de som själva blivit utsatta för grooming. Dessa konsekvenser kan tänkas vara
barnens attityd till samt förmåga att söka hjälp för sina upplevelser.

Pedofiljaktens tillvägagångssätt är att skapa ett konto där de utger sig för att vara ett barn, på
en internetplattform som är populär bland barn. Sedan tar de via kontot kontakt med en
användare som de anser vara en misstänkt förövare och inleder en kontakt med denne. Sättet
pedofiljägarnätverken får information om de misstänkte förövarna varierar. Antingen tar de emot
tips på personer som utsatt andra barn, eller så inväntar de att en misstänkt förövare ska hitta och
ta kontakt med nätverkets konto. Under kontakten fortsätter pedofiljägaren att låta den
misstänkte förövaren tro att denne chattar med ett barn, och målet är att den misstänkta
förövaren ska ta initiativ till ett fysiskt möte. När det mötet sedan ska äta rum och den misstänkte
förövaren kommer till mötesplatsen i tron om att denne ska träffa ett barn, kommer ett flertal
pedofiljägare fram för en konfrontation. De har med sig kameror och antingen fotograferar eller
filmar den misstänkte förövaren. Inspelningarna delas sedan på nätverkens sociala kanaler, där
både namn och ansikte finns med (Purshouse, 2020). Kommentarsfälten under inläggen är ofta
öppna så att människor kan kommentera och diskutera den misstänkte (Hadjimatheou, 2019).
Många av nätverken upprättar sedan en polisanmälan och skickar sitt innehåll till polisen som
bevis med förhoppningen om att det ska leda till en fällande dom.

Enligt brittisk polis finns ett flertal problem med pedofiljakt. Det främsta är att
pedofiljägarna inte delar polisens uppfattning om hur en rättsprocess går till. Pedofiljägarna
lägger ut bilder och filmer där den misstänkte förövarens identitet tydligt framgår och den
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förövaren ges ingen möjlighet att försvara sig från brottsanklagelser. Pedofiljägarna tenderar att
vara aggressiva och närgångna och försätter den misstänkte förövaren i en mycket påfrestande
och ogynnsam situation. Detta bryter mot de mänskliga rättigheternas åttonde artikel om rätten
att bli dömd av en oberoende domstol (Purshouse, 2020).

1.2 SOCIALTJÄNSTENS SKYLDIGHETER OCH ARBETE

Socialtjänsten utreder barns behov av stöd och skydd enligt socialtjänstlagen (SoL 2001:453), på
uppdrag av socialnämnden. I 14 kap. 1 § SoL listas professioner som om de i sin verksamhet får
direkt kännedom om eller misstänker att ett barn far illa lyder under den så kallade
anmälningsplikten och måste göra en orosanmälan till socialnämnden. Dessa verksamheter
innefattar bland annat myndigheter inom hälso- och sjukvård, Polismyndigheten och andra
verksamheter som arbetar med barn och unga, exempelvis förskolor och skolor (14 kap. 1 § SoL).
När anmälan inkommit till socialnämnden är det deras uppgift att fatta beslut om huruvida
skyddsbehovet är så pass akut att barnet ska omhändertas omedelbart, enligt lag med särskilda
bestämmelser om vård av unga (LVU 1990:52). Därefter ger socialnämnden socialtjänsten i
uppgift att ta anmälan vidare.

När socialtjänsten tar emot en anmälan från socialnämnden görs en förhandsbedömning. I
beslut om huruvida en utredning ska inledas eller inte. Om beslut fattas att barnet i fråga är i
behov av hjälp och stöd inleds en utredning med syftet klargöra och tillgodose barnets stöd- och
skyddsbehov. Omedelbara insatser är främst aktuella för barn som blivit utsatta för övergrepp i
familjen. När det gäller sexuella övergrepp gör socialtjänsten utredningsarbetet i samverkan med
andra professioner. De professioner som ingår i samverkan är bland annat polis och hälso- och
sjukvård. I Socialstyrelsens handbok Att samtala med barn om sexuella övergrepp och människohandel
(SOSFS, 2018) beskrivs fem grundprinciper som socialsekreterare med fördel ska förhålla sig till i
ett krisomhändertagande av ett barn som blivit utsatt för sexuella övergrepp. Dessa innefattar
bland annat att socialsekreteraren i samtal med barnet ska bidra till att lugna barnet, inge en
känsla av hopp och stärka barnets tillit till sig själv och till samhället. I samma handbok tydliggörs
också att inom alla professioner då samtal med barn utförs kan samtal om sexuella övergrepp
uppkomma. Det är då av vikt att vara beredd på ett sådant samtal. Uppmärksamhet vid dessa
tillfällen är av vikt för att kunna upptäcka om ett barn är utsatt, för att vara förberedd mentalt för
samtal om sexuella övergrepp samt att vara beredd på att ge rätt stöd till barnet.

Vidare beskrivs att ett barn som har blivit utsatt för ett sexuellt övergrepp ofta drabbas av en
krisreaktion när det sexuella övergreppet avslöjas och att socialsekreteraren i det läget ska erbjuda
krisstöd i samtalet med barnet. Krisstödet ska hjälpa barnet att förstå och hantera sitt mående
och ta kontroll över sin situation. Detta inkluderar bland annat att försöka komma fram till vilka
som är barnets största behov i nuläget och vad som ska prioriteras, vad som går att göra just nu
och hur praktiska problem ska lösas, exempelvis med hög skolfrånvaro. Krisstödet ska fokusera
på barnets mående, snarare än på det inträffade övergreppet. En central aspekt är att stödet ska
vara lättillgängligt för barnet och att långsiktiga insatser ska finnas att tillgå. Socialtjänstens arbete
är inte en del i polisutredningen som inleds parallellt, utan fokuserar helt på barnets mående och
behov av stöd och skydd i nuläget (SOSFS, 2018).

Efter utredningen sätts lämpliga insatser in som från socialtjänstens sida involverar hjälp för
både barnet och dennes familj. Socialtjänsten samverkar även med andra professioner och har
ansvar för att barnet och dennes familj ska få det stöd som de behöver. I Socialstyrelsens
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metodstöd Psykiatrisk vård och behandling av barn och unga: Öppna jämförelser 2019 (SOSFS, 2019), ges
instruktioner om arbete med barn som bland annat har blivit utsatta för trauma i form av
exempelvis ett sexuellt övergrepp. Arbetet med dessa barn sker i samverkan med hälso- och
sjukvården och vanligen organiseras det genom en så kallad samordnad individuell plan (SIP), där de
olika professionerna träffas och samarbetar för att barnet ska få bästa möjliga vård. Det är
socialtjänstens ansvar att arrangera dessa möten. Socialtjänsten kan beskrivas som spindeln i
nätet, som har kontakt med de olika aktörer som finns kring barnet - bland annat psykiatri och
skola. De psykiatriska behandlingar som finns för barn med trauma är i huvudsak medicinering
och psykiatrisk öppenvård där barnet får behandling för depression och ångest som kan ha
uppkommit som en konsekvens av övergreppet. Målet med behandlingen i samverkansprocessen
är att barnet ska få sin röst hörd i den utsträckning som är lämplig sett till barnets ålder och att
alla insatser ska vara anpassade efter barnets ålder och utvecklingsnivå, allt för att barnet ska få så
bra hjälp som möjligt (SOSFS, 2019).

I fall som rör sexuella övergrepp, inleds ofta en förundersökning om brott. I Socialstyrelsens
Utreda barn och unga: Handbok för socialtjänstens arbete enligt socialtjänstlagen (SOSFS, 2014) betonas att
socialtjänsten är skyldig att slutföra sin utredning av barnets och familjens situation även om
förundersökning om brott läggs ner. Detta eftersom ett brott kan ha begåtts trots att
förundersökningen läggs ner då brister på bevisning ofta råder, och barnet och dennes familj
ändå kan vara i behov av hjälp och stöd (SOSFS, 2014).

Pedofiljägarnätverkens arbete kan inte resultera i en utredning hos socialtjänsten,
eftersom inget barn farit illa. Samtidigt vittnar Socialstyrelsen i Kommunicera över internet eller andra
öppna nät. För hälso- och sjukvård och socialtjänsten (SOSFS, 2021) om att socialtjänstens närvaro på
internet är ytterst begränsad. Handläggare bör inte ta del av information på sociala medier då det
kan anses vara ett kränkande av den enskildes personliga integritet och självbestämmanderätt
enligt tredje stycket 1 kap. 1 § socialtjänstlagen. Den enskilde har även rätt till trygghet och
värdighet och har även rätt till delaktighet och inflytande över beslut och planering av den egna
vård- och omsorgen samt hur denna utförs enligt socialtjänstlagen. Uppgifter som hanteras av
socialtjänsten är i regel integritetskänsliga och omfattas av sekretess eller tystnadsplikt.

1.3 PROBLEMFORMULERING

Pedofiljägarnätverk uppmuntrar barn att sprida deras innehåll från mötena med de misstänkta
förövarna på sociala medier. Förhoppningen är att öka medvetenheten om grooming på internet
samt göra internet till en säkrare plats för barn. Trots pedofiljägarnätverks syfte att göra internet
till en säkrare plats för barn finns det en kunskapslucka om pedofiljägarnätverks hantering av
barn som målgrupp samt hur barn som själva blivit utsatta för grooming påverkas när de tar del
av pedofiljägarnätverks innehåll. Det är denna kunskapslucka som studien ämnar att belysa samt
minska. Studien ämnar även öppna upp för forskning kring pedofiljägarnätverks påverkan för
barn som blivit utsatta för grooming.

1.4 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR

Syftet med denna studie är att studera pedofiljakt som viralt fenomen i förhållande till barn som
har blivit utsatta för grooming samt socialtjänstens arbete med dessa barn. Syftet kommer att
uppnås genom följande frågeställningar:
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● Hur framställs grooming i innehåll pedofiljägarnätverk sprider?
● Vilka konsekvenser får innehåll som pedofiljägarnätverk sprider för barn som har

egna erfarenheter av grooming?
● Hur kan socialtjänstens arbete med barn som blivit utsatta för grooming påverkas

av innehåll som pedofiljägarnätverk sprider?

1.5 AVGRÄNSNINGAR

Det finns olika former av pedofili och olika tillvägagångssätt för att komma i kontakt med
barnen. En avgränsning kommer att göras till grooming på internet - en vuxen via internet tar
kontakt med ett barn i sexuellt syfte - eftersom det är som pedofiljägarnätverk arbetar mot.
Därmed kommer fokus inte riktas mot sexuella övergrepp inom familjen.

1.6 BEGREPPSFÖRKLARINGAR

Här följer definitioner av relevanta begrepp som används i denna studie.
- Barn - En person som inte fyllt 15 år, eftersom denne ännu inte uppnått åldern för

sexuellt självbestämmande (se 6 kap. 4–10 §§ brottsbalken).
- Sexuella övergrepp - Begreppet delas av Rädda Barnen (2016) in i fysiska övergrepp, i form

av sexuell beröring, och icke-fysiska, exempelvis att barnet tvingas titta på ett könsorgan,
visa sin egen kropp i en webbkamera, eller att tala till barnet på ett sexuellt sätt.
Grooming kan därmed räknas som icke-fysiska sexuella övergrepp.

- Misstänkta förövare - Pedofiljägarnätverk benämner personerna de hänger ut som pedofiler.
Dessa kommer att benämnas som misstänkta förövare eftersom de inte fått en fällande
dom i domstol.

- Grooming - Att som vuxen ta kontakt med ett barn i sexuellt syfte. Det kan ske både på
och utanför internet, men i den här studien syftar grooming på det som sker på internet
då det är den form av grooming pedofiljägarnätverk arbetar mot.

- Pedofiljakt - Ett arbete som ofta utförs i ett nätverk med egna sociala kanaler, där personer
ägnar sig åt att leta upp och sprida information om misstänkta pedofiler på internet.
Personerna som ägnar sig åt pedofiljakt kallar sig själva för pedofiljägare.

2. TIDIGARE FORSKNING
I detta kapitel följer en redovisning av studiens sökprocess och därefter under avsnitt 2.2 till 2.5
en forskningsöversikt indelad i de teman som varit relevanta för studien samt en sammanfattning
av forskningsfältet. De teman som valts till forskningsöversikten är pedofiljakt, pedofili,
konsekvenser av sexuella övergrepp och grooming, och barns internetanvändande.

2.1 SÖKPROCESSER

Sökprocessen började med en sökning på internet OCH socialt arbete, varav en del handlade om
pedofili, vilket väckte vårt intresse. Därefter smalnas sökningen och i stället söktes på internet
OCH pedofili och en artikel skriven av Hadjimatheou (2019) fanns. Där uppkom ett nytt sökord,
nämligen det engelska ordet paedophile hunters. För att finna tidigare forskning använde vi oss av

10



Uppsala universitetsbiblioteks söktjänst. Vi använde ett relativt brett spektrum at sökord,
däribland grooming, sexuella övergrepp (mot barn), (child) sexual abuse, CSA, paeodphilia, pedofili, internet,
treatment, stigma/stigmatisering/stigmatization, (digital) aktivism/activism, civil entrapment, brottsprovokation,
pedofiljägare, paeodophile hunters, och nätfiske. Vi genomförde sökningen på två sätt, genom att söka
på orden separat utan att kombinera dem, och genom att kombinera två ord med sökkommandot
AND. På så sätt fick vi träffar som kombinerade sökorden och det gjorde det enklare för oss att
hitta innehåll som var av relevans för oss. Sökning skedde både på svenska och engelska, med
både amerikansk och brittisk stavning, för att bredda antalet träffar.

2.2 PEDOFILJAKT

Pedofiljakt (eng. paedophile hunter) är ett fenomen där så kallade pedofiljägarnätverk ägnar sig åt
att ”jaga” och dela information om misstänkta förövare som utsätter barn för grooming på
internet. Det beskriver Hadjimatheou (2019) som diskuterar pedofiljakt i Storbritannien.
Hadjimatheou beskriver att grundfilosofin inom pedofiljakt är att rättsväsendet inte gör tillräckligt
mycket för att skydda barn mot grooming och man bedriver arbetet för att försöka avhjälpa
problemet och hjälpa polisen. I Storbritannien har polisen uttalat att pedofiljaktens arbete kan
vara användbart och att det i ett antal fall har varit det - år 2017 var nätverkens bevis till hjälp i
150 av totalt 302 åtal som ledde till dom - eftersom brittisk polis inte haft resurser att befinna sig
på nätforum och hitta dessa misstänkta förövare. Hadjimatheou beskriver även att finns vissa
problem med pedofiljakt, vilket har gjort att brittisk polis har uppmanat pedofiljaktnätverken att
sluta med sitt arbete.

Pedofiljägarna röjer de misstänkta förövarnas identiteter med syftet att straffa dem genom att
”alla får veta”, och tar heller inget ansvar för vilka konsekvenser det får dels för den uthängda
personen och för dennes eventuella familj. Det har hänt att personer som blivit uthängda avslutat
sina liv på grund av de sociala konsekvenserna. Detta skriver Purshouse (2020) om i sin rapport.

Ett andra problem är att de misstänkta förövare som hittas under pedofiljakt inte är
prioriterade av polisen och att pedofiljägarnätverken kan anses provocera fram sexuella
övergrepp mot barn. Det kan leda till att problemet med grooming blir större eftersom de
misstänkta förövarna ofta blir friade och kan fortsätta vara aktiva på nätforumen, då bevisningen
som pedofiljägarna tar fram ofta är bristfällig. Pedofiljägarna är heller inte medvetna om huruvida
personen de konfronterar redan är under utredning av polisen och deras konfrontation kan i
värsta fall försvåra den eventuellt pågående polisutredningen genom att förövaren går under
jorden (Purshouse, 2020).

Brittisk polis menar att pedofiljägarna utmanar myndigheterna genom att själva bestämma
var rättssamhället brister och att man gör det på ett sätt som inte är i enlighet med de lagar och
regler som polisen står under. Pedofiljägarna besitter inga lagliga rättigheter att bedriva
polisarbete och att de gör det kan leda till negativa konsekvenser. Dock kan de genom att följa
polisens lagar och regler vara till hjälp, vilket de har visat sig vara historiskt, enligt Hadjimatheou
(2019).

