
Mälardalens högskola 

Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Upplevelser och attityder av sexuella 

närmanden via Internet hos ungdomar. 
 

Ann-Charlott Forsgren 

Annika Sandberg 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

C-uppsats i psykologi, HT 2009 

Handledare: Lena Almqvist 

Examinator: Pia Wennerholm 



1 

 

Upplevelser och attityder av sexuella närmanden via Internet hos 

ungdomar
*
 

 
Ann-Charlott Forsgren 

Annika Sandberg 

 

Sexuella närmanden som sker via nätet är dokumenterat i ett flertal studier. 

Dessa närmanden kan se ut på olika sätt, ofta i form av trakasserier. 

Anonymitet är en förutsättning för att kunna utsätta andra för sexuella 

närmanden. Bakom en dataskärm kan individer låtsas vara någon annan och 

därmed tänja på gränserna. Människor använder internet i olika syften, 

bland annat för att finna sexuella partners och kärlekspartners. Syftet med 

denna studie är att undersöka ungdomars attityder gentemot sexuella 

närmanden via internet. En gymnasieskola valdes ut där 170 elever (76 

killar samt 86 tjejer) i årskurs ett (n=90) och tre (n=72) fick svara på en 

enkät. Resultatet visade främst signifikanta skillnader mellan könen i hur 

respondenterna reagerade och agerade när de blivit utsatt för sexuella 

närmanden via chattar och forum. Tjejer tenderar att i större utsträckning 

reagera negativt än killar. 

 

Keywords: attitudes, sexual approach, chat, community, adolescent.  

 

 

Skillnader i aktiviteter online bland ungdomar och attityder 
 

Ungdomar använder internet till att kommunicera, spela spel och finna information. Flertalet 

studier har gjorts kring detta ämne i flera olika länder, bland annat en taiwanesisk studie som 

kartlagt pojkar och flickors skillnader i internetanvändande. De flesta pojkar och flickor 

använde sig av internet en till fem timmar per vecka, medan 10% av pojkarna spenderade 

över tio timmar i veckan. Det förekom ingen skillnad i motiven hos ungdomarna i varför de 

använde sig av internet. Lin och Yu (2008) kom fram till tre huvudsakliga punkter; för att 

samla information, för att hålla kontakten samt för att undvika att bli uttråkad. Det visade sig 

att flickor i större utsträckning och tid använder sig av internet för att samla information, 

medans pojkar använder sig av internet för att inte bli uttråkade genom att spela spel. Man 

kunde också se att flickor mailade mer än pojkar. Gemensamt för könen var dock att de 

dagligen använder sig av internet. Gross (2004) undersökte huruvida ungdomar i USA 

spenderar sin tid online, samt vem de utger sig för att vara på nätet. I användandet av internet 

(tid online) förekom ingen könsskillnad (mellan sjundeklassare och tiondeklassare). De 

ungdomar som inte spelade spel online, kommunicerade istället via internet, till exempel via 

chattar. Ungdomar i dag ägnar sig inte bara åt en sak när de sitter vid datorn, utan 

”multitaskar”, det vill säga att de gör flera saker samtidigt. Ett exempel på detta var att de 

chattar samtidigt som de laddar ned musik och letar efter nyttig information till ett skolarbete. 

I studien kom Gross även fram till att ungdomarna inte spenderade speciellt mycket tid till att 

kommunicera med främlingar, utan snarare med vänner som de träffar offline (i verkligheten) 

                                                 
*
  Undersökningen var möjlig att utföra tack vare stort engagemang och ett gott samarbete från ansvarig rektor, 

biträdande rektor, kurator, programansvariga samt lärare på skolan. Ett stort tack till Er! 
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också (totalt 84%). Det som ungdomarna i huvudsak använder internet till var att 

kommunicera med vänner och familj, spela spel, maila, ladda ned musik och information.  

 

Chatta innebär att två eller flera personer "pratar" med varandra genom att skriva korta 

textmeddelanden på datorer. Programmet som används fungerar så att alla deltagare i ett samtal 

ser vad de andra skriver. Ordet chatta kommer från engelskans chat, som betyder småprata 

(http://www.ne.se/enkel/chatta).  

 

Lee och Conroy (2005) genomförde en studie om attityder kring internet och konsumtion av 

varor. Syftet var att ta reda på ungdomars färdigheter, kunskaper och attityder som är 

relevanta för deras funktion som konsumenter på internet. Internet hade i huvudsak två 

funktioner för ungdomar: (1) det är ett socialt verktyg, det främjar sociala och mänskliga 

interaktioner eller (2) internet är en plats för konsumtion (konsumtion av varor och tjänster 

via internet). När det gäller internet som ett socialt verktyg så kan det exempelvis handla om 

tillhörighet (medlemskap) i olika virtuella spel och klubbar, som främjar den sociala 

inlärningen samt sociala relationer och kommunikation. Dessa internetkontakter och 

kommunikationsmöjligheter leder till information och nya idéer. Internet möjliggör utbyte av 

information mellan kulturer och invånare i andra länder. Där har de möjlighet att diskutera, få 

nya (virtuella) vänner och spela spel online. På detta vis upptäcker de och lär sig nya saker, en 

form av inlärning. I studien såg man tydligt att internet är ett viktigt verktyg för att 

upprätthålla kontakt med vänner och familj, både dem som befinner sig lokalt (nära) och dem 

som bor långt bort. Via mail och chattar kan de kommunicera, men det är endast ett 

komplement till telefon och fysiska träffar, snarare än att de skulle ersätta dem helt. Sociala 

relationer: internet beskrivs som en väg till att skapa kontakt, det uppmuntrar till nya 

bekantskaper. Individerna tillåts att få både socialt stöd och känslomässigt stöd, det möjliggör 

att bandet med avlägsna släktingar och vänner kan fortsätta och bli starkare på grund av 

internets tillgänglighet, dess snabbhet och effektivitet. Internet ses som ett enklare alternativ 

många gånger än vanlig postgång och/eller telefonsamtal. Inte bara de redan existerande 

kontakterna underhålls utan även möjligheten att träffa nya människor. 

