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Sammanfattning 

Syftet med studien var att undersöka hur socialtjänsten förhåller sig till ungdomar 

som prostituerat sig och hur socialtjänsten arbetar med dessa ungdomar. Studien 

genomfördes utifrån en kvalitativ ansats där postenkäter har använts. Enkäterna 

skickades till tolv respondenter i två större städer i Sverige. Respondenterna bestod 

av socionomer med erfarenhet av ungdomar som prostituerar sig. Studien hade en 

svarsfrekvens på 50 % vilket innebär att av tolv respondenter svarade sex av dem. 

Resultatet visade att socialarbetare arbetar på olika sätt med ungdomar som 

prostituerar sig. Arbetet handlar om att skapa förändring och stödja ungdomen i 

denna förändring. Socialarbetarna stöder ungdomarnas empowerment, det vill säga 

deras egen förmåga till egenkraft för att förändra sin livssituation. Dessutom spelar 

socialarbetarens attityd en viktig roll för att hjälpa ungdomarna.  
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Abstract 

The aim of the study was to investigate how social services relates to and how they 

work with youth in prostitution. The study was conducted with a qualitative 

strategy where postal surveys have been used. The questionnaires were sent to 

twelve respondents in two major cities in Sweden, and respondents consisted of 

social workers that had experience of working with youth in prostitution. The 

study had a response rate of 50%, which means that of twelve respondents, six of 

them answered. The results showed that social workers worked in different ways 

with young people who prostitute themselves. Their work was about creating 

change and supporting youth through this change. Social workers supported the 

youth’s empowerment, their own self-empowerment, so they could change their 

life situation. Social workers attitude played an important role in helping youth. 
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Vi riktar ett stort tack till alla respondenter som har ställt upp med tid och 

engagemang för att besvara vår enkätundersökning. Vi tackar även vår handledare 

Ulla Beijer som hjälpt oss genom uppsatsen med goda råd och kommentarer.    
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1.Bakgrund  

Begreppet prostitution har haft olika uttryck genom tiderna. Tidigare förekom ”skökliv”, 

”boleri”, ”skörlevnad” och ”hora” som benämning på prostitution. I Sverige började 

begreppet ”prostitution ” förekomma så sent som i slutet av 1800-talet (Månsson, 2018). 

Idag har internet bidragit med en radikal förändring till barn och ungdomars sociala och 

kulturella miljö. Majoriteten av ungdomarna kommer i kontakt med andra människor genom 

internet. Anonymiteten på internet ger möjligheten att diskutera om sexualitet eller relationer 

som barn inte vågar ta upp öga mot öga med vuxna i dess närhet och det är lätt för pedofiler 

och andra sexualbrottslingar att få kontakt med unga på internet (Allmänna Barnhuset, 2006).  

I USA har man genomfört studier med hemlösa ungdomar som har prostituerat sig, resultatet 

visade att sex mot ersättning gav ungdomarna möjlighet att klara sig själva utanför familjen. 

De sexuella tjänsterna bestod av: sex för överlevnad, sex mot husrum och sex för mat, droger 

och pengar (Chase & Statham, 2005). 

 

När det gäller ungdomar som sålt sex är det i regel socialtjänsten som kopplas in. Flertalet 

studier visar att socialarbetare på socialtjänsten tycker att det saknas kunskap och resurser 

gällande ungdomar som prostituerat sig (Ungdomsstyrelsen, 2009). Frances, Bernat, Heather 

och Weinkeller (2010) beskriver att större ansträngningar behöver göras för att utveckla 

sociala tjänster på rätt sätt. Kunskap behövs för att socialsekreterarna skall bli bättre på att 

möta utsatta ungdomar. Enligt Socialtjänstlagen, SoL (SFS 2001:453, 2 kap. 1§) har varje 

kommun det yttersta ansvaret för att enskilda får det stöd och den hjälp de behöver. Enligt 

Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU (SFS 1990:52) har socialtjänsten 

möjlighet att då frivillighet saknas, ingripa med tvångsåtgärder om den unge utsätter sin hälsa 

eller utveckling för påtaglig risk. Svensk lagstiftning innehåller flera ansvarsbestämmelser 

som straffbelägger dessa förfaranden. Bland annat kan nämnas barnprostitution som 

straffbeläggs genom bestämmelsen om köp av sexuell handling av barn i Brottsbalken, BrB 

(SFS 1962:700, 6 kap. 9 §) barnpornografibrott som kan straffbeläggas genom bestämmelsen 

i BrB (SFS 1962:700, 16 kap. 10 a §) och handel med barn genom om människohandel för 

sexuella ändamål i BrB (SFS 1962:700, 4 kap. 1 a §).   