I Sverige är det olagligt och straffbart att stämma träff med ett barn i sexuellt syfte enligt
brottsbalken 6 kap. 10a §. Detta är en brottsrubricering som en misstänkt förövare som sökts upp
av pedofiljägare inte kan dömas till, eftersom pedofiljägaren är vuxen och inte ett barn.
Resonemanget pedofiljägarna för är att den misstänkte förövaren hade kunnat bli dömd för
brottet om det varit ett barn som denne haft kontakt med.
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2.3 PEDOFILI

Pedofili är i psykiatriska termer en störning, och i DSM-5 finns ett A- och ett B-kriterium som
delar upp den i två olika typer - pedofili och pedofil störning. Briken et al. (2014) skriver i en artikel att
A innebär att en person har en vilja att och tankar om att ha sex med barn, och B innebär att
personen har agerat på tankarna eller att lusten orsakar personligt lidande eller andra svårigheter.
Uppfyller en person enbart A-kriteriet men inte B-kriteriet, lider denne av pedofili. Uppfyller en
person både A- och B-kriterierna har denne en pedofil störning. Om ”att vara pedofil” innefattar
både att lida av pedofili och att ha en pedofil störning, så kan en person vara en pedofil oavsett
om denne utfört sina handlingar eller inte. Man uppskattar att 1 % av den manliga befolkningen
har pedofili enligt de ovan nämnda kriterierna. Det saknas information om hur många kvinnor
som har störningen (Konrad et al., 2015).

Briken och Schoon (2021) skriver i sin artikel om två aspekter som definierar synen på
pedofili i psykiatriska termer, är att den ses som den värsta av alla parafilier och att den inte går
att bli frisk från. Den kan förändras över tid och det går att lära sig att inte agera på sin sexuella
lust, men det finns ingen behandling kan bota den. Därmed finns inom vården inga utbredda
behandlingsmetoder för att avhjälpa pedofili. De metoder som finns är psykiatrisk behandling i
form av enskilda terapisamtal och gruppterapi, båda fokuserade på att lära sig att hantera sin
sexuella lust och inte agera på den.

Det saknas forskning om andelen kvinnor med pedofili. Anledningen till det beskrivs vara att
en stor majoritet av de med pedofili är män, varför forskning om kvinnor saknas över lag, enligt
rapporten av Konrad et al. (2015). Jahnke & Hoyer (2013) menar i sin studie även att de studier
som finns tillgängliga om kopplingen mellan pedofili och stigma är otillräckliga, osystematiska
och heterogena och tycks ha en förutbestämd uppfattning att pedofili är ett av de mer
stigmatiserade mänskliga egenskaper som finns, utan att använda sig av väletablerade mätningar
av stigma.

2.4 KONSEKVENSER AV SEXUELLA ÖVERGREPP OCH GROOMING

I forskningen stod tydligt att konsekvenser av grooming och av sexuella övergrepp är
sammankopplade och de olika formerna av utsatthet visade sig ha mycket gemensamt, varför de
står under samma avsnitt. För att förtydliga skillnaderna däremellan presenteras de under olika
rubriker.

2.4.1 SEXUELLA ÖVERGREPP

Enligt en studie gjord 2015 av bland andra Stiftelsen Allmänna Barnahuset och Lunds universitet
att cirka 8 % av kvinnor och cirka 2 % av män i Sverige år 2006 uppgett att de blivit utsatta för
sexuella övergrepp under uppväxten (Stiftelsen Allmänna Barnahuset, Linköpings universitet,
Barnafrid nationellt kunskapscentrum & Lunds universitet, 2015). En studie av Cederborg (2016)
visar att ju yngre barnet är vid tidpunkten för övergreppen, desto svårare blir det att förstå hur
barnet upplevt det inträffade. Forskningen är överens om att ett barn i 3-årsåldern kan minnas ett
övergrepp det varit med om, men att det i så pass ung ålder har svårt att berätta om det på grund
av bristande språkliga färdigheter och svårigheter att skilja på vad barnet hört andra vuxna säga i
anslutning till att det inträffade övergreppet uppdagades inträffat kontra vad som faktiskt hänt.
En del barn vill inte prata om sina upplevelser och då är det svårt för omgivningen att få veta hur
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barnet mår. Det är även vanligt att barnen berättar om övergrepp de varit med om först en lång
tid senare (Cederborg, 2016).

I en skrift av Stockholms länsstyrelse (2015), står att sexuella övergrepp är en av de vanligaste
orsakerna för PTSD2 hos barn. Vanliga symtom på PTSD hos barn är minnessvårigheter, känslor
av skuld och skam och negativa känslor om sig själva, koncentrationssvårigheter och en
överdriven rädsla för att bli övergiven. Det har även visat sig att barn som blivit utsatta för
sexuella övergrepp löper större risk att drabbas av ett flertal olika psykosociala problem och
andra former av psykisk ohälsa utöver PTSD. En studie av barn i Tyskland som blivit utsatta för
sexuella övergrepp, påvisar en bristfällig psykiatrisk behandling av den sortens PTSD som dessa
barn drabbas av, vilket leder till långvariga psykiska svårigheter även in i vuxen ålder. Dessa besvär
kan leda till svårigheter i vardagen och sjukskrivningar, vilket kan innebära ekonomiska
svårigheter och en ny form av utsatthet (Briken & Schoon, 2021).

Det som beskrivs vara den viktigaste delen av bearbetningsprocessen av ett sexuellt
övergrepp som barn är att berätta om det för andra. Ju längre tid det tar innan barnet vågar
berätta, ju längre tid tar det för barnet att bearbeta det. Här har studier sett ett flertal faktorer
som hindrar barnen att berätta om övergreppen. Ett av de mer framträdande är rädsla för hur
omgivningen ska reagera, och en rädsla för att inte bli tagen på allvar. Barn tenderar att för sig
själva förminska det de varit med om och i många fall finns inga vittnen som kan styrka barnets
berättelser, varför en del barn inte vill berätta. Det kan också bero på rädsla för förövaren och det
som kommer att ske när denne har suttit av sitt eventuella fängelsestraff. Extra svårt har det visat
sig vara för barn som blivit utsatta för grooming och blivit manipulerad av förövaren på olika sätt
(Briken & Schoon, 2021). I den ovan nämnda studien gjord av bland andra Stiftelsen Allmänna
Barnahuset och Lunds universitet (2015) framkommer att enbart 6,8 % av alla fall av sexuella
övergrepp mot barn som studerades anmäldes till polisen eller socialtjänsten, vilket innebär att en
mycket stor del av de utsatta barnen inte får hjälp eller stöd efter de sexuella övergreppen
(Stiftelsen Allmänna Barnahuset et al., 2015).

Feiring, Taska och Lewis (1996) menar att kognitiva egenskaper som skam och skuld
förstärks hos barn efter ett sexuellt övergrepp samtidigt som anpassningsförmågan, förmågan att
kontrollera känslor och självförtroendet försvagas. Popović (2021) menar att barn inte
konsumerar samma typ media som vuxna, och därför inte är lika benägna att komma i kontakt
med media som nyhetsartiklar om sexuella övergrepp mot barn eller lika oroliga att själva hamna i
medias synfält. Ullman (2003) menar deras ovilja att berätta om sina övergrepp delvis beror på
oro över vilka som kommer att få vetskap om detta och deras reaktioner.

Kennedy och Prock (2018) granskar tidigare forskning om stigmatisering av kvinnor som
överlevt sexuellt våld som barn. Deras granskning visar att skuld, skam och negativa reaktioner
från omgivningen går att kopplas till sämre utfall som PTSD, ångest, depression, samt även sämre
hanteringsförmåga. Stigmatisering är även ett hinder för att söka hjälp, samt ökar risken för att
utsättas för ytterligare övergrepp. Barnet sammanflätar dessa negativa reaktioner från andra om
övergreppen de varit med om, med sin egen självbild.

2 Posttraumatiskt stressyndrom. Syndrom som uppkommer som en konsekvens av en upplevd traumatisk händelse.
Yttrar sig hos vuxna bland annat i form av depression och ångest. Hos barn yttrar det sig bland annat i form av
förlust av basala förmågor, mardrömmar och utveckling av fobier. Se hjarnfonden.se (u.å.).
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2.4.2 GROOMING

Grooming ska hållas isär från sexuella övergrepp. Båda är former av utsatthet men grooming
leder inte alltid till sexuella övergrepp. Grooming är när en vuxen genom relationsuppbyggnad
och manipulation blir en viktig del i ett barns liv. Målet med groomingen är ofta sexuell kontakt
men detta kan också vara icke-fysiska övergrepp som sexuell posering. Vad gäller barn som blivit
utsatta för grooming, handlar den mesta forskning om grooming som skett utanför internet. Den
forskningen visar att vissa barn känner en skuld över övergreppen som förövaren utsatt dem för.
En australiensisk intervjustudie av Plummer (2018) med män som har blivit utsatta för grooming
utanför internet som barn visar att det vanligen beror på att de inte sagt nej eller visat motstånd
när förövaren förgripit sig på dem, vilket får dem att känna sig delaktiga. Flera av de intervjuade
männen beskriver att det inte funnits några inslag av våld eller tvång i övergreppen, eftersom de
inte försökt göra motstånd. Många av männen beskriver även att de upplevt sig vara
manipulerade av förövaren och att det var det som gjort det svårt att säga nej till övergreppen.

Det var just de vanliga inslagen med presenter av olika slag som gjorde att männen kände
sig skyldiga att ”ge tillbaka” till sin förövare i form av att låta förövaren utföra sexuella övergrepp.
Den känslan beskrev männen som ihållande en lång tid efteråt. Den var även en anledning till att
männen inte berättade om övergreppen - de visste att om omgivningen fick veta skulle kontakten
med förövaren brytas och de ”förmåner” de fått i form av presenter, skulle upphöra. Det gjorde
att männen valde att vara tyst om övergreppen och inte berätta om dem för någon. Studien visar
också att just de manipulerande inslagen i vissa fall gör att barnet inte känner att förövaren har
gjort fel. Det förekommer enligt studien att förövaren visar eller skickar filmklipp med
barnpornografiskt innehåll till barnen, som ett sätt att normalisera övergreppen och visa att det
finns andra barn som gör samma sak. Detta tillsammans med presenterna beskriver vissa av
barnen ha lett till att de inte själva insett att de blivit utsatta för övergrepp (Plummer, 2018).

Ytterligare en sak som beskrivs ha bidragit till att barnen inte berättat för någon om
övergreppen, beskriver McElvaney (2019) i sin intervjustudie av en man som har blivit utsatt för
grooming som barn. McElvaney beskriver att det förekommer att barnet på något sätt inser att
omgivningen vet om att övergreppen sker, men väljer att inte agera. Intervjupersonen uppger att
det hindrade honom att berätta, då han var rädd att omgivningen inte skulle ta honom på allvar, i
och med att de inte gjorde något för att försöka förhindra eller stoppa övergreppen. Vidare
beskriver McElvaney att det är vanligt att förövaren blir en viktig person i barnets liv, och kan
anta rollen som vän eller extra förälder. Detta är särskilt vanligt för barn som saknar en
fadersfigur eller upplever ensamhet eller socialt utanförskap. En del offer beskriver att de bryr sig
om sin förövare och att de även när förövaren har blivit dömd och avtjänar sitt straff, bekymrar
sig för hur förövaren mår. I dessa fall är det vanligt att förövaren beskriver konsekvenserna som
skulle drabba denne själv om barnet skulle berätta om övergreppen, såsom psykisk ohälsa och
sociala konsekvenser, som ytterligare ett sätt att få barnet att inte berätta för någon om
övergreppen (McElvaney, 2019).

Forskning visar också att hur länge grooming på internet pågår varierar beroende på
förövarens avsikter. Whittle, Hamilton-Giachritsis, Beech och Collings (2012) intervjustudie med
33 förövare visade att groomingen kunde pågå i mindre än ett dygn om syftet var en fysisk träff
med barnet, och upp till flera år om förövaren ser ett utbyte av sexuella meddelanden som
huvudsakligt syfte. McElvaney (2019) beskriver att tiden groomingen pågår har större inverkan på
barnets trauma än antalet övergrepp, varför det kan konstateras att grooming på internet där
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förövaren har de sexuella meddelandena som avsikt, kan vara mer skadlig än grooming som pågår
under en kort tid och leder till endast ett eller ett fåtal övergrepp.

2.5 BARNS INTERNETANVÄNDANDE

Livingstone (2014) beskriver att barn i genomsnitt debuterade på internet mellan 9 och 12 års
ålder, trots att de flesta sociala medier har en åldersgräns på 13 år. Att barn blir utsatta för
grooming på internet beskrivs som en epidemi som vuxit sig stor under de senaste årtiondena.
Enligt en rapport av Katz, Piller, Glucklich och Matty från 2021, är risken att bli utsatt för
sexuella övergrepp större bland äldre barn än bland yngre. Det förklaras med att äldre barn i
större utsträckning befinner sig på internet. Enligt rapporten är social isolering, en känsla av att
vara missförstådd av vuxenvärlden, avsaknad av vuxet stöd och psykisk ohälsa några riskfaktorer
för att ett äldre barn ska bli utsatt för grooming. I en annan rapport av en holländsk studie från
2010, tillägger van den Eijnden, Spijkerman, Vermulst, van Rooij och Engels att många unga
mellan 11 och 15 år är så besatta av internet att de inte kan kontrollera sin internetaktivitet, vilket
också utgör en riskfaktor för att bli utsatt för grooming. Föräldrar beskrivs ha en viktig roll i att
förhindra skadligt beteende på internet hos sina barn, genom att exempelvis sätta upp regler för
hur mycket tid barnen tillbringar på internet och vad barnet får göra där (van Eijnden et al.,
2010).

En studie från 2018 av Aitken, Gaskell & Hodkinson visar att i 76 % av de fall av
grooming de undersökt inleddes på olika chattforum för barn, där barn sökt kontakt med andra
barn, antingen för att diskutera specifika intressen, eller för att hitta nya vänner för att råda bot på
en upplevd ensamhet. Studien beskriver att förövare besöker dessa chattforum för att de vet att
barnen som befinner sig där har ett behov av att knyta nya sociala kontakter, och att den
bakomliggande känslan av ensamhet gör att barnen är lättare att bygga upp en kontakt med.
Whittle et al. (2012) studie visar att förövare söker ut lätta byten och att unga barns riskbeteenden
på internet underlättar relationsuppbyggnad och manipulation. Enligt studien dras unga till
internet för att det erbjuder stöttande sociala interaktioner och tillfredsställande relationer.
Studien av Aitken et al. (2018) presenterar forskning som visar att förövare som önskar söka
kontakt med pojkar, nästan uteslutande funnit dem på forum för homosexuella. Dessa barn
beskrivs vara oerhört sårbara i och med stigmatiseringen av homosexualitet (Aitken et al., 2018).

Gemensamt för den forskning som gjorts är att de största riskerna man ser med barns
internetanvändande är relaterade till deras kommunikation med andra, snarare än till bilder och
filmer de tittar på. Givetvis finns inte bara risker, utan internet har även visat sig vara ett sätt att
komma i kontakt med likasinnade och uttrycka sin personlighet och sina intressen. Livingstone
(2014) skriver att ett sätt att minska risken för skadliga kontakter med andra på internet,
exempelvis vuxna, är att göra barnens användarkonton privata för att förhindra att okända kan ta
del av information om barnen.

Värt att ha i åtanke är att många studier som gjorts om barns internetanvändande är ett
par år gamla, och eftersom internet utvecklas oerhört snabbt blir data från studierna snabbt
inaktuellt. Därmed bör forskningen inte ses som dagsaktuell och det är viktigt att vara medveten
om det när slutsatser dras baserat på den.
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2.6 SAMMANFATTNING AV FORSKNINGSFÄLTET

Pedofili som sexuell attraktion av barn är inte olagligt i Sverige. Däremot är sexuellt umgänge
med barn samt att stämma träff med ett barn i sexuellt syfte straffbart. Pedofili är en medicinsk
diagnos och räknas som en sexuell störning enligt diagnosmanualen DSM-5. De allra flesta som
har pedofili är män - det saknas helt forskning om hur många kvinnor som har det. På nätet är
pedofiljakt ett växande fenomen som innebär att vuxna utger sig för att vara barn på nätet i syfte
att avslöja personer som man misstänker vill träffa barn i sexuellt syfte. Grooming innefattar
nästan alltid manipulation i form av presenter eller pengar, eller hot om våld. Barn som utsätts
för sexuella övergrepp riskerar psykiska konsekvenser såsom trauma och depression och deras
förmåga att hantera känslor försämras. Det viktigaste steget i bearbetningsprocessen är att prata
om händelsen. Slutligen saknas forskning om hur stor andel av kvinnor i världen som är
pedofiler, varför forskningen närmast uteslutande handlar om manliga förövare.