Enligt Ajzen (2001) är en attityd en sammankoppling mellan handlingar och/eller objekt 

och en utvärdering. Det är alltså ett sätt att utvärdera ett objekt, en handling eller person, 

antingen negativt eller positivt. Att säga att cigaretter är farligt och ohälsosamt är ett uttryck 

för en attityd gentemot rökning. Attityder består av tre komponenter, en kognitiv komponent 

(en tro om något), en beteendemässig komponent (rökning bör undvikas) samt en 

känslomässig eller utvärderingskomponent (tycker att rökning är dåligt).  

 

 

Hur människor presenterar sig på nätet 
 

Attribut som ålder, kön och fysiskt utseende spelar stor roll för ungdomar när de presenterar 

sig själva på internet. Internet ger dem möjligheten att vara anonyma och på så vis kan dem 

styra presentationen av sig själva på ett helt annat sätt än i verkligheten. De kunde prova på en 

annan roll, ibland till och med att prova på att vara av det motsatta könet. Pojkar tenderar att 

presentera de fysiska attributen i större utsträckning, medans flickor använder sig av mer 

verbala och symboliska presentationer. (Calvert, Mahler, Zehnder, Jenkins, & Lee, 2003).  

 

 

Sexuella närmanden och trakasserier på nätet 
 

http://www.ne.se/enkel/chatta
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Sexuella trakasserier förekommer på nätet. Enligt Barak (2005) finns olika typer av sexuella 

trakasserier i det verkliga livet som även existerar på internet. Barak har definierat en av dem 

som könstrakasserier och dessa sker mest mot kvinnor. Detta definieras som ovälkomna 

verbala och/eller visuella kommentarer samt anmärkningar som kränker den person (som 

blivit utsatt) på grund av dennes kön. Det kan till exempel vara att man lägger upp 

pornografiska bilder där de är menade att förolämpa. Vidare nämns oönskad sexuell 

uppmärksamhet, vilket är beteenden som uttryckligt syftar på sexuella antydningar från den 

person som utsätter en annan person för uppmärksamheten. Det kan till exempel vara att en 

person säger något verbalt som refererar till sexuella aktiviteter.  

Sexuella närmanden är enligt egen definition något som kan uppfattas som både positivt 

och negativt, beroende på hur det mottages av den som blir utsatt för det.  Ett sexuellt 

närmande via internet kan ske via bild, ljud eller text, där en person närmar sig en annan 

individ på ett sexuellt sätt. Det behöver alltså inte vara så att människor reagerar negativt på 

detta. Sexuella trakasserier är annorlunda på den punkten då det endast ses som en negativ 

handling. 

 

 

Hur ser de sexuella aktiviteterna ut på nätet? 

 

En stor svensk enkätstudie genomfördes på nätportalen www.passagen.se, som behandlade 

sexuella aktiviteter på internet. Cooper, Månsson, Daneback, Tikkanen och Ross (2003) 

lyckades få en någorlunda jämn fördelning på könen på de deltagande, samt en 

åldersfördelning som sträcker sig över hela ”spannet”, det vill säga från tonåringar till 

pensionärer. Den jämna åldersfördelningen har varit svår att uppnå i tidigare studier som 

handlar om just detta ämne, men som också genomförs via enkäter som fylls i på internet. Tre 

fjärdedelar av respondenterna uppgav att dem när de är ute på internet söker efter aktiviteter 

som är relaterade till sex och kärlek, medan en fjärdedel uppgav att de inte hade några sådana 

avsikter alls när de använder sig av internet. Kvinnors mest dominerande aktivitet var att flirta 

över nätet (46%), medan männens mest dominerande aktivitet var att titta på erotiska bilder 

och filmer (69%). Andra aktiviteter på nätet som var populära bland kvinnor var att 

upprätthålla kontakten med en redan existerande sexpartner eller kärlekspartner, samt att 

besöka olika dejting/kontakt-sidor och sexannonser. Mäns konsumtion av pornografi tycks 

avta med åldern, och det är de yngre åldersgrupperna som ägnar sig åt detta. Även andra 

aktiviteter på nätet tycks minska med åldern, såsom att upprätthålla kontakten med en kärlek 

eller sexpartner samt att chatta.  Kvinnor i åldrarna 18-24 sökte efter kärlekskontakter, samt 

män i åldrarna 25-34. Att chatta på nätet var vanligare bland yngre män (18-24 år) än bland de 

äldre, samt kvinnor i åldrarna 35-48, samt kvinnor i åldrarna 50-75 år.  

 

 

Onlinedejting gör det lättare att träffa nya människor 

 

Traditionell dejting i verkligheten skiljer sig på många vis från online dejting. När människor 

träffas i verkligheten börjar det med att de befinner sig i varandras närhet och direkt kan iaktta 

andra individer. Då kan fysisk attraktion uppstå, samt en vilja att få veta mer om den andre för 

att se om det finns några likheter eller gemensamma intressen. Onlinedejting, eller 

internetdejting börjar oftast som ett utbyte av meddelanden sinsemellan två parter, där man 

redan i ett tidigt skede beskriver och berättar om sig själv. Detaljer om individen som i 

traditionell dejting kommer fram först senare, kommer fram betydligt tidigare via 

onlinedejting (Rosen, Cheever, Cummings, & Felt, 2008).  
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För att ytterligare definiera vad som menas med onlinedejting i just denna studie har en 

egen definition gjorts: Onlinedejting sker via internet, på exempelvis ett Community där 

individer utbyter meddelanden och/eller pratar med varandra via chattar.  