En rapport från Ungdomsstyrelsen (2009) visar att nästan sju procent av alla ungdomar mellan 

13 och 21 år någon gång har sålt sex. Ungdomar som har erfarenhet av sex mot ersättning är 

till stor del unga som har en problematisk livssituation inom flera områden. Många har en 

negativ självbild, psykisk ohälsa eller ett sexuellt utåtagerande beteende. Ungdomarna 
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utmärks också av att i större utsträckning ha utsatts för hot och våld i familjen. Samt att de i 

tidig ålder kommit i kontakt med alkohol och droger. Det finns också ett starkt samband 

mellan sexuella övergrepp och att i ett senare skede sälja sexuella tjänster (Ungdomsstyrelsen, 

2009). 

Allt fler barn och unga hamnar i prostitution och det kan handla om barn och unga i så låg 

ålder som 12 år. En förklaring till detta kan vara att sex idag säljs på andra sätt än förr, då 

handeln utfördes på öppen gata. Med internet och sociala medier möjliggörs en dold 

sexhandel som leder till att ungdomar lockas till att ta steget (Ungdomsstyrelsen, 2009).  

Enligt Socialstyrelsen (2015) så är efterfrågan på ungdomar som säljer sex stor och detta kan 

anses som ett växande problem då antalet ungdomar som säljer sex mot någon form av 

ersättning ökar. Antalet sexannonser på nätet ökar också, på bara några år har antalet ökat från 

några hundra nya annonser per vecka till flera tusen. Marknaden för sexuella tjänster är mer 

öppen än någonsin, samtidigt sker många sexköp i det dolda då det nästan är omöjligt att 

identifiera sexköpare på nätet eller stänga ner nätsajter som förmedlar sexuella tjänster där 

ungdomar kan vara inblandade.  

Enligt rådande fakta finns ett behov av att uppmärksamma ämnet ungdomar som prostituerar 

sig. Kunskapsområdet när det gäller ungdomar i prostitution behöver sannolikt utvecklas och 

ny kunskap om ungas sexuella risktagande och sexuella utsatthet är ett ämne som ökar i 

samhället. Socialtjänsten har en viktig roll att ge skydd och stöd för utsatta ungdomar, det 

handlar om att finnas där när någon behöver det som mest. Socialtjänsten ska också verka för 

att barn och ungdomar ska få möjlighet att växa upp under trygga och goda förhållanden. 

1.2 Syfte  

Syftet med studien är att undersöka hur socialtjänsten förhåller sig till ungdomar som 

prostituerat sig och hur socialtjänsten arbetar med dessa ungdomar.  

1.3 Frågeställningar 

- Vilka arbetssätt använder socialarbetare kring ungdomar som prostituerar sig?  

- Vilka attityder har socialarbetare till ungdomar som prostituerar sig? 
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1.4 Centrala begrepp 

I detta avsnitt redogörs uppsatsens centrala begrepp.  

1.4.1 Ungdom  

Studien avgränsas till ungdomar mellan 12–18 år. Juridiskt har studien tagit hänsyn till 

socialtjänstlagens definition av människors ålder. SoL (SFS 2001:453) är den lagstiftning där 

socialtjänstens mål är reglerad som avser att varje människa under 18 år är barn (SoL 1:2). 

Enligt Socialstyrelsen (2016) har socialnämnden det yttersta ansvaret för vissa utsatta grupper 

i samhället. Det framkommer att socialnämnden har ett särskilt ansvar för barn och unga som 

riskerar att fara illa. Vilket innebär att socialnämnden ska verka för att barn och unga växer 

upp under trygga och goda förhållanden. 

Studiens definition med begreppet ungdom kan förknippas med tonåring och syftar till 

perioden från barn till vuxen. Ungdom kan avse ett äldre barn eller en ung vuxen 

(Socialstyrelsen, 2016). 

1.4.2 Prostitution 

Begreppet prostitution förekommer i studien och definierar ungdomars prostitution. 

Prostitution kallas den verksamhet där en eller flera personer utför sexuella handlingar mot 

betalning. Ersättningen kan tillfalla utföraren eller den personen som organiserar 

prostitutionen (Socialstyrelsen, 2016). Med ungdomars prostitution avses i detta arbete 

ungdomar som aktivt säljer sex för ersättning och ungdomar som varit med om att sälja sex 

för ersättning. 