Sammantaget kan sägas att det finns en tillfredsställande mängd forskning som är relevant
för studien men att det finns vissa kunskapsluckor. De mest framträdande luckorna är att det i
allmänhet saknas forskning om grooming på internet, då den mesta forskning berör grooming
utanför internet. Det finns forskning om pedofiljakt, men inte om pedofiljakt i relation till barn
som varit utsatta för grooming, och inte heller om pedofiljakt kopplat till stigma. Avsaknaden av
forskning inom dessa områden är givetvis något som måste tas i beaktande i analys av resultatet.

3. TEORETISKA PERSPEKTIV
Nedan presenteras Erving Goffmans teori om stigma som det teoretiska perspektiv som kommer
att användas i studien. Även att använda David Finkelhor och Angela Brownes traumageniska
dynamiska modell förklaras, vilken kommer att användas kompletterande till Goffmans teori om
stigma.

Goffmans teori om stigma förefaller lämplig eftersom den fokuserar på känslomässiga
upplevelser i kombination med sociala, långtgående konsekvenser en händelse eller en upplevelse
kan leda till för en individ. Genom att använda den teorin kan en förståelse skapas för
konsekvenserna av grooming inte bara känslomässigt, utan även för sociala, långtgående
konsekvenser av groomingen som påverkar en stor del av en persons identitet och sociala liv.
Goffmans teori om stigma kan därmed belysa den komplexitet som finns i upplevelser en person
är med om, vilket förefaller lämpligt i den här studien.

Den traumageniska dynamiska modellen tar analysen vidare genom att förklara hur barn
som upplevt sexuella övergrepp traumatiseras. Olika dynamiker av sexuella övergrepp presenteras
för att förklara hur olika aspekter av utsattheten påverkar samt leder till traumatisering på olika
sätt. Dynamikerna samspelar ofta. Applicering av teorin är lämplig då Finkelhor och Browne
menar att en stor del av traumatisering uppstår i manipulation och relationsuppbyggnad.
Grooming leder ofta till fysiska eller icke-fysiska övergrepp men består i sig av manipulation och
relationsuppbyggnad.

Goffmans teori om stigma är den huvudsakliga teorin som används inledningsvis, för att
sedan fördjupas av den traumageniska dynamiska modellen, varför de ges en likvärdig mängd
uppmärksamhet i den slutliga analysen och är lika stora bidrag till de slutsatser som kan dras om
konsekvenser för barn som varit utsatta för grooming.
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3.1 STIGMA

Erving Goffman (2020) använder begreppet stigma för att beskriva hur människor kategoriserar
och tillskriver varandra sociala identiteter utifrån normativa krav. Stigmatiseringen sker omedvetet
och ofrivilligt och är negativa attribut. Under första delen av stigmatiseringsprocessen känner den
stigmatiserade skam på grund av de reaktioner denne möter på grund av det normbrytande
attributet. Individen kan välja att ta avstånd från andra för att undvika känslor av skam vilket
enligt Goffman kan leda till isolering och därmed ytterligare stigmatisering. En del söker sig dock
till andra med liknande stigma och inom dessa grupper kan dessa personer hitta stöd (Goffman,
2020, s. 8).

Goffman framställer fenomenet stigma för att förklara hur den sociala interaktionsordningen
påverkas när individer vägras socialt erkännande. Goffman menar att stigmatisering uppstår när
människors behov av bekräftelse möter samhällets identitetsvärden och avviker från dessa på ett
negativt sätt. När en individ avviker på detta sätt kan stigmatiseringen innebära att denne blir
utstött eller socialt brännmärkt. Det finns tre grupper av stigma. Dessa är karaktärsstigman (till
exempel missbruk), kroppsliga stigman (till exempel sakna en kroppsdel) och gruppstigman (till
exempel viss könstillhörighet). Den sorts stigma som är mest relevant i den här studien är
karaktärsstigma, vilket även kallas ”fläckar på den personliga karaktären” (Goffman, 2020, s. 8). I
den här studien blir karaktärsstigma särskilt relevant för barn som blivit utsatta för grooming då
dessa ses som offer. Den personliga karaktären kan ses som förändrad då barnet blivit utsatt,
både för barnet självt och av utomstående.

Enligt Goffman finns det sociala kategorier varav varje individ tillhör flera. Den sociala
miljön avgör till vilken denne tillhör och kategoriseringen baseras på egenskaper.
Kategoriseringen kan ske omedvetet, till exempel vid mötet av en ny person och dennes utseende
och egenskaper möter våra redan befintliga uppfattningar om kategorier. Med våra egna
antaganden skapas också förväntningar om hur personen ska vara. Förväntningarna ställer
indirekt krav på denne. Om personen avviker från omgivningens förväntningar och krav sker en
ytterligare kategorisering då omgivningen i stället ser denne som fläckad och misskrediterad. I
detta uppstår stigma. Att i stället vara misskreditabel innebär att denne vill dölja sitt stigma från
omgivningen vilket innebär en löpande stress. Att försöka dölja sitt stigma för omgivningen
beskriver Goffman med begreppet skylning (Goffman, 2020, s. 150).

Goffman föreslår att yttre faktorer, social information och symboler, kan misskreditera den
avvikande individen. Dessa stigmasymboler kan vara ett synligt funktionshinder3, till exempel att
en person sitter i en rullstol. Dessa yttre synliga symboler är viktiga för Goffmans teori om
stigma men i den här studien inte är användbara som begrepp då den avvikande i studiens fall,
barn som blivit utsatta för sexuella övergrepp, saknar tydliga, synliga identifikationer som
resulterar i att omgivningen att kategoriserar dem (Goffman, 2020, s. 77). Däremot menar
Goffman att en avvikande person fortfarande stigmatiseras, även om det avvikande hos personen
inte alltid är synligt. För att undvika att bli upptäckt kan den avvikande personen då hålla sitt
stigma hemligt och därmed passera som tillhörande normen. Individen själv lär sig om stigmat i
vad Goffman kallar inlärningsprocessen. I den första fasen lär sig individen hur de icke avvikande
ser på de avvikande. I den andra fasen lär sig individen att själv acceptera hur de icke avvikande
behandlar den avvikande. Den sista fasen är att individen lär sig passera. Goffman går vidare med

3 Det finns ett flertal andra begrepp för detta, men funktionshinder är det rekommenderade begreppet enligt
Socialstyrelsen. Se Socialstyrelsens termbank (u.å.).
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att förklara att den som försöker passera ständigt måste vara på sin vakt för att inte bli
misskrediterad (Goffman, 2020, s. 134). En risk med att försöka passera är att individen frivilligt
vidmakthåller olika typer av distans för att minska risken för att bli avslöjad (Goffman, 2020, s.
122).

Om en person har ett avvikande attribut kan denne vilja ta avstånd, eller välja att försöka
passera som tillhörande normen, för att undvika att bli kategoriserad med stigmatiserade andra.
Det uppstår dock en ambivalens när personen ser den avvikande gruppen bli stigmatiserad av
samhället. Även om personen inte vill bli associerad med dessa attribut så delar de ändå
grupptillhörighet och personen som försöker passera upplever både distans och tillhörighet på
samma gång. Det kan även vara svårt att ta emot stöd om den stigmatiserade är oroad för andras
bemötande gällande det avvikande attributet. Goffman menar att kontaktförsök kan avvisas då
den stigmatiserade individen kan oroa sig för att bli bemött på ett sätt som belyser det avvikande
attributet och i stället gå in med en försvarsattityd eller välja att inte delta (Goffman, 2020, s. 154).

Goffman menar att stigma är något grundläggande i samhället. Han understryker dock att
det finns en skillnad i interaktionen mellan den stigmatiserade och normativa förväntningar i
samhället och mellan den stigmatiserade och personer som denne känner personligen. I
interaktioner mellan opersonliga kontakter är stigmatisering särskilt präglande medan avvikande
drag kan ursäktas, förbises eller bli av mindre vikt mellan personliga kontakter. Den avvikandes
personliga identitet är därmed beroende på med vem denne interagerar med (Goffman, 2020, s.
86).

Den stigmatiserade personen kan skämta om det egna avvikande attributet för att visa sig
införstådd i de olika roller som avvikande och normtillhörande innehar. Den avvikande kan spela
upp en skämtsam men förnedrande scen tillsammans med en normtillhörande, till exempel
genom att överdriva en gest eller en dialekt. Detta menar Goffman inte i första hand inte ska visa
en kronisk självdistans utan visa för den normtillhörande. Det viktiga är i stället att visa att de
också är en människa som vilken annan som helst och att denne förstår hur andra ser dem som
avvikande (Goffman, 2020, s. 188).

Ett annat sätt som en stigmatiserad person kan försöka hantera sitt stigma är att rätta till
den uppfattade objektiva anledningen till stigmat genom att söka hjälp för detta. Goffman
presenterar homosexuell psykoterapi som ett exempel på detta. Här kan den stigmatiserade
personen råka ut för bedragare genom att betala för en lösning som är verkningslös. Stora
personliga ansträngningar på att förändra sig själv kan leda till smärtsamma situationer och
plågsam inlärning (Goffman, 2020, s. 113).

Goffman talar även om hur en stigmatiserad person försöker passera som normal genom
att dölja sitt stigma för personer som inte har kännedom om stigmat. Detta görs eftersom den
stigmatiserade personen ser stora fördelar med att vara normal, varför det är värt den
ansträngning som det innebär att försöka dölja sitt stigma. Beroende på vad stigmat är, kan
försöken att passera genom att dölja sitt stigma se olika ut. En person som saknar ett ben kan
använda protes dold under ett par långbyxor så att andra inte ser hans funktionshinder, och en
tidigare kriminell person kan undvika att svara på frågor om sin bakgrund. Detta kan, beroende
på vilket stigmat är, kräva en stor ansträngning av individen (Goffman, 2020, s. 112).

Goffmans teori om stigma är relevant för analysen i denna studie då barn som varit med om
sexuella övergrepp inte bara behöver hantera sitt eget trauma, utan också behöver möta
samhällets syn på sexuella övergrepp, förövaren och offret själv. Övergrepp är ofta kopplat till
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skam och detta är i sin tur kopplat till normer. Studien kommer att använda stigma för att
undersöka hur pedofiljakt påverkar barn som har blivit utsatta för grooming på internet.

3.2 TRAUMAGENISK DYNAMISK MODELL

David Finkelhor och Angela Brown (1985) presenterar en traumagenisk dynamisk modell som
genom fyra dynamiker erbjuder en mer systematisk förståelse av konsekvenser för barn som
upplevt sexuella övergrepp. De fyra dynamikerna är traumatisk sexualisering, svek, stigmatisering
och maktlöshet. Dessa är menade att bidra till en djupare förståelse av hur sexuella övergrepp kan
leda till trauma för barn. Den traumageniska dynamiska modellen kommer fungera
kompletterande till Goffmans teori om stigma då den teoretiserar kring konsekvenser av sexuella
övergrepp mot barn. Mycket av modellen går att applicera på grooming då den fokuserar på
traumatiseringen av långvarig manipulation som är grunden i grooming.

Den första dynamiken, den traumatiska sexualiseringen förklarar en process då ett barns
sexualitet formas i ett för tidigt och därmed dysfunktionellt utvecklingsstadium. Traumatisk
sexualisering kan ske genom att barnet blir belönat av sexuellt opassande beteende för sitt
utvecklingsstadium genom exempelvis gåvor, uppmärksamhet, uppmuntran och tillgivenhet.
Dessa positiva upplevelser blandas med förvirrande och skrämmande minnen av övergreppen. På
samma sätt blir leder förvirring till ytterligare trauma när barnet har varit delaktig i övergreppen
Trauma uppstår när barnet förvirras av sexuellt beteende och sexuell moralitet som överförs från
förövaren, också eftersom denne fetischerar och förvränger bilden av barnets egen autonomi.
Särskilt intressant för Finkelhor och Brownes dynamik traumatisk sexualisering är alltså att den
inte förutsätter att endast ett våldsamt övergrepp då barnet har gjort motstånd resulterar i trauma.
Traumatisk sexualisering spelar även in i manipulation av barnet. Genom manipulation kan
barnets eget deltagande i det sexuella övergreppet spela en mycket stor roll för hur mycket trauma
som uppstår.

Den andra dynamiken är svek. Genom svek uppstår ytterligare traumatisering av barnen.
Svek som dynamik betonar hur barnet påverkas av att förståelse av att en person de förlitat sig på
har orsakat dem skada. Barnet förstår att förövarens övergrepp av barnet har varit manipulativa
och skadliga. Svek kan också uppstå när barn känner sig förrådda av personer i dennes närhet
som borde ha skyddat dem. Detsamma gäller om barnet berättar om sina övergrepp och får
negativa reaktioner, och detta kan både komma från en person i dennes närhet eller från
omgivningen. Detta stämmer också om barnen blir ignorerade vid uppdagandet av övergreppen.
Om övergreppen varit utförda av någon i barnets familj eller närhet bidrar det till dynamiken
svek men kan bidra på liknande sätt genom manipulation från förövaren då barnet känt tillit till
denne.

Maktlöshet är den tredje dynamiken som bidrar till förklaring av trauma efterföljande
övergrepp genom att barnet egna gränser över sina viljor och sin kropp överskrids. Sexuella
överträdelser av dessa förvärras av manipulation och tvång samt förstärks när barnet försöker
sätta stopp för detta och försöken misslyckas. Detta är också sant när barnet försöker berätta om
övergreppen och inte blir hörda, missförstådda eller misstrodda. Känsla av maktlöshet kan
minska om barnet berättar om övergreppen och reaktionerna i stället är positiva, som förstående
och stöttande.

Den fjärde och sista dynamiken är stigmatisering. Denna dynamik refererar till negativa
känslor barnet känner mot sig själv till följd av övergreppet. Dessa känslor innefattar skam och
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skuld som kommuniceras direkt eller indirekt till barnet och införlivas i barnets självbild. En
direkt kommunikation är genom förövaren som lägger skulden för övergreppet på barnet,
förnedrar eller talar nedsättande mot denne eller förmedlar känslor av skam. Att påtvinga eller
lägga vikt vid hemlighållande av övergreppen förstärker också känslor av skam och skuld.
Finkelhor och Browne menar även att stigmatisering inte bara uppstår i relation till förövaren
utan också kan skapas i barnets relation till omgivningen, särskilt när reaktioner är negativa och
framställer överlevare av sexuella övergrepp som ”trasiga”. Många barn som blir utsatta för
sexuella övergrepp känner sig genom stigmatiseringen isolerade vilket kan leda till att de också
söker sig till mer stigmatiserade delar av samhället. Om barnen i stället får vetskap om att andra
delar deras erfarenheter kan stigmatiseringen lindras.

Den traumageniska dynamiska modellen går att kopplas till grooming då tyngd läggs på
manipulationen och uppbyggandet av relation i sexuella övergrepp mot barn. Detta är mycket
centralt i grooming. Modellen är därmed användbar för att förklara hur barn påverkas av
grooming samt förklarar traumatiseringen som sker därigenom.

4. METOD
I följande kapitel presenteras kvalitativ forskningsstrategi, fallstudie som forskningsdesign samt
webbinnehållsanalys som analysmetod. Fördelar och svårigheter med metoderna kommer att
läggas fram tillsammans med motivering till varje val. Vidare kommer urval, genomförande samt
etiskt förhållningssätt att presenteras. Avslutningsvis för kapitlet finns en förklaring av
kodningsprocessen samt ett exempel för att förtydliga hur den använts i studien.

Fallstudie används för att på djupet studera specifika fall. Då studien ämnade studera
pedofiljakt som fenomen var fallstudie lämpligt eftersom en fallstudie innebär just en djupgående
analys av ett specifikt fall. Webbinnehållsanalys var en lämplig analysmetod eftersom den används
för att studera mönster i internetbaserat material, vilket den här studien ämnade göra på
pedofiljägarnätverks publicerade material.

