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Förord 
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Detta systerskap har slitits och stärkts av dessa veckor av intensiv gemenskap.  

 

 

Angelica Younes & Paula Herkules 

 

  



 

Abstract 

Unaccompanied boys are at high risk to be exploited through prostitution which the social 

services are responsible to identify and give support. This study aimed to investigate how social 

workers in Dalarna understand and handle the issue of unaccompanied boys vulnerability and 

exploitation through prostitution. The result of the study was analyzed with intersectionality as 

theoretical frame of interpretation. This essay is based on a qualitative approach and was 

conducted by semi-structured interviews. The results showed that the respondents had limited 

experience of unaccompanied exploited through prostitution. A certain deflection of 

responsibility of the detection to any potential exploited is further noticed and also a 

stigmatizing perception of prostitution. The result further showed that the perception of 

intersectional power relations has an impact on the understanding of unaccompanied boys and 

their vulnerability to be exploited through prostitution. 

Key words: exploited through prostitution, intersectionality, social work, social workers, 

unaccompanied boys  



 

Sammanfattning 

Ensamkommande pojkar är en högriskgrupp för att utsättas för prostitution vilka socialtjänsten 

ansvarar för att identifiera och stödja. Denna studie syftade till att undersöka hur 

socialsekreterare i Dalarna förstår och hanterar frågor om ensamkommande pojkars sårbarhet 

och utsatthet för prostitution. Resultatet analyserades med intersektionalitet som teoretisk 

tolkningsram. Uppsatsen utgick från en kvalitativ ansats och baserades på semistrukturerade 

intervjuer. Resultatet visade att respondenterna har begränsad erfarenhet av att möta 

ensamkommande pojkar utsatta för prostitution. Även en viss ansvarsförskjutning för 

uppmärksammandet av en eventuell utsatthet framkom samt stigmatiserande uppfattningar om 

prostitution. Resultatet visade även att uppfattningen om maktordningar påverkar 

socialsekreterares förståelse av ensamkommande pojkar och deras sårbarhet för att utsättas för 

prostitution.  

Nyckelord: ensamkommande pojkar, intersektionalitet, socialsekreterare, socialt arbete, 

utsatthet för prostitution 
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1. Inledning 

Från 2016 till och med juni 2018 beviljades 12 932 ensamkommande barn och unga 

uppehållstillstånd i Sverige (Migrationsverket, 2018). Mellan januari och juni 2018 beviljades 

uppehållstillstånd i 56% av de fattade besluten, vilket var 651 stycken (Migrationsverket, 2018). 

Oavsett ursprungsland är ensamkommande barn en riskgrupp för att utsättas för 

människohandel, varav de ensamkommande barn som inte är registrerade hos myndigheter, 

avvikit från placering eller delgivits avslagsbeslut på sin ansökan om uppehållstillstånd är extra 

utsatta (Polismyndigheten, 2017). En markant ökning skedde under 2015 gällande antalet 

ensamkommande barn som sökte asyl i Sverige, vilka innehar en risk för att utnyttjas eller 

exploateras för människohandel under flykt samt efter ankomst (Polismyndigheten, 2017). 

Under 2015 sökte 35 369 ensamkommande barn om asyl i Sverige, där majoriteten kom från 

Syrien, Afghanistan och Irak (Polismyndigheten, 2017). Många barn beskrivs vara skuldsatta 

efter flykten till Sverige, vilket resulterar i en sårbar position med risk att utsättas för 

prostitution som betalningsmedel (Polismyndigheten, 2017; Freccero, Biswas, Whiting, Alrabe 

& Thuy Sellinger, 2017).  

Mujaj och Netscher (2015) beskriver en stor kunskapslucka gällande särskilt utsatta 

grupper för prostitution där ensamkommande barn är en tydlig ny återkommande grupp. 

Indikationer finns på att sexuell exploatering med prostitution som medel och olika former av 

människohandel förekommer inom gruppen ensamkommande barn, där främst pojkar är en 

särskilt utsatt grupp (Mujaj & Netscher, 2015). Sexuell exploatering av olika former kan 

resultera i sämre hälsa i form av könssjukdomar, posttraumatiskt stressyndrom, depressioner, 

missbruk, självmordstankar och annat dåligt psykiskt mående (Freccero et al., 2017). Det krävs 

mer forskning om ensamkommande pojkar som blir sexuellt exploaterade för att skapa 

möjligheter att hitta och hjälpa dem genom att yrkesverksamma får rätt verktyg, riktlinjer och 

resurser (Freccero et al., 2017). Det begränsade forskningsområdet belyser dock att riskfaktorer 

för att ensamkommande pojkar exploateras är låg ålder, brist på kunskap gällande sina juridiska 

rättigheter, att ensamkommande lever isolerat utan föräldrar, litet socialt nätverk samt att de 

många gånger saknar förtroende för socialarbetare (Freccero et al., 2017). Enligt 

Socialtjänstlagen (2001:453) har socialtjänsten ansvar för alla som vistas eller bor i kommunen 

(SoL, 2a kap. 1§). Därmed måste alla myndigheter som kommer i kontakt med 

ensamkommande barn hitta verktyg för att fånga upp de barn som utsätts för prostitution eller 

som riskerar att utsättas för prostitution och människohandel (Mujaj  & Netscher, 2015). 
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På grund av denna kunskapslucka ämnar vi att undersöka hur socialsekreterare i Dalarna 

ser på ensamkommande pojkars sårbarhet för att utsättas för prostitution. Denna studie kan ej i 

sin enfald fylla en sådan kunskapslucka, men då vi anser att risken för att utsättas för prostitution 

som ensamkommande pojke är hög frågar vi oss hur socialsekreterare förstår ensamkommande 

pojkars risk för att utsättas för prostitution samt hur de kan uppmärksamma om dessa pojkar 

utsätts för prostitution. Om denna studie bekräftar ett kunskapsbehov kan den användas som 

utgångspunkt för att belysa eventuella brister hos socialtjänstens arbete med ensamkommande 

pojkar.  

1.1. Syfte och frågeställningar 

Syftet är att med ett intersektionellt perspektiv undersöka socialsekreterares förståelse och 

hantering av frågor om ensamkommande pojkars sårbarhet och utsatthet för prostitution. 

1. Vilken erfarenhet av att möta ensamkommande pojkar utsatta för prostitution har 

socialsekreterare? 

2. Vilket bemötande utgår socialsekreterare ifrån för att uppmärksamma om 

ensamkommande pojkar är utsatta för prostitution? 

3. På vilka sätt uppfattar socialsekreterare ensamkommande pojkars utsatthet för 

prostitution? 

4. På vilka sätt påverkas förståelsen om ensamkommande pojkars sårbarhet och utsatthet 

för prostitution av uppfattningen om maktordningar som kön, sexualitet, etnicitet, klass 

och ålder? 

Denna undersökning avgränsas till socialsekreterare som arbetar med handläggning av 

ensamkommande barn i Dalarnas län.  

1.2. Begreppsdefinitioner 

Nedan förklaras begreppen ensamkommande pojkar samt prostitution för att förtydliga studiens 

innehåll. 

1.2.1. Ensamkommande pojkar 

Med benämningen ensamkommande menas definitionen som beskrivs i Lag (1994:137) om 

mottagande av asylsökande m.fl., LMA: 

1 b §   I 2, 3 och 3 a §§ finns särskilda bestämmelser om mottagande av barn under 18 år som vid 

ankomsten till Sverige är skilda från båda sina föräldrar eller från någon annan vuxen person som får 
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anses ha trätt i föräldrarnas ställe, eller som efter ankomsten står utan sådan ställföreträdare 

(ensamkommande barn). Bestämmelserna är tillämpliga endast så länge barnet är att anse som 

ensamkommande. Lag (2018:346).  

Ensamkommande barn kommer att nämnas i de fall det är relevant, vår studie avgränsas dock 

till pojkar under 18 år. Detta för att vår förförståelse är att den generella uppfattningen om 

prostitution är beträffande flickors utsatthet och att pojkar därmed riskerar att förbises. Vidare 

är vår förförståelse att just ensamkommande pojkar är en högriskgrupp för sexuell exploatering.  

1.2.2. Prostitution 

En definition av prostitution kan beskrivas som när minst två parter köper eller säljer sexuella 

tjänster mot ersättning; vilken innebär en förutsättning för den sexuella tjänsten (SOU 1995:15; 

Mujaj & Netscher, 2015). Att köpa sex innebär att “skaffa sig tillfällig sexuell förbindelse mot 

ersättning”, om säljaren är över 18 år, om hen däremot är under 18 år beskrivs handlingen som 

att “låta någon företa eller tåla en sexuell handling mot ersättning” (Brottsbalk, BrB, 1962:700, 

6 kap, 9-10§§). När en vuxen köper sexuella tjänster av barn under 18 år kan hen dömas för 

köp av sexuell handling av barn (BrB, 6 kap, 9§). Om sexuella tjänster köps av barn under 15 

år kan köparen dömas för våldtäkt mot barn (BrB, 6 kap, 4§). Länsstyrelsen Stockholms (2015) 

kartläggning betonar att alla barn under 18 år som är utsatta för prostitution är att betrakta som 

sexuellt exploaterade oavsett under vilka förutsättningar prostitutionen sker. 

Att beskriva ett barn i relation till sex mot ersättning är komplext. Termen 

barnprostituerad bör undvikas då detta överför skuld till barnet (Greijer & Doek, 2016). Barn 

i sexarbete bör heller ej användas då det förutsätter att det är ett legitimt yrke för ett barn när 

det i själva verket handlar som sexuell exploatering med prostitution som medel (Greijer & 

Doek, 2016). Med detta i åtanke kommer begreppet utsatta för prostitution att användas då alla 

under 18 år som säljer sex utsätts för sexuell exploatering. Det är en väsentlig diskursiv skillnad 

om personer benämns prostituerade eller utsatta för prostitution. Då undersökningsgruppen i 

denna studie är ensamkommande pojkar, alltså barn, anser vi att det är en utsatthet och inte ett 

val. Vi vill också betona att Brottsbalken inte definierar ersättning och därmed lyfta möjligheten 

att ersättningen kan innefatta bland annat pengar, droger, husrum eller mat. 

1.3. Disposition 

I detta avsnitt sammanställs denna studies disposition. 

Inledningsvis presenteras nedan ett bakgrundskapitel där ensamkommande pojkars 

sårbarhet och utsatthet för prostitution beskrivs ur svensk kontext. Sedan följer kapitel 3 där 
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tidigare forskning om ämnet presenteras. Vidare beskrivs den teoretiska tolkningsramen 

intersektionalitet i kapitel 4 utifrån maktordningarna kön, sexualitet, etnicitet, klass och ålder i 

respektive avsnitt. Kapitel 5 redogör för de metodologiska tillvägagångssätt som valts för denna 

studie och avslutas med etiska överväganden som gjorts under studiens gång. Sedan följer 

studiens resultat och analys utifrån den teoretiska tolkningsramen under kapitel 6 och slutligen 

förs diskussioner i kapitel 7 som avslutas med studiens slutsatser. 
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2. Bakgrund om ensamkommande barns utsatthet 

Barn på flykt löper ökad risk för att utsättas för exploatering (O’Leary & Squire, 2012, refererad 

i Digidiki & Bhabha, 2018). Barn som utnyttjas för sexuell exploatering beskrivs vara svåra att 

identifiera (Levine & Bowden, 2002, refererad i Digidiki & Bhabha, 2018). Polismyndigheten 

(2017) beskriver att det finns uppgifter om att ensamkommande barn som avviker från 

placeringar eller delgivits avslagsbeslut tvingats till prostitution eller brottslighet då de saknar 

mat, husrum och andra nödvändigheter. Andelen ensamkommande barn som avviker förväntas 

bli fler under de närmsta åren och de riskerar att utnyttjas inom brottslighet och sexuell 

exploatering (Polismyndigheten, 2017). 

En nationell kartläggning om barn utsatta för människohandel påvisade att den största 

gruppen var ensamkommande barn som under sin asylprocess blivit sexuellt utnyttjade eller 

tvingats begå brott i sin vistelsekommun (Länsstyrelsen i Stockholm, 2015). Mellan 2015 och 

halvårsskiftet 2016 förekom uppgifter om 75 stycken barn i polisanmälningar gällande 

människohandel och av dessa var 30% för sexuell exploatering (Polismyndigheten, 2017). Av 

75 stycken barn var: 66% ensamkommande, 68% mellan 15 och 17 år gamla, 24% under 14 år 

och 92% utan svenskt medborgarskap (Polismyndigheten, 2017).  

Ensamkommande är en särskilt utsatt grupp för sexuell exploatering, vilket innefattar 

bland annat prostitution (Freccero et al., 2017). Allmänna Barnhuset (Landberg et al., 2015) 

beskriver att bland unga som haft sex mot ersättning i högre mån hade ekonomiska svårigheter, 

hade utlandsfödda föräldrar eller själva var utlandsfödda samt var placerade i familjehem eller 

hem för vård eller boende, HVB. Riskfaktorer hos de ensamkommande är bland annat deras 

låga ålder, brist på socialt nätverk och materiella tillgångar samt kunskapsbrist gällande det stöd 

och hjälp som finns i samhället vilket leder till en beroendeställning gentemot andra (Freccero 

et al., 2017). Andra riskfaktorer för att ensamkommande kan komma att hamna i sexuell 

exploatering är bristen på jobbmöjligheter, tillgången till skydd och insatser samt att stöd från 

familj och samhället saknas (Freccero et al., 2017). Enligt Barnkonventionen (UNICEF, 2009) 

ska staten skydda barn mot alla former av sexuellt utnyttjande, inklusive prostitution: 

Artikel 34 

Konventionsstaterna åtar sig att skydda barnet mot alla former av sexuellt utnyttjande och sexuella 

övergrepp. För detta ändamål skall konventionsstaterna särskilt vidta alla lämpliga nationella, bilaterala 

och multilaterala åtgärder för att förhindra 

 (a) att ett barn förmås eller tvingas att delta i en olaglig sexuell handling; 

 (b) att barn utnyttjas för prostitution eller annan olaglig sexuell verksamhet; 

 (c) att barn utnyttjas i pornografiska föreställningar och i pornografiskt material (s. 31). 
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Ensamkommande barn som flytt till Sverige kommer till största delen från Syrien, Afghanistan 

och Irak (Polismyndigheten, 2017). I Afghanistan har pojkar högre risk än flickor att utsättas 

för prostitution (U.S. Department of State, 2013, refererad i Miller-Perrin & Wurtele, 2017). I 

Afghanistan finns en företeelse kallad bacha bazi, vilket innebär att unga pojkar klär ut sig till 

kvinnor och dansar inför män, vilket ofta leder till våldtäkter (AIHRC, 2002; UNICEF, 2016). 