2. Tidigare forskning 

 I det här avsnittet beskrivs relevant forskning för studiens valda ämne och det aktuella 

kunskapsläget gällande ungdomar i prostitution. Avsnittet är indelat i uppfattningar och 

kunskap, utmaningar samt orsak och förståelse.   

2.1 Uppfattningar och kunskap  

Bjønness (2012) tar i sin artikel upp hur socialarbetare ser på prostitution och hur de arbetar 

med ungdomar i prostitution. Artikeln visar att det finns en osäkerhet hos socialarbetare när 

det gäller frågor om prostitution. Osäkerheten gör att socialarbetare undviker att ta upp ämnet 

med sina klienter. De väljer att inte ta upp ämnet alls om det inte är uppenbart att en ungdom 
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har prostituerat sig. Socialarbetarna är rädda för att anklaga och såra sina klienter, med 

respekt för ungdomen ställs inte frågan om den har sålt sex. Detta resulterar i att 

socialarbetarna inte får ta del av ungdomarnas egna kunskaper, strategier och resonemang och 

om sociala sammanhang för de ungdomar som säljer sexuella tjänster. 

Resultatet i Bjønness artikel (2012) visar att den osäkerhet som gör att socialarbetare undviker 

att ställa frågan om någon har prostituerat sig beror på att socialarbetarna gör antaganden om 

prostitution. Socialarbetare ser det som en förödande och skadlig upplevelse och vill inte 

tillskriva någon något man inte kan vara säker på. Socialarbetarens osäkerhet när det handlar 

om att våga fråga ungdomen om den har sålt sex kan bidra till en ond cirkel för unga som 

prostituerat sig, då många ungdomar kanske skulle bli hjälpta av att någon upptäcker 

ungdomens situation genom att fråga om den har sålt sex (Bjønness, 2012). 

2.2 Utmaningar  

Lefevre, Hickle, Luckock och Ruc (2017) tar i sin forskning upp utmaningar som 

socialsekreterare har när det gäller det sociala arbetet med ungdomar som prostituerat sig. 

Studien visar att förtroende mellan socialtjänst och ungdom är viktigt för att kunna hjälpa 

ungdomen på ett bra sätt. Det är särskilt viktigt då ungdomar i utsatta situationer många 

gånger saknar förtroende för myndigheter som socialtjänsten. Studien visar att det är lättare 

för ungdomen att känna förtroende för socialtjänsten om de känner att deras rättigheter, 

åsikter, integritet och sekretess respekteras. Studien visar också att ungdomar är mer benägna 

att berätta om sin situation om dom känner en nära och tillförlitlig relation till socialtjänsten. 

Ungdomar vill känna sig lyssnade på snarare än bedömda. I artikeln framkommer också att 

personliga egenskaper och tillvägagångssätt av den professionella hjälparen sågs som central, 

att vara snäll, sympatisk och omtänksam, vara pålitlig, konsekvent, tillgänglig och kunnig. 

Enligt Lefevre et al. (2017) är det en utmaning för socialtjänsten att förstå ungdomens 

upplevelser på ett sådant sätt att den unga ska känna sig säker och bekväm att utforska sina 

känslor och bekymmer, kanske till och med för att avslöja riskfyllda situationer. Studien visar 

att ungdomar behöver känna sig sedda och vara "högsta prioritet snarare än ett ”jobbkrav” 

2.3 Orsak och förståelse  

I en artikel skriven av Frances, m.fl., (2010) visar resultatet att prostitution och 

människohandel är ett betydande problem som gör att människor varje år tvingas in i den 

kommersiella sexindustrin, många av dessa är ungdomar. Ungdomar som sålt sex är svåra att 
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identifiera och hjälpa eftersom dessa ofta känner sig stigmatiserade och behandlade som 

brottslingar. Resultatet i artikeln visar att större ansträngningar behöver göras för att komma 

till rätta med det här problemet. I artikeln menar man att exempelvis lagändringar inte räcker 

för att hjälpa ungdomar som prostituerat sig. Socialarbetare måste få en större förståelse till 

varför det är svårt att bryta sig loss från prostitution och varför många ungdomar som 

prostituerat sig har svårt att samarbeta med socialtjänsten. Att ha sålt sex kan vara ett trauma 

för en ungdom och detta kan vara ett stort hinder för att söka hjälp. Studien visar att det måste 

göras större insatser riktade till dessa ungdomar. Slutsatsen i artikeln är att lagändringar 

endast kan vara effektiva när samhället får en större kunskap om de ungdomar som sålt sex 

(Frances & m.fl., 2010). 