4.1 FORSKNINGSSTRATEGI OCH FORSKNINGSDESIGN

Studien har en kvalitativ forskningsstrategi. Kvalitativ metod var av vikt då studien är tolkande i
sin grund och använder icke-numeriska data i form av text och filmklipp. Kvalitativ metod var
även lämplig då studiens syfte är att analysera och förstå de olika formerna av innehåll. Som
forskningsdesign valdes fallstudie. Alan Bryman (2011, s. 74) definierar fallstudier som detaljerade
och ingående analyser av ett specifikt fall. Fallstudier används också för att studera fenomen
vilket var hjälpsamt under granskningen av pedofiljägarnätverk som fenomen. Insamlat innehåll
undersöktes med avsikt att förstå fenomenet inom fenomenets kontext. Enheten för analys är i
denna studie pedofiljakt men där i ryms flera olika sorters innehåll som analyseras. Fallstudier
passar bra när det finns flera variabler och i detta fall analyserades filmklipp, chattloggar och
kommentarer.

Det finns ett flertal typer av fall som kan användas i en fallstudie. Den typ som användes i
studien är det representativa fallet, även kallat det exemplifierande fallet. I det exemplifierande
fallet väljs ett fall ut för att besvara en forskningsfråga. Detta är användbart vid studier av
specifika sociala processer, där fallet används som en kontext inom vilket fenomenet kan studeras
(Bryman, 2011, s. 77). Pedofiljakt är således ett exemplifierande fall eftersom studien undersöker

20



konsekvenser av att barn som blivit utsatta för grooming tar del av pedofiljakts porträttering av
grooming. Det är fördelaktigt att välja ett flertal fall, eftersom man då kan finna mönster och göra
en djupare analys. Därför användes tre pedofiljägarnätverk och inte endast ett.

Padgett (2017, s. 37) menar att en utmaning med fallstudier är att alla fall bör granskas lika
djupgående, vilket studien ämnar göra. En annan utmaning för fallstudier är att val av fall är helt
avgörande för studiens utfall. Studien har förhållit sig till detta under val av nätverk och ytterligare
en anledning till att välja tre pedofiljägarnätverk för att representera fenomenet var för att
undvika att resultaten av studien färgas av ett specifikt nätverk.

4.2 MATERIAL

Studien undersökte tre pedofiljägarnätverk, varav två i Sverige och ett i Norge. Därav var en del
av innehållet på norska, och vi bakom studien översatte detta innehåll till svenska. Då särskiljning
från det norska nätverket och de två svenska ville undvikas valdes att inte ange vilka av citaten
som ursprungligen var på norska. Samtliga nätverk har publicerat innehåll på flera plattformar i
olika format. Innehållet hämtades från pedofiljägarnätverkens samtliga kanaler, och innefattar
både hemsidor och konton i sociala medier.

De fyra typer av innehåll som användes var filmklipp från konfrontationer av misstänkta
förövare, övriga filmklipp från pedofiljägarnätverkens sociala medier, chattloggar mellan
pedofiljägarnätverkens fejkprofiler och de misstänkta förövarna, samt kommentarer som skrivits
om det publicerade innehållet.

Filmklippen med konfrontationerna av misstänkta förövare hade en liknande struktur hos
samtliga tre pedofiljägatnätverk. Pedofiljägarna stämmer träff med den misstänkta förövaren
genom chattkonversationer där de utger sig för att vara minderåriga barn. Vid mötet konfronteras
och ifrågasätts den misstänkta förövaren samtidigt som bevis i form av skärmdumpar visas.
Konfrontationerna filmas för att sedan publiceras på olika plattformar. I en annan sorts filmklipp
informerar pedofiljägarnätverken om sin verksamhet. De pratar direkt till sina följare och berättar
bland annat om konfrontationer de har spelat in och snart kommer att dela i sina kanaler.

Chattloggarna var skärmdumpar av konversationer pedofiljägarnätverken enskilt hade
haft med misstänkta förövare på olika chattforum populära bland barn. Nätverken skapade
fejkprofiler i chattforum som ofta var gruppkonversationer i mobilappar där användare kan
chatta anonymt under ett påhittat användarnamn. Av de tre pedofiljägarnätverken som
undersöktes i den här studien, var det i synnerhet ett av dem som delar chattloggar i sina kanaler,
varför den största delen av chattloggarna nedan kommer från det nätverket. I resultatet
presenteras skärmdumparna presenteras i resultatet inte i sig utan beskriver det som har skrivits
kombinerat med direkta citat. Alla chattloggar kom från pedofiljägarnätverkens kanaler. I
mobilapparna kan vem som helst chatta anonymt. I de två chattapparna som används mest är den
ena är krypterad, vilket innebär att det som skrivs och de bilder som skickas inte kan läsas av en
utomstående som inte har tillgång till användarnas konton. Det visade sig i genomgång av
chattloggarna att en merpart av kontakterna inleddes i den icke-krypterade chattappen, för att
sedan fortsätta i den krypterade appen. Det var antingen den misstänkta förövaren som tog
initiativ till bytet, eller så framgår inte den informationen i chattloggarna. Ett av
pedofiljägarnätverken publicerade användarnamn till de misstänkta förövarna från dessa
chattloggar. Studien kommer inte att nämna dessa användarnamn.
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Den sista formen av innehåll som studeras är kommentarer till pedofiljägarnätverkens
inlägg på sociala medier, inlägg på eventuella hemsidor samt till Youtube-klipp som har laddats
upp av nätverken. Användarnamn till de som kommenterar kommer också de exkluderas både
för att anonymisera samt att detta inte anses det vara relevant information.

En likvärdig mängd innehåll från samtliga tre nätverk användes då nätverken inte
granskades separat utan det i stället pedofiljakt som fenomen. Att analysera allt innehåll som
nätverken har publicerat hade varit en alltför stor uppgift för den här studien då nätverken har
delat väldigt mycket innehåll. Att analysera allt hade krävt betydligt mycket mer tid än vad som
fanns att tillgå. Studien granskade det senaste innehåll som publicerats av varje
pedofiljägarnätverk. Urvalet har därmed varit slumpmässigt. Mängden innehåll för varje nätverk
varierade då prefererat form av innehåll för varierade. Exempelvis publicerade ett nätverk mer
chattloggar än de andra. Sammanlagt studerades cirka 40 inlägg från pedofiljägarnätverkens
sociala kanaler, 20 chattloggar och 20 av oss som genomfört studien transkriberade filmklipp.

I en del av innehållet som citerades var språket grovt och kan uppfattas som stötande. Vi
som utfört den här studien står inte bakom detta språkbruk. Vi valde att inte censurera språket
eftersom det var av relevans för studiens resultat.

4.3 ANALYSMETOD

Hartley (2004, s. 323) menar att fallstudie i sig är inte en analysmetod utan i stället en
forskningsdesign. Därmed kompletteras ofta fallstudier av en etablerad analysmetod. I den här
studien användes webbinnehållsanalys som analysmetod för att koda och analysera innehåll som
pedofiljägarnätverk delar. Innehållsanalys användes för att identifiera och beskriva mönster i
innehållet för att därigenom förstå hur läsaren kan tolka och uppfatta dessa. Skaparen av
innehållet, eller skribenten, har en egen avsikt hur läsaren ska påverkas. Detta kan spela en viktig
roll i hur innehållet uppfattas och är även det intressant för denna studie då intention till tolkning
spelar en roll i effekten av hur läsaren uppfattar innehållet. Hsieh och Shannon (2005) menar att
konventionell innehållsanalys syftar på en induktiv metod då urvalet gås igenom upprepade
gånger. Sedan följer en kodning av meningsbärande stycken i urvalet. Ur kodningen hittas teman.
Analys av urval sker alltså direkt genom urval.

Innehåll på internet innebär många olika sorters format och mycket är ostrukturerat vilket
kan försvåra för analys. Innehållsanalys ett bra metodval då innehållet som undersöks består av
många olika sorters former. Användares beteenden och preferenser kan undersökas kan även
studeras. Komplexa sociala och kommunikativa trender och mönster som uppstår bland
användare på digitala plattformar och här blir användning av webbinnehållsanalys relevant. Det
som är av intresse är de semantiska teman som går att finna.

Herring (2010, s. 2) beskriver hur innehållsanalys har varit ett väletablerat paradigm sedan
1940-talet och de mest prototypiska användningarna har varit analys av skriven massmedia. På
senare år har även analys av webbinnehåll varit ett användbart område för innehållsanalys.
McMillan (2000) förespråkar den traditionella vägen genom innehållsanalys för studier av
webbinnehåll då analyser och resultat av ny media då lättare kan jämföras med resultat av äldre
media. Därigenom kan kunskap om media i stort och skillnader däremellan skapas. McMillan
summerar analysprocessen traditionell innehållsanalys i fem steg och förklarar hur dessa kan
anpassas för studier av material på internet. McMillan förespråkar att strikt hålla sig till denna
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process samt till det traditionella förhållningssättet under analys av webbinnehåll. Dessa fem steg
är följande:

1) Forskaren formulerar en forskningsfråga
2) Forskaren väljer ut urval
3) Kategorier formas för kodning
4) Kodare tränas och kodar sedan innehållet
5) Data som insamlats under kodningsprocessen analyseras och tolkas

I den här studien berörde forskningsfrågan hur barn som har blivit utsatta för grooming påverkas
av att ta del av pedofiljägarnätverks innehåll. Urvalet som därefter valdes ut var tre
pedofiljägarnätverk, och dess innehåll analyserades och kodades. Därefter tolkades och
analyserades materialet. Enligt McMillan är ett slumpmässigt framtaget urval att föredra då varje
enhet av analys har en chans att representeras i innehållet men menar samtidigt att ett statistiskt
slumpmässigt urval kan vara svårt konstruera när det kommer till webbinnehåll. Svårigheter med
det andra steget i processen är att de olika sorterna material får samma mängd presentation samt
att innehåll på internet både kan publiceras och när som helst raderas. Det här har varit viktigt för
denna studie att anpassa sig efter. Det hände att material som var menat att inkluderas raderades
innan resultatet hann produceras. Exempelvis togs en hemsida från ett fjärde pedofiljägarnätverk
ned som från början skulle inkluderas i studien och nätverkets publicerade innehåll var
oåtkomligt, varför det nätverket inte kunde analyseras utan fick bytas ut mot ett annat.

I det tredje steget, kategorier formas för kodning, kan till exempel specifika ord väljas ut
om avsikten var att mäta förekomsten av dessa. Denna studie ämnade i stället kategorisera efter
aspekter som uppfattades tas upp och vara relevanta för barn som har blivit utsatta för grooming.
En statistisk mätning av dessa kategorier var därmed inte av lika stor vikt. Därmed var inte det
fjärde steget, att kodare tränas, relevant för denna studie. I stället bekantade vi oss med urvalet
och därmed pedofiljägarnätverkens arbete samt syften. De fem stegen i processen och
tillvägagångssättet i webbinnehållsanalys kan innebära svårigheter och utmaningar men McMillan
menar att dessa beror på just svårigheter i processen och inte i själva målen med processen
(McMillan, 2000).

4.4 VALIDITET, RELIABILITET OCH GENERALISERBARHET

Reliabilitet innefattar dels huruvida undersökningen kan upprepas, vilket kan vara ett problem
inom kvalitativ forskning i synnerhet om forskaren genomför sin studie genom att befinna sig i
och observera ett visst socialt sammanhang, som givetvis inte kan återskapas och leda till exakt
samma resultat av en annan forskare som befinner sig i ett annat socialt sammanhang. Den här
studien baseras på innehåll från pedofiljägarnätverk och kan upprepas förutsatt att innehåll som
används finns kvar att tillgå, vilket innebär förutsättningar för att reliabilitetkriteriet ska uppfyllas.
Reliabilitet innefattar även att forskarna som genomför en studie har en gemensam tolkning av de
fynd man gör (Bryman, 2011, s. 352). Ett hinder för studien var att den inte namnger vilka
pedofiljägarnätverk från vilket innehåll hämtades. Innehåll raderas ibland av nätverken själva och
är viktigt att ha i åtanke om upprepade studier vill göras. Detta försvårar återsökning av att det
specifika innehåll som använts. Med det sagt delar olika pedofiljägarnätverk liknande typ av

23



innehåll då de bedriver samma slags arbete, vilket gör att denna studie kan upprepas baserat på
innehåll från andra pedofiljägarnätverk och sannolikt generera ett liknande resultat.

I studien användes tre pedofiljägarnätverk. Generaliserbarhet är ofta inte det mest
centrala i kvalitativa studier eftersom generaliserbarhet handlar om huruvida det är möjligt att
applicera resultaten från en del av en population, till hela populationen. Däremot stärks den här
studiens generaliserbarhet genom applicering av forskning kring pedofiljakt och konsekvenser för
barn som blivit utsatta sexuellt. En vanlig oro gällande fallstudier är att generaliserbarhet av
resultat är svårt att uppnå och att komplexiteten i blandning av olika sorters digitalt innehåll
påverkar generaliserbarhet. Yin (2003, s. 10) besvarar detta ställningstagande genom att påstå att
resultat av fallstudier är generaliserbart när det kommer till teoretiska påståenden snarare än
universal generaliserbarhet. Yin menar alltså att generaliserbarhet går att uppnå av fallstudier då
avsikten är att generalisera teorier. I stället för statistisk generaliserbarhet uppnås i analytisk
generaliserbarhet.

Att vårt urval var litet innebar även en begränsning i validitet, vilket är ett vanligt problem
hos fallstudier (Padgett, 2017, s. 213). Bryman (2011, s. 353) beskriver hur innehåll från få källor
kan anses begränsande. Detta motarbetar studien genom att flera nätverk har valdes för att öka
reliabiliteten av studiens resultat. Sammanfattningsvis kan sägas att val av analysmetod samt val av
innehåll skedde med kvalitetskriterierna i åtanke och anpassades därefter.

I den här studien fanns inte möjlighet att intervjua barn då svårigheter kan uppstå med
barn som målgrupp. Att intervjua barn i en utsatt situation om sina erfarenheter kräver
kompetens vi som har gjort den här studien inte besitter. Barns egna perspektiv hade varit
fördelaktigt för att förstå konsekvenser för barn som blivit utsatta för grooming och vi har
därmed i stället använt forskning om och med barn för att i möjligaste mån kompensera för
detta.

4.5 ETISKA ÖVERVÄGANDEN

Pedofiljägarnätverken namngavs inte för att skydda identiteter till uthängda misstänkta förövare
samt anhöriga och eventuella barn som kommit i kontakt med de uthängda. Namngavs nätverken
skulle denna information vara mer lättåtkomlig. Ett begränsat antal pedofiljägarnätverk i Sverige
och i Norge utgör en möjlighet att hitta vilka nätverk som innehåll hämtats från, men i och med
att de inte namngavs krävs en stor ansträngning för att hitta det specifika innehåll som användes
samt därigenom identiteterna på personerna som förekommer i innehållet. I presentationen av
innehåll anonymiserades information som kunde identifiera enskilda personer som ytterligare ett
steg för att förhindra att identiteter ska röjs. Större stycken text som skulle kunna vara
återsökningsbara begränsades.

Dessa steg var även ämnade att skydda pedofiljägarna. Studien värnar om deras identiteter
genom att nätverken inte namngavs. Pedofiljägarnätverken granskades i stort i stället för att
fokusera på enskilda individer inom nätverken. På detta sätt minskades risken att studien
uppfattas som personlig kritik eller kunna anses vara förtal. Chattloggar transkriberas även för att
undvika bildsökning och därmed möjlighet till att hitta det specifika pedofiljägarnätverk som
publicerat innehållet.

Studien tydlig med att inte hänvisa till uthängda personer som förövare då de vid
tidpunkten för exponering inte fått en fällande dom och därmed inte kan ses som bevisat skyldiga
till brott. Det förekom att dessa personer benämndes på detta sätt men då tydliggjordes att det
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var utifrån pedofiljägarnätverkens perspektiv. I stället hänvisades de till som misstänkta förövare
för att förtydliga att de vid tidpunkten för konfrontationerna inte hade blivit dömda för brott.