 

Community (eng.), nätgemenskap, nätmötesplats, Internetbaserad sammanslutning av 

individer med gemensamt intresse; varierar i bl.a. storlek, tillgänglighet och syfte… 

(http://www.ne.se/lang/community/1475466).  

 

Det finns också speciella sajter (till exempel www.match.com) som specialiserat sig på att 

föra människor samman genom att människor registrerar sig och skapar en personlig profil på 

hemsidan. Där kan människor söka efter en person som de tycker verkar vara intressant 

utifrån personens presentation. Därefter kontaktas personen och kommunikation kan starta 

mellan dem (om de båda vill det). Precis som ett samtal i verkligheten, fast via internet. Om 

tycke uppstår kan de inblandade stämma en träff eller så kallad dejt. 

Couch och Liamputtong (2008) undersökte hur människor försöker träffa partners att ha 

sex med i verkligheten, via onlinedejting-sidor och chattar. Orsakerna till varför de dejtade 

online, hur länge de använt sig av internetdejting undersöktes, hur ofta och vad de gillade 

samt ogillade med internetdejting. Orsakerna till att de just dejtade online varierade en hel del. 

Vissa letade till exempel efter en själsfrände, en del efter sex, en del efter att ha kul, en del för 

att det var avslappnande, en del för att förhindra att bli uttråkad och/eller för att det verkade 

som ett lätt sätt att träffa nya människor. För de flesta så verkade det som att onlinedejting 

ändrade deras liv och var lättare än vanlig dejting för att jobbet tog upp mycket av tiden eller 

att de hade barn och inte hade tid att dejta på annat sätt. De ville dejta för att de flesta av deras 

kompisar funnit partners eller för att de flyttat till en ny stad. Alltså gillade de onlinedejting 

för att de av någon anledning inte hade tid att gå ut så mycket som de gjort förut. Hur länge de 

använt sig av onlinedejting skiljde sig mycket, det var alltifrån två månader till fyra år. Det 

visade sig även att hur ofta och hur intensivt de dejtade berodde på vilka erfarenheter de fått 

av dejtingen.  Även andra faktorer såsom hur mycket fritid de hade eller hur gärna de ville 

hitta ett förhållande. Dejtingsajterna som de besökte skiljde sig åt, vissa fokuserade enbart på 

sex medan andra var mer inriktade på vänskap eller/och romantiska förhållanden. Alla 

deltagarna i studien hade använt sig av mer än en dejtingsajt.  Deltagarna tillfrågades också 

vad de gillade samt ogillade när det kom till att dejta på internet. Dessa gillanden/ogillanden 

influerade deras tillvägagångssätt när de använde dessa olika sajter. Några bra saker var: de 

fick en chans att leta efter potentiella kontakter och dejter som nöje, att det var ett bra sätt att 

fördriva tiden, att det var snabbt och enkelt, plus att det var ett sätt att träffa människor och att 

få bra vänner på. Det kunde också vara så att om man fick nobben vid första kontakt online så 

tog man det inte alls lika hårt eller uppfattade det som lika sårande som det kan vara i 

verkligheten. De flesta deltagarna ansåg att det sämsta med online dejting var att personer lätt 

kan skaffa en falsk profil, ljuga om vem de är samt använda falska foton. Avståndet mellan 

människor rent geografiskt kunde vara både en begränsning och möjlighet. Det negativa var 

att det är svårt att träffas om de bodde lång ifrån varandra, men också en möjlighet att få 

kommunicera med människor som befinner sig i andra världsdelar. Genom studien kom man 

fram till att själva meningen med onlinedejting generellt är att träffa människor som man har 

haft kontakt med via dejtingsidor. Kvinnor flirtar mer på nätet och männen tittar på bilder 

med erotiska inslag, båda könen använder sig dock av flera olika sajter med olika teman. 

 

 

Öppenhet på nätet 
 

http://www.ne.se/lang/community/1475466
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Ben-Ze´ev (2003) fann att det förekommer en öppenhet på nätet, att människor inte räds att 

vara öppna med sitt privatliv, känslor och närhet. Studien vittnar om att människor tenderar 

att vara mer privata på internet än i verkliga livet då man kan bestämma mer vad som ska 

sägas och att det inte är ansikte mot ansikte. Om man ser det ur en moralisk vinkel så är 

internet ett ställe där man i större grad känner sig fri att göra det man önskar eftersom 

normerna är mindre strikta. Anonymiteten gör att både sändaren och mottagaren lättare kan 

överskrida dessa normer och problemet är att dessa överskridanden är svåra att avslöja via 

internet. Detta kan i sin tur leda till starka känslor som hat uppstår och är i vissa fall mer 

starka över internet. Människor är mindre rädda och mer öppna med sitt privatliv och sina 

åsikter på ett annat sätt än i verkligheten. Internet ses mer som en fantasivärld. 

 

 

Anonymitet och frihet 
 

En del människor väljer att vara någon annan och anonymitet gör att människor vågar mer på 

internet. Det undersöktes hur ungdomar väljer att presentera sina profiler på internet, då 

anonymitet gör att de kan utforska och ”leka” med sin identitet utan att det får konsekvenser. 

Det vanligaste var att de låtsas vara äldre än de egentligen är (Gross, 2004). 