Den svenska översättningen av bacha bazi är danspojkar och beskrivs vara en företeelse som 

begås av män vilka utsätter pojkar för sexuella övergrepp (Utrikesdepartementet, 2017). 

Afghanistan Independent Human Rights Commission, AIHRC (2002), beskriver det som att 

dessa pojkar används som sexslavar. Män i maktpositioner innehar en eller fler danspojkar i 

åldrarna 10-18 år som vakter, hemhjälp, assistenter eller arbetare i sina företag och som dansare 

på bröllop eller fester (AIHRC, 2002). Efter att ha dansat på ceremonier tar männen ofta 

pojkarna till sina privata hem eller hotell för att förgripa sig på dem, ibland ges pojkarna 

ersättning efteråt (AIHRC, 2002).  

Ensamkommande barn utsätts för en mängd olika traumatiska situationer i sitt hemland, 

under flykten och i ankomstlandet som utsätter dem för hälsorisker (ISSOP Migration Working 

Group, 2017). Att separeras från sin familj, bli sexuellt utnyttjad eller se andra personer mista 

livet är exempel på sådana händelser som kan leda till att ensamkommande utvecklar psykisk 

ohälsa och annan psykosocial problematik (IOM & UNICEF, 2015). I ankomstlandet riskerar 

ensamkommande barn att utveckla psykisk ohälsa om exempelvis asylprocessen är långdragen, 

om många omplaceringar sker eller att barnet inte har tillgång till utbildning (Fazel et al., 2012, 

refererad i ISSOP Migration Working Group, 2017). Social isolering, marginalisering och 

främlingsfientlighet är också betydande orsaker till att ensamkommande riskerar att utveckla 

psykisk ohälsa i ankomstlandet (ISSOP Migration Working Group, 2017).  
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3. Tidigare forskning om ensamkommande och prostitution 

Som redogörs i inledningen är ensamkommande barns utsatthet för prostitution ett relativt 

obeforskat område. Därmed har en sammanställning av tidigare forskning varit svår att 

genomföra och ökat övertygelsen om att denna studie behövs för att uppmärksamma den 

kunskapslucka som finns inom forskningsfältet och inom den yrkesverksamma praktiken samt 

undersöka hur frågan hanteras. 

Nedan kommer internationell forskning presenteras under tre rubriker följt av en 

sammanfattning. I det första avsnittet presenteras forskning om ensamkommande barn som en 

högriskgrupp för psykisk ohälsa. Därefter presenteras forskning som visar gemensamma 

bakgrundsfaktorer hos barn och ungdomar som är utsatta för prostitution. Sedan sammanställs 

relevanta studier om ensamkommande barns utsatthet för prostitution och annan sexuell 

exploatering. Till sist sammanfattas presenterad forskning och dess relevans för denna studie 

diskuteras. 

3.1. Riskfaktorer för psykisk ohälsa hos ensamkommande barn 

Ensamkommande barn utsätts för traumat att separeras från sina föräldrar och att leva i 

krigsdrabbade områden, för att därefter leva på flykt (Huemer et al., 2011). Många studier har 

påvisat att ensamkommande barn och unga är en högriskgrupp för psykisk ohälsa (Bronstein et 

al., 2012; Fazel et al., 2012, refererad i Vervliet et al., 2014). Barn som utsätts för 

krigsrelaterade trauman löper högre risk för beteendeproblematik och psykisk ohälsa som 

depression, ångestproblematik och posttraumatiskt stressyndrom (Fazel et al., 2005; 

Papageorgiou et al., 2000, refererad i Groark, Sclare & Raval, 2010). Även efter ankomst till 

asyllandet upplever ensamkommande barn höga stressnivåer vilket påverkar den psykiska 

hälsan (Sourander, 1998, refererad i Groark, Sclare & Raval, 2010). En kvalitativ studie från 

England visar att den psykiska hälsan och allmänna känslan av trygghet och välmående 

påverkas av att asylprocessen kan bli långdragen, i vissa fall upp till flera år (O'Toole 

Thommessen, Corcoran & Todd, 2017). Dessa höga stressnivåer kan relateras till osäkerheter i 

asylansökan, myndighetskontakter, ekonomiska svårigheter, begränsningar i arbetslivet, 

språkinlärningen samt osäkra boendesituationer (Sack, 1998, refererad i Groark, Sclare & 

Raval, 2010). Risken för psykisk ohälsa ökar eftersom ensamkommande barn inte har en 

vårdnadshavare eller omhändertagande vuxen som kan stötta dem (Groark, Sclare & Raval, 

2010).  
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3.2. Allmänna riskfaktorer för att utsättas för prostitution 

Detta avsnitt beskriver gemensamma bakgrundsfaktorer som kan ligga till grund för att 

ungdomar i USA och Europa utsätts för prostitution. Bakgrundsfaktorer för de som utsätts för 

prostitution är exempelvis; bristande uppväxtförhållanden, placering i annat boende, avbruten 

skolgång, fattigdom, missbruk, kriminalitet, hemlöshet och att barnet rymt hemifrån (Ellison, 

2017; Klatt, Cavner & Egan, 2013). En kvalitativ studie med unga män utsatta för prostitution 

i New York visade tre gemensamma bakgrundsfaktorer hos undersökningspersonernas 

barndom: låg socioekonomisk status, en stor variation i omvårdande vuxen samt en variation i 

boende från tidig ålder (Lankenau, Clatts, Welle, Goldsamt & Viost Gwadz, 2004).  

Miller-Perrins och Wurteles (2017) forskningsöversikt visar att ungdomar med 

riskfaktorer såsom etnisk minoritetsstatus, bristande uppväxtförhållanden, förlust av föräldrar, 

låg socioekonomisk status, arbetslöshet samt involvering i socialtjänstens insatser har en högre 

risk för att utsättas för sexuell exploatering. I USA har en omfattande kvalitativ studie 

genomförts som visade att ungas boendesituation påverkar sårbarheten för att utsättas för 

prostitution, där boendesituationer som hemlöshet, dysfunktionella familjer, familjehem, 

gruppboenden eller ungdomsinstitutioner var avgörande (Marcus et al., 2014, refererad i Miller-

Perrin & Wurtele, 2017). Studier genomförda i USA och i Sverige visar även att fler pojkar än 

flickor har sex mot ersättning i form av just pengar eller droger (Edwards, Iritani & Hallfors, 

2006; Svedin & Priebe, 2007, refererad i Miller-Perrin & Wurtele, 2017). Studier visar även att 

flickor och pojkar som rymt hemifrån riskerar i lika stor utsträckning att utsättas för prostitution 

(Reid, 2012; Tyler, 2009, refererad i Miller-Perrin & Wurtele, 2017). 

3.3. Ensamkommande barns risk att utsättas för prostitution 

Då barn på flykt är i beroendeställning i sökandet efter skydd ökar risken för att utnyttjas genom 

bland annat sexuell exploatering, visar en djupgående intervjustudie i Grekland (Digidiki & 

Bhabha, 2018). Detta problem är svåridentifierat och därmed blir det svårt att skydda de barn 

som utnyttjas (Levine & Bowden, 2002, refererad i Digidiki & Bhabha, 2018). Flykten till 

Europa innebär hälsoproblem och faror för den ensamkommande som exempelvis att utveckla 

ett missbruk eller utnyttjas i olika former av exploatering eller trafficking (Fazel et al., 2012; 

McKenzie, Tuck & Agic, 2014, refererad i O'Toole Thommessen, Corcoran & Todd, 2017). 

Strikt migrationspolitik i transitländer ökar känslan av desperation, hopplöshet och depression 

hos barn vilket ökar riskerna för att utnyttjas för sexuell exploatering (Digidiki & Bhabha, 

2018). Forskningsfältet som till omfattning är bristfälligt visar på att ensamkommande barn är 

särskilt sårbara att utnyttjas (Huemer et al., 2011). Ensamkommande barn riskerar att utnyttjas 
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i prostitution och brottslighet såsom exempelvis droghandel (Cauffman et al., 1998, refererad i 

Huemer et al., 2011). I The McMahon Report (Ní Raghallaigh & Thornton, 2017) beskrivs 

ensamkommande ungdomar på Irland löpa hög risk att dras in i brottslighet, drogmissbruk och 

prostitution då både den ekonomiska situationen samt boendesituationen förändras vid 

myndighetsålder. 

3.4. Sammanfattning av presenterad forskning  

Tidigare forskning visar att ensamkommande barn är en högriskgrupp för psykisk ohälsa. Detta 

på grund av traumat att mista eller lämna sina föräldrar och vara på flykt. Ensamkommande 

barn utsätts för olika trauman både i hemlandet, på flykt samt i ankomstländerna vilket påverkar 

den psykiska hälsan hos barnen. Genom att redogöra för bakgrundsfaktorer kan vi nå en 

förståelse för varför barn och unga hamnar i situationer där de utsätts för sexuell exploatering 

med prostitution som medel. Bakgrundsfaktorer är exempelvis att tillhöra en etnisk minoritet, 

att barnet förlorat sina föräldrar, att vara hemlös, att vara i ekonomisk utsatthet samt haft en 

omfattande myndighetskontakt. Dessa allmänna bakgrundsfaktorer för att utsättas för 

prostitution kan även appliceras på ensamkommande barn vilket bekräftas av tidigare studier. 

På grund av den traumatiska situation ensamkommande barn utsätts för under sin flykt till 

Europa är de i risk att utsättas för sexuell exploatering både under flykten, i transitländer och i 

ankomstlandet. Även psykisk ohälsa ökar risken för att utnyttjas för sexuell exploatering. 

Ensamkommande barn utsatta för prostitution är svåra att identifiera och blir därmed utan den 

hjälp och det stöd de behöver. 

 Den internationella forskningen kan relateras till svensk kontext där ensamkommande 

barn beskrivs som en riskgrupp för sexuell exploatering. Forskningsöversikten visar att få 

studier har genomförts om ensamkommande pojkars utsatthet för prostitution. Dessa 

begränsade antal studier har värderats utifrån relevans där exempelvis människohandel har 

uteslutits. Studierna kan kritiseras då majoriteten är kvalitativa studier med lågt antal 

respondenter vilket försvårar generalisering av resultaten. Trots detta anser vi att presenterad 

forskning är relevant då liknande riskfaktorer för utsatthet är återkommande i flertalet studier. 

Att ensamkommande barn i Sverige är en riskgrupp för att utsättas för prostitution framgår även 

i de inledande kapitlen. Den presenterade forskningen är granskad av ämnesexperter innan 

publicering i internationella tidskrifter, vilket ökar trovärdigheten. Med denna översikt av 

tidigare forskning anser vi att denna studie är högst relevant då kunskapsluckan bör synliggöras 

för att frågan ska kunna hanteras. Vår förhoppning är då att yrkesverksamma ges möjligheten 

att upptäcka om ensamkommande barn utsätts för prostitution.  
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4. Intersektionalitet som teoretiskt ramverk 

I denna studie används intersektionalitet som teoretiskt ramverk. Detta för att förstå hur 

uppfattning av kön, sexualitet, etnicitet, klass och ålder påverkar bemötandet och uppfattningen 

av ensamkommande pojkars utsatthet för prostitution.  

Ett intersektionellt perspektiv lyfter komplexiteten i människors upplevelser av förtryck 

(Mattsson, 2015). Endimensionella uppfattningar av maktrelationer kan fördjupas i 

kombination med intersektionalitet som ett analytiskt verktyg (de los Reyes & Mulinari, 2005). 

Intersektionalitet ger möjligheten att se maktrelationer i relation till varandra samt 

uppmärksamma att konstruerandet av dessa relationer inte är möjligt utan att konstruera dem 

alla samtidigt (Mattsson, 2015). Crenshaw (1991) förklarar att kvinnor inte kan likställas endast 

utifrån könsaspekten då faktorer som etnicitet eller klass påverkar människan som liknande 

system vilket utgör olika hinder eller möjligheter. Genom denna komplexitet myntades 

begreppet intersektionalitet för att varken män eller kvinnor är homogena grupper utan besitter 

positioner utifrån andra maktrelationer som sexualitet, etnicitet och klass (Mattsson, 2015). 

Det intersektionella perspektivet synliggör därmed hur olika maktrelationer skapas och 

återskapas historiskt och situationsberoende samtidigt (de los Reyes & Mulinari, 2005). Ett 

intersektionellt perspektiv kräver därmed att maktrelationer förstås var för sig, med hjälp av 

flertalet teorier, för att sedan se det intersektionella samspelet (Mattsson, 2015). Nedan beskrivs 

valda maktrelationer uppdelat i fyra avsnitt och avslutas med ett avsnitt som påvisar det 

intersektionella samspelet. 