4.6 KODNING

Efter genomläsning kodades innehåll utifrån studiens intresse för barns upplevelser från
pedofiljakt. Kodningen var induktiv då genom läsning av innehållet fanns koder och därigenom
framkom sex teman. Dessa teman var relevanta för att undersökningen om pedofiljakt kan
komma att ha konsekvenser för barn som blivit utsatta för grooming då de lyfter åsikter och
attityder hos både pedofiljägarnätverk samt de personer som tar del av och kommenterar
innehållet som delas. De sex temana var följande:

● Bild av grooming
● Ansvar vid grooming
● Bild av utsatta barn
● Bild av misstänkta förövare
● Konsekvenser av uthängning
● Uppmuntran till deltagande

För att illustrera studiens kodningsprocess presenteras exempel i en tabell i bilaga 1.
Enheter för analys var utdrag ur filmklipp från konfrontationer med förövare samt andra

filmklipp där pedofiljägarnätverken talar direkt till sina följare. Citaten är indelade efter de teman
som har framkommit ur kodningen av innehållet. I bilaga 1 används förkortningarna PJ för
pedofiljägare, MF för misstänkt förövare, FP för fejkprofil och K för kommentar skriven om
innehållet. Citaten är tematiskt ordnade och kommer från olika filmklipp. De är alltså inte
sorterade efter vilket filmklipp de hämtats från. Resterande innehåll som används i studien har
kodats på liknande sätt och tematiseras som ovan. Innehållet presenteras i avsnitt 5.2 - 5.7, indelat
i tillhörande tema, under avsnittet med samma namn. Förkortningarna i bilaga 1 används för att
beskriva vilken sorts innehåll citatet kommer från. För att underlätta för läsaren, är citaten
numrerade med en siffra inom hakparentes.

5. RESULTAT
En mängd innehåll som de tre pedofiljägarnätverken publicerat i sina kanaler studerades.
Nätverken publicerar olika sorters innehåll. Resultatet innehåller beskrivningar av det som står
eller som sägs, i kombination med direkta citat för att illustrera. Analys av innehåll presenteras i
ett eget avsnitt. I detta kapitel presenteras resultat och i följande kapitel presenteras analys. Värt
att notera är det faktum att i allt innehåll som studien tog del av, utgav sig pedofiljägarnätverken
genom sin fejkprofil för att vara en flicka som är 13 eller 14 år. Detta är passande då detta enligt
Livingstone är åldern då de flesta barn gör sin debut på internet. De misstänkta förövarna var
alltid män och deras åldrar varierade stort.

Med uttrycket ”bild av” åsyftas hur grooming, utsatta barn och misstänkta förövare
speglas av pedofiljägarnätverken, samt hur läsare av det publicerade innehållet kan tänkas tolka
skildringarna. Detta är mer en lämplig rubrik i analysen då ”syn på” var mer begränsad i och med
att läsarens tolkning av innehållet utelämnas. För studiens ändamål är ”bild av” mer omfattande
och därav mer lämpligt.
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5.1 SKILLNADER OCH LIKHETER MELLAN NÄTVERKEN

Under granskningen fanns att nätverken hittade de misstänkta förövarna antingen genom
inskickade tips eller genom att skapa chattprofiler och låtsas vara barn i olika chattgrupper som
var till för barn, men där det även förekom att vuxna män skapade konton för att ta kontakt med
barn. Därefter skiljde sig pedofiljägarnätverkens arbete åt. Ett nätverk arbetade för att den
misstänkte skulle kunna åtalas och detta gjordes genom att konfrontera den misstänkta förövaren
och försöka bevisa kopplingen mellan denne och chattprofilen som användes för att stämma
möte med barn i sexuellt syfte. Bevis samlades in dessförinnan i form av chattloggar mellan den
misstänkte förövaren och riktiga barn. Detta nätverk hade kontakt med polisen sedan innan och
mötte polisen på plats enligt överenskommelse. Allt anonymiserades. Ett annat
pedofiljägarnätverk anonymiserade alla den misstänkes personliga uppgifter men arbetade,
förutom för att väcka åtal, genom att kontakta dennes arbete, vänner och familj och berättade om
det bevis denne hade emot sig. Det här nätverket ringde polisen på plats. Det sista nätverket
ringde sällan polisen utan lade ut den misstänktes personliga uppgifter för alla att se, samt
kontaktade familj. Först i efterhand kontaktade detta nätverk polisen och lämnade in chattloggar
och filmklipp från konfrontationen som eventuellt bevismaterial.

I innehållet som pedofiljägarnätverken publicerade benämndes de misstänkta förövarna
som pedofiler eftersom de trott att de haft kontakt med ett barn. Vid direkta citat används pedofil
av nätverken och kommentarer ibland för att beskriva de misstänkta förövarna. Gällande
fejkprofilerna kan sägas att dessa benämndes som barn, både av pedofiljägarna, av de misstänkta
förövarna och i kommentarerna. Liksom med de misstänkta förövarna, berodde detta på att
fejkprofilen utgett sig för att vara ett barn, som den misstänkte förövaren haft som intention att
träffa. Därmed är vid citat av sådant som sägs om fejkprofilen ”barn” som begreppet som
används, då konfrontationen byggde på att den misstänkte förövaren trodde sig ha stämt träff
med ett barn. ”Barnet” var i citaten inte ett verkligt barn, utan syftade på fejkprofilen.

5.2 BILD AV GROOMING

Grooming presenterades i samtliga typer av innehåll som något otillåtet och hemskt, men att det
är väldigt vanligt. I citat 1 beskrev en pedofiljägare hur vanligt det är.

PJ: När ni blir groomade, inte om utan när, så, va gör
man då? [1]

Pedofiljägaren gav intrycket av att alla barn kommer att bli groomade och att barnen då ska vända
sig till pedofiljägarens nätverk och berätta om det. I citat 2 nedan beskrev en kommentar samma
uppfattning. Sammantaget kan citat 1 och 2 sägas beskriva att grooming är något som kan, och
till och med kommer, drabba alla barn.

K: Det här arbetet räddar liv! Överallt våldtas, förnedras;
misshandlas och mördas små oskyldiga flickor och
pojkar. Jag har vigt mitt hela liv åt att försöka hjälpa och
rädda så många det går. Vi behöver lagändringar igår. [2]
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Kommentar 2 beskrev vidare att grooming innefattar både misshandel och mord, och att
pedofiljägarnätverken därmed räddar liv när de arbetar för att förhindra grooming och hjälpa
barn som blivit utsatta för det. Denne beskrev därtill att groomingen och dess konsekvenser
beror på brister i lagstiftning, det vill säga att det har samhälleliga skäl.

K: Inget barn ska behöva bli utsatt för deras vidriga
böjelser och det finns inga som helst anledningar att till
att skiten inte ska uti ljuset och upptill full beskådan. [...]
Det enda som gäller är att vara helt skoningslös. [3]

Det som kommentar 3 beskrev är att grooming innefattar ”vidriga böjelser” som inget barn ska
behöva bli utsatt för, och att det brukar pågå utan omgivningens vetskap. Att omgivningen får
veta beskrevs av kommentaren som en lämplig bestraffning, och den bestraffningen ska vara
”skoningslös”. Det är ytterligare ett exempel på att grooming sågs som något oerhört hemskt.

PJ: -Men vad är konsekvenserna för barn som blir
utsatta för övergrepp?
MF: -Barnen. Barnen. Jag förstå att det blir
konsekvenser för barnen.
PJ: -Vad är konsekvenserna för barn? Förstår du det?
MF: -Ja, det förstå jag.
PJ: -Vad blir det för konsekvenser för barn?
MF: -Det blir psykiska och alla möjliga.
PJ: -Psykiska och alla möjliga? Okej. Såna som du är
orsaken till att barn tar livet av sig. När de blir vuxna så
försöker de ta sina liv. Förstår du inte det? [4]

I citat 4 pratade en pedofiljägare med en misstänkt förövare och beskrev konsekvenserna som
groomingen leder till, för att få förövaren att förstå att grooming är så pass hemskt att det kan
leda till att ett barn tar sitt liv. Citat 5 var av liknande, förklarande karaktär:

PJ: -Men du förstår, alltså är man under 15 år så är det
våldtäkt mot barn. Oavsett vad [barnet] skriver. [5]

Pedofiljägaren beskrev vilken sorts brott det rör sig om vid samlag med ett barn under 15 år, och
att det är så även om barnet ger sitt medgivande. Pedofiljägaren talade till den misstänkte
förövaren som att han inte visste detta, vilket kan tolkas som att pedofiljägaren anser att om den
misstänkte förövaren hade vetat om det, hade han inte groomat barnet.

Ett vanligt inslag i konfrontationerna av de misstänkta förövarna var att pedofiljägaren
läste upp olika delar av konversationen fejkprofilen haft med den misstänkte förövaren, främst de
delar där den misstänkte förövaren beskrev vad han vill göra med barnet. I citat 6 beskrev
pedofiljägaren sin syn på konversationen med fejkprofilen.

PJ: Det är en hemsk chattlogg du har, den är vidrig.
MF: Ja, det är den säkert. [6]
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Den misstänkte förövaren avsade sig ansvar för chattloggen genom att framstå som ovetande om
vad den innehöll. Den sortens uttalanden lade inte pedofiljägarna någon vikt vid, något som
bland annat skedde i citat 7.

PJ: Jag kommer att polisanmäla dig, det här är inte okej.
MF: Ja, det gör du rätt i, det är bra gjort av dig. [7]

Det var vanligt förekommande att den misstänkte förövaren nekade till anklagelserna, och då
förklarade pedofiljägarna att de visste att den misstänkte förövaren hade utsatt ett barn för
grooming även om denne sade sig inte ha gjort det. Citat 7 är ett exempel på det.

5.3 ANSVAR VID GROOMING

Pedofiljägarnätverken tydliggjorde i ett flertal videoklipp och i konfrontationer med de misstänkta
förövarna att det aldrig var barnet som bar ansvaret för grooming, utan att det ansvaret alltid ålåg
förövaren. På så vis försvarade pedofiljägarnätverken barnen.

PJ: -Tänk på att även om ni har pratat med dom själva så är
det inte erat fel. Nej. Skammen ska ligga hos förövaren.
Skammen ska ligga hos den personen som har skickar
[dickpics] och har groomat er. Ni behöver aldrig va oroliga
för att ni har gjort fel, aldrig någonsin. Det är aldrig barns
fel. Våga prata med de vuxna. Våga berätta vad ni har varit
med om. [8]

I citat 8 beskrev pedofiljägaren att det aldrig var barnets fel oavsett vad barnet skrivit till
förövaren, och pedofiljägaren sade att barnet därmed alltid borde våga berätta om sina
upplevelser för vuxna. Pedofiljägaren förtydligade för männen de ertappade samt publiken som
ser på filmklippen att sexuella relationer med ett barn under 15 år var övergrepp och våldtäkt, och
detta oavsett om barnet sagt ja och varit drivande.

PJ: -Du har ju skrivit precis vad du vill göra med [barnet].
MF: -Ja [barnet] var väldigt, yttra sig ju också vad hon ville
ju.
PJ: -Jaha, det är hennes fel? [9]

Citat 9 är ett exempel på hur inget av nätverken uppvisade i något slags innehåll att skulden skulle
kunna vara delad mellan barn och förövare. I stället upprepades gång på gång hur grooming och
övergrepp aldrig var barns ansvar att förhindra. I konversationer om barn som upplevt övergrepp
speglades de aldrig på något sätt som drivande och i filmklippen från konfrontationerna beskrevs
de som offer. Vid ett av få tillfällen bland filmklippen när den misstänkta förövaren ifrågasattes
försökte denne försvara sig själv genom att påpeka att fejkprofilen var drivande i den sexuella
kontakten.

I vissa fall försökte den misstänkta förövaren överföra skulden till fejkprofilen, men det
slogs ned direkt. Det var mycket vanligare att barnen i filmklippen speglades som helt inaktiva i
groomingen men här påmindes tittaren om att även om barnet skulle vara drivande hade denne
ändå har blivit utsatt. Pedofiljägarna lät inte barnet dela den förövarens skuld.
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5.4 BILD AV UTSATTA BARN

Det första som kan sägas är att pedofiljägarnätverkens syn på barn som blivit utsatta för
grooming visades på två sätt, genom hur de pratade om barnen i alla filmklipp och genom sättet
de skrev med de misstänkta förövarna.

När nätverken pratade om barnen, beskrev de dem som oskyldiga offer som inte visste
sitt eget bästa. Uttryck som ”bara ett litet barn” var vanligt när pedofiljägarnätverken pratade om
barnen. De beskrev vidare att barnen kommer att få livslånga konsekvenser av groomingen och
att det var den misstänkte förövarens fel. Det är citat 10 och 11 exempel på.

PJ: -Du hade tänkt skapa trauman för livet [för barnet] med
din lilla snorre där [10]

PJ: -Hade det fått dig att må bra då, att veta att nu ska [du]
ut och förstöra livet för ett barn här? [11]

Här beskrevs långvarigt psykiskt lidande vara en direkt konsekvens av groomingen, som
förövaren hade ämnat utsatta ett barn för när han stämt träff med fejkprofilen.
Pedofiljägarnätverkens bild var alltså att barn som blivit utsatta för grooming mår psykiskt dåligt
under en stor del av sina liv.

Synen på de utsatta barnen som offer porträtteras även i vissa kommentarer under
pedofiljägarnätverken. Detta bland annat i citat 12.

K: [...] sårbara ungdomar på nätet som söker bekräftelse
(eller vad det nu kan vara) borde ju fångas upp av välvilliga
människor som kan stödja [...] [12]

De utsatta barnen beskrevs här som sårbara och att ett behov av bekräftelse var anledningen till
att denne blivit utsatt för grooming. Kommentaren beskrev också att barnen var i behov av hjälp
och stöd utifrån, i stället för att befinna sig på internet.

Den andra delen av hur pedofiljägarnätverken beskrev barn, återfanns i chattloggarna.
Syftet med kontakten mellan fejkprofilen och den misstänkte förövaren, att den misstänkte
förövaren ska tro att han har kontakt med ett barn, syns i sättet pedofiljägarnätverken skriver
genom sin fejkprofil. Detta yttrade sig bland annat genom stavfel och grammatiska fel.

FP: Söker någon äldre för orgasm äldsta jag varit med är 33
men ingen lyckats är 14 och verkligen sugen att få en bor i
[bostadsområde och gatunamn] du? [13]

I citat 13 komprimeras olika sorters information där den påstått 14-åriga flickan beskriver hur
gammal hon är, vilka erfarenheter hon har och vad hon söker. Liknande erfarenheter beskrevs i
många chattloggar. I vissa chattloggar beskriver fejkprofilen mer uttryckligen sina erfarenheter.

FP: [...] jag tog den i munnen sen så sa han bara att om jag
ville prova riktigt i stället och så gjorde vi det, sen blödde jag
liksom och då slutade vi typ. [14]
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Gemensamt för i stort sett samtliga chattloggar var att fejkprofilen hade erfarenheter av sexuella
kontakter med vuxna män, och ville ha det igen. Inte i någon chattlogg visade fejkprofilen
motvilja eller sa nej till att ses för att ha samlag.

Fejkprofilen visade i allmänhet ingen motvilja i konversationerna. I många av
chattloggarna skickarde den misstänkte förövaren bilder på sig själv och även på sitt könsorgan,
vilket fejkprofilen inte motsatte sig. Fejkprofilen svarade vanligen helt kort ”wow” eller ”vad fin
du är” när den misstänkte förövaren delade en bild på sig själv eller på sitt könsorgan.

Det var vanligt att den misstänkte förövaren uttryckligen skrev vilka sexuella handlingar
han ville utföra mot fejkprofilen följt av en fråga om huruvida fejkprofilen ansåg det vara sexuellt
upphetsande att höra. Även där svarade fejkprofilen jakande, ofta med ord som ”hihi” i slutet av
meningen. I vissa chattloggar skickade även fejkprofilen en bild som skulle föreställa henne själv.
Dessa bilder är censurerade i chattloggarna, varför det inte går att se vad bilderna föreställer. I ett
par chattloggar var det fejkprofilen som först bed om bilder på den misstänkte förövaren.

FP: Du! Om du e real så vet jag att du kan pilla [på
könsorganet] så jag lajkar o se det [15]

Fejkprofilen uttryckte även en medvetenhet om att en sexuell kontakt mellan en vuxen och ett
barn är olaglig, exempelvis i citat 16, där fejkprofilen själv tog initiativ till att hemlighålla
kontakten.

FP: Jo det vet jag ju [att det är olagligt] men man kanske inte
måste berätta för alla man känner liksom, man får hålla det
som en hemlis [16]

Sammantaget kan alltså sägas att fejkprofilen var förhållandevis aktiv i kontakten med de
misstänkta förövarna och inte visade motvilja eller sa nej till de misstänkta förövarnas förslag.
Detta samtidigt som pedofiljägarnätverken och dess kommentarer beskrev barn som blivit utsatta
för grooming som offer som skulle komma att må dåligt under en stor del av sina liv.

5.5 BILD AV MISSTÄNKTA FÖRÖVARE

De misstänkta förövarna beskrevs i negativa ordalag, ofta med inslag av grova ord och
svordomar. I vissa fall förlöjligades de misstänkta förövarna på olika sätt.