Communitys som skapas expanderar snabbt när många människor med liknande intressen 

samlas på ett och samma ställe. Internet leder således till en form av socialiseringsprocess, 

som är fylld av frihet på grund av anonymiteten och detta inger en känsla av kontroll. Det 

kom fram i denna studie att ungdomar (13-19 år) på ett annat sätt vädrar sina åsikter och 

ifrågasätter mer, detta leder till att forma och skapa nya attityder till olika ämnen/saker/åsikter 

och så vidare. Ungdomarna är inte längre passiva mottagare av information, de kan sålla och 

välja vilket innebär att de är mer aktiva i sin inlärning. De lär sig av erfarenheterna när de får 

testa sig fram och göra sina egna misstag (Lee & Conroy, 2005). 

 

 

Pornografi på nätet och dess inverkan 
 

Ungdomar hanterar intrycken från pornografin via nätet på olika sätt. Peter och Valkenburg 

(2006) behandlar frågan om ungdomars attityder till sex ändras beroende på hur mycket de 

utsätter sig för sexuellt material online. Studien visade att sexuellt material online, ändrade 

attityder och kön har ett samband. Ålder visade sig dock inte vara relevant i sammanhanget. 

Män tenderade att uppleva det sexuella materialet mer verkligt än kvinnor. Män nyttjade 

oftare sexuellt material online än kvinnor. Denna ökade exponering var associerad med en 

högre upplevd realism av materialet som i sin tur resulterade i en förändring av männens 

attityder till sex, då männen jämför sex i det verkliga livet med sex som förekommer inom 

pornografiskt material. 

 

 

Hur människor hanterar intrycken från pornografin 
 

Häggström-Nordin, Sandberg, Hanson och Tydén (2006) kom fram till att det finns flera olika 

sätt att hantera all information som är tillgänglig för oss, och som i detta fall handlar om 

pornografi. Man har delat in attityder och strategier i kategorier. Först beskrivs den liberala 

gruppen, som tycks anse att det är helt okej med konsumtion och produktion av pornografi, 

samt deltagande i pornografi, så länge det är lagligt och att det självklart inte handlar om 

barnpornografi. Vidare har man funnit en normaliseringsgrupp, som ser pornografi som en del 



6 

 

av deras liv, att det är något vanligt och normalt. Gruppen som benämns som distans, är de 

som inte tar pornografin så hårt och seriöst, utan kan tydligt skilja på verklighet och fiktion. 

Gruppen feministerna ser pornografin ur en politisk och social kontext, att det är ett 

maktmedel över kvinnor. Pornografi är negativt i deras tycke. Gruppen konservativa anser att 

sexualitet är något som utövas inom ett äktenskap eller i en relation, och ser endast de 

negativa konsekvenserna av pornografin. De respondenter som deltog uppgav att pornografi 

kan fungera som kunskapskälla eller inspiration, men de tror också att det kan bidra till en 

snedvriden bild av sexualitet. 

 

 

Syfte och frågeställningar 

 

Många studier har undersökt varför ungdomar använder internet och vad de gör på internet. 

Gross (2004) har sett att kommunikation, spela spel, leta efter information och ladda ned 

musik är vanligt förekommande bland ungdomar. Det finns både fördelar och nackdelar med 

kommunikation över internet. Enligt Ben-Ze´ev (2003) finns det risker i och med att 

anonymiteten gör människor modigare på nätet. Via anonymiteten som förekommer på 

internet vågar människor i större utsträckning göra saker som de kanske inte annars skulle. 

Skam förekommer inte i lika stor utsträckning på internet som i det verkliga livet. 

Vi har valt att undersöka vilka attityder ungdomar har gentemot sexuella närmanden som 

sker via internet. Studiens syfte: Att ta reda på vilka attityder och upplevelser flickor och 

pojkar har i gymnasiets första och tredje år gentemot sexuella närmanden som sker via 

internet. Frågeställningar: (1) Till vad använder ungdomar chattar och forum på internet, och 

förekommer det några skillnader mellan kön samt årskurs? (2) Hur reagerar ungdomar på 

sexuella närmanden som sker via internet, och förekommer det några skillnader mellan kön 

samt årskurs? (3) Hur agerar ungdomarna efter att de blivit utsatta för sexuella närmanden via 

internet, och förekommer det några skillnader mellan kön samt årskurs? Vi har inte funnit 

några tidigare studier som kan besvara vårt syfte eller våra frågeställningar. Därför tror vi att 

denna studie kan bidra med information om gymnasieelevers attityder till sexuella 

närmanden. 

 

 

Metod 

 

Deltagare 

 

Elever på en gymnasieskola i en mindre svensk stad tillfrågades om de ville delta i en 

enkätundersökning. Skolan valdes ut utifrån ett tillgänglighetsurval, där totalt elva klasser 

deltog i undersökningen. Klasserna valdes ut av programansvariga på skolan utifrån 

önskemålet att få gymnasieklasser från årskurs ett samt årskurs tre, detta för att få två grupper 

av olika åldrar samt för att kunna göra en jämförande studie. 170 respondenter deltog, varav 

åtta respondenters enkäter togs bort på grund av ofullständigt ifyllda formulär samt fel årskurs 

(årskurs två som inte var intressant för denna studie). 86 tjejer (53.1%) samt 76 killar (46.9%), 

varav 90 respondenter (55.6%) gick i årskurs ett samt 72 respondenter (44.4%) i årskurs tre 

deltog i studien. Åldrarna sträckte sig mellan 15 och 19 år. Ingen ersättning utgick till 

deltagarna. 

 

 

Material 
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En enkät utformades och pilottestades på totalt åtta personer. Enkäten bestod av indelade 

frågeområden som behandlade bakgrund och i vilket syfte de besökte chattar och forum. 

Sedan behandlades frågeområdet sexuella närmanden via internet och sist generella 

uppfattningar kring detta. Enkäten bestod av både kryssningsalternativ och skattningsskalor. 