Fredlund, Dahlström, Svedin, Wadsby, Jonsson och Priebe (2018) undersöker i sin artikel 

motiven till varför ungdomar säljer sex. Resultatet i studien visar att det finns flera 

anledningar till att en ungdom prostituerar sig. Den vanligaste orsaken är pengar eller annan 

kompensation. I studien framkommer att ungdomar som säljer sex är en grupp som skiljer sig 

mycket åt när det gäller anledningar till att man säljer sex, med olika underliggande motiv 

förknippade med olika typer av risker. När det gäller känslomässiga skäl finns det ofta 

kopplingar till sexuella övergrepp, icke-heterosexuell läggning och att använda sex som ett 

medel för självskada. Det finns också en grupp ungdomar som säljer sex för nöje och pengar. 

Denna grupp kan vara ungdomar som använder försäljning av sex som ett sätt att utforska 

sexuella begränsningar. Ungdomar som säljer sex är en grupp som är mer utsatta för alla typer 

av riskfaktorer jämfört med andra ungdomar. 

Holmström, Bjønness, Jensen och Seikkula (2019) framkommer med en studie där forskning 

visar att unga människor som har erfarenhet av sex mot ersättning sällan definierar sina 

erfarenheter som prostitution. Studien visar sammantaget att forskning om ungdomar i 

nordiska länder som prostituerat sig är relativt begränsad. Få sociala insatser erbjuds specifikt 

till unga som har sex mot ersättning. I studien beskrivs unga som har sex mot ersättning som 

ett förekommande men ganska marginellt fenomen. Studien visar att unga som sålt sex uppger 

att de i större utsträckning har mer erfarenhet av drog- och alkoholkonsumtion och olika 

former av utnyttjande, självskadebeteende och psykisk ohälsa än andra ungdomar. 
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2.4 Sammanfattning tidigare forskning 
 

Tidigare forskning visar att det finns en osäkerhet bland socialarbetare när det gäller att ställa 

frågan om en ungdom har sålt sex. Studier visar att socialarbetaren är rädd för att tillskriva 

något man inte är säker på och undviker då att ta upp ämnet. Detta kan bero på att det behövs 

mer kunskap när det gäller ungdomar i prostitution.  

Forskning visar att ungdomar som prostituerar sig är ett ämne som fått ett större intresse från 

samhällets sida. Problemet med ungdomar som säljer sex har börjat synliggöras och forskning 

visar att det finns en större förståelse bland socialarbetare att det är ett växande problem som 

måste bekämpas och förebyggas genom ökad kunskap. Forskning visar också att brist på 

kunskap gör att socialarbetare känner sig osäkra i sin arbetsroll. 

2.5 Förslag på framtida forskning  

 Det finns relativt mycket forskning om prostitution, dock behandlar en stor del av den 

forskning som finns på vuxna i prostitution. Det finns mindre mäng forskning som riktar in 

sig på ungdomar. Det finns inte heller särskilt många svenska studier om prostitution. 

Många studier fokuserar mer på socialtjänstens synsätt gällande prostitution och mindre på 

hur socialtjänsten arbetar med prostitution. Forskning om socialtjänstens arbetssätt och 

metoder gällande ungdomar i prostitution är väldigt liten. 

Det finns ett behov av framtida forskning som behandlar målgruppen ungdomar i prostitution 

och hur Socialtjänsten arbetar med dessa ungdomar. 

3. Teori - tolkningsram  

3.1 Empowerment 

Askheim och Starrin (2007) skriver att empowerment inbegriper ordet power som förklarar 

både styrka och makt, samt kraft och kontroll över våra liv. Empowerment har även koppling 

till företeelser och egenskaper såsom självtillit, socialt stöd, stolthet, delaktighet, egenkontroll, 

kunskap, medborgarskap, självständighet, samarbete och deltagande (Askheim & Starrin, 

2007). 

Payne (2015) skriver att empowerment används i socialtjänsten i samband med utformning av 

hjälp och allians för att stärka klientens möjligheter att finna förståelse av förändring i sina 

liv. Empowerment syftar till att hjälpa klienter att få kraft för att fatta beslut och agera utifrån 

sina beslut. Detta genom att minska följder av personliga och sociala hinder som står i vägen 

för deras beslut och handling. Vidare skriver Payne (2015) att perspektivet ofta används i 
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arbetet med utsatta grupper som upplever sig själva som mindre uppmärksammade och 

respekterade i samhället. Det förekommer att samhällets syn kan hämma individens 

initiativförmåga. Individer som ofta bemöts med passivitet från samhället kan detta förstärka 

individens känsla av utsatthet och hjälplöshet. Empowerment möjliggör för dessa individer så 

att de kan använda sina egna resurser och på så sätt bestämma sina egna beslut. Løken (2007) 

skriver att varje individ vill bli sedd och betraktad som en likvärdig person. 