PJ: -Vilken riktig karl du är, vilken man, du äcklar mig [17]

Citat 17 är ett exempel på hur pedofiljägarna talade till de misstänkta förövarna och vilken syn de
hade på dem. Pedofiljägaren beskrev en stark illvilja mot den misstänkte förövaren.
Pedofiljägarna berättade vanligen för de misstänkta förövarna varför den misstänkte kommit till
platsen, vad denne tänkt göra, och att denne var en person som förgriper sig på barn.

MF: -Hon sa att hon var femton.
PJ: -Nej, det sa hon inte. Du har haft kontakt med henne
sedan hon var tretton år. [18]
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I citat 18 dementerade den misstänkte förövaren anklagelserna och försökte argumentera för att
barnet han trodde att han skulle träffa var äldre än 15 år. Pedofiljägaren skrattade då åt honom. I
samband med det försökte den misstänkte förövaren lämna platsen. Pedofiljägaren sprang efter
honom och filmar. På samma sätt hände det vid upprepade tillfällen att misstänkta förövare
försökte undvika pedofiljägaren, som då jagade efter denne.

PJ: -Du behöver inte springa, vi har redan [bevis], det
hjälper inte. [19]

PJ: -Du verkar inte ha sprungit på flera år, du behöver inte
springa nu. [20]

I citat 19 och 20 sprang pedofiljägaren efter den misstänkte förövaren och förklarade samtidigt
för honom att han inte kan frånsäga sig sina anklagelser då pedofiljägarnätverken har bevis i form
av de meddelanden den misstänkte förövaren skickat till fejkprofilen. Då de flesta möten skedde
på offentliga platser, fanns det vanligen människor i närheten som både såg de misstänkta
förövarna springa, och hörde vad pedofiljägarna ropade efter dem.

Vissa pedofiljägarnätverk var mer aggressiva, snarare än förlöjligande, i sitt sätt att prata
med de misstänkta förövarna. Dessa nätverk bemötte de misstänkta förövarna med svordomar
eller hot. Det förekommer i citat 21.

PJ: -Har du barn själv?
MF: -Nej.
PJ: -Okej.
MF: -Eller ja, två stycken. [...]
PJ: -[...] Och hur hade du känt om någon hade skrivit sådana
här saker till dem när de var i 12-årsåldern?
MF: -Jag tror jag skulle ha blivit jävligt förbannad, men-
PJ: -Och vad hade du gjort-, vad hade du velat göra mot den
personen? Vad hade han förtjänat, som behandlar dina barn
på det sättet?
MF: -Slagit ihjäl [honom].
PJ: -Okej, så vad tycker du vi borde göra med dig då? [21]

Här lät pedofiljägaren den misstänkte förövaren själv berätta att han skulle vilja döda den som
utsätter hans egna barn för grooming. Budskapet pedofiljägaren ville få fram är att den
misstänkte förövaren förtjänar samma sorts bestraffning som han anser att den som utsätter hans
egna barn för grooming skulle förtjäna.

Genom att tala till de misstänkta förövarna på det sättet, ansåg sig pedofiljägarna vara i
överläge. De nämnde ofta chattloggarna som tillräckliga bevis för att den misstänkte förövaren
inte skulle kunna försvara sig. I chattloggarna beskrev de misstänkta förövarna vad de ville göra
med fejkprofilen, i tron om att fejkprofilen var ett barn. Vissa av beskrivningarna var grafiska.

MF: När jag har knullat dig bakifrån så ska du rida mig och
jag tar tag i din porriga lilla rumpa så att jag kan trycka
kuken djupt i din trånga blöta lilla fitta [22]
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Sättet den misstänkte förövaren skrev på indikerade att han fann konversationen sexuellt
upphetsande, särskilt då meddelanden likt citat 22 ofta följs av att den misstänkte förövaren
skickade en bild eller ett filmklipp där han onanerade. Det är den sortens sexuella meddelanden
och bilder som utgjorde det bevisinnehåll pedofiljägarnätverken använde sig av vid sina
konfrontationer. Vissa av de misstänkta förövarna fortsatte att neka när pedofiljägaren läste upp
de meddelanden den misstänkte förövaren hart skickat, medan andra erkände meddelandena och
visade sig ångerfulla.

I kommentarsfälten speglades en liknande syn på de misstänkta förövarna. Citat 23 är ett
exempel på det, som även exemplifierar uppfattningen att konfrontationen kan få konsekvenser
som den misstänkte förövaren förtjänar.

K: Du är utskämd för evigt nu ditt missfoster, välkommen
till ditt nya liv där ALLA vet att du är ett pervo. Ge fan i
barnen i framtiden så slipper du sådana ”otrevliga”
konfrontationer ditt vidriga pedofiläckel! [23]

Sammantaget kan sägas att de misstänkta förövarna beskrevs i starka negativa ordalag, ofta med
svordomar och grovt språk och som förtjänta av bestraffning. Både bland pedofiljägare och i
kommentarer åsyftades ibland de misstänkta förövarna som sjuka och uppmanades att söka hjälp,
men då i en förolämpande ton snarare än med oro och sympati.

5.6 KONSEKVENSER AV UTHÄNGNING

Samtliga pedofiljägarnätverk berättade för de misstänkta förövarna att all information om dem
och de meddelanden de skickat till fejkprofilen i tron om att denne var ett barn, skulle delas i
pedofiljägarnätverkens sociala kanaler. Det reagerade de misstänkta förövarna olika på.

PJ: -Ja, men vet du vad? Det här kommer jag meddela din
fru.
MF: -Ja. Nej. Gör inte det. Det kommer gå åt helvete.
PJ: -Jodå. Jo, jo. Ja, men du, vet du vad? Det går åt helvete
när man söker efter barn i sexuellt syfte. Det går åt helvete.
[...]
MF: -Nej. Nej. Nej. Nej. [Att söka kontakt med barn i
sexuellt syfte] är absolut inte tillåtet. Snälla lägg inte ut det
här. Det kommer gå åt helvete med frugan. Hon… Och det
blir en skilsmässa och hela… Massor med saker… Hela
skiten… Nej. [Lägger ansiktet i händerna och vaggar fram
och tillbaka].
[...]
MF: -Lägg inte ut det här snälla. Det kommer gå åt helvete
för mig med frugan.
PJ: -Vet du vad? Vi bryr oss om barnen. [24]

I citat 24 blev den misstänkte förövaren mycket obekväm och bad pedofiljägarnätverken att inte
dela innehållet med anledning av de konsekvenser som skulle uppstå, i synnerhet om hans hustru
skulle ta del av det. Pedofiljägarnätverken delade sedan sitt innehåll trots att de misstänkta
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förövarna bad dem att inte göra det, då de såg en uthängning som en del av den bestraffning de
ansåg att de misstänkta förövarna förtjänade.

Uppfattningen att den misstänkte förövarens anhöriga kommer att drabbas av negativa
konsekvenser av uthängningen, beskrevs även i kommentarsfältet.

K: Å den som förstört deras liv fullständigt är ett svin som
sätter kåtkuken i första(yngsta?) hand och sin familj i
andrahand, jag lider med dom o sänder mina tankar till
dessa stackare och sänder även mina värsta tankar till
jubel-idioten. [25]

Det är tydligt i citat 25 att uppfattningen var att den misstänkte förövaren förtjänade
konsekvenserna av att bli uthängd, medan dennes anhöriga inte gjorde det, men skulle komma att
drabbas ändå. Det beskrevs som ett sätt på vilket den misstänkte förövarens beteende skadade
dennes egen familj.

5.7 UPPMUNTRAN TILL DELTAGANDE

Pedofiljägarnätverket bjöd in barn att delta i arbetet genom att dela innehållet som nätverket ville
sprida. Detta innehåll bestod av filmklipp på konfrontationer av misstänkta förövare samt
chattloggar med grafiskt innehåll och konversationer av sexuell karaktär. Pedofiljägarnätverket
bjöd även in barnen att dela med sig om sina upplevelser av grooming och sexuellt ofredande i
form av nakenbilder till nätverket. I citat 26 pratade en pedofiljägare direkt till sina följare i sociala
medier.

PJ: -Hej alla barn och vuxna! Ni får gärna dela [eget
pedofiljägarnätverks innehåll] som vanligt och öh, har ni
tips som ni vill skicka till oss [...] om ni har blivit
groomade eller om ni fått dickpics eller vad det nu kan va
för nåt, skicka gärna det till oss på [mailadress]! [26]

Det fanns ett antal filmklipp som liknade detta, där pedofiljägarnätverken beskrev vikten av att
barn som blivit utsatta för grooming hör av sig till nätverken så att de kan hjälpa till i form av en
konfrontation. Pedofiljägarnätverken utlovade också att hjälpa till vid en polisanmälan.

6. ANALYS
I det här kapitlet följer en analys av resultatet. Kapitlet är indelat i fyra avsnitt som skiljer sig från
temana i resultatet då analysen krävde avsnitt som var anpassade till studiens syfte och
frågeställningar. Dessa namngavs baserat på den bild och de uppfattningar som
pedofiljägarnätverken i sitt innehåll ger till den som tar del av innehållet, vilket under
kodningsprocessen visade sig mest intressant för studien. Dessa fyra avsnitt är: bild av grooming,
bild av utsatta barn, bild av förövare och bild av socialtjänsten.
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6.1 BILD AV GROOMING

Känslor av skuld och skam är vanligt förekommande bland barn som blivit utsatta för grooming.
Barnen skäms över och kan känna ett ansvar i det som har hänt. Det är dock inte alltid ett barn
själv är bekant med begreppet och det kan tänkas att ett barn i den situationen får sitt första möte
med begreppet när denne ser pedofilägarnätverken använda det (Plummer, 2018).
Pedofiljägarnätverken sätter då ord på något som barnet skäms över och inte vill att någon ska få
veta, vilket kan liknas vid hur Goffman (2020, s. 75) beskriver en misskreditabel person som inte
vill att den egna föreställda bristen blir känd för omgivningen. I relation till grooming innebär det
att barnet gör allt för att passera - ingen, varken kamrater eller föräldrar, ska få veta att barnet har
varit med om något som är stigmatiserat. Groomingen kan därmed tolkas som en stigmasymbol,
som barnet befarar skulle påverka omgivningens syn på hen i en negativ bemärkelse. Stigmat får
större betydelse och blir mer centralt i barnets liv om det blir känt för omgivningen. Finkelhor
och Browne drar direkta kopplingar till omgivningens reaktioner och attityder kring sexuella
övergrepp och barns upplevda stigmatisering då omgivningens reaktioner till detta färgar barnens
bild av sig själva.

Det är lätt att som en person som inte blivit utsatt för grooming ta för givet att ett utsatt
barn har kännedom om att grooming är fel, men faktum är att det inte är alla barn som vet det.
Plummers studie (2018) visar att vissa barn av olika skäl inte delar den samhälleliga uppfattningen
att förövaren gjort fel. Det kan antingen bero på att förövaren har normaliserat det genom att,
exempelvis, skicka sexuella filmer till barnet för att visa att det inte är onormalt att som barn delta
i sexuella aktiviteter med en vuxen, eller helt enkelt på att ingen har upplyst barnet om att det
enligt samhällets normer inte skulle vara normalt. Enligt den traumageniska dynamiska modellen
skapas traumatisk sexualisering hos barn när de blir sexualiserade i ett för tidigt
utvecklingsstadium. Dynamiken svek spelar även en roll här då barn först förstår att de blivit
utsatta för något skamligt känner sig svikna av förövaren då en relation mellan barn och förövare
byggts upp. Trauma uppstår i sveket och är även applicerbart på grooming då
relationsuppbyggnad spelar en stor roll i grooming av barn. Pedofiljägarnätverken beskriver
groomingen som fruktansvärd och så pass oacceptabel att den bestraffning som förövarna
förtjänar saknar gränser. Att som barn med erfarenheter av grooming se pedofiljägarnätverken
beskriva grooming på detta sätt, samt läsa kommentarer skrivna av personer som håller med, kan
därmed leda till starka reaktioner som kan orsaka en stress som Goffman (2020, s. 83) beskriver
hos misskreditabla personer.

Det kan alltså tänkas att ett barn som har blivit utsatt för grooming och som inte berättat
om det för någon på grund av skam- och skuldkänslor, tillsammans med sina kamrater tar del av
innehåll där ett pedofiljägarnätverk beskriver det som regel snarare än undantag att ett barn får
bilder av könsorgan skickade till sig. Efter att kamratgruppen fått information om detta, finns två
tänkbara två scenarier. Det första är att barnen rynkar på näsan och avfärdar det som
motbjudande, vilket spär på det utsatta barnets syn på det upplevda övergreppet som skamligt
och ökar barnets känsla av skam och gör det ännu svårare för barnet att berätta om övergreppet.
Goffman (2020, s. 91) beskriver dock att kännedom om en persons stigma sällan är en anledning
till att omgivningen, som känner personen väl, stöter bort denne. Detta eftersom omgivningen
har kännedom om många av personens andra egenskaper, och stigmat förefaller spela mindre
roll. I den traumageniska dynamiska modellen skapas trauma när barn känner sig svikna av
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reaktioner från sin omgivning, både om de blir misstrodda eller attityder kring sexuella övergrepp
målar barn som blivit utsatta som trasiga.

Ett andra scenario som kan tänkas inträffa som en konsekvens av att många barn tar del
av innehållet som pedofiljägarnätverken delar, är att grooming normaliseras. Att grooming, både
av pedofiljägarnätverken och i förlängningen även av barn, ses som något förväntat, kan givetvis
underlätta för ett utsatt barn. Men det kan också få negativa konsekvenser. McElvaney (2019)
beskriver att om barnet upplever att omgivningen ser grooming som vanligt förekommande,
försenar det ett berättande ytterligare. Då ett berättande av sina upplevelser är en viktig del i
återhämtnings- och bearbetningsprocessen hos barn som blivit utsatta för grooming, påverkar det
barnets läkeprocess påtagligt (Briken & Schoon, 2021).

Finkelhor och Browne beskriver att barn som upplevt sexuella övergrepp ofta känner sig
isolerade och därmed dras mot mer stigmatiserade samhällsnivåer vilket kan resultera i
riskbeteenden. Den stigmatiserande dynamiken visar även på att stigmatisering av barn som blivit
utsatta för sexuella övergrepp kan öka i och med att övergreppen hålls hemliga. Detta för att
stigmatisering resulterar i en känsla av att vara avvikande på grund av den felaktiga tron att ingen
annan har liknande upplevelser och att personen själv kommer att bli avvisad av övriga i
samhället. Om barn däremot får kännedom om att andra barn har liknande upplevelser kan den
upplevda stigmatiseringen mildras. Därigenom kan tänkas att spridning av pedofiljägarnätverks
arbete leder till att vissa barn känner sig mindre ensamma och därför mindre stigmatiserade.

6.2 BILD AV UTSATTA BARN

Pedofiljägarnätverken beskriver barn som har blivit utsatta för grooming på två sätt - genom hur
de pratar om barnen i sina filmklipp, samt genom hur och vad de skriver i chattloggarna.
Sammantaget kan sägas att barnen beskrivs som försvarslösa offer i behov av mer hjälp än
samhället kan erbjuda dem. Under sina konfrontationer med de misstänkta förövarna beskriver
pedofiljägarna att gärningen männen tänkt begå mot ett barn skulle förstöra barnens liv för alltid,
och gärningen beskrivs som ett trauma. Genom läsning om pedofiljägarnätverkens samt
kommentarernas uppfattning att barns liv förstörs efter övergrepp kan barn uppleva ytterligare
traumatisering, genom att denne läser andras uppfattning om sig själv som trasig. Detta förklaras
genom dynamiken stigmatisering då detta förstärks av omgivningens attityder kring barn som blir
utsatta för grooming.

Pedofiljägarnätverken menar att det är en omöjlighet att som barn känna sexuell
attraktion mot en vuxen och de beskriver att det är befängt av männen att ha uppfattningen att
hans känslor för barnet är ömsesidiga. Sammantaget beskriver pedofiljägarna i sina uttalanden en
tydlig och ensidig bild av ett barn som blivit utsatt för grooming. Denna uppmålning av barn som
helt inaktiva i grooming ignorerar det faktum att grooming ofta innefattar en
relationsuppbyggnad. Därigenom saknas aspekten av svek som Finkelhor och Browne lyfter i sin
traumageniska dynamiska modell. Sveket ökar traumatisering av barn och när denna aspekt
ignoreras kan barn som läser innehållet känna ytterligare skam när de tar del av bilden av barn
som helt inaktiva i groomingen.