Exempel på frågor är ”Har du någonsin blivit utsatt för sexuella närmanden via Internet (t ex 

via en chatt)? (exempel: någon du har chattat med har börjat tala om eller anspelat på sexuella 

samtal)”, där svarsalternativen var ja eller nej. Nästa exempel är: ”Hur vanligt tror du att det 

är att andra människor chattar på internet för sexuella syften?” där deltagarna fick ringa in en 

siffra på skattningsskala 1-7, där 1 var ”Inte alls vanligt” och 7 var ”Väldigt vanligt”. Ett 

missivbrev utformades som delades ut till respondenterna tillsammans med enkäten. I 

missivbrevet informerades respondenterna om konfidentialitet, frivillighet, informerat 

samtycke samt kontaktuppgifter till undersökningsledare, handledaren för studien samt 

kurator på den aktuella skolan beskrevs. 

 

 

Procedur 

 

Enkäten pilottestades på totalt åtta personer i liknande åldrar som studien vände sig till. Detta 

gjordes för att ta reda på om enkäten var lättförståelig samt om det behövdes göra ändringar 

eller tillägg. Det visade sig att det saknades en del chattar och forum, som sedan lades till i 

enkäten. En del omformuleringar av frågor i enkäten gjordes också. 

Klasserna som valts ut för studien besöktes under en period av fyra dagar där enkäter 

delades ut till de totalt elva klasser som deltog. Den elfte och sista klassen delgavs enkäterna 

av en programansvarig lärare då vi inte kunde närvara den dagen. Senare samma dag hämtade 

vi de enkäter vi fått hjälp med att dela ut. 

Innan enkäten delades ut presenterades studiens syfte muntligt och information om de 

forskningsetiska kraven, samt att deltagarna efter ifyllande av enkät kunde vända sig till 

skolans kurator om de hade några frågor eller funderingar kring ämnet som studien behandlar. 

Därefter ombads deltagarna att läsa igenom missivbrevet noggrant innan de besvarade 

enkäten. Enkäterna samlades in efter att deltagarna fyllt i dem, och sorterades in i respektive 

årskurs.  

Pilottest utfördes på enkäten för att säkerställa enkätens reliabilitet, det vill säga att den 

behandlar rätt frågor som kan svara på studiens syfte. En reversed item utfördes för att se om 

respondenterna var konsekventa i sina svar, det vill säga om de verkligen läste frågorna 

ordentligt eller kryssade i svarsalternativen på måfå. För att säkerställa validitet kunde 

respondenterna redan i början på enkäten fylla i vilken årskurs de gick i. Årskurs två fanns 

med som svarsalternativ, trots att denna årskurs inte var intressant för denna studie. Därmed 

kunde dessa respondenters svar räknas som bortfall, samt att undersökningen genomfördes 

med rätt målgrupp.  

 

 

Resultat 

 
Studien visade att respondenternas tillgång till internet varierade, den största andelen hade 

tillgång till internet hemifrån (98.8%), via skolan (66%), hos kompisar (55.6%), resultaten 

innebär att respondenterna kunde kryssa i fler än ett alternativ, därav kan respondenterna ange 

att de har tillgång till internet både hemifrån, i skola och hos kompisar och så vidare. Totalt 

156 respondenter (96.3%) svarade att de använder sig att chattar och forum, varav 86 tjejer 

(53.1%) och 76 killar (46.9%). Fyra respondenter (2.5%) angav dock att de inte använder sig 

av chattar och forum.  
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Ungdomar använder chattar och forum mest för att hålla kontakten med vänner och familj, 

för att se hela fördelningen, se nedan. 

Tabell 1 

Vad ungdomar använder chattar och forum till, angett i medelvärden i en skala på 1-7. 

 

Använder chattar och forum till Tjejer Killar Åk 1 Åk3 

Träffa nya människor  3,33 3,32 3,52 3,14 

Hålla kontakt med vänner och familj 6,24 5,61 5,98 5,88 

För att flirta   1,96 2,56 2,21 3,32 

För att hitta sexuella partners 1,03 1,48 1,23 1,28 

 

TvåvägsANOVOR utfördes för att ta reda på vad ungdomar använder chattar och forum till. 

Respondenterna kunde kryssa i en skala 1-7 för varje påstående, där 1 motsvarar ”instämmer 

inte alls” och 7 motsvarar ”instämmer helt”. På dessa 5 ANOVOR gjordes en 

Bonferronikorrigering för att ta bort risken för masssignifikans, som är ganska stor när man 

gör 5 ANOVOR istället för en. Istället för .05 så hade vi .013 som alpha värde. 

ANOVA 1: För att träffa nya människor: inga signifikanta värden uppstod. Kön: 

F(1,160)=.00, p>.013. Årskurs: F(1,160)=2.03, p>.013. Kön*årskurs: F(1,160)=1.94, p>.013. 

Oberoende variabler var kön (tjej och kille) och årskurs (årskurs ett och årskurs tre), beroende 

variabel var ”för att träffa nya människor”. Detta var en mellangruppsdesign. ANOVA 2: För 

att hålla kontakten med vänner och familj: där förekom en huvudeffekt på kön. F(1, 

161)=8.67, p<.013. Effektstyrka: 5.2% (vilket är en liten effektstyrka). Tjejerna (M=6.26, 

SD=1.18) ville i högre grad hålla kontakt med vänner och familj än killarna (M=5.61, 

SD=1.73). Ingen interaktionseffekt förekom mellan årskurs och kön F(1,161)=3.19, p>.013, 

inte heller någon huvudeffekt på årskurs F(1,161)=.23, p>.013. Oberoende variabler var kön 

(tjej och kille) och årskurs (årskurs ett och årskurs tre), beroende variabel var ”för att hålla 

kontakt med vänner och familj”. Detta var en mellangruppsdesign. ANOVA 3: För att flirta 

med andra människor: där förekom en huvudeffekt på kön. F(1, 162)=6.58, p<.013. 