4.1. Kön och sexualitet 

Kön beskrivs som en konstruktion vi fostras in i genom socialisation och att kön uppfattas olika 

beroende på de kulturella, historiska och sociala kontexter vi befinner oss i (Mattsson, 2015). 

Genom socialisationen förväntas vi anpassa våra könsuttryck i olika sammanhang (Mattsson, 

2015). Män uppvisar exempelvis en hårdare maskulinitet i sammanhang med andra män i 

jämförelsevis med sammanhang med kvinnor (Andreasson, 2007). Samhället gör skillnad på 

kvinnor och män redan i spädbarnsålder vilket framgår i forskning som visar att vuxna använder 

mjuka respektive hårda tonlägen beroende på om de talar med flickor eller pojkar (Gens, 2002). 

Butler (1999) menar att kön konstrueras genom att vi ständigt upprepar handlingar och 

språkbruket som bekräftar könet. Kön kan därmed inte ses som biologiskt i det avseendet att 

man respektive kvinna är begrepp med värde och innebörd (Evertsson, 2016). Konstruerandet 

av kön sker med en hierarkisk dimension där män är norm och kvinnor en avvikelse från normen 
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(Hirdman, 2001). De maskulinitetsnormer som män socialiseras in i uppfattas som könsneutralt 

och därmed blir osynligt i relation till att kvinnan är avvikare (Mattsson, 2015). Den normativa 

maskuliniteten är den fysiskt starka och primitiva mannen som relateras till kvinnliga motsatser 

såsom mjuk och omhändertagande (Connell, 1995/1996). Den hegemoniska maskuliniteten är 

den kulturellt sett högst stående maskuliniteten som bekräftar den manliga överordningen 

(Connell, 1995/1996). Den hegemoniska maskuliniteten är obligatoriskt heterosexuell 

(Connell, 1995/1996). Heterosexualiteten som norm baseras på den biologiska uppdelningen 

av kön och därmed den naturliga sexualiteten för män och kvinnor, som Butler (1999) kallar 

den heterosexuella matrisen. Mattsson (2015) beskriver hur diskursen om sexualitet förändras 

och att det är genom diskursen en maktordning konstrueras. Denna maktordning kan utövas 

även genom det tysta accepterandet av heterosexualitet som norm (Bogren, 2016). 

4.2. Rasifiering och etnicitet 

Ras kan beskrivas som en relationell kategori som ställer vithetens privilegier i koppling till 

rasifierade former av underordning (Hall, 1996). Sociala föreställningar om ras är en 

grundläggande del i ojämlikhetens system som samtidigt skapar och återskapar över- och 

underordning gällande bland annat klass och kön (de los Reyes & Mulinari, 2005). Då det inte 

finns genetiska skillnader som kan ligga till grund för socialt skillnadsskapande är ras endast 

en social konstruktion (de los Reyes & Molina, 2002). Om begreppet ras inte används som 

kategorisering är ändå rasifieringsprocessen kopplat till en människosyn som rättfärdigar över- 

och underordning av människor utifrån oföränderliga olikheter (de los Reyes & Molina, 2002). 

Rasifiering innebär de kategoriseringar och förknippningar som skapar över- och underordning 

mellan människor i sociala maktrelationer (de los Reyes & Molina, 2002). På liknande sätt kan 

människor kategoriseras utifrån begreppet etnicitet. Hylland Eriksen (1993) beskriver att 

etnicitet tenderar att klassificera människor utifrån oföränderliga olikheter gällande kultur. 

Därmed fortsätter människor att sorteras i en över- och underordning utifrån kulturella olikheter 

och etnicitet istället för ras (Mattsson, 2015). Hylland Eriksen (1993) beskriver etnicitet som 

ett diffust begrepp som ändras över tid, dock kan det förenklas med kulturell samhörighet, alltså 

samhörighet genom språk, religion, seder och bruk. 

4.3. Klass 

Samhällsklassers maktrelationer har en hierarkisk ordning (de los Reyes & Mulinari, 2005). 

Klass konstrueras genom att vi skapar och upprätthåller stereotypa föreställningar av människor 

i samhällets ekonomiska ojämlikheter (Mattsson, 2015). Identifikationen genom 
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klasstillhörighet kan förstås genom klasspositionering och hur vi socialiseras in i vår 

klasstillhörighet (Mattsson, 2015). Olika klasspositioner påverkar därmed identiteten, 

självkänslan samt uppfattningen om vilka möjligheter vi har (Alakoski & Nielsen, 2006; 

Skeggs, 1997/1999). Den tilldelade klasspositionen uppfattas på olika stereotypa sätt, vilket ger 

uttryck i den över- och underordning som finns mellan olika klasser där arbetarklassen är 

underordnad, medelklassen är norm samt överklassen är överordnad (Skeggs, 1997/1999). 

Samhällets klassojämlikheter kan relateras till vilka samhällsmedborgare som har tillgång till 

utbildning, hälsa, bostadsmarknaden och sjukvård (Mattsson, 2015).  

4.4. Ålder 

Åldrandet kan ses som biologiskt, kronologiskt, psykologiskt och socialt vilket innebär att ålder 

bör ses som en social struktur som är fundamental för social kategorisering (Krekula, Närvänen 

& Näsman, 2005). Beroende på vilken ålder en person tillskrivs, påverkas den sociala 

interaktionen genom attityder och handlingar (Karlsson, 2016). Det livsförlopp människor lever 

innefattar normer och förväntningar om vad som betraktas som avvikande för en viss ålder eller 

livsfas, vilket har en inverkan på hur individer handlar och formar sin identitet (Krekula et al., 

2005). Ett livsförlopp kan utifrån resursfördelning, möjligheter och skyldigheter sorteras in i en 

åldersordning i samhället där normefterlevnad disciplineras och ålder bör därmed ses som en 

maktstruktur (Krekula et al., 2005). Barn som kategori innefattar inte endast socialt isolerade 

individer i en viss kronologisk ålder utan tillskrivs simultant bland annat kön, klass och etnicitet 

(Krekula et al., 2005). 

I generationsforskning syns behovet av ett intersektionellt perspektiv tydligt där barn 

beskrivs som en homogen grupp med lika villkor vilket inte alltid är fallet (Krekula et al., 2005). 

Barn begränsas i sin vardag på grund av sin kronologiska ålder (Karlsson, 2016). Några av de 

olika åldersbegränsningar som finns i samhället förekommer även i lagstiftning och inom 

samhällets olika myndigheter och organisationer vilket synliggör barnets begränsningar 

tydligare (Karlsson, 2016). 

 Åldersbaserad diskriminering, ålderism, kan ske mot olika åldrar där en ålderskategori 

präglas av stereotypa föreställningar (Krekula et al., 2005). Barn, ungdomar och äldre tillskrivs 

karaktärsdrag som beroende och frånvaro av sociala skyldigheter (Krekula et al., 2005). I den 

åldersbaserade maktrelationen är produktionsmöjligheten normen, där yrkesverksamma har 

rättigheter, ansvar och autonomi, vilket marginaliserar de som står utanför arbetsmarknaden 

(Krekula et al., 2005). Därmed kan ålderism betraktas som ett förtryckande system såsom 

sexism och rasism, enligt Krekula et al. (2005). 
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4.5. Det intersektionella samspelet 

Ett intersektionellt perspektiv ger möjligheten att kombinera maktrelationer för att analysera 

över- och underordningar i relation till varandra (Mattsson, 2015). Krekula et al. (2005) betonar 

att de olika maktrelationerna är av lika stor vikt när intersektionalitet används som perspektiv, 

dock kan vissa kategorier vara vilande i sammanhang där andra kategorier framhävs. Genom 

ett intersektionellt perspektiv öppnas möjligheten att se hur en individ kan vara utsatt för 

flertalet förtryck samtidigt, då exempelvis arbetarklassen innehåller både män och kvinnor med 

olika etniska bakgrunder, åldrar och sexualiteter (Ahrne, 2016). Mattsson (2015) gör 

jämförelsen mellan en vit heterosexuell medelklasskvinnas över- och underordning och en svart 

homosexuell arbetarklassman för att tydligt påvisa hur vi alla kan vara i över- och underordning 

i olika sammanhang. Krekula, Närvänen och Näsman (2005) beskriver hur en medelålders svart 

kvinna innehar en annan position än vad en svart flicka har, vilket är viktigt att förstå för att 

sammankoppla rasifiering, könsskillnader samt ålderskategorisering. De los Reyes och 

Mulinari (2005) beskriver att “Könskonstruktion är således alltid rasifierad på samma sätt som 

rasifiering är bekönad” (s. 10). 

Maskulinitet, heterosexualitet, medelklass och vithet osynliggörs då dessa är norm, 

vilket gör allt annat till avvikande (Mattsson, 2015). Därmed blir “de avvikande”, exempelvis 

homosexuella och svarta, identifierade utifrån dessa kategorier vilket blir en stor del av deras 

identitet medan vithet eller heterosexualitet är osynligt och outtalat eftersom konstruktionen 

alltid tydliggör och definierar den underordnade (Mattsson, 2015). I den svenska kontexten blir 

detta påtagligt i sexualundervisning för nyanlända, där sexuell frihet och sexuellt ansvar kopplat 

till jämställdhet förmedlas med “svenskhet” medan “invandrares” sexuella kunskaper och 

erfarenheter blir avvikande (Bogren, 2016). Normer för sexuellt beteende skiljer sig även för 

pojkar och flickor, där en flicka med flertalet sexpartners anses ha ett självskadebeteende 

medans så inte är fallet för pojkar med likvärdigt sexuellt beteende (Schlytter, 2000). Normer 

styr vilket sexuellt beteende som är lämpligt och inte bara utifrån kronologisk ålder (Bogren, 

2016). Gällande barns rätt till självbestämmande beskriver Karlsson (2016) att ägandet av 

kapital är kopplat till maktpositioner, vilket resulterar i att barn ställs i beroendeställning till 

vuxna i sin omgivning och därmed kan vuxna utnyttja sin maktposition genom att ställa krav 

på barnen gällande prestation, hushållsarbete eller skolresultat. 

 Ett intersektionellt perspektiv på maktrelationer blir därför viktigt då konsekvensen av 

socialt betydande kategoriseringar påverkar individers självdefinition och identitet (Krekula et 
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al., 2005). Socialt arbete påverkas av samhälleliga diskurser om normalitet och avvikande 

beteende och därefter återskapar socialarbetare maktrelationer genom möten och sitt praktiska 

arbete (Fahlgren & Sawyer, 2005). Det intersektionella perspektivet är viktigt för socialt arbete 

och dess yrkesverksamma för att kritiskt granska sitt omedvetna återskapande av maktrelationer 

(Fahlgren & Sawyer, 2005).  
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5. Metod 

Nedan kommer studiens valda tillvägagångssätt redogöras. Kapitlet inleds med beskrivning av 

genomförandet av studien. Vidare förs diskussion om valda metoder och sedan avslutas kapitlet 

med etiska överväganden som gjorts under studiens gång. Informationsbrev, samtyckesblankett 

samt intervjuguide som nämns nedan finns fullständigt presenterade som bilagor 1, 2 och 3 till 

denna uppsats. Dessa bilagor är presenterade såsom de var skrivna vid tillfället intervjuerna 

genomfördes. Sedan dess har syftet modifierats något i meningsuppbyggnaden. 

En kvalitativ metod lämpade sig bäst till denna studie då den syftade till att undersöka 

socialsekreterares förståelse och hantering av frågor om ensamkommande pojkars sårbarhet 

och utsatthet för prostitution. Med en kvalitativ metod ges respondenter möjligheten att 

utveckla sina tankar och ge en mer detaljerad beskrivning (Dahlberg & McCaig, 2010).  

5.1. Datainsamlingsmetod 

Individuella semistrukturerade intervjuer valdes som datainsamlingsmetod för denna studie. 

Semistrukturerade frågor ger möjligheten att ändra ordning på frågor, ställa följdfrågor och få 

ett mer naturligt samtal i intervjun (Smith & Bowers-Brown, 2010). Därmed lämpade sig 

semistrukturerade intervjuer som metod då syftet krävde ett utrymme för följdfrågor anpassade 

till respondenternas svar. Då syftet med denna studie kräver att intervjun anpassas till 

respondenternas svar behövdes utrymmet för följdfrågor. Intervjufrågorna baserades på en 

intervjuguide (se bilaga 3) med tre teman som utvunnits ur studiens frågeställningar. Nedan 

presenteras urvalskriterierna för respondenterna som deltagit i denna studie. 

5.1.1. Urval 

Urvalskriterier för denna studie baserades på syftet och dess avgränsningar och därmed skulle 

respondenterna arbeta som socialsekreterare för ensamkommande barn inom en kommun i 

Dalarna. Vi valde Dalarna som undersökningsområde då vi ansåg det vara intressant att 

redogöra för hur mindre kommuner i mellan-Sverige hanterar dessa frågor. Vår första tanke var 

att endast välja en större kommun, men då ett fåtal socialsekreterare är inriktade på 

ensamkommande barn ansåg vi att respondenter då skulle kunna identifieras. Genom att vi 

spred ut sju respondenter från de fem största kommunerna i Dalarna, baserat på 

befolkningsmängd, fick vi en övergripande bild om socialsekreterarnas erfarenheter och 

uppfattningar utan att riskera att de identifierades.  