Det kan alltså sägas att barn genom pedofiljägarnätverken tar del av samhällets normer
och då troligen inser att hen, som har erfarenheter av en sexuell kontakt med en vuxen, avviker
från normen om att ett barn inte ska ha haft det. Det kan genom tolkning av Goffmans teori om

35



stigma ge känslor av ovärdighet, underlägsenhet och otillräcklighet hos barnet (Goffman, 2020,
83).

Pedofiljägarnätverken beskriver att grooming är så pass vanligt att det är förväntat att
barn kommer att bli utsatta för det, samtidigt som de beskriver att det är onormalt att som barn
ha erfarenhet av det. Genom detta kan barnet inse att om denne skulle berätta om sina
erfarenheter skulle omgivningen inte reagera med så mycket förskräckelse som barnet trott.
Enligt Goffmans teori om stigma skulle man kunna säga att det stigmatiserade barnet samarbetar
med sin omgivning genom att utåt sett, sina egna erfarenheter till trots, hålla med om att det är
felaktigt och icke önskvärt att som barn ha erfarenheter av sexuell kontakt med en vuxen. Detta
eftersom denne vet att omgivningen om barnet delar den normativa uppfattningen inte skulle
göra stigmat till en så stor sak och kanske till och med hjälpa barnet att hemlighålla det. Barnet
vill passera och på så vis kan barnet fortsätta att hålla groomingen hemlig, vilket barnet kan inse
genom att ta del av pedofiljägarnas uppfattning om att det inte är normalt att ett barn har
erfarenheter av sexuell kontakt med en vuxen (Goffman, 2020, s. 43).

Detta leder ofrånkomligen diskussionen vidare in på de barn som, fram till att de sett
pedofiljägarnas åsikter, inte haft uppfattningen att den egna sexuella kontakten med en vuxen
varit onormal eller ”fel”. Att det förekommer, styrks av Plummers (2018) studie. De
manipulerande inslag som är karaktäristiska för grooming beskrivs för en del barn leda till att
barnet ser den sexuella kontakten som normal, och i vissa fall till och med gynnsam. Vid
grooming på internet förekommer det att barn ser förövaren som en vän som ger barnet
uppmärksamhet och beröm på ett sätt som barnet är i behov av. Barnet kanske inte upplever sig
ha farit illa av kontakten, vilket inte överensstämmer med pedofiljägarnätverkens beskrivning av
att alla barn upplever det vara fruktansvärt att ha sexuella konversationer med vuxna. Viktigt att
ha i åtanke här är att en av anledningarna till att grooming stigmatiseras, är för att det är olagligt
och straffbart för en vuxen att sexuellt närma sig ett barn. Förövaren stigmatiseras alltså på ett
annat sätt än vad barnen gör, varför förövarens stigma är en diskussion som inte hör hemma här.

Att som barn som blivit utsatt för grooming få höra att övergreppen förstör ens liv, kan
tänkas inge olika slags känslor beroende på barnets uppfattning av och inställning till sina
upplevelser. Givet är att pedofiljägarnätverken inte lämnar utrymme för den heterogenitet som
finns bland barn som blivit utsatta för grooming, utan alla dessa barn beskrivs komma att bli
påverkade på precis samma sätt och lidande i precis samma utsträckning. Det kan sägas att
pedofiljägarnätverken på detta sätt har reducerat barnen till brottsoffer, som har blivit utsatta för
något som otvivelaktigen kommer att ha en negativ påverkan på dem under en lång tid framöver.

Ytterligare en aspekt som är relevant här gällande groomingens heterogenitet, är det
Whittle et al. (2012) skriver om att tiden som groomingen pågår varierar stort beroende på vad
syftet är - är syftet en fysisk träff pågår groomingen en kortare tid, vilket är fallet i den kontakt
pedofiljägarnätverken har med de misstänkta förövarna. McElvaney (2019) kompletterar med att
säga att den grooming som pågår under en längre tid - det vill säga den där förövaren inte har
som syfte att träffa barnet fysiskt - kan leda till ett större trauma för barnet, varför
pedofiljägarnätverken kan sägas utelämna den sorts grooming som barnet kan fara mest illa av.

En annan aspekt värd att ta upp, är sättet pedofiljägarnätverken uttrycker sig i
konversationerna med de misstänkta förövarna. De skriver på ett sätt som inte är typiskt för en
vuxen, med stavfel och grammatiska misstag, vilket ger intrycket att deras uppfattning är att barn
skriver så. Gemensamt för i stort sett alla chattloggar, är att det är det påstådda barnet som är
drivande och som vill att ett möte ska ske. Det är av vikt att betona att pedofiljägarnätverkens mål
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med kontakten är att ett fysiskt möte ska äga rum, varför barnet som initiativtagare inte speglar
en autentisk bild av verkligheten. Därmed kan inte med säkerhet sägas att det är den bilden
pedofiljäganätverken har av hur barn skriver till vuxna, men det är ofrånkomligen den bilden som
ges till den som läser chattloggarna.

Det leder till frågan om hur ett barn med egna erfarenheter av grooming ställer sig till den
bild av barnen som pedofiljägarnätverken har. Pedofiljägarnätverkens bild är att barn som skriver
på ett sexuellt sätt till vuxna, följaktligen blir utsatt för grooming. Det kan rimligen väcka två
sorters tankar hos barn. För det första har forskning visat att en del barn som blivit utsatta för
grooming känner att det är deras fel, då de inte sagt nej till förövarens inviter eller förslag
(Plummer, 2018). Att pedofiljägarnätverken visar att den sortens meddelanden leder till
grooming, kan rimligen förstärka barnets känsla av att groomingen är dennes eget fel, vilket inte
blir konstruktivt för barnet. I många av pedofiljägarnätverkens konfrontationer av de misstänkta
förövarna berättar de för den misstänkte att grooming aldrig är barnets fel, oavsett vad eller hur
barnet skriver. Det kan rimligen vara till tröst för ett barn som har uppfattningen att denne själv
har ansvar i det inträffade.

Ett barn som har blivit utsatt för grooming men som inte skrivit meddelanden till
förövaren på det sätt som pedofiljägarnätverken gör, kan möjligen få funderingar om huruvida
det barnet har upplevt verkligen var grooming. Den sortens tankar och tvivel om sina egna
upplevelser har visat sig vara vanligt förekommande bland barn som blivit utsatta för grooming
och genom att ta del av pedofiljägarnas innehåll kan de tankarna förstärkas (Briken & Schoon,
2021). Samtidigt skulle applicering av teori om stigma här visa att barnet kan utveckla en
ambivalens. Barnet kan tänkas inse att andra barn skriver ”värre” saker än vad denne själv gjort, i
form av exempelvis ett mer sexuellt språk, vilket innebär att det finns andra barn som är mer
stigmatiserade än denne själv. På det sättet kan barnet ta avstånd från den stigmatiserade delen av
sig själv, det vill säga erfarenheterna av grooming, och anamma omgivningens negativa attityder
om barn som har erfarenheter av sexuella kontakter med vuxna. Det är ett sätt för barnet att,
enligt teorin om stigma, känna sig mindre stigmatiserad och närmare det normala.

En annan aspekt som kan få konsekvenser för barn som blivit utsatta för grooming, är att
pedofiljägarnätverken själva och de som kommenterar deras innehåll, beskriver barnen som offer.
Barnen beskrivs vara sårbara och utsatta och det är därför de råkar illa ut, vilket stöds av
forskning som visar att barn som känner sig ensamma och söker kontakt med andra på internet i
större utsträckning drabbas av grooming (Aitken et al., 2018), men som ett barn själv inte
nödvändigtvis håller med om. Särskilt inte de barn som, likt ovan nämnt, ser sig själva som
delaktiga i det inträffade, snarare än utsatta.

För barn att se pedofiljägarnätverkens skildring av barn som offer kan också verka som
ett stöd för de som blivit utsatta för grooming. I den traumageniska dynamiska modellen är
maktlöshet en viktig aspekt för traumatisering. Barn som möter negativa reaktioner från sin
omgivning, exempelvis om de blir misstrodda, kan känna sig maktlösa i sin utsatthet. Däremot
återtas makt om de i stället möter reaktioner som är positiva. Om barn tar del av
pedofiljägarnätverkens skildringar av barn utsatta för grooming som offer kan de därmed stärkas
i det medhåll som skapas och traumatisering minskar.
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6.3 BILD AV MISSTÄNKTA FÖRÖVARE

När pedofiljägarnätverken beskriver de misstänkta förövarna använder de sig av starka negativa
ord och beskriver att det de gjort är oförsvarligt och omöjligt att försonas för.
Pedofiljägarnätverken beskriver att ansvaret alltid är förövarens och att det bara är denne som
gjort fel. Det förekommer i ett flertal filmklipp att pedofiljägarnätverken berättar för den
misstänkte förövaren att alla former av sexuella handlingar mot barn är straffbara, vilket det
otvivelaktigen är. Intressant är att pedofiljägarnätverken inte på något sätt antyder att de
misstänkta förövarna skulle lida av någon form av psykisk sjukdom eller störning, trots att
pedofili förekommer i DSM-5. Pedofiljägarna använder enbart sina personliga, subjektiva åsikter
om de misstänkta förövarna (Briken et al., 2014).

Barnen som tar del av innehållet ges alltså uppfattningen att deras förövare skulle vara,
exempelvis, äckliga, vilket rimligen kan vara en lättnad för många barn. De manipulerande
inslagen i grooming innebär att förövaren på något sätt försöker att övertyga barnet att det som
sker är acceptabelt och inte på något sätt orimligt, och att som barn då få det bekräftat av
omgivningen att förövaren gör fel, kan rimligen vara en lättnad. Barnet har, utan att behöva
berätta om sina upplevelser, fått höra av vuxenvärlden att det som skett inte är dennes eget fel,
och att förövaren inte är en bra person. Pedofiljägarnas innehåll kan rimligen fungera som en
lättnad och ett slags erkännande av barnets lidande.

Detta är dock inte helt okomplicerat, eftersom barn, än en gång, är olika och grooming
skiljer sig åt från fall till fall. En del barn känner ingen ilska mot sin förövare. Det finns ingen
ensam förklaring till detta, men en aspekt kan vara att barnet och förövaren har byggt upp en
relation där barnet ser förövaren som en vän som tillfredsställer en avsaknad av uppmärksamhet
från omgivningen (McElvaney, 2019). Att då höra andra vuxna personer beskriva misstänkta
förövare i negativa ordalag och är det första gången barnet får höra det, kan det rimligen vara
obehagligt. Dynamiken svek som Finkelhor och Browne beskriver i sin modell kan bli mycket
stark för barnet om denne möts av detta.

Relaterat till den relation en del barn bygger upp med sin förövare och det faktum att
förövaren ses som en vän, är att barnet kan relatera till förövaren. Även om förövaren likt tidigare
nämnt är stigmatiserad på ett annat sätt än vad barnet är och har andra, svårare förutsättningar
för att passera som normal, kan barnet tänkas känna att denne delar stigmat med förövaren.
Eftersom groomingen förövaren utsätter barnet för gör barnet stigmatiserat, behöver barnet i
förövarens sällskap inte dölja sitt stigma. Både barnet och förövaren är stigmatiserade och kan
relatera till varandra. Med hjälp av det resonemanget kan tänkas att vissa barn som utsatts för
grooming kan uppleva det oerhört jobbigt att förlora den person inför vilken barnet inte behövt
dölja sitt stigma.

Finkelhor och Browns tredje dynamik teoretiserar att barn som blivit utsatta för sexuella
övergrepp känner en maktlöshet. Maktlösheten är ett resultat av övergreppet i sig, men framför
allt uppstår den i manipulationen av barnet. Maktlösheten förstärks när barnet försöker att få
övergreppen och manipulationen att upphöra men inte är framgångsrik i sina försök.
Pedofiljägarnätverk kan tänkas erbjuda möjlighet till, eller i alla fall en känsla av, en lösning.
Pedofiljägarnätverkens arbete erbjuder frihet genom skambeläggande av förövare och en känsla
av makt kan tänkas återföras till utsatta barn. Här är dock av vikt att dra en parallell till
pedofiljägarnätverkens uppmålande av barn som offer och ibland även barn som fått sina liv
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förstörda av sexuella övergrepp. Bilden som presenteras av barnen kan återge en känsla av
maktlöshet och dessa två möjligheter sätts mot varandra i relation till återtagande av makt.

6.4 BILD AV SOCIALTJÄNSTEN

Att socialtjänsten inte uttryckligen nämns i pedofiljägarnätverkens innehåll innebär inte att de inte
är aktuella i det innehåll som pedofiljägarnätverken delar. Det finns anledning att tro att
socialtjänsten inkluderas i den misstro till myndigheter som utgör grunden i pedofiljägarnas
arbete. Att barn som har blivit utsatta för grooming hör vuxna människor prata om att de
myndigheter som har ansvar att hjälpa inte gör det på rätt sätt eller tillräckligt mycket, kan
rimligen ingjuta en hopplöshet hos barnen som kan mynna ut i en misstro till möjligheter för
stöd. Pedofiljägarnätverken säger att barnen i första hand ska hör av sig till dem, som sedan kan
hjälpa till att göra en polisanmälan. Därmed tar pedofiljägarnätverken på sig uppgiften att hjälpa
barnen, snarare än att be dem kontakta polis eller socialtjänst själva. De lämnar ute socialtjänsten
som hjälpande myndighet, vilket innebär att de barn som har kännedom om vad socialtjänsten
gör, kanske får bilden att det inte är dit denne ska vända sig. Det kan tänkas skapa förvirring hos
barnen, som inte har kännedom om den kompetens som pedofiljägarnätverken saknar och inte
vet vad socialtjänsten kan erbjuda dem.

Pedofiljägarnätverken beskriver inte på vilket sätt myndigheterna inte lyckas avhjälpa
grooming, så exakt vad det är som socialtjänsten gör fel går endast att spekulera i. De beskriver
inte några specifika brister i verksamheten eller hos socialsekreterare och förmedlar därmed inte
att socialtjänsten på något sätt skulle ha en negativ inverkan på barnen. Pedofiljägarnätverkens
beskrivning torde inte få barn som med anledning av sina erfarenheter av grooming redan har
kontakt med socialtjänsten att vilja avbryta kontakten, men de informerar inte barn som inte har
kännedom om att socialtjänsten har skyldighet att erbjuda hjälp och stöd, om att det är till
socialtjänsten de ska vända sig.

Sättet på vilket socialtjänsten skulle kunna hjälpa barnen, kan förstås genom Goffmans
teori om stigma. Ett barn som har blivit utsatt för grooming och kommer i kontakt med
socialtjänsten, kan önska stöd med förhoppningen att bli av med sitt stigma. Erfarenheterna av
groomingen är den objektiva orsaken till tillkortakommandet och barnet kan ha en förhoppning
om att socialtjänsten kan avhjälpa erfarenheterna av groomingen exempelvis genom psykiatrisk
behandling. Samtidigt kan en kontakt med socialtjänsten upplevas som negativ för ett barn som
inte vill ha hjälp. Barnet kan uppleva det som obehagligt att uppmärksammas för sin utsatthet för
grooming, och påträngande att erbjudas hjälp för den.

Vetskapen om risken att detta kan ske om barnet söker hjälp hos socialtjänsten, kan göra
att det känns betydligt enklare att vända sig till ett pedofiljägarnätverk som inte nämner
socialtjänsten som ett alternativ och som öppet visar i sitt innehåll att de inte kommer att göra på
samma sätt som socialtjänsten. Barnen kan anonymt och utan att någon annan får veta berätta
om sina upplevelser för pedofiljägarnätverken. Pedofiljägarnätverken kan beskrivas erbjuda ett
slags alternativ lösning för barnet, där de utlovar att hjälpa barnet med en polisanmälan men inte
någon mer hjälp än det. Därmed erbjuder de inte barnet mer hjälp än hen önskar, något som
enligt Goffmans teori om stigma skulle kunna göra att barnet känner tillit till peofiljägarnätverken
och ser dem som en hjälpande resurs (Goffman, 2020, s. 114).
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7. AVSLUTANDE REFLEKTION
I följande kapitel presenteras en summering av studien och analysen som utförts. En diskussion
om studien i ljus av tidigare forskning följer detta och efter det en teoridiskussion samt en
metoddiskussion. Avslutningsvis diskuteras implikationer för socialt arbete samt forskning.