Effektstyrka: 4.0% (vilket är en liten effektstyrka). Killarna (M=2.57, SD=1.66) använde sig i 

större grad av chattar och forum för att flirta än vad tjejer (M=1.97, SD=1.26) gjorde. Ingen 

interaktionseffekt förekom mellan årskurs och kön F(1, 162)=.14, p>.013, inte heller 

huvudeffekt på årskurs F(1,162)=.17, p>.013. Oberoende variabler var kön (tjej och kille) och 

årskurs (årskurs ett och årskurs tre), beroende variabel var ”för att flirta med andra 

människor”. Detta var en mellangruppsdesign. ANOVA 4: För att hitta sexuella partners: där 

förekom en huvudeffekt på kön. F(1, 160)=12.29, p <.013. Effektstyrka: 7.3% (vilket är en 

medelstor effektstyrka). Killar (M=1.48, SD=1.16) använde sig mer av chattar och forum för 

att hitta sexuella partners än tjejer (M=1.02, SD=.15). Ingen interaktionseffekt förekom 

mellan årskurs och kön F(1.160)=.01, p>.013, inte heller någon huvudeffekt på årskurs 

F(1.160)=.15, p>.013. Oberoende variabler var kön (tjej och kille) och årskurs (årskurs ett och 

årskurs tre), beroende variabel var ”för att hitta sexuella partners”. Detta var en 

mellangruppsdesign. ANOVA 5: De som inte hade en avsikt att flirta (reversed item): där 

fanns en tendens till huvudeffekt på kön. F(1, 156)=5.74, p>.013. Effektstyrka: 3.6%. 

Tjejerna (M=4.34, SD=2.41) var dem som hade minst avsikt att flirta medan killarna (M=3.44, 

SD=2.22) hade något mer avsikt att flirta. Ingen interaktionseffekt förekom mellan årskurs 

och kön F(1,156)=.42, p>.013, inte heller huvudeffekt på årskurs F(1.156)=16, p>.013. 

Oberoende variabler var kön (tjej och kille) och årskurs (årskurs ett och årskurs tre), beroende 

variabel var ”har ingen avsikt att flirta”. Detta var en mellangruppsdesign.  

Respondenterna tillfrågades om de någonsin blivit utsatta för sexuella närmanden via 

internet. Totalt 89 respondenter (54.9%) angav att de har utsatts för det, varav 60 respondenter 

var tjejer och 29 respondenter var killar. 72 respondenter (44.4%) angav att de inte blivit 



9 

 

utsatta för det. En respondent valde att inte svara på frågan. Internt bortfall stort då det var 

många som inte blivit utsatta. 

De respondenter som instämde på påståendet om att det sexuella närmandet var obehagligt, 

var totalt 19.1 % medan 16.7% inte instämmer. M=3.71 på skalstegen 1-7.  Ett stort internt 

bortfall då totalt 34% valde att inte svara på den frågan.  

 

Tabell 2 

Korstabell. Hur respondenter reagerat då de utsatts för sexuella närmanden via internet. 

Angett i antal. 

             Kön        Årskurser 

Reaktion på sexuella närmanden Tjejer Killar Åk 1 Åk 3 

Ingen känsla alls (neutral)  16 24 25 15 

Fick inga obehagskänslor  2 7 5 4 

Blev glad   1 3 2 2 

Kände sig smickrad  2 7 4 5 

Fick obehagskänslor  25 3 16 12 

Blev rädd   10 1 9 2 

Blev arg   23 1 16 8 

Kände sig kränkt  7 0 3 4 

 

För att ta reda på hur ungdomarna upplevde det sexuella närmandet kunde de kryssa i olika 

svarsalternativ som beskrev reaktioner. Detta analyserades med hjälp av korstabeller med chi2 

och förväntad frekvens kombinerat med kön och årskurs, dock analyserades kön och årskurs 

enskilt. ”Jag fick obehagskänslor”, där det fanns en skillnad mellan könen. Chi2 (1, 

n=162)=17.81, p<.05 (.000). Tjejer hade högre svarsfrekvens på detta alternativ. Det fanns 

dock ingen skillnad mellan årskurserna. ”Jag blev rädd”, där det förekom en skillnad mellan 

könen. Chi2 (1, n=162)=6.78, p<.05 (.009). Även här hade tjejer högre svarsfrekvens än 

killar. Det förekom ingen skillnad på årskurserna. ”Jag blev arg”, där det fanns en skillnad 

mellan könen. Chi2 (1, n=162)=20.67, p<.05 (.000). Tjejer hade högre svarsfrekvens även 

här. Dock ingen skillnad mellan årskurserna. ”Jag kände mig kränkt”, där det fanns en 

skillnad mellan könen. Chi2 (1,n=162)=6.47, p<.05 (.011). Tjejer hade högre svarsfrekvens än 

killar. Det förekom dock ingen skillnad mellan årskurserna.  

 

Tabell 3 

Korstabell. Hur respondenterna agerat efter det att de blivit utsatt för sexuella närmanden. 

Angett i antal. 

              Kön        Årskurser 

Agerande efter sexuella närmandet Tjejer Killar Åk 1 Åk 3 

Fortsatte kontakt och har idag kontakt 0 8 0 8 

Fortsatte kontakt men avslutade till slut 4 12 12 4 

Ville inte, men fortsatte ändå 0 2 0 2 

Avslutade kontakten på en gång 57 10 41 26 

  

För att ta reda på vad ungdomarna gjorde efter att de blivit utsatta för sexuella närmanden via 

chattar och forum utfördes korstabeller med Pearson chi2 samt förväntad frekvens, 

kombinerat med kön och årskurs, dock analyserades kön och årskurs enskilt. 