Ett informationsbrev (se bilaga 1) utformades och skickades till enhetschefer och 

socialsekreterare i urvalskommunerna. Då flera av dessa kommuner valt att avveckla enheter 
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specifikt för ensamkommande barn var två av respondenterna socialsekreterare för barn och 

unga men handläggare för ett antal ensamkommande klienter däribland. Dessa respondenter 

hade tidigare haft specifika tjänster som socialsekreterare för ensamkommande, innan dessa 

enheter avvecklades, vilket gjorde att vi ansåg att de uppfyllde urvalskriterierna för att delta i 

studien. Detta tillvägagångssätt kan beskrivas som ett målinriktat urval då vi sökte upp dessa 

personer via kommunernas hemsidor eller telefonväxel. Ett målinriktat urval innebär att 

individer väljs ut för att de är relevanta för att besvara forskningsfrågan (Bryman, 2011). Få 

socialsekreterare valde att delta i studien till en början, vilket innebar att vi tillfrågade 

respondenter som redan deltagit om de kunde vidarebefordra förfrågan om deltagande till sina 

kollegor, vilket anses vara ett snöbollsurval. Ett snöbollsurval innebär att ett fåtal deltagare 

används för att kontakta ytterligare respondenter som kan vara intresserade av att delta i studie 

(Davies, 2010). Tre av sju respondenter deltog genom snöbollsurvalet.  

Vi valde att inte efterfråga konkret erfarenhet av att möta ensamkommande pojkar 

utsatta för prostitution som urvalskriterium för att vi ansåg att det skulle begränsa antalet 

deltagare till vår studie ytterligare. Även fast konkret erfarenhet inte efterfrågades upplevde vi 

svårigheter med att rekrytera respondenter till vår studie. Detta kan vara för att ämnet är känsligt 

och socialsekreterare som ej har hanterat dessa frågor kanske inte vet hur deras svar skulle 

kunna bidra till vår studies resultat. Vi tror även att informationen om att konkret erfarenhet 

inte krävdes missades av några då risken finns att informationsbrevet inte lästes tydligt på grund 

av tidsbrist. Informationsbrev och deltagarförfrågan skickades ut under förkylningstider vilket 

är en stressad period på många arbetsplatser. Två intervjuer fick ställas in på grund av sjukdom. 

De respondenter som slutligen deltog hade varierande erfarenhet av att möta 

ensamkommande pojkar utsatta för prostitution vilket tydligt syns i resultatet då det blev många 

hypotetiska svar och ett antal respondenter hade svårt att svara på vissa frågor då detta inte var 

något som ens diskuterats på arbetsplatsen. 

5.1.2. Genomförande av datainsamling 

Ett kort informativt mail skickades ut och informationsbrev bifogades med fullständig 

information om studien och innebörden av deltagandet. Intervjutillfällena inleddes med att 

informera respondenterna ytterligare om samtycke, hanteringen av insamlat material och 

anonymitet via en samtyckesblankett (se bilaga 2). Alla intervjuer genomfördes på 

respondenternas arbetsplatser för att bidra till respondentens trygghetskänsla och för att 

underlätta för respondenterna tidsmässigt.  
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Intervjuerna genomfördes utifrån den intervjuguide som utvunnits ur studiens 

frågeställningar med varierande följdfrågor där alla ej är representerade i intervjuguiden. Varje 

intervju fördelades på liknande sätt där information och tema två presenterades av en författare 

och tema ett och tre presenterades av den andre. Detta för att önskan var att frågorna ställdes på 

liknande sätt och för att insamlade empirin inte skulle variera beroende på hur respondenten 

uppfattar frågan. Intervjuerna varierade mellan 30 minuter och en timme. Alla intervjuer 

spelades in för att kunna transkriberas på ett korrekt sätt i efterhand. Intervjuerna avslutades 

med eventuella frågor eller funderingar samt att återigen informera om anonymiteten och 

möjligheten att när som helst avbryta sitt deltagande i studien.  

5.2. Databearbetning och analysmetod 

Efter genomförandet av datainsamlingen transkriberades det inspelade materialet för att 

möjliggöra kodning. Smith och Davies (2010) skriver att skriftliga transkriberingar av inspelade 

intervjuer gör att empirin blir mer överskådlig. Vi använde oss av en tematisk analys för att 

bearbeta materialet och upptäcka mönster i det som sades i intervjuerna. Vi använde en 

hermeneutisk ansats i den tematiska analysen för att tolka intervjuerna som text. En 

hermeneutisk ansats innebär att kunskap är tolkningsbar (Lundin, 2008). För att få en ökad 

förståelse för sociala fenomen beskriver Lundin (2008) att en hermeneutisk ansats kan 

användas. En tematisk analys genomförs i steg som innefattar bland annat att identifiera teman 

för att därefter brytas ner i underteman genom upprepad läsning (Braun & Clarke, 2012; Smith 

& Davies, 2010). Braun och Clarke (2012) beskriver denna analys som en sexstegsmetod där 

forskaren ska lära känna empirin på djupet genom att läsa transskript och lyssna på inspelningar, 

koda materialet, tematisera koderna, se över de nyfunna temana, döpa dessa teman och sedan 

skriva ut sitt resultat. Citat från intervjutillfällena kondenserades och delades upp i utvunna 

teman och underteman vilka därefter analyserades utifrån den teoretiska tolkningsramen. Under 

tematiseringen av empirin framkom tre analysnivåer vilka kondenserades till två nivåer som 

presenteras nedan (se tabell 1). 

 

Tabell 1. Utvunna teman 
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5.3. Tillförlitlighet och äkthet 

För att studien ska anses tillförlitlig krävs ett uppfyllande av kriterierna trovärdighet, 

överförbarhet, pålitlighet och konfirmerbarhet (Bryman, 2011). Trovärdighet innebär att 

studiens deltagare har möjlighet att bekräfta forskarens uppfattning av verkligheten genom 

exempelvis respondentvalidering (Bryman, 2011). Respondentvalidering innebär att resultaten 

skickas tillbaka till respondenterna för godkännande (Bryman, 2011). Detta var något vi erbjöd 

alla deltagare, dock hade ingen önskan om att läsa transkripten av genomförda intervjuer innan 

resultatdelen färdigställdes. Vi misstänker att respondenterna tackade nej till 

respondentvalidering på grund av den tidsåtgång det skulle ha inneburit. The General Data 

Protection Regulation, GDPR, har inneburit nya bestämmelser för Högskolan Dalarna vilket 

innebar att vi ville boka in ett möte med respondenterna för att handgripligen överlämna 

transkripten. Det andra kriteriet för tillförlitlighet är överförbarhet. Överförbarhet uppfylls om 

studiens resultat är så detaljerat beskrivet så att det kan anses överförbart till en annan kontext 

eller liknande miljö vid en senare tidpunkt (Bryman, 2011). Genom att utförligt beskriva alla 

delar av forskningsprocessen i metodkapitlet skapas pålitlighet (Bryman, 2011). Därför läggs 

stor vikt vid att grundligt och transparent presentera valda metoder i detta kapitel. Bryman 

(2011) beskriver att även egengranskning av sin forskning och att låta kollegor kontrollera 

studien kan öka pålitligheten. Därför tycker vi att det är en fördel att vi är två oliktänkande 

författare som kan granska studien med skiftande perspektiv. Vidare granskas studien av 

handledare och andra studenter innan den examineras, vilket ökar pålitligheten ytterligare. Det 

sista kriteriet för att en studie ska anses vara tillförlitlig är konfirmerbarhet. Detta innebär att 

forskaren alltid ska vara medveten om att objektivitet inte är möjlig inom samhällsvetenskaplig 

forskning och att hen därmed ska undvika att personliga värderingar framkommer (Bryman, 

2011). Genom ständig självrannsakan och diskussioner med varandra har förutfattade meningar 

och subjektivitet undvikits i största möjliga mån. Vi kommer att tydligt beskriva och vidare 

diskutera vår förförståelse i kapitel 5.4.1. 

Om respondenternas åsikter och uppfattningar redogörs rättvist samt att studien bidrar 

till att deltagarna får en ökad förståelse för sin egen och andras upplevelse uppnås äkthet 

(Bryman, 2011). Äkthet uppfylls även genom att studien ska bidra till att deltagarna nu får 

möjlighet att förändra situationen som den är beskriven (Bryman, 2011). Genom att vi erbjudit 

respondentvalidering fick respondenterna möjlighet att revidera om de inte ansåg att deras 

uppfattningar var rättvist beskrivna. Vi anser att genomförda intervjuer gav respondenter som 

tidigare ej reflekterat över ensamkommande pojkars utsatthet för prostitution chansen att 
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uppmärksamma egna, samt arbetsplatsens, kunskapsluckor. Därmed anser vi att vår studie 

uppfyller äkthet. 

5.4. Metoddiskussion 

Initialt var målgruppen till denna uppsats ensamkommande asylsökande pojkar men 

avgränsningsförändringen resulterade i att asylsökande togs bort för att lyfta möjligheten att 

respondenterna kunde reflektera över de ensamkommande pojkar som fått utvisningsbeslut 

eller befinner sig illegalt i Sverige. 

För att besvara syftet på bästa sätt valde vi att använda oss av en kvalitativ metod. Med 

en kvantitativ metod hade hanteringen av frågor om ensamkommande pojkars sårbarhet och 

utsatthet för prostitution möjligtvis kunnat undersökas genom exempelvis enkäter. Dock var 

socialsekreterares förståelse av ensamkommande pojkars sårbarhet och utsatthet för 

prostitution en stor del av syftet vilket innebar att kvalitativ metod lämpade sig bäst. En möjlig 

datainsamlingsmetod var fokusgrupper. Detta ansåg vi dock inte var den mest lämpade metoden 

då socialsekreterare för ensamkommande barn är ett fåtal i varje kommun vilket hade försvårat 

genomförandet då socialsekreterare från flera kommuner skulle behöva mötas på samma plats 

samtidigt. Även parintervjuer valdes bort som möjlig metod då vi ville att personliga 

uppfattningar skulle framträda. Därmed var enskilda intervjuer ett genomtänkt metodval. Då vi 

genomförde semistrukturerade enskilda intervjuer hade vi möjlighet att ställa följdfrågor 

anpassade efter respondenternas svar för att respondenternas förståelse skulle framhävas. 

Däremot ansåg vi i efterhand att en fråga i intervjuguiden var svår att ställa då den var lång och 

vi önskade därför att vi omformulerat frågan. Intervjuguiden innehöll grundläggande frågor för 

att få fram socialsekreterarnas förståelse och hantering av ämnet. Detta på grund av att vår 

förförståelse var att socialsekreterare innehar låg kunskap om ämnet. Om denna förförståelse 

inte hade påverkat utformandet av intervjuguiden hade fler frågor handlat om agerandet, 

insatser och vad en ensamkommande pojke utsatt för prostitution faktiskt behöver för hjälp.  

Vidare vill vi kritisera vår intervjuguide gällande de frågor som berörde 

intersektionalitet. Då maktordningar som kön, sexualitet, etnicitet, klass och ålder särskildes i 

vår intervjuguide uppstod en analytisk utmaning att förhålla sig till flera maktordningar 

parallellt. Konsekvensen av denna särskiljning blev en svårighet i att se komplexiteten i hur 

maktordningar skapas och återskapas samtidigt. Vi anser dock att socialsekreterares förståelse 

av skyddsbehovet hos ensamkommande pojkar som utsätts för prostitution är påverkad av de 

maktordningar som tas upp i denna studie. 
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 Alla intervjuer genomfördes av oss båda, vilket kan ha påverkat dynamiken i rummet. 

En risk är att respondenten kände sig i underläge då vi var två personer och hen var ensam. 

Detta är dock ingenting som framkom av respondenterna själva. Vi anser att arbetsfördelningen 

blivit jämnare och resultaten mer pålitliga på grund av att alla intervjuer, all kodning och hela 

analysen genomförts tillsammans. 

5.4.1. Förförståelse 

Detta avsnitt är till för att skapa transparens genom att synliggöra den förförståelse vi hade i 

början av denna studie. Vi hade en förförståelse angående prostitution som socialt problem då 

vi anser att detta är en utsatthet. Trots denna förförståelse har vi ingått i denna forskningsprocess 

med ett öppet sinne och nyfikenhet samt med förhoppningar om att vår förförståelse om 

socialsekreterares bristande kunskap motbevisas.  

Då samhället består av normer utifrån kön, sexualitet, etnicitet, klass och ålder 

förväntade vi oss att yrkesverksamma socialsekreterare hade ett normativt tänkande. Vår 

förhoppning var att en intersektionell medvetenhet fanns hos respondenterna men vi antog att 

det skulle vara stora variationer i svaren angående detta. Vi vill tillkännage de förutfattade 

meningar vi hade om socialsekreterare avseende normativt tänkande, exempelvis att 

prostitution är ett problem för flickor, att pojkar är mer motståndskraftiga samt att autonomi 

följer med stigande ålder. Vidare var vår förförståelse att socialtjänsten i Dalarna inte har 

ansenlig kunskap om specifikt ensamkommande pojkars utsatthet. Detta dels för att inriktade 

enheter för ensamkommande barn är relativt nytt för dessa kommuner men även för att 

forskningsläget är bristfälligt gällande ensamkommande barn. Vår erfarenhet är även att 

prostitution inte är ett ämne som lyfts under socionomutbildningen vilket bidrog till 

uppfattningen att socialsekreterares allmänna kunskap om prostitution är bristfällig i de fall att 

vidareutbildning eller specialisering ej skett. 