3.1.2 Kritik mot empowerment  

Askheim (2007) skriver om kritiken som förekommer mot empowerment. Kritikerna menar 

att empowerment har en alldeles för liberal styrning och målen för den maktlösa frigörelsen 

tas för given. Askheim (2007) skriver att den liberala styrningsmodellen utgår från en bild av 

människan: å ena sidan framställs människan att ha autonomi, ansvarighet och förmåga att ta 

egna beslut, andra sidan anses dessa egenskaper inte vara realiserade hos många av 

välfärdsstatens brukare.  

Empowerment-inspirerat socialt arbete innebär att väcka fram egenskaper hos människan så 

att personen kommer i kontakt med sitt ”sanna jag”. Kritikerna menar att det redan finns 

bestämda uppfattningar om vad som innebär att vara en kompetent samhällsmedborgare. 

Utifrån den tolkningen blir människan både något som finns och något som skapas (Askheim, 

2007). 

 

3.1.3 Teorins relevans för studien 

I studien studeras empowerment teorin för att undersöka om teorin tillämpas i arbetet med 

prostituerade ungdomar. Empowerment kan i relation till vår studie tydliggöra om 

socialarbetarens arbete kan medverka till en förändring hos de ungdomar de möter. Teorin 

kan också förklara hur ett empowerment inspirerat arbetssätt skulle kunna bidra till egenmakt, 

styrka och till förändring hos ungdomar som prostituerat sig.  

Empowerment kan också vara relevant genom att socialtjänstens arbete har ett syfte att 

förändra situationen för de ungdomar som de möter. För att förändringen skall kunna ske 

måste också individen bli medveten om sin egen kraft och förmåga att förändra sin situation. 

Genom empowerment har socialtjänsten möjlighet att ge verktyg till ungdomen. 

Empowerment teorin möjliggör för socialarbetare att förklara hur empowerment kan stödja till 

förändring samt hitta förklaringar hur socialtjänsten skapar möjligheter för ungdomen att 

utnyttja sina egna krafter, resurser och strategier.  
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Payne (2015) beskriver empowerment som ett anti diskriminerande arbetssätt som på ett 

övergripande sätt kan hjälpa socialarbetarna att stödja till insatser som erbjuder till självhjälp 

och delaktighet. Empowerment syftar inte bara till förändring utan det kan också medföra 

sociala framsteg genom individer och gruppers lärande och dessutom uppmuntra till 

delaktighet som syftar till förändring. Kopplat till vad Payne beskriver så kan det praktiskt 

förklaras hur empowerment kan inverka på hur socialarbetaren kan göra förändring både på 

grupp och individnivå. Socialarbetarna kan använda empowerment för att stärka ungdomarna 

att ta sig ur prostitution.  

4. Metod 

Detta kapitel kommer att redogöra för den vetenskapliga ansats som ligger till grund för 

uppsatsen, samt vilket analytiskt redskap som har används vid kodning av det empiriska 

materialet. 

4.1 Metodval 
 

Studien består av en kvalitativ ansats, kvalitativa studier syftar till att förstå ett visst fenomen 

utifrån respondentens upplevelser (Bryman, 2011). Vilket i studien motsvarar socialarbetarens 

erfarenheter och upplevelser av arbetet med ungdomar i prostitution. Genom att använda 

kvalitativ metod i studien ges möjlighet att skapa förutsättningar för en djupare förståelse av 

socialarbetarnas upplevelse av sitt arbete.  

Bryman (2011) beskriver den kvalitativa forskningsmetoden som en kunskapsteoretisk 

ståndpunkt till skillnad från kvantitativ forskning. Kvalitativ metod skapar en förståelse av 

den sociala verkligheten utifrån hur deltagarna tolkar verkligheten i en viss miljö. En 

kvalitativ undersökning fokuserar i stort sett på ord till exempel i intervjuer och bidrar med 

djupare förståelse av ett problem medan en kvantitativ metod undersöker fakta och siffror. 

Kvantitativa kritiker menar att kvalitativa undersökningar är alltför subjektiva genom att 

resultatet bygger på forskarens uppfattningar gällande vad som är väsentligt och betydelsefullt 

(Bryman, 2011). 