7.1 SUMMERING

Den här studien har haft som syfte att studera pedofiljakt som viralt fenomen i förhållande till
barn som blivit utsatta för grooming och socialtjänstens arbete med dessa barn. För att förstå och
teoretisera kring utsatta barns tolkning och konsekvenser av pedofiljakt som fenomen har Erving
Goffmans teori om stigma använts och kompletterats av David Finkelhor och Angela Browns
traumageniska dynamiska modell. forskningsdesign som användes för materialinsamling var
fallstudie och analysmetod som användes för att analysera urvalet var webbinnehållsanalys. Tre
frågeställningar skulle bidra till att det syftet skulle uppfyllas. Dessa var följande:

● Hur framställs grooming i innehåll pedofiljägarnätverk sprider?
● Hur står innehåll pedofiljägarnätverk sprider i relation till barn som har egna

erfarenheter av grooming?
● Hur kan socialtjänstens arbete med barn som blivit utsatta för grooming påverkas

av innehåll som pedofiljägarnätverk sprider?

Pedofiljägarnätverken använder sig av olika metoder, både inför och under konfrontationerna
med de misstänkta förövarna. Gemensamt för samtliga tre nätverk är att de inte låter de
misstänkta förövarna försvara sig, då de ser de misstänkta förövarna som skyldiga för att ha stämt
träff  med ett barn i sexuellt syfte.

Pedofiljägarnätverken använder ett grovt språk och beskriver förövarna som äckliga och
ifrågasätter att ett barn skulle kunna vara sexuellt intresserad en eller vilja ha en kontakt med en
vuxen. Nätverken beskriver att grooming alltid är fel och att förövare är äckliga och behöver
straffas genom att bli uthängda på internet. Nätverken uppmanar både barn och vuxna att ta
kontakt med dem för att få hjälp med polisanmälan och hjälp med att få den misstänkte
förövaren exponerad så att han inte tar kontakt med andra barn. Ingen hänsyn tas här till
förövarens integritet eller konsekvenserna som en exponering kan leda till.

I analysen framkommer att bilden av grooming som bilden av barn som blivit utsatta för
grooming är ensidig. Den exkluderar barn som inte upplever sig utsatta och inte känner ilska mot
förövaren. Barn som blir groomade kan uppfatta detta som ny information som inte stämmer
överens med deras egna uppfattningar vilket kan leda till ett ifrågasättande av de egna
erfarenheterna. Pedofiljägarnätverken beskriver erfarenheter av grooming som hemskt och att
som barn ha erfarenheter av en sexuell kontakt med en vuxen är onormalt. Detta kan leda till
känslor skuld och skam över groomingen och ytterligare stigmatisering. Att pedofiljägarnätverken
uppmanar barn att dela deras innehåll och beskriver grooming som så pass vanligt att det är
förväntat att alla barn ska bli utsatta för det, kan göra att barn i stället upplever det som
normaliserat. Detta kan innebära att barnet väntar ytterligare med att berätta om sina upplevelser
för omgivningen och deras bearbetningsprocess förskjuts.
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Det kan tänkas att barn upplever det som befriande att se vuxna personer beskriva det
hemska i groomingen, och betona att det inte är barnets fel. Då manipulation är ett vanligt inslag
i grooming, kan det vara så att barnet manipulerats att tro att det som skett inte är onormalt och
att det skulle vara barnets fel. Trots de risker med pedofiljägarnätverkens publicerade innehåll kan
just denna aspekt tänkas vara bekräftande av barns utsatthet och därmed också en innebära en
viss lättnad.

Pedofiljägarnätverken beskriver att barn som blivit utsatta för grooming ska vända sig till
nätverken. Misstron till myndigheter inkluderar socialtjänsten, varför barn indirekt uppmuntras
att inte vända sig dit. Misstron sägas spridas till barnen, vilket påverkar socialtjänstens
förutsättningar att hjälpa dem. En annan aspekt som påverkar socialtjänsten är att barnen via
pedofiljägarnätverken tar del av en bild av grooming som vanligt förekommande, samtidigt som
det är hemskt och fel. Eftersom det kan leda till att barnet normaliserar groomingen och
samtidigt inser att de varit med om något som de inte borde ha varit med om, kan fungera
befriande och hjälpa barnen att berätta, men det kan också bli en anledning till att barnen inte vill
berätta.

Viktigt för socialtjänsten att veta är att pedofiljägarnätverken inte har kunskap om vad
socialtjänsten kan göra för att hjälpa barnen, varför barnens syn på vilka hjälpinsatser som finns
och vilket hjälpbehov de har kan bli skev. Om barnen genom pedofiljägarnätverken anmäler
grooming, kommer de inte att få annan sorts hjälp de är i behov av, såsom psykiatrisk hjälp, vilket
i förlängningen kan leda till att fler barn som varit med om grooming mår dåligt längre. När de
väl kommer i kontakt med socialtjänsten kan de ha mått dåligt längre tid än om de inte sett ett
pedofiljägarnätverk säga att det räcker med att dela sina upplevelser med dem.

Barn som tar del av deras budskap kan tro att den syn på grooming som
pedofiljägarnätverken sprider är sanningen. Det kan vara både en tröst som kan hjälpa barnen att
våga berätta, men det kan också fungera som anledning att inte berätta. Under studiens gång
framkom dock riskerna för barnen vara större än möjligheter till stöd. Om socialtjänsten är
medveten om detta och att pedofiljägarnätverken utgör en informationskälla för barn, kan de på
ett bättre sätt hjälpa barnen. Att barnen hört andra vuxna säga att grooming är fel och att det
aldrig är barnets ansvar, likväl som att det kan leda till en ökad skam och dåligt psykiskt mående
under en längre tid, påverkar socialtjänstens förutsättningar att nå ut till och hjälpa barn som
blivit utsatta för grooming.

Avslutningsvis kan detta summeras till att barn som blivit utsatta för grooming som tar
del av pedofiljägarnätverkens material, tar del av en syn på grooming som hemskt vilket kan
påverka dem både i en positiv och en negativ bemärkelse. Riskerna visade sig dock vara betydligt
större än möjliga positiva konsekvenser. Socialtjänsten bör ha i åtanke hur pedofiljägarnätverk
påverkar barn som blivit utsatta för grooming då detta kan komma att påverka deras arbete med
barnen. Med detta sagt, har frågeställningarna i den här studien besvarats, och syftet uppfyllts.

7.2 STUDIEN I LJUS AV TIDIGARE FORSKNING

Det finns forskning om pedofiljakt som problematiserar pedofiljakt som fenomen och diskuterar
dess rättsliga och etiska konsekvenser, i synnerhet för de misstänkta förövare som
pedofiljägarnätverken exponerar på internet. Forskning har även gjorts om barn som blir utsatta
för grooming och de långvariga psykiska konsekvenser som grooming kan leda till. Det har visat
sig saknas forskning om pedofiljaktens konsekvenser för barn som blivit utsatta för grooming.
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Barnen nämns inte i forskning om pedofiljakt, och i forskning om barn som blivit utsatta för
grooming nämns inte pedofiljakt. Förhoppningen med studien är att bidra med forskning om
pedofiljaktens konsekvenser för barn som blivit utsatta för grooming.

Förhoppningen är även att studien ska belysa vikten av att involvera socialtjänsten i
forskning om barn som blivit utsatta för grooming, något som saknas i forskningsfältet i dag.
Socialtjänsten har det yttersta ansvaret för barn som blivit utsatta för grooming och det innebär
att socialtjänstens förutsättningar att hjälpa barnen påverkas om barnen får ändrade
uppfattningar om de övergrepp de varit med om. Det saknas det forskning om, och
förhoppningen är att denna analys på så vis ska komplettera det sociala arbetets forskningsfält.

7.3 TEORIDISKUSSION

Teorin som har använts i den här studien är Erving Goffmans teori om stigma, kompletterad av
David Finkelhor och Angela Browns traumageniska dynamiska modell. Teorin om stigma har
bidragit till en förståelse av grooming som fenomen, för att analysen sedan ska kunna gå vidare
med att analysera hur stigmatiseringen påverkas när barn som blivit utsatta för grooming tar del
av den bild som pedofiljägarnätverken ger. På så vis har grooming kunnat förstås ur ett
känslomässigt perspektiv som gett oss en fördjupad bild om barns upplevelser när de tar del av
pedofiljägarnätverkens innehåll. Genom att göra det har slutsatsen kunnat dras att barn som blivit
utsatta för grooming påverkas på ett komplext sätt, och där har Goffmans teori om stigma varit
oerhört behändig.

Den traumageniska dynamiska modellen har varit behjälplig såtillvida att den tar upp och
fördjupar en del av teorin om stigma, exempelvis att stigmatiseringen av barn som blivit utsatta
för grooming ökar ju längre tid det tar för barnet att berätta om groomingen för sin omgivning.
Den traumageniska dynamiska modellen spinner vidare på utsatta barns stigma, och har bidragit
med en fördjupning om konsekvenserna för den stigmatiseringen när utsatta barn tar del av
pedofiljägarnätverkens innehåll. Modellen har även bidragit till att förstå konsekvenser i form av
traumatisering för barn som blivit utsatta för sexuella övergrepp samt genom modellen har en
koppling kunnat dras till grooming. Detta på grund av det fokus modellen riktar på konsekvenser
barns egen uppfattning om övergrepp samt konsekvenser av omgivningens reaktioner och den
tyngd som manipulation och relationsuppbyggnad som grooming ofta likställs med.

7.4 METODDISKUSSION

Val av fallstudie som forskningsdesign har varit nödvändigt för att förstå pedofiljakt som
fenomen och underlättat i forskning kring detta. Fallstudier kan anses generera resultat som inte
är generaliserbart då studier av ett specifikt urval som representation av grupper eller universella
fenomen kräver ett perfekt urval. Detta är dock mer relevant för statistisk generaliserbarhet och
appliceras inte på samma sätt som analytisk generaliserbarhet. För att studera fenomenet
pedofiljakt har studien även använt sig av flera nätverk för att bättre representera fenomenet i sig,
snarare än ett pedofiljägarnätverk.

Webbinnehållsanalys som analysmetod har bidragit till att på djupet studera
pedofiljägarnätverks arbete då webbaserat innehåll är en förhållandevis ny sort innehåll för
forskning, i synnerhet innehållsanalys. Webbinnehållsanalys har varit nödvändigt för att anpassa
analys av innehåll efter webbaserat innehåll. En begränsande faktor är att urvalet är förhållandevis
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litet, sett till antalet pedofiljägarnätverk som använts, och att studiens reliabilitet begränsas
eftersom resultaten inte skulle bli desamma om andra nätverk studerades. Dock eftersom det
enbart fanns ett fåtal pedofiljägarnätverk att tillgå kan de tre nätverk som studerats och studiens
djupdykning i innehållet de publicerar ändå bidra till en helhetssyn av pedofiljägarnätverks arbete.

7.5 IMPLIKATIONER FÖR SOCIALT ARBETE OCH FORSKNING

Förhoppningen är att denna studie kan bidra till kunskap om hur saker som barn tar del av på
internet kan påverka barnen på ett flertal olika sätt. Vi hoppas att detta kan bidra till en ökad
problematisering av barns internetanvändande, samt hur det kan påverka barnens attityder till
socialtjänsten. Påverkas barnens attityder, påverkas även socialtjänstens förutsättningar att hjälpa
dem.

Vi hoppas att vi har öppnat en dörr till ett nytt fenomen som behöver forskas på. Vi
anser att pedofiljägarnätverken ingår i fenomenet unga som tar del av bilder av samhällsproblem
på internet, med allt vad det innebär. Problematiseringen av barns trygghet på internet relaterat
till pedofiljägarnätverks innehåll hoppas vi kan vara ett sätt att belysa hur barn i dagens samhälle
lär sig om samhällsproblem och hur de ska tackla sina egna erfarenheter av desamma.
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BILAGA 1: EXEMPEL PÅ KODNINGSPROCESS

Meningsenhet Kondensering Kod Tema

PJ ”När ni blir groomade,
inte om utan när, så, va
gör man då?”

Alla barn kommer att
bli utsatta för
grooming.

Risken att bli utsatt
för grooming

Bild av grooming

K ”Jag fattar det bara inte,
hur i helskotta kan en man
i övre medelåldern tro att
en ung tjej vill peta på
honom ens med handskar
och griptång?”

Ingen ung tjej kan
vilja ha sexuellt
umgänge med en
äldre man.

Barns vilja att ha en
sexuell kontakt
med en vuxen

Bild av grooming

PJ ”Men du förstår, alltså är
man under 15 år så är det
våldtäkt mot barn.
Oavsett vad [barnet]
skriver.”

Barn håller inget
ansvar i övergrepp.

Barns ansvar vid
grooming

Ansvar vid grooming

PJ ”Om man nu skulle bli
tillagd i en pedofilgrupp
[på chattforum]; Vad gör
man då? Vad gör man då?
Raggar man på barnen
eller ringer man polisen?
Vad gör man? Raggar man
på barnen som är där inne
då? Är det fritt fram att
ragga på dem om man blir
tillagd i en sån grupp? Du,
sök hjälp. Sök hjälp.”

Om man får
möjlighet till sexuell
kontakt med barn tar
man inte den
möjligheten.

Förövarens ansvar
vid grooming

Ansvar vid grooming

PJ ”Tänk på att även om ni
har pratat med dom själva
så är det inte erat fel. Nej.
Skammen ska ligga hos
förövaren. Skammen ska
ligga hos den personen
som har skickar [dickpics]
och har groomat er. Ni
behöver aldrig va oroliga
för att ni har gjort fel,
aldrig någonsin. Det är
aldrig barns fel. Våga
prata med de vuxna. Våga

Barn håller inget
ansvar i grooming.

Barns ansvar vid
grooming

Ansvar vid grooming
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berätta vad ni har varit
med om.”

PJ ”Såna som du är orsaken
till att barn tar livet av sig.
När de blir vuxna så
försöker de ta sina liv.”

Barn som blir utsatta
kommer att ta sina liv
på grund av psykiska
konsekvenser av
grooming.

Konsekvenser av
grooming

Bild av utsatta barn

K ”[...] sårbara ungdomar på
nätet som söker
bekräftelse (eller vad det
nu kan vara) borde ju
fångas upp av välvilliga
människor som kan stödja
i stället för att rikta fokus
på pedofilerna.”

Barn som pratar med
vuxna på nätet är
sårbara.

Beskrivning av
utsatta barn

Bild av utsatta barn

FP ”[...] Kan ses senare ikväll
eller imorn, hihi hade varit
mysigt lyckas du med
orgasm kan vi ses oftare”

Vi kan ses och ses
igen om du ger mig
orgasm.

Uppmuntra till
sexuella
konversationer

Bild av utsatta barn

PJ ”Vilken riktig karl du är,
vilken man, du äcklar
mig.”

Förövare är äckliga Förakt mot
förövare

Bild av misstänkta
förövare

MF ”Nej. Nej. Nej. Nej. [Att
söka kontakt med barn i
sexuellt syfte] är absolut
inte tillåtet. Snälla lägg
inte ut det här. Det
kommer gå åt helvete med
frugan. Hon… Och det
blir en skilsmässa och
hela… Massor med
saker… Hela skiten…
Nej.” [Lägger ansiktet i
händerna och vaggar fram
och tillbaka].

Förövare beskriver att
en uthängning skulle
leda till lidande och
ber
pedofiljägarnätverket
att inte hänga ut
honom, vilket de
senare gör i alla fall.

Förövare vill inte
bli uthängd

Konsekvenser av
uthängning

PJ ”Vi ska in till [tågstation]
nu. Vi har en pedo som
väntar på oss. Han tror att
ett litet barn ska dyka upp
som han ska först ha sex
med och sen ska han fly
stan men vi kommer inte
låta han åka nånstans. Vi

Pedofiljägare
beskriver hur de ska
möta en misstänkt
förövare och hänga ut
denne för vänner,
familj och arbete.

Uthängning som
bestraffning

Konsekvenser av
uthängning
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ska hitta han och fucka
hans liv.”

PJ ”Hej alla barn och vuxna!
[...] om ni har blivit
groomade eller om ni fått
dickpics eller vad det nu
kan va för nåt, skicka
gärna det till oss på
[mailadress]!”

Skicka information
om grooming till
pedofiljägarnätverk.

Söka hjälp av
pedofiljägarnätverk
vid grooming

Uppmuntran till
deltagande
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