 Vår uppfattning är att ensamkommande pojkars utsatthet för prostitution har lyfts som 

ett problem i media under de senaste åren. Det har rapporterats om pojkar med utvisningsbeslut 

som försörjer sig genom prostitution eller kriminalitet. Därför antog vi att socialsekreterare 

skulle vara medvetna om problemets existens. Däremot hade vi den förutfattade meningen att 

socialsekreterare i Dalarna skulle insinuera att det mer var ett storstadsproblem. Detta ledde till 

att vi hade förförståelsen om att socialtjänsten i Dalarna inte har direkt kunskap om hur 

prostitution ska hanteras och ännu mindre hur just ensamkommande pojkar utsatta för 

prostitution kan stödjas. 
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5.5. Etiska överväganden 

Frågor på Forskningsetiska Nämndens blankett för egengranskning (se bilaga 4) besvarades 

‘nej’ innan studien påbörjades vilket innebar att ingen ansökan krävdes.  

 Bryman (2011) beskriver de fyra etiska principerna; informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Informationskravet innefattar att 

respondenterna ska vara väl informerade om studiens syfte (Kvale & Brinkmann, 2014). 

Undersökningspersonerna ska efter att ha delgivits information om studien lämna samtycke till 

sin medverkan samt vara väl införstådda med att deltagandet är frivilligt (Kvale & Brinkmann, 

2014; Smith, 2010). Detta beskriver Bryman (2011) som samtyckeskravet. För att uppfylla 

informationskravet skickades informationsbrev ut i samband med att förfrågan om deltagande 

i vår studie. Informationsbrevet innehöll information om syftet med studien, respondentens 

frivillighet och anonymitet samt hur materialet kommer att behandlas och användas så väl som 

att respondenten kan avbryta sitt deltagande när som helst. Innan den avtalade intervjun 

påbörjades informerade vi återigen om det som stod i informationsbrevet samt redogjorde för 

samtyckesblanketten och dess betydelse. Vidare beskrivs att materialet ska behandlas med stor 

aktsamhet för att uppfylla konfidentialitetskravet, då obehöriga ej får ta del av materialet samt 

att respondenterna ska vara oidentifierbara (Bryman, 2011). Kvale och Brinkmann (2014) 

beskriver att det privata material som samlas in inte kan härledas tillbaka till respektive 

respondent. Smith (2010) uttrycker vikten av att inget material får delges med någon, inte ens 

kollegor, innan det har anonymiserats. På grund av GDPR och nya bestämmelser på Högskolan 

Dalarna lades stor vikt vid att uppfylla detta krav. Transkriberingar av det inspelade materialet 

anonymiserades genast och förvarades på ett lösenordskyddat USB-minne tillsammans med 

inspelningsfilerna. Inspelning skedde på en mobiltelefon med flygplansläge aktiverat under 

hela kursens gång och raderades efter överföring till USB. Filerna har förvarats säkert och inte 

delgivits med någon annan än författarna. Allt material raderades efter uppsatsens 

godkännande. Bryman (2011) beskriver hur den insamlade empirin endast får användas till den 

studien som respondenterna lämnat sitt samtycke till och det kallas nyttjandekravet. Hur 

materialet kommer att användas och till vad måste framföras till respondenten (Smith, 2010). 

Respondenterna var informerade om hur materialet skulle användas och att uppsatsen i sin 

färdiga form kommer att publiceras. Kvale och Brinkmann (2014) skriver att intervjuaren måste 

överväga konsekvenser av sin intervju och därefter vara aktsam med hur frågorna ställs för att 

inte påverka respondenten psykiskt. Detta var en av anledningarna till att 

undersökningsgruppen ‘socialsekreterare’ valdes istället för just ensamkommande pojkar. 
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6. Resultat och analys 

Nedan kommer det empiriska materialet presenteras utifrån tre teman och åtta subteman som 

framträtt under den tematiska analysen för att kopplas till den teoretiska tolkningsram som 

tidigare presenterats. Respondenterna urskiljs med R1-7. 

6.1. Kännedom om ensamkommande pojkars utsatthet för 

prostitution 

Under intervjuerna framkom respondenternas beskrivning av prostitution samt 

ensamkommande pojkars risk- och skyddsfaktorer vilket har tematiserats som kännedom om 

ensamkommande pojkars utsatthet för prostitution. Respondenterna uttryckte en maktlöshet 

gällande möjligheten att påverka ensamkommande pojkars risk för utsatthet. Vidare beskrev 

respondenterna prostitution i termer av val. Detta redogörs nedan med kondenserade citat från 

intervjuerna under vardera subtema. 

6.1.1. Ensamkommande pojkars risk- och skyddsfaktorer 

Flertalet respondenter uttryckte att social utsatthet inte framkommer förrän klienterna vet att de 

får stanna i Sverige. 

[...] det klassiska när man fått uppehållstillstånd är att det börjar hända grejer. Det var då det kom in någon 

mer orosanmälan eller att de själva sa det liksom. Och då började man nysta i måendet och då kom det ju 

historier om vad de har varit utsatta för, flykten, saknad efter familj eller trauman helt enkelt. Och ett par 

pojkar iallafall, som har mått riktigt dåligt, där har det kommit fram att de blivit våldtagna. (R2) 

Det framkom även att socialsekreterare ansåg att ensamkommande barns risk för att utsättas för 

någon form av sexuell exploatering är högst under flykten eller i hemlandet. En beskrivning 

som gjordes var att risken för att utnyttjas är större under flykten eftersom det då finns en 

underliggande ekonomisk utsatthet: 

Jag tänker främst på resan hit. Det är dyrt att ta sig till Sverige från ett annat land och hur man ska kunna 

finansiera det så det kan vara vanligt att man behöver göra vissa saker för att få in pengar. Och så blir du 

satt i en utsatt situation, att du blir skyldig folk tjänster. (R7) 

Respondent 3 uttryckte att hen aldrig hört att ett ensamkommande barn beskrivit en utsatthet i 

Sverige: ”Jag har hört av flera att dom ändå har vart utsatta men jag har aldrig hört att dom har 

berättat att det är i Sverige utan att det är på flykten eller i hemlandet.” 

Intervjufrågor om ensamkommande barns risk för att utsättas för prostitution ledde till 
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att respondenterna resonerade om scenarion som är utanför socialtjänstens kontroll och ansvar. 

Respondenterna lyfte exempel såsom ensamkommande barn som blivit uppskrivna i ålder eller 

delgivits avslag på sin ansökan om uppehållstillstånd. Dessa beskrev respondenterna som en 

särskild högriskgrupp, vilket även redogörs i inledningen till denna uppsats, men är ingen 

målgrupp vi frågade om vid intervjutillfällena. En respondent berättade även om socialtjänstens 

möjligheter att följa upp dessa ungdomar men att de, trots denna möjlighet, valt att inte göra 

någon uppföljning. 

Vi har ett antal som fick avslag, blev uppskrivna i ålder till över 18, då får vi heller inga pengar från 

Migrationsverket för att ha dem fortsatt placerade och då har vi avslutat. Vi vet flera som har hoppat runt, 

bott på soffor hos kompisar, sovit ute vissa nätter, lagt sig i någon lada. Det är självklart att det finns 

personer som kan tänka sig att utnyttja den grejen, och också självklart att man kanske lättare då tackar 

ja till att prostituera sig om det innebär att man får en slant, tak över huvudet och mat i magen. De hamnar 

utanför systemet lite grann. Det är ingen som följer de killarna. Migrationsverket erbjuder boende men 

tackar de nej till det då har ju inte de någon kontakt med dem för att de sköter bara asylprocessen. [...] 

Och vi på socialtjänsten avslutar ju, så vi håller ingen uppföljning. Vi har ju viss möjlighet faktiskt till 

uppföljning efter avslutad placering men vi har inte gjort det så. (R4) 

Respondent 3 gav exempel på skyddsfaktorer för att minska risken för att utsättas för 

prostitution: 

En fungerande skolgång tror jag är nyckeln till det mesta när det gäller utsatthet. Men det är ju inget som 

socialtjänsten så kan bestämma, men iallafall motivera och uppmuntra. [...] Men ett tryggt och säkert 

boende tror jag absolut och att man har en ekonomi som fungerar. 

Dessa beskrevs som faktorer vilka socialtjänstens inte kan påverka. 

6.1.2. Uppfattning om utsatthet för prostitution 

Majoriteten av respondenterna gav uttryck för att arbetsplatsen inte erbjudit tillräcklig eller 

någon utbildning gällande prostitution och riskgrupper för att utsättas för prostitution. Bristen 

på kunskap om prostitution kan vara en förklaring till varför vi uppfattade en inställning om 

prostitution som en alternativ utväg i brist på ekonomiska förutsättningar. Flera respondenter 

diskuterade prostitution i termer av val. Respondent 1 berättade om att hen mött 

ensamkommande som själva berättade att de åkte till storstäder vid behov av pengar: “De 

förklarade att det var väldigt lätt om de ville sälja sig själva”. Respondent 5 beskrev en skillnad 

i synen på sexuellt våld och prostitution: “Det kan väl kanske finnas en skillnad i när man varit 

utsatt för våld eller våldtäktsförsök mot prostitution. Prostitution någonstans har man ändå 

kanske valt fast man inte vet vad man har valt riktigt”. Liknande beskrivning gjorde respondent 
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2 när hen beskrev prostitution som ett beteende en utsätter sig själv för: “Vad händer med nån 

som har ett trauma som gång på gång utsätter sig-, kanske har blivit utsatt och så fortsätter man 

med det beteendet?”. 

I mer än en intervju framträdde ett kunskapsbehov om lagen om förbud mot köp av 

sexuella tjänster, då respondenter antydde att försäljning av sexuella tjänster är olagligt i 

Sverige. Respondent 1 sa: “Sen har ju de inte uttalat just att de skulle försörja sig genom 

prostitution men någon form av olaglig försörjning”. Respondent 3 berättade om vad hen 

hypotetiskt skulle göra om det uppdagades att en klient var utsatt för prostitution:  

Ja.. hur skulle jag bemött då? Försökt forska vidare i vad det beror på. Om det är någonting personen 

känner att den måste för att typ överleva. Hur den tänker kring den situationen som den befinner sig i, 

informera om att det inte är lagligt och att det finns andra vägar att gå.  

Även fast respondenterna beskrev ett kunskapsbehov gällande prostitution gav de exempel på 

eventuella konsekvenser. Respondent 5 lyfte de fysiska och psykiska långsiktiga 

konsekvenserna av att utsättas för prostitution: 

Jag tror att dom långsiktiga konsekvenserna blir större än dom kortsiktiga. För jag tror också mycket när 

man är mitt upp i det så är man kanske inte så reflekterande över vad det innebär men jag tror att man 

kan må väldigt dåligt länge. Allt från självförtroende både fysisk och psykiskt mående. Man utsätts för 

risker på olika sätt, våld, sjukdomar, allt!  

Respondent 2 menade att en utsatthet för prostitution kan vara skamfyllt: 

Det är ju jätteskamligt liksom. Jag tänker speciellt på en kille som har vid något tillfälle sagt till en 

skolkurator att han har varit både utsatt och sen också sålt sig själv. Och det är ju så skamfyllt att han inte 

kan inte prata om det. 

Respondent 6 beskrev hur en negativ påverkan på sexualiteten kan vara konsekvenser av en 

utsatthet för prostitution: 

Det kan bli en väldigt konstig, förstörd, inställning till sin sexualitet på något sätt. Man kan känna skam 

på något sätt, skuld. Man kan bli utsatt för övergrepp och det kan ju hända saker. Jag tänker att det är ju 

sådana saker som gör att man mår väldigt dåligt. 

Socialsekreterarna betonade själva deras begränsade erfarenhet av att möta ensamkommande 

pojkar utsatta för prostitution. Respondent 3: “Jag vet väl lite mer men de är väl ingenting som 

jag mött i mitt arbete utan de är mer vad jag har läst i tidningar”. Några respondenter uttalade 

även att denna utsatthet mestadels existerar i storstäder, respondent 6 sa: “Man vet att det finns. 
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Kanske mer i större städer skulle jag gissa, i Stockholm och sådär.”  

Intervjun innefattade frågor om en eventuell utsatthet för prostitution utreds men ingen 

respondent kunde bekräfta att systematiska frågor om prostitution ställdes. Alla respondenter 

beskrev att prostitution är ett ämne som är svårt att lyfta.  

Det skulle vi ju absolut ha gjort. Nej det är väl precis som med alla dom här jobbiga frågorna egentligen. 

Asså våga fråga sakerna som våld, missbruk. Våld och missbruk har vi ju frågor asså det kan jag ju också 

tycka ibland att man alltid ska ställa dom frågorna. Men just prostitution tror jag inte är med. (R2) 

Vidare beskrevs att systematiska frågor som ställs rutinmässigt är onödigt i fall klienter inte 

uppvisar tecken på utsatthet vilket respondent 3 beskriver: “Vi diskuterade om det skulle 

behövas men man ska ju inte över-utreda någonting”. På liknande sätt uttrycker respondent 4 

att vissa frågor väljs bort eftersom socialsekreterare har kompetensen att avgöra när dessa frågor 

behöver ställas:  

Det kanske är så tyvärr att vi mest pratar om det när vi fått någon indikation på att det kanske finns 

någonting. Jag skulle inte säga att vi vid varje uppföljning frågar. Löper allt på, barnet verkar må jättebra 

så kanske vi tyvärr missar att fråga om det. Men det är ju vår yrkeskompetens också [...] Vi ska inte fiska 

efter saker obefogat i onödan och väcka saker. 

Att socialsekreterare inte utreder en möjlig utsatthet för prostitution är särskilt intressant då alla 

representerade kommuner, utom en, beskrev att de hade erfarenheter av att möta 

ensamkommande pojkar som tidigare varit utsatta för bacha bazi.  

Just prostitution vet jag inte om någon har sagt rätt ut. Men jag kan tänka mig att det var en del av det 

också så att säga, iallafall våldtagna, och vi hade också ett gäng som var såna här dansande pojkar. (R2) 

På liknande sätt uttryckte respondent 3: 

Det har varit mer diskussioner i arbetsgruppen och vi kollade på filmer om bacha bazi, dansande pojkar. 