Med bakgrund till studiens metodval gjordes ett antagande om att studien kommer att ge en 

minskad risk för ett subjektivt antagande, genom att varje enhet fått information via e-post om 

önskat individuellt arbete i frågeformuläret. Detta för att respondenterna inte skulle bli 

påverkade av varandra och studiens trovärdighet skulle bli alltmer säkrare.   
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4.1.1 Datainsamlingsmetod   

Det empiriska materialet som studien utgår ifrån är inhämtat genom halvstrukturerade 

postenkäter. Enkäterna består av 20 öppna frågor totalt (Bilaga 1) och har genom ett 

målinriktat urval skickats till tolv respondenter i två större städer i Sverige.  

Metodvalet att använda halvstrukturerade enkäter motiverades med att det ansågs vara det 

lämpligaste för studiens syfte och frågeställningar. Valet grundades vidare på studiens 

målinriktade urval av respondenter som bestod av socialarbetare med god erfarenhet av 

ungdomar som prostituerar sig. Det målinriktade urvalet resulterade i att respondenterna som 

medverkat i studien är geografiskt utspridda, det skulle då inte tidsmässigt vara genomförbart 

att intervjua i båda städerna.  

Bryman (2011) beskriver att postenkäter ger möjlighet att styra det målinriktade urvalet då det 

geografiska avståndet inte spelar lika stor roll. Postenkäter ger också respondenterna chans att 

tänka igenom sina svar i lugn och ro. Enkäter kan också passa respondenternas behov bättre, 

eftersom de kan besvaras då respondenterna har tid och möjlighet. Respondenterna i 

undersökningen får samma frågor och de tillfrågas om ett deltagande vid ett och samma 

tillfälle (Bryman, 2011). 

Trost (2012) beskriver utformandet av halvstrukturerade postenkäter och tar upp begreppen 

standardisering och strukturering. Trost (2012) definierar standardisering som graden till 

vilken frågorna är desamma och situationen densamma för alla intervjuade. Med strukturering 

menar han att frågorna som ställs har fasta svarsalternativ. Om de har öppna svarsalternativ är 

de ostrukturerade. Exempelvis har en enkät med fasta svarsalternativ en hög grad av 

standardisering och är strukturerad. I en standardiserad intervju med fasta frågor som ställs i 

samma ordning åt alla, kan frågorna skrivas ner på förhand och enkäten är konstruerad så att 

alla respondenter kan svara på likadana frågor i samma ordning. I en enkät med öppna frågor 

istället för med fasta svarsalternativ, minskar struktureringsgraden. Olika kombinationer av 

strukturerings- och standardiseringsgrad ger olika typer av enkäter och intervjuer som har 

olika användningsområden (Trost, 2012). 

4.1.2 Urval  

I studien var det av stor vikt att komma i kontakt med socialarbetare som hade erfarenhet av 

socialt arbete med ungdomar som prostituerat sig, i studien användes målinriktat urval. 

Målinriktat urval är i grunden av strategiskt slag och menas skapa en överensstämmelse 

mellan forskningsfrågor och urval. Forskaren gör sitt urval utifrån en önskan om att intervjua 

personer som är relevanta för forskningsfrågan och problemformuleringen (Bryman, 2011). 
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Genom sökning på internet hittades två enheter som alla jobbade med ungdomar i 

prostitution. Enheterna kontaktades via mejl, och i de två olika kommunerna svarade totalt 

tolv socialarbetare att de hade möjlighet att delta. Postenkäter skickades i vadderade 

svarskuvert till samtliga enheter. Efter en vecka skickades ett påminnelsemejl. Svar erhölls då 

att sammanlagt sex socialarbetare hade möjlighet att svara på enkäten.  

En av enheterna som valde att svara på enkäten bestod av totalt sex socialarbetare men bara 

tre valde att svara på enkäten då de ansåg sig ha för hög arbetsbelastning och att enkäten var 

mer omfattande än vad dom trott från början. Tre andra respondenter på ytterligare en enhet 

ansåg också med samma ord att enkäten var mer omfattande än vad de trott och tackade då 

också nej till att medverka.  

4.2 Databearbetning  
 

Inför databearbetningen lästes allt material igenom noggrant, därefter togs överflödig text och 

material bort som inte ansågs relevant för studiens syfte och frågeställning. 