”Jag ville fortsätta kontakten och vi har fortfarande kontakt”, där det förekom en skillnad 

mellan tjejer och killar då det var endast killar som kryssat i detta svar. Chi2 (1, n=162)= 

9.52, p<.05 (.002). På årskurser kunde man också se en signifikans. Chi2 (1, n=1629= 10.52, 
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p<.05 (.001). Det var årskurs tre som hade högst svarsfrekvens. ”Jag fortsatte ha kontakt men 

avslutade den tillslut”, där det förekom en skillnad mellan könen då killar hade en högre 

svarsfrekvens än tjejer. Chi2 (1, n=162)= 5.62, p<.05 (.018). Det förekom ingen skillnad på 

årskurserna.”Jag ville inte fortsätta men gjorde det ändå”, där det inte förekom någon skillnad 

i vare sig kön eller årskurs.”Jag avslutade kontakten på en gång”, där det förekom en skillnad 

mellan könen där det var mest tjejer som kryssat i det svarsalternativet (totalt 57 tjejer och 10 

killar). Chi2 (1, n=162)= 46.94, p<.05 (.000). Det förekom ingen skillnad mellan årskurserna. 

För att få reda på ungdomars attityder gällande sexuella närmanden och om det är lätt att 

kontakta människor på nätet i sexuella syften, ombads respondenterna kryssa i ja eller nej-

alternativ. Totalt svarade 92.0% ja, och 6.8% nej. 1.2% valde att inte svara alls. 96.2% av 

tjejerna i årskurs ett tror att det är lätt att kontakta människor i sexuella syften över internet, 

tjejerna i årskurs tre var alla överens om att det är lätt (100%). Killar i årskurs ett (86.8%) tror 

också att fallet är så, samt killar i årskurs tre där 84.2% tror likadant. Resultatet visar också att 

det är mer tjejer än killar som blir utsatta för sexuella närmanden via internet (dock ingen 

signifikant skillnad), tjejer i årskurs tre var det 70.6% som blivit utsatta, i årskurs ett var det 

69.2%. Killar i årskurs tre var 42.1% och i årskurs ett var 34.2%.  

Respondenterna tillfrågades om huruvida det är vanligt att människor kontaktar andra på 

nätet i sexuella syften. En skala där 1 ”Inte alls vanligt” till 7 ”Väldigt vanligt” utformades, 

där M=5,52 och SD=1,27.  En tvåvägsANOVA utfördes för att se om de fanns skillnader i 

kön och årskurs. Det förekom inga signifikanta skillnader. 

 

 

Diskussion 

 

Syftet med denna studie var att undersöka vilka attityder ungdomar har gentemot sexuella 

närmanden som sker via internet. Frågeställningen som behandlar kön och årskurs har varit 

två viktiga komponenter i de övriga frågeställningarna, då man via kön och årskurs kan utläsa 

skillnader och/eller likheter. Första frågeställningen undersöker vad ungdomar använder 

chattar och forum på internet till. I vår studie kan vi se att chattar och forum har funktionen att 

hålla kontakt med vänner och familj och framförallt tjejer hade högre svarsfrekvens på denna 

fråga. Gross (2004) nämner att ungdomar använder sig av chattar för att hålla kontakt, då 

främst med vänner och familj, men inte med främlingar.  

Cooper et al. (2003) gjorde en omfattande studie som fick tydliga resultat om hur 

människor spenderar sin tid på nätet. Där såg man klart att flirta och hitta nya sexuella 

kontakter var vanligt förekommande. I vår studie kunde vi se att killar i något större grad 

använder sig av internet för att flirta än tjejer. Av resultaten i studien visar det sig att killar 

använder chattar och forum för att hitta sexuella partners i större utsträckning än tjejer. Kan 

detta bero på att killar kanske vågar kontakta tjejer i sådana syften än vad tjejer vågar?  

I denna studie undersöktes om ungdomarna blivit utsatta för sexuella närmanden och det 

visade sig att 60 tjejer och 29 killar blivit utsatta. Detta innebär att merparten av tjejerna i vår 

studie faktiskt har blivit utsatta för sexuella närmanden via internet (60/86). Kan dessa siffror 

bero på att tjejer i större utsträckning vågar medge att de blivit utsatta för sexuella närmanden 

än vad killar gör?  Eller kan detta bero på att tjejer är mer utsatta? Detta är frågor som kan 

vara intressanta att vidare undersöka. 

Nästa frågeställning var hur ungdomar reagerar på sexuella närmanden som sker via 

internet. Reaktioner på de sexuella närmandena varierade mellan könen, dock var reaktioner 

som obehagskänslor, rädsla, ilska (”jag blev arg”) samt en känsla av att bli kränkt de 

reaktioner där det fanns signifikanta skillnader mellan tjejer och killar. Tjejer tenderade att 

reagera med negativa känslor i större utsträckning än killar. Killarna hade mest svarsfrekvens 
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på ”Ingen känsla alls (neutral)” på denna fråga, detta var dock endast en tendens och inte en 

signifikant skillnad. Det skulle kunna indikera på en attityd gentemot sexuella närmanden som 

sker via internet. Tjejer verkar alltså i större utsträckning ha en mer negativ attityd till 

ovälkomna närmanden som sker via internet. 