Just afghanska pojkar. [...] Det var en kollega iallafall som hade uppmärksammat bacha bazi och det 

visste vi inte alls vad det var.  

Alla respondenter gav uttryck för en önskan om mer information, utbildning och forskning om 

ensamkommande pojkar utsatta för prostitution. Respondent 2 sa: “Det finns för lite forskning 

för att kunna hjälpa den här målgruppen. Och det behövs mer forskning i det för jag tror att det 

är vanligare än vad vi tror”. Detta för att kunna tillgodose utsatta pojkars behov.  
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6.2. Uppmärksammandet och hanteringen av ensamkommande 

pojkars utsatthet för prostitution  

I detta kapitel redogörs respondenternas beskrivning av socialsekreterares möjligheter att 

upptäcka om en ensamkommande pojke utsätts för prostitution och hur de kan agera för att 

stödja honom. De kondenserade citat som presenteras nedan visar på en ansvarsförskjutning i 

vem som ansvarar för att se tecknen på utsatthet samt vem som kan hjälpa den utsatte i sådant 

fall. 

6.2.1. Tecken på utsatthet 

Samtliga socialsekreterare beskrev att tecken som visade på en möjlig utsatthet för prostitution 

bland annat kunde vara droganvändning, tidigare trauman, bristande nätverk samt ekonomisk 

utsatthet. Respondent 5 beskrev: “Jag tänker en utsatthet överhuvudtaget. Kanske att man har 

varit utsatt för övergrepp själv, i någon form, att man är i missbruk och behöver pengar till 

droger, allt från dåligt självförtroende-, alltså det finns hela listan”. Samtidigt beskrev flertalet 

respondenter att dessa tecken lättare kan uppmärksammas av familjehem eller boendepersonal 

än socialsekreterarna själva: 

Ja det skulle väl vara om någon skulle försvinna kanske på kvällarna från boendet och man vet inte var 

de är och om de kanske skulle ha lite mer pengar på sig och mår sämre. Kanske att boendepersonal skulle 

ha lättare att upptäcka, eller familjehem, som träffar dem dagligen. (R6) 

Flera respondenter förtydligade dock att en utsatthet för prostitution inte var det första som 

skulle misstänkas vid dessa uppvisade tecken. Respondent 5 sa: 

Det är klart att om en ungdom helt plötsligt har jättemycket pengar så är det klart att man reagerar. Det 

hade man ju uppmärksammat tidigare än någon som inte har såklart. Men.. kanske att man inte tänker 

prostitution på en gång.  

På liknande sätt beskrev respondent 3: 

Märker man att personen har mer pengar än vad migrationsverket gav, typ 800 kronor om månaden, då 

skulle jag nog tänka i första hand-, det är ju jättekonstigt.. det är ju fördomar, det beror helt på vem det 

är också, men det har varit vanligare med narkotikaförsäljning. Eller så är det för att man inte tänker på 

att det faktiskt kanske existerar.  

Här uttrycktes hur fördomar påverkar misstanke om narkotikaförsäljning istället för en utsatthet 

för prostitution. 
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6.2.2. Osäkra handläggningsrutiner 

Socialsekreterarna beskrev svårigheter i att uppmärksamma tecken på utsatthet då 

utredningarna inte är djupgående. Främst under den tidsperiod ett märkbart antal 

ensamkommande anvisades till Dalarna samtidigt: 

Det fanns inte möjlighet till att göra en riktig utredning 2015 när det kom som flest. Då var det väldigt 

basic, det var tak över huvudet och det mest basala verkligen. Så man hann liksom inte riktigt gå in liksom 

i de här djupare och göra en riktigt BBIC-utredning, det fanns inte. (R2) 

Under flertalet intervjuer framkom det att socialsekreterarna var osäkra på vilka insatser som 

skulle tillämpas om det uppdagas att en klient utsätts för prostitution. Respondenterna uttryckte 

att klienterna skulle lotsas vidare till andra instanser men kunde samtidigt inte svara exakt på 

vilka dessa instanser skulle vara. 

Skulle det vara mera lindrigt, det är någon enstaka händelse, någon på nätet, det hände en gång för ett 

halvår sedan och sedan har man inte gjort det något mer, då är det väl mera kanske stödsamtal som jag 

tänker, och täta uppföljningar. Men det kanske finns något program, inte vet jag, det har jag faktiskt inte 

kännedom om. [...] Det finns ju hasch-program och det finns program för barn som har bevittnat våld och 

så vidare. Det kanske finns något motsvarande i det här, det vet inte jag. (R4) 

Respondent 6 beskrev samtalsstöd som möjlig insats men påvisade en osäkerhet om vilken 

instans som kan tillgodose behovet: 

Något typ av samtalsstöd skulle behövas, jag vet inte om vi skulle kunna ha dem, det kanske behövs lite 

speciell kompetens, kanske BUP eller någon. Jag är inte helt säker på om BUP skulle kunna ta det. Jag 

är lite osäker faktiskt. Jag är inte helt säkert på vad som finns i kommunen heller.  

Samtliga respondenter berättade att det inte finns nedskrivna rutiner på hur arbetsgången går 

till om en klient skulle utsättas för prostitution, dock finns rutiner för andra typer av utsatthet. 

Respondent 5 beskrev att rutinen för våldsutsatthet skulle kunna användas i fall där en klient 

utsätts för prostitution: “Jag tror att det skulle hamna under våld mer egentligen. Vi har ingen 

särskild för just prostitution”. Även respondent 2 uttryckte: “Vi har inga nedskrivna rutiner på 

det viset som vi har kanske med våld, missbruk och heder”. Vidare beskrev respondenterna att 

de rådgör med kollegor när problem som de inte har erfarenhet av uppstår. Respondent 4 

berättade: “Har det funnits de misstankarna eller om något sånt har lyfts då har vi liksom pratat 

om det då”. På liknande sätt beskrev respondent 6: “Då skulle jag diskutera med mina kollegor 

för att det är ovanligt”. Denna osäkerhet hade möjligtvis minskats om nedskrivna rutiner funnits 

på arbetsplatserna.  
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6.3. Intersektionella förståelser av utsatthet 

Ett intersektionellt perspektiv används för att förstå endimensionella uppfattningar av 

maktrelationer (de los Reyes & Mulinari, 2005). Vardera maktrelation kan ej ses enskilt utan 

betonas olika mycket beroende på sammanhang (Krekula et al., 2005). Detta tema påvisar hur 

stereotypa föreställningar påverkar respondenternas uppfattning om ensamkommande pojkars 

utsatthet för prostitution och har delats in i subteman utifrån de olika maktrelationer som 

presenteras i teorikapitlet. Temat påvisar att maktrelationer inte kan ses var för sig då många 

resonemang hade kunnat tolkats utifrån flera subteman, beroende på vilken del av citaten vi 

valde att betona. Vidare är en stereotypisering av människor genomgående i detta tema. 

6.3.1. Föreställningar om kön och sexualitet 

Majoriteten av respondenterna beskrev skillnader i det hypotetiska bemötandet beroende på om 

en ensamkommande som utsätts för prostitution skulle varit flicka eller pojke. Trots att 

transpersoner ingick i frågor som ställdes om kön togs denna målgrupp inte upp av 

respondenterna. Respondent 5 gav uttryck för det särskiljandet som automatiskt sker inom 

socialtjänsten: 

Man skulle ju vilja säga att det gör vi inte ”vi behandlar alla lika” men det gör vi inte. Det är jättesvårt 

att komma ifrån. Jag tror att man skulle reagera hårdare på flickor än pojkar. [...] Jag tror att man ofta 

tänker flickor som mer sköra och behöver mer omvårdnad än vad pojkar behöver. 

Respondent 1 formulerade liknande stereotypa föreställningar om kön: 

Jag tror överlag att man kanske tänker att flickor är utsatta och pojkar är ett eget val i högre utsträckning. 

Om det är ensamkommande så kanske man tänker lite mindre att det är ett eget val utan då kanske man 

tänker att det finns så mycket behov och dåligt mående, det är ju en utsatt grupp i sig.  

Denna beskrivning av flickor och pojkar kan förstås utifrån den teoretiska förståelsen av kön 

som beskrivs i teorikapitlet. Gens (2002) redogör för hur samhället gör skillnad på flickor och 

pojkar redan från födsel och hur ett mjukt respektive hårdare bemötande används. 

Respondenternas beskrivning av pojkar som motståndskraftiga bekräftar även hur kön skapas 

och återskapas genom språket. Detta beskrivs av Mattsson (2015) som en fostran vilket vi 

socialiseras in i. Detta konstruerande sker med en hierarkisk dimension (Hirdman, 2001). Om 

pojkar anses vara starka och motståndskraftiga riskeras de falla mellan stolarna när de befinner 

sig i en utsatthet som vanligtvis associeras med svaghet, skörhet och flickor. I citatet som 

presenteras ovan likställs även ensamkommande pojkars utsatthet med flickors, vilket skulle 

innebära att ensamkommande pojkar inte riskerar att hamna mellan stolarna på samma sätt som 
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svenskfödda pojkar. Maktrelationer kan inte ses som endimensionella uppfattningar utan skapas 

och återskapas samtidigt i symbios (Mattsson, 2015). 

Endast en respondent uttalade att det skulle vara någon eventuell skillnad i bemötandet 

eller tankesättet beroende på klientens sexualitet. Respondent 7 beskrev att klientens sexualitet 

kan vara av relevans i riskbedömningen men inte i bemötandet eller agerandet vid fall klienten 

utsätts för prostitution: 

Jag tänker att HBTQ personer är mer generellt utsatta i samhället men jag vet inte om man hade agerat 

olika. Det är isåfall att man tar med det i bedömningen ”gör det här att personen utsätts för mer risk eller 

inte?”.  

Respondent 2 beskrev det skamfyllda i att vara homosexuell för personer med annan kultur än 

svensk och att det därmed är dubbelt så mycket skamkänslor hos ensamkommande pojkar som 

utsätts för prostitution då de oftast utsätts av män: “Det är dubbelt där också liksom.. att det är 

både prostitution när man säljer sig själv och att det är män med en annan man. Jag menar det 

finns ju inte ordet homosexualitet i många språk”. Denna skam kan förklaras med 

heteronormen. Connell (1995/1996) beskrev heterosexualiteten som obligatorisk i den 

hegemoniska maskuliniteten. Den ‘naturliga’ heterosexualiteten beror på den biologiska 

uppdelningen av kön som man och kvinna utifrån reproduktion (Butler, 1999). Majoriteten av 

respondenterna ansåg inte att det skulle vara någon skillnad i bemötandet beroende på klientens 

sexualitet. En tolkning av detta är att respondenterna inte har reflekterat över att klienter kan 

identifiera sig med någon annan sexualitet än den heterosexuella på grund av att det är normen. 

Bogren (2016) beskriver att hierarki mellan sexuella läggningar upprätthålls genom 

allmänhetens accepterande av heterosexualitet som norm.  

6.3.2. Föreställningar om etnicitet 

Under intervjuerna framkom föreställningar om ensamkommande från specifika länder. Bland 

annat sa respondent 3 att: “Jag tror att afghanska pojkar är mer utsatta”. Vidare beskrevs hur 

ensamkommande respektive svenskfödda pojkar i ekonomisk utsatthet införskaffar pengar som 

den största skillnaden. Svenskfödda pojkar beskrevs ta till brottslighet såsom stöld eller 

drogförsäljning medan ensamkommande pojkar istället har högre risk att falla i utsatthet för 

prostitution. Respondent 2 gav uttryck för att ensamkommande pojkar tyr sig till prostitution 

för att införskaffa ekonomiska medel på grund av tidigare erfarenheter: “jag tror att det är 

ganska vanligt att den här gruppen säljer sig själva, för att det är ett sätt som man känner till“. 

Om dessa tidigare erfarenheter menas att hemlandet har en annan syn på prostitution eller om 
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pojkarna tidigare utsatts för sexuell exploatering framkom inte vid intervjutillfället. 

Genomgående hos alla respondenterna var en önskan om att ingen skillnad görs i 

hanterandet av ärenden där klienter är utsatta för prostitution beroende på etnisk bakgrund. 

Däremot beskrev respondent 4 att socialsekreterare lättare får upp ögonen om utsatthet när 

klienten har utländsk bakgrund och att utsattheten kan anses vara värre i fall där den utsatte är 

svenskfödd: 

Jag hoppas inte det, men kanske att man skulle tycka det var värre om en blond, svensk 14-årig tjej 

utsattes än en svarthårig ukrainsk tjej liksom. Att det blir ännu större ståhej av att: ”ojojoj nu har Lovisa, 

14 år liksom utsatts” men jag tänker också lite tvärtom att vi kanske har de glasögonen lite mer när det 

gäller personer med utländsk bakgrund. Att där kanske vi mer automatiskt tänker ”oj undra om det också 

finns någon utsatthet här”, vilket vi kanske inte tänker spontant när vi träffar Lovisa, 14 år. Där kanske 

vi har större skygglappar på så att det är ännu svårare att upptäcka om det är en svenskfödd. 

Detta scenario kan förklaras som ett rasifierande av klienterna fastän ordet hudfärg undviks och 

istället byts ut mot hårfärg. Att kategorisera människor i en över- och underordning baserat på 

oföränderliga olikheter är rasifiering (de los Reyes & Molina, 2002). Respondent 2 beskrev den 

målmedvetenhet som ensamkommande barn har som den största skillnaden till svenskfödda 

barn: “jag skulle vilja säga att majoriteten är otroligt målinriktade. [...] Om vanliga svenska 

ungdomar haft hälften av det drivet så hade vårt samhälle sett helt annorlunda ut om några år.”. 