I studiens databearbetning valdes induktiv forskningsprocess då empirin i studien utgick från 

socialarbetarnas kunskap och erfarenhet. Bryman (2011) menar att en induktiv syn handlar 

om förhållandet mellan teori och praktik och teorin baseras på grundval av de praktiska 

forskningsresultaten. Olsson och Sörensen (2011) menar att valet av forskningsmetod beror 

på vad det är personen anser att undersöka i sin studie. Vissa frågor kan endast besvaras 

genom kvalitativ metod. Det handlar då om frågor som rör människors upplevelser av olika 

saker eller deras syn på verkligheten, det handlar om att förklara, beskriva och tolka olika 

aspekter.  

I kvalitativa studier utgår personen från att verkligheten kan uppfattas på många olika sätt och 

att det inte finns en absolut och objektiv sanning. Kvalitativa studier är oftast induktiva, vilket 

menas att personen utifrån empiri och sina iakttagelser eller sin data kommer fram till en 

förklaring eller en modell av något.  

Olsson och Sörensen (2011) beskriver att deduktion och induktion är två olika metoder för att 

nå olika former av slutsatser. Induktion är motsatsen till deduktion, och istället för att utgå 

från enstaka antaganden så utgår personen från en större mängd utfall eller förekomster och 

utifrån det skapas olika generaliseringar.  

Induktion utgår från observationer och utifrån dessa försöker personen skapa en giltig teori 

byggd på generalisering. 
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4.3 Tematisk analys  

Som analysmetod används i uppsatsen en tematisk analys, en generell strategi för att göra en 

tematisk analys beskrivs som en matrisbaserad metod för att ordna och syntetisera data. Braun 

och Clarke (2006) beskriver att tematisk analys är en metod för att identifiera, analysera och 

rapportera mönster och teman inom data. Ett tema fångar upp viktiga aspekter av insamlade 

data i relation till den aktuella forskningsfrågan och representerar en viss nivå av respons eller 

betydelse för datauppsättning.  

Sammanställning av respondenternas svar gjordes i ett Word-dokument med olika färgpennor 

beroende på svar. Respondenter med liknade svar markerades med grön färgpenna och svar 

som skiljdes åt markerades med röd färgpenna, samt svar som inte hade besvarats markerades 

med gul penna. När sammanställningen hade genomförts utformades en tematisk karta som 

bestod av förslag på övergripande teman, som bearbetades för att skapa tydligt avgränsade 

teman och subteman. I anslutning till detta markerades text för att komma ihåg kommentarer 

och idéer till studien. Slutligen utformades fyra huvudteman och tio subteman utifrån studiens 

syfte och frågeställning. För att ge en mer visuell bild av vad som framkommit har även citat 

från respondenterna tillförts.  

4.4 Studiens kvalitet 

Begreppen reliabilitet och validitet är oftast adekvata i kvantitativ studie vid bedömning av 

kvalitet. I kvalitativa undersökningar förekommer begreppen tillförlitlighet och äkthet som 

bedömer studiens kvalitet (Bryman, 2011).  

Med hjälp av en kvalitativ undersökning kan studien förhoppningsvis ge en övergripande bild 

av socialarbetarnas upplevelser och arbete med ungdomar som prostituerar sig. Studiens 

resultat kommer att bedömas utifrån kvalitativa delkriterierna tillförlitlighet och äkthet. 

4.4.1 Tillförlitlighet 

Bryman (2011) skriver att reliabilitet handlar om tillförlitlighet och huruvida resultaten från 

en undersökning blir desamma om undersökningen genomförs på nytt, eller om den påverkas 

av slumpmässiga eller tillfälliga betingelser. När det gäller reliabilitet inom kvalitativ 

forskning menar man att det finns en svårighet att uppfylla kriterierna för reliabilitet. Då det 

är omöjligt att frysa en social miljö och sociala betingelser som gäller vid en inledande studie 

för att göra den replikbar. 
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Bryman (2011) skriver att tillförlighet har delkriterier som består av påtaglighet, 

överförbarhet, styrka och konfirmera och trovärdighet. Trovärdighet handlar om hur personen 

kommer fram till att skapa trovärdighet i sin studie. Det innebär att personen ska genomföra 

undersökningen i enlighet med regler som finns, samt att resultat ska bekräftas av de som 

medverkat i studien. För att uppnå trovärdighet har studien utförts enligt de anvisningar som 

finns och respondenter som har deltagit fick ta del av studiens syfte, dels i studiens 

informationsbrev samt muntligt via telefon. Respondenterna blev informerad om att det var 

frivilligt att delta i studien och att de kunde avbryta närsomhelst. 