Den sista frågeställningen undersökte hur ungdomar agerar efter att det blivit utsatta för 

sexuella närmanden via internet. Det vanligaste agerandet efter det sexuella närmandet bland 

tjejer (alltså de tjejer som angivit att de blivit utsatta för sexuella närmanden via internet, 57 

av 61) var att avsluta kontakten på en gång. Detta är en tydlig reaktion som uppstår av de 

negativa känslorna efter att de blivit utsatta, samt att detta är mer tydligt hos tjejer och att de 

agerar därefter. Man kan se att killar var dem som fortsatte att ha kontakt, samt att de 

avslutade den till slut. Vi kom därmed fram till att killars attityder (i denna studie) gentemot 

sexuella närmanden skiljer sig från tjejernas, då killarna reagerade och agerade med mindre 

negativa känslor. 

Många av respondenterna angav att de trodde att det var lätt att kontakta andra människor i 

sexuella syften, både i första och tredje året på gymnasiet var det över 80% som ansåg att 

fallet var så, både bland tjejer och killar. Om det är vanligt att människor kontaktar andra på 

nätet i sexuella syften, fick ett medelvärde som kan ses som högt i en skala på 1-7. Detta 

betyder att respondenterna tror att det är vanligt. Dessa två frågeområden tar upp huruvida 

ungdomarna tror att det är ute i verkligheten på internet vad gäller sexuella närmanden. 

Utifrån resultaten på dessa två frågor (som nämnts ovan) kan man se att det är en uppfattning 

av omgivningen och därmed en attityd.  

Anonymiteten är en gemensam nämnare för många av studierna. Detta är dock inget som 

undersökts i denna studie, men alldeles säkerligen en bidragande orsak till varför människor 

vågar utsätta andra människor för sexuella närmanden. Internet och anonymiteten ger 

människor möjlighet att testa andra roller eller identiteter (Calvert, Mahler, Zehnder, Jenkins 

& Lee, 2003; Gross, 2004).  

Enligt Ajzen (2001) så är attityder föränderliga till viss del. Något som kan vara intressant i 

en studie som denna är att mäta liknande attityder över tid. Göra en studie där man följer 

respondenterna över en längre period för att se om attityderna förändras gentemot sexuella 

närmanden via internet. Attityder kan förändras via nya kunskaper och mognad. Ytterligare 

ett förslag är att man tar in faktorer som familjebakgrund och genusstudier.  

 

 

Metoddiskussion 

 

Valet av skola för studien gjordes utifrån ett tillgänglighetsurval, då det var svårt att få andra 

skolor att delta. Skolan som deltog i denna studie valdes ut utifrån deras engagemang och 

intresse. På grund av detta blev antalet respondenter något begränsat, då det upplevs som ett 

stort antal elever ur en och samma skola, jämfört med om man haft tillgång till flera skolor 

samtidigt. Vi tror att denna studie kan vara en start till en om möjligt större studie med fler 

deltagare och mer tid till att utföra studien. En bidragande orsak till att andra skolor avböjde 

deltagandet i studien tror vi delvis beror på tidpunkten på terminen, då var nära terminsslut 

och storhelger. Antalet deltagande respondenter ansågs många till en början, men kan ändå 

vara för få för att på ett rättvist sätt representera hur det ser ut bland ungdomar i stort, det vill 

säga viss risk för Typ II-fel föreligger. Detta medför även att denna studie inte kan 

generaliseras på övriga skolor. 

Designen på enkäten kunde möjligen ha sett annorlunda ut för att få en tätare svarsfrekvens 

på vissa frågor. Exempel fråga 13, som istället för att kryssa i ett eller flera svarsalternativ, 

kunde istället svarsalternativen delats upp i enskilda ja- och nej-frågor. Reversed item 

utfördes med hjälp av fråga åtta och tio. Resultatet visar att många av respondenterna inte var 
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konsekventa i sina svar. Detta kan bero på att det var svårt att förstå eller att de i all hast bara 

kryssat i ett svar utan att reflektera över det (dock var detta inget som framstod som ett 

problem när enkäten pilottestades). Bonferroni test utfördes på de fem ANOVOR som 

handlade om vad ungdomar brukar använda chattar och forum till. Detta gjordes för att 

säkerställa att de signifikanta resultaten inte var ett resultat av massignifikans (Typ-I fel).  

Alltså räknades en ny signifikansnivå ut som var mer extrem för att mer säkert veta att det 

verkligen var skillnader mellan grupperna. 

Det var svårt att definiera begrepp som sexuella närmanden, chatta och onlinedejting, då 

främst de två sista eftersom detta är så pass nya begrepp. Sexuella närmanden är också svårt 

att definiera då det inte alltid behöver innebära något negativt, det kan i mottagarens ögon 

vara något positivt. När man letar efter just denna benämning så har det varit väldigt svårt, 

eftersom det som sexuella närmanden refereras till är just sexuella trakasserier. 

 

 

Slutsats 

 

Slutsatsen i denna studie är att internet fungerar som ett socialt verktyg för ungdomar. Killar 

tenderar att använda chattar och forum för att flirta och leta efter sexuella partners, medans 

tjejer använder chattar och forum för att hålla kontakt med vänner och familj. När killar 

utsätts för sexuella närmanden tenderar de att reagera neutralt, det är alltså inte lika stötande 

för dem. Tjejer är i större utsträckning utsatta för sexuella närmanden via chattar och forum 

och detta resulterar i känslor som ilska, rädsla, obehag och en känsla av att bli kränkt. Oftast 

väljer tjejerna att omgående avsluta kontakten som utsatt dem för detta. Slutligen kan man se 

att ungdomar tror att det är både lätt och vanligt att kontakta människor i sexuella syften via 

chattar och forum.  

Vi tycker att det är intressant hur olika tjejer och killar reagerar på sexuella närmanden, 

även det faktum att det verkar som att tjejer i större utsträckning utsätts för det. Vad kan ligga 

bakom detta? 
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