I detta citat återfinns en implicit rasifiering då respondenten gör skillnad mellan 

ensamkommande och svenskfödda genom att använda ordvalet ‘vanliga svenska ungdomar’ 

gällande svenskfödda. Detta skulle kunna tolkas som en andrefiering och ett skillnadgörande 

av barn beroende på etnisk bakgrund. Hylland Eriksen (1993) beskriver att begreppet etnicitet 

är att kategorisera människor utifrån kultur. Detta kategoriserande görs även utifrån en över- 

och underordning (Mattsson, 2015). Respondent 2 beskrev på liknande sätt: 

Jag tror att det handlar om förutfattade meningar. Att man på nått vis känner igen sig i någon som är lik 

en själv. Asså om det är en svenskfödd flicka liksom [...] Även fast man inte tror det så tror jag att man 

har lättare att förstå det då och gå in i den personen. Även om det är det vi jobbar med hela tiden,  att man 

inte ska göra skillnad, men så tror jag att man ljuger för sig själv om man säger att man inte automatiskt 

gör skillnad ibland.  

Socialsekreteraren beskriver ovan att ett skillnadgörande kan uppstå då det är lättare att relatera 

till barn med samma etnisk bakgrund, men att detta sker omedvetet. Sammanfattningsvis 

framkommer en viss stereotypisering under flertalet intervjuer. 
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6.3.3. Föreställningar om klass 

Ensamkommande barn lever ofta i ekonomisk utsatthet vilket kan relateras till det respondent 

6 beskrev som att alla ensamkommande, mer eller mindre, är i behov av pengar: “De 

ensamkommande har inte så mycket pengar. De har lite dagersättning från Migrationsverket 

och vissa kan ha extrajobb men det känns som att alla behöver mer pengar”. Majoriteten av 

respondenterna beskrev också att ekonomisk utsatthet är en riskfaktor för att utsättas för 

prostitution vilket respondent 7 beskrev som sådant: “Om du vet om att personen säger 'jag är 

skuldsatt upp till öronen' då får man ta med det i bedömningen: kan det utgöra en risk i 

framtiden?”. Vidare beskrevs en ekonomisk utsatthet som den mest troliga förklaringen till en 

utsatthet för prostitution. Respondent 3 uttryckte att det skulle vara svårare att förstå utsattheten 

utan den ekonomiska aspekten:  

Jag tror att man skulle ha större förståelse för varför man har hamnat i den situationen om man är i en 

ekonomisk utsatt situation. Skulle nog behöva forska i det extra mycket om man hade det gott ställt och 

ändå gjorde det.  

Detta kan förstås som en stereotyp föreställning om klass. Mattsson (2015) beskriver hur 

samhällsklasser konstrueras hierarkiskt genom upprätthållandet av stereotyper. Då 

ensamkommande barn är barn utan egna ekonomiska medel och samtliga respondenter har en 

akademisk utbildning tillhör dessa grupper inte samma samhällsklass. Även fastän de flesta 

respondenter inte uttryckte sig nedlåtande gentemot personer i ekonomisk utsatthet 

framkommer ändå en viss stereotyp bild av personer i ekonomisk utsatthet.  

6.3.4. Föreställningar om ålder 

Samtliga respondenter gav uttryck för att klientens ålder har en betydelse för hur allvarligt 

utsattheten för prostitution uppfattas. Respondent 1 beskrev exempelvis det växande ansvaret 

beroende på kronologisk ålder: 

Jag tror ju att man kanske ser det allvarligare desto yngre personen är, att man tänker att desto äldre 

personen är desto mer eget ansvar. Jag skulle kunna tro att man tänker att ett yngre barn är mer utsatt och 

desto äldre man är kanske det är ett val man gör, rent generellt.  

På liknande sätt beskrev respondent 6 att en utsatthet skulle anses värre om barnet var yngre: 

Det är klart om det är någon väldigt ung blir det ju ännu värre att man blir utsatt. Sen när man är 17 år då 

är man ju fortfarande barn men det blir ju värre om barnet är väldigt ungt, då blir det ännu större övergrepp 

på något sätt. Om man är ännu yngre än 14-15 år då är det verkligen oroande, ja det är oroande även om 

det är äldre men det blir ju extra. Och om det skulle vara ännu yngre än 13-14 så är det ju riktigt illa. 
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Dessa citat sammanfattar en generell uppfattning om en autonomi med ålder, vilket innebär att 

ett visst självbestämmande förväntas i och med att en människas kronologiska ålder stiger. 

Enligt Krekula et al. (2005) stiger människans självbestämmande när hen uppnår yrkesverksam 

ålder. Vilket gör det intressant att respondenterna menade att klienterna har ett visst ansvar över 

sina val redan i övre tonåren. Detta skulle innebära att prostitution är något som kan väljas, eller 

väljas bort, redan i tonåren. Yngre barn är givetvis mer sårbara på många sätt. Vi anser dock att 

detta inte ska påverka ett professionellt sammanhang då alla under 18 år räknas som barn, vilket 

är den målgruppen samtliga respondenter arbetar med. Karlsson (2016) beskriver att den 

tillskrivna åldern påverkar den sociala interaktionen. Detta påvisas tydligt av 

socialsekreterarnas attityder angående allvarlighetsgraden för utsattheten.   
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7. Diskussion 

Syftet med denna studie var att med ett intersektionellt perspektiv undersöka socialsekreterares 

förståelse och hantering av frågor om ensamkommande pojkars sårbarhet och utsatthet för 

prostitution. Denna forskningsfråga har besvarats med semistrukturerade intervjuer och det 

insamlade materialet har med en tematisk analys presenterats under resultatdelen till denna 

uppsats. En tematisk analys låter oss diskutera allt respondenterna säger på bekostnad av allt 

som inte sägs. Vi har reflekterat över varför respondenter tenderade att ”diskutera runt” vissa 

begrepp och andra var tysta långa stunder vid intervjutillfällena. Är prostitution ett för svårt 

ämne att prata om för socialsekreterare? Är de intersektionella maktordningarna svåra att 

reflektera över i sin yrkesprofession? Är det möjligt att fylla kunskapsluckan gällande 

ensamkommande pojkars sårbarhet och utsatthet för prostitution? 

Utifrån resultatet av denna studie följer här diskussion och slutsatser. Inledningsvis 

diskuteras resultatet utifrån tidigare presenterad forskning och därefter delas diskussionen upp 

utefter studiens frågeställningar som besvaras var för sig. Vidare följer ett avsnitt med förslag 

på vidare forskning och praktiska implikationer och avslutningsvis sammanfattas studiens 

slutsatser. 

7.1. Diskussion av resultat i relation till tidigare forskning 

Ensamkommande pojkar som anländer till Sverige saknar vårdnadshavare eller annan 

ställföreträdare. Utifrån den tidigare presenterade forskningen framkom det att barn som saknar 

familj har högre risk att utsättas för sexuell exploatering (Miller-Perrin & Wurtele, 2017). 

Antagandet kan därför göras att ensamkommande pojkar får högre risk att utsättas för sexuell 

exploatering då de saknar familj som skyddsnät. Barn som placerats utanför sina familjer 

besitter större risk för att utsättas för prostitution (Marcus et al., 2014, refererad i Miller-Perring 

& Wurtele, 2017). Därmed anser vi att ensamkommande pojkar löper större risk för att utsättas 

för prostitution då de är placerade per automatik eftersom de saknar vårdnadshavare. 

 Ensamkommande barn har en särskild sårbarhet för att utnyttjas på olika sätt (Huemer 

et al., 2011). Respondenterna uttryckte ett kunskapsbehov gällande ensamkommande barns 

risker för utsatthet. Detta fastän majoriteten av respondenterna arbetar specifikt med 

målgruppen. Flertalet respondenter beskrev dock dåligt mående som en riskfaktor för att 

utsättas för prostitution. Groark, Sclare och Raval (2010) beskriver att ensamkommande barn 

har högre risk för psykisk ohälsa och dåligt mående på grund av tidigare trauman. Även 

migrationsprocessen ökar den psykiska ohälsan hos barn på flykt, vilket i sin tur ökar risken för 
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att utsättas för sexuell exploatering (Digidiki & Bhabha, 2018). Vidare uttalade respondenterna 

att ensamkommande pojkars psykiska ohälsa inte är under socialtjänstens ansvar och det 

framkom en viss ansvarsförskjutning gällande att upptäcka tecken för utsatthet. Psykiatrin bör 

hjälpa ungdomen med den psykiska ohälsan och boendepersonal eller familjehemsföräldrar bör 

se övriga tecken för utsatthet, enligt flertalet respondenter. Respondenterna menade att 

information om tecken för utsatthet måste framkomma av tredje part, eller barnet självt, till 

socialtjänsten för att hjälp ska kunna erbjudas. 

Vidare beskrevs det att prostitution och annan social utsatthet endast utreds vid fall där 

oro redan framkommit. Bland annat fattigdom och hemlöshet är tydliga riskfaktorer för en 

utsatthet för prostitution som tidigare presenterats (Ellison, 2017; Klatt, Cavner & Egan, 2013). 

Flertalet respondenter beskriver hur ensamkommande pojkar lever i en viss ekonomisk utsatthet 

på grund av den låga dagersättning Migrationsverket utbetalar. Flera respondenter beskrev 

också att så kallat “uppskrivna” ensamkommande ungdomar, som åldersbestämts till 18 år av 

Migrationsverket, i många fall väljer hemlöshet för att fortsätta befinna sig i den kommun de 

levt den senare tiden. Detta för att exempelvis fortsätta sina gymnasiestudier och för att behålla 

det nätverk som byggts upp. I dessa fall undviks en avbruten skolgång av ungdomarna, på 

bekostnad av det boende Migrationsverket erbjuder på annan ort. I tidigare forskning har 

avbruten skolgång presenterats som en riskfaktor för utsatthet (Ellison, 2017; Klatt, Cavner & 

Egan, 2013). Ensamkommande ungdomars boendesituation och ekonomi på Irland har 

förändrats vid fall de åldersbestämts av myndigheter, vilket resulterat i en ökad risk för 

brottslighet, drogmissbruk eller en utsatthet för prostitution (Ní Raghallaigh & Thornton, 2017). 

Det är svårt att stödja barn ur en utsatthet för prostitution då utsattheten är svåridentifierad 

(Levine & Bowden, 2002, refererad i Digidiki & Bhabha, 2018). Denna svårighet bekräftades 

av vår studie då respondenterna påvisade ett kunskapsbehov angående vilka tecken på utsatthet 

för prostitution som bör uppmärksammas och hur dessa pojkar kan stödjas i de fall utsattheten 

identifieras.  

7.2. Begränsad erfarenhet, kunskapsbehov och risk för 

ouppmärksammad utsatthet 

Det som framkom i denna studie var att respondenterna uttryckte att de har en liten erfarenhet 

av att möta ensamkommande pojkar som utsätts för prostitution. Detta utifrån förutsättningen 

att de faktiskt skulle veta om en klient är utsatt för prostitution, vilket socialsekreterarna 

uttryckte var svårt att veta. I resultatet framkom ett kunskapsbehov angående vilka tecken på 

utsatthet som socialsekreterare bör undersöka och flertalet respondenter lyfte en viss möjlighet 



 35 

att de mött ensamkommande pojkar som utsätts för prostitution utan att socialsekreterarna haft 

kännedom om detta. 

 Socialsekreterarna hade en begränsad erfarenhet av att möta ensamkommande pojkar 

som utsätts för prostitution men samtidigt framkom ett kunskapsbehov gällande hur en utsatthet 

för prostitution kan upptäckas. Detta riskerar att utsattheten finns där, men ouppmärksammad. 

7.3. Ansvarsförskjutning och avsaknad av riktlinjer 

Socialsekreterarna beskrev inget konkret tillvägagångssätt för att faktiskt uppmärksamma och 

upptäcka en utsatthet för prostitution. Socialsekreterarna uttryckte att de inte ställer direkta eller 

indirekta frågor gällande prostitution i varken utredningar eller uppföljningar. Vi anser att en 

viss ansvarsförskjutning i vem som bör upptäcka en utsatthet för prostitution beskrevs, då 

respondenter uttryckte att familjehem, boendepersonal på HVB, gode män eller skolpersonal 

bör uppmärksamma tecknen. 

Vi uppfattar att kunskapsbehovet gällande tecken på utsatthet resulterar i att prostitution 

inte behandlas som andra former av utsatthet, som exempelvis missbruk eller våld, där det finns 

riktlinjer och standardiserade frågor som ställs till klienter. Resultatet visade även att 

prostitution som utsatthet inte var socialsekreterares första tanke när någon form av utsatthet 

misstänktes. Flertalet respondenter menade exempelvis att missbruk skulle misstänkas i första 

hand då en klient uppvisar tecken på dåligt mående eller narkotikaförsäljning vid fall där 

klientens ekonomi och vardag förändrats. Kan detta bero på att en utsatthet för prostitution är 

mer tabubelagd än andra former av utsatthet? Detta skulle vara en möjlig förklaring till varför 

olika former av utsatthet behandlas utifrån olika, eller i detta fall inga, riktlinjer. 

7.4. Ensamkommande som högriskgrupp och prostitution som ett val 

Sammantaget gav respondenterna uttryck för att ensamkommande pojkars utsatthet för 

prostitution främst är ett problem för pojkar som är utanför det sociala skyddsnät som 

socialtjänsten erbjuder, exempelvis odokumenterade, uppskrivna eller de som lever gömda efter 

utvisningsbeslut. Respondenterna menade att en utsatthet för prostitution huvudsakligen är ett 

storstadsproblem och förekommer vanligtvis inte i Dalarna. Risken för att utsättas för olika 

former av sexuell exploatering, inklusive prostitution som medel, angavs även vara större på 

flykt än efter ankomst till Sverige. Vi ser en motsägelse gällande uppfattningen om 

ensamkommande pojkars risk för att utsättas för prostitution. Detta då respondenterna uttryckte 

att målgruppen är en högriskgrupp för utsatthet och att en utsatthet för prostitution är 

svåridentifierad samtidigt som det gavs uttryck för att förekomsten är låg i Dalarna.  
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Genom respondenternas beskrivningar tolkar vi att de ser prostitution som ett val till 

viss grad. Beskrivningar som att klienter själva utsätter sig för prostitution och att prostitution 

är olagligt redogör för ett kunskapsbehov gällande sexköpslagen samt att prostitution inte 

ansågs vara en utsatthet. Detta kan resultera i ett skuldbeläggande av den utsatte i de fall då 

socialsekreteraren eventuellt förutsätter att klienten kan välja bort denna utsatthet precis som 

att hen har valt att utsättas. 

7.5. Utsatthetens allvarlighetsgrad  

Resultatet visade att en utsatthet för prostitution anses vara allvarligare ju yngre den utsatte är, 

detta trots att alla under 18 år räknas som barn i Sverige. Samtidigt beskrev respondenterna att 

ensamkommande barn oftast är i tonåren och även att ensamkommande barn är målinriktade 

och motståndskraftiga. Gällande kön menade respondenterna att pojkar anses vara starkare än 

flickor och att det är lättare för socialsekreterare att upptäcka att en flicka är utsatt för 

prostitution. Därmed kan vi reflektera över hur dessa bakgrundsfaktorer påverkar 

socialsekreterares förståelse av sårbarheten och utsattheten för prostitution. Om 

ensamkommande pojkar anses vara motståndskraftiga i egenskap att de är ensamkommande, 

starka i egenskap att de är pojkar samt att deras ålder påverkar uppfattningen om utsatthetens 

allvarlighetsgrad; när anses då dessa ensamkommande pojkar vara barn med skyddsbehov?  

 Vår uppfattning är att socialsekreterarna var obekväma med att diskutera frågor om 

etnicitet under intervjutillfällena. Majoriteten av respondenterna menade att ingen skillnad görs 

på klienter utifrån etnicitet, samtidigt som de såg att en omedveten skillnad görs mellan flickor 

och pojkar. Ambivalens kan tolkas som beröringsskräck, en rädsla för att misstolkas eller en 

omedvetenhet till att skillnader görs mellan klienter med olika etniska bakgrunder. Trots detta 

kan vi se att respondenterna gjorde åtskillnad i sina resonemang om ensamkommande och 

svenskfödda barns utsatthet. Vi ser även uttryck för ett skillnadgörande mellan svenskfödda 

pojkar och ensamkommande pojkar gällande risken att utsättas för prostitution. Detta för att 

socialsekreterarna lättare kunde föreställa sig att ensamkommande pojkar utsattes för 

prostitution än svenskfödda pojkar då svenskfödda pojkar istället beskrevs tillämpa 

narkotikaförsäljning vid ekonomisk utsatthet. Respondenterna gav även uttryck för att en 

utsatthet för prostitution skulle kunna anses vara värre om ett svenskfött barn blev utsatt än om 

ett ensamkommande barn blev utsatt. Detta för att det skulle vara mer förvånande eftersom 

svenskfödda barn generellt har ett socialt nätverk som kan stötta barnet vid exempelvis dåligt 

mående eller ekonomiska svårigheter. Några respondenter reflekterade över att detta tankesätt 

kan bero på att en identifierar sig med sina klienter utifrån bland annat kön och etnicitet och 



 37 

därför lättare relaterar till klienter som är lik en själv. Därmed anser vi att socialsekreterarnas 

förståelse av ensamkommande pojkars sårbarhet och utsatthet för prostitution är påverkade av 

uppfattningen om kön, sexualitet, etnicitet, klass och ålder. 

7.6. Förslag på vidare forskning och implikationer 

Inför framtida forskning anser vi att flertalet studier kan genomföras baserat på detta resultat. 

Då respondenterna gav uttryck för en viss ansvarsförskjutning gällande ensamkommande 

pojkar som utsätts för prostitution ser vi gärna att en kvalitativ studie genomförs med HVB, 

familjehem, gode män, skolpersonal eller andra personer som arbetar med ensamkommande 

pojkar. Detta för att synliggöra dessa personers kunskap om vilka tecken på utsatthet som finns 

och hur denna utsatthet kan uppmärksammas. Vidare ser vi att en uppföljande studie kan 

undersöka hur Barn- och ungdomspsykiatrin och öppenvårdsenheter i Dalarna hanterar frågor 

om prostitution då alla deltagande socialsekreterare hypotetiskt remitterar till dessa instanser 

vid en upptäckt utsatthet för prostitution. 

 Ytterligare förslag på vidare forskning är att undersöka genomförandet av det 

uppföljningsansvar socialtjänsten har gentemot barn och unga vars tidigare placering har 

avslutats. En respondent nämnde möjligheten att göra uppföljning efter avslutad placering av 

ensamkommande som fått sin ålder uppskriven men att de valt att inte genomföra dessa 

uppföljningar. Därmed ser vi att detta uppföljningsansvar kan studeras gällande uppskrivna 

ensamkommande ungdomar. 

En studie kan även genomföras för att undersöka vilka konsekvenser som kan ha 

uppkommit av den framträdande kunskapsbristen. Vi vill även rekommendera att framtida 

studier genomförs med målgruppen som undersökningsgrupp för att dessa barn ska få sina 

röster hörda. Avslutningsvis anser vi att socialtjänsten i samtliga undersökta kommuner i 

Dalarna bör utveckla tydliga riktlinjer och rutiner för hur socialsekreterare bör bedriva arbetet 

med att uppmärksamma en utsatthet för prostitution samt hur utsatta kan stödjas. Med denna 

studie som utgångspunkt kan kunskapsbehovet belysas och riktlinjer efterfrågas. Detta för att 

inga framtida barns utsatthet ska förbises på grund av yrkesverksammas kunskapsbehov. 

7.7. Slutsatser 

Syftet med denna studie var att med ett intersektionellt perspektiv undersöka socialsekreterares 

förståelse och hantering av frågor om ensamkommande pojkars sårbarhet och utsatthet för 

prostitution. Utifrån studiens frågeställningar kommer studiens slutsatser nedan presenteras. 
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 Denna studie påvisade att respondenterna inte hade erfarenhet av att möta 

ensamkommande pojkar utsatta för prostitution samtidigt som studien visade att respondenterna 

hade otillräcklig kunskap gällande hur denna utsatthet kan uppmärksammas. Slutsatser kan 

därmed dras att risken för att ensamkommande pojkar som utsätts för prostitution går 

socialsekreterare obemärkt förbi. Att detta ej uppmärksammas kan eventuellt förklaras med att 

socialsekreterarna inte ställer frågor kring en utsatthet för prostitution varken vid utredning eller 

uppföljning av ensamkommande pojkars situation, vilket skiljde prostitution från andra former 

av utsatthet. Det fanns inte heller några rutiner eller riktlinjer i fall där utsatthet för prostitution 

uppmärksammas. Resultatet visade även en viss ansvarsförskjutning i vem som bör se tecken 

hos en ensamkommande pojke i utsatthet. I fall där tecken på utsatthet kommer till 

socialsekreterarens kännedom beskrevs prostitution inte vara den första utsattheten som 

misstänktes.  

Resultatet visade även en motsägelse gällande socialsekreterarnas uppfattning kring 

ensamkommande pojkars utsatthet för prostitution. Respondenterna beskrev ensamkommande 

barn som en högriskgrupp för utsatthet samtidigt som det uttrycktes att ensamkommande pojkar 

utanför socialtjänstens skyddsnät löper högre risk för att utsättas. Även ensamkommande pojkar 

på flykt eller som lever i svenska storstäder beskrevs löpa högre risk än respondenternas klienter 

i Dalarna. Vidare tyder ordval och beskrivningar på att prostitution ansågs vara ett val och något 

som den utsatte kan påverka om de ska befinna sig i eller ej. Denna förståelse var vidare starkt 

påverkad av uppfattningen om maktordningar som kön, sexualitet, etnicitet, klass och ålder. 

Respondenterna beskrev att en utsatthet är värre ju yngre den utsatte är, att flickors utsatthet för 

prostitution bör vara enklare att upptäcka samt att det skulle vara mer förvånande om ett 

svenskfött barn utsattes. Ensamkommande pojkar beskrevs även som målinriktade och 

motståndskraftiga. På grund av dessa stereotypa föreställningar drar vi slutsatsen att 

ensamkommande pojkar som utsätts för prostitution inte anses vara barn med skyddsbehov. 
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Bilaga 1. Informationsbrev 
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Bilaga 2. Samtyckesblankett 

INFÖR INTERVJU 

Nedan presenteras studiens syfte och frågeställningar såsom de är beskrivna i uppsatsen: 

Undersöka socialsekreterare i Dalarnas förståelse och hantering av frågor om ensamkommande pojkars 

sårbarhet, riskfaktorer samt utsatthet för prostitution. 

1. Vilken erfarenhet av att möta ensamkommande pojkar utsatta för prostitution har 

socialsekreterare i Dalarna? 

2. Vilket bemötande utgår socialsekreterare ifrån för att uppmärksamma om ensamkommande 

pojkar är utsatta för prostitution? 

3. På vilket sätt uppfattar socialsekreterare ensamkommande pojkars utsatthet för prostitution? 

4. På vilka sätt påverkas förståelsen om ensamkommande pojkars utsatthet för prostitution av 

uppfattningen av kön, etnicitet, klass, ålder och sexualitet? 

 

I denna studie väljer vi att beskriva prostitution med begreppet utsatt för prostitution då 

målgruppen är ensamkommande pojkar. Då dessa är barn kan prostitution aldrig ses som ett val 

utan en utsatthet. Vidare vill vi förtydliga att Brottsbalkens definiering av sex mot ersättning ej 

definierar ersättning, vilket innebär att denna ersättning kan ske i form av pengar, droger, 

husrum, mat, saker eller annat. 

 

Vi vill påminna om att ditt deltagande är helt frivilligt och att du när som helst kan avbryta ditt 

deltagande utan att behöva motivera dig. Du kan under intervjun välja att avstå vissa frågor 

eller avbryta när som helst. Din medverkan är helt anonym och det inspelade materialet kommer 

makuleras så fort vi är klara med examensarbetet. Alla intervjupersoner förblir anonyma för 

alla läsare under hela studiens gång. När resultatet analyserats ser vi gärna att 

intervjupersonerna läser igenom det för godkännande. Examensarbetet kan även läsas i sin 

färdiga form då den publiceras på webben. 

 

Respondent nr ______     Datum _______________ 

 

Jag godkänner mitt deltagande i denna studie.   
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Bilaga 3. Intervjuguide 

Tema 1; Erfarenhet 

● Hur länge har du arbetat som handläggare för ensamkommande barn? 

○ Kan du berätta varför du valde att arbeta med just denna målgrupp? 

● Har du, på din arbetsplats, erbjudits utbildning gällande prostitution, riskgrupper eller tecken på 

utsatthet? Berätta. 

● Vad vet du om ensamkommande pojkars utsatthet för prostitution? Utveckla gärna. 

○ Är det ett ämne som diskuteras på din arbetsplats? 

● Har du erfarenheter av att möta en klient som är utsatt för prostitution? Berätta. 

● Vet du om dina kollegor har erfarenhet av att möta klienter som har utsatts för prostitution? 

 

Tema 2; Uppfattning 

● Hur vanligt tror du att det är för ensamkommande pojkar att utsättas för prostitution?  

● Vilka faktorer skulle du beskriva som bidragande till att utsättas för prostitution? 

● Vilka konsekvenser, kortsiktiga och långsiktiga, tror du att en utsatthet för prostitution medför?  

● Tror du uppfattningen om sårbarhet, riskfaktorer och utsatthet för prostitution ser annorlunda ut 

beroende på etnisk bakgrund? Utveckla gärna. 

● Vilka eventuella skillnader finns gällande uppfattningen om sårbarhet, riskfaktorer och utsatthet 

för prostitution beroende på kön? Berätta. 

● Hur skulle du beskriva att uppfattningen av sårbarhet, riskfaktorer och utsatthet för prostitution 

påverkas av klientens ålder?  

 

Tema 3; Synliggörande 

● Vilka faktorer utreds för att synliggöra om klienten befinner sig i en särskilt utsatt position? 

● Ställer ni några frågor för att identifiera om klienterna kan vara utsatta för prostitution? 

○ Vad tror du att det beror på?    /   Vilka?  

● Finns det några särskilda tecken du skulle reagera på för att misstänka att en klient utsätts för 

prostitution? 

● Finns det rutiner för situationer där en klient misstänks utsättas för prostitution? Berätta. 

○ Hur skulle du bemöta en klient som utsätts för prostitution? 

● Vilka insatser tror du att ensamkommande pojkar som utsätts för prostitution behöver? Finns dessa 

insatser i din kommun? 

● Tror du att din arbetsplats uppmärksammat och/eller agerat olika beroende på om klienten som 

utsattes för prostitution: var pojke, flicka eller transperson? var, vad du vet, heterosexuell, 

homosexuell, bisexuell? var i ekonomisk utsatthet eller inte? var barn, ungdom eller vuxen? 

● Tror du att socialsekreterare hade agerat annorlunda beroende på vilket land barnet som utsätts för 

prostitution kommer ifrån? Utveckla. 

● Finns det något du vill tillägga? 
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Bilaga 4. Blankett för etisk egengranskning 
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