 

Pålitlighet handlar om att personen redogör en fullständig och tillgänglig redogörelse av 

studiens faser. Dessa faser är beskrivning av problemformulering, val av deltagare, 

fältanteckning, intervjuutskrift, samt val vid analys och data (Bryman, 2011). För att uppnå 

pålitlighet i studien valdes det ett urval av socialarbetare med erfarenhet av att arbeta mot 

ungdomars prostitution. Socialarbetarna skulle helst ha en utbildning inom socialt arbete, 

såsom socionomutbildning eller likvärdig.  

Studiens överförbarhet handlar om hur bred och detaljerad en bild förmedlas utifrån 

deltagarens specifika kontext. Att styrka och konfirmera innebär att personen handlar i god tro 

i samband med sin studie. Det handlar att komma till insikt om att en samhällelig studie 

nästan aldrig blir objektiv (Bryman, 2011). För att komma så nära objektivitet som möjligt i 

studien har frågorna varit rätt så neutrala, utan att verka värderande. 

4.4.2 Äkthet 

Bryman (2011) skriver att äkthet har ett antal delkriterier som syftar till att ge en rättvis bild, 

ontologisk autenticitet, pedagogisk autenticitet, katalytisk autenticitet och taktisk autenticitet. 

Rättvis bild handlar om studien visar en rättvis bild av deltagarens åsikter och uppfattningar. 

Ontologisk autenticitet handlar om undersökningen hjälper deltagaren att förstå sin sociala 

situation bättre. Pedagogisk autenticitet handlar om undersökningen ger deltagaren bättre bild 

av hur andra personer upplever saker och ting. Katalytisk autenticitet handlar om 

undersökningen hjälper deltagaren till att förändra sin situation och taktisk autenticitet handlar 

om undersökningen ger deltagarna möjlighet för att vidta åtgärder som situationen kräver 

(Bryman, 2011). 
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Dessa kriterier återspeglas i studien genom att citat från respondenterna tillförts för att kunna 

ge studien en rättvis bild som möjligt av vad som framkommit. Dessutom ger enkäterna i 

studien en minskad risk för bias då frågorna inte har diskuterats med respondenten i studien, 

eftersom det då har kunnat vinkla materialet. Respondenterna som deltog i studien har gett 

uttryck för att studien är viktig. 

5. Etiskt övervägande  

För att bedöma om studien har en etisk övervägande bör etik prövas, studien gjorde det 

genom en blankett avseende etisk egengranskning som Forskningsetiska nämnden vid 

Högskolan Dalarna tillhandahåller (Bilaga 2). Gällande den aktuella studien gjordes 

bedömningen att ingen etisk prövning behövde genomföras, detta mot bakgrund av att sju 

frågor besvarades med ett nej och endast en fråga med ett ja. Den fråga som besvarades med 

ett ja avsåg frågeställning om studien avsett att behandla känsliga frågor gällande hälsa eller 

sexual liv.  Avseende den frågan gjordes bedömningen att studien berör ett känsligt ämne, 

men att studien inte kommer att vara i kontakt med några klienter utan endast socialarbetarna 

och att studien därmed inte betraktades som etisk problematisk.  

Enligt Vetenskapsrådet (2007) kan det grundläggande individskyddskravet delas i fyra 

allmänna krav på undersökaren. Dessa kallas för informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Enligt Vetenskapsrådet (2007) handlar 

informationskravet om att informera deltagarna om deras deltagande i undersökningen och att 

informera om att deltagandet är frivilligt och att de har rätt till att avbryta när de så önskar. 

Det benämns vidare att samtyckeskravet innebär att deltagarna själv bestämmer över sin 

medverkan i undersökningen. Konfidentialitet innefattar att deltagarens medverkan i en 

undersökning ska ske konfidentiellt och deltagarens personuppgifter ska skyddas från 

obehöriga. Nyttjandekravet handlar om att uppgifter från deltagarna endast får användas i 

samband med studiens ändamål.   

Studien kommer att ta hänsyn till de forskningsetiska principerna, informations-, samtycke-, 

konfidentialitets och nyttjandekravet. Bedömningen har gjorts att inga respondenter i studien 

kommer att kännas igen eller riskera att skadas. Det föreligger därmed inte några etiska risker.  
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6. Resultat 

I detta avsnitt presenteras studiens resultat genom fyra teman: förhållningssätt, empowerment, 

arbetssätt och uppfattningar. Temana förhållningssätt, empowerment och arbetssätt kommer 

besvara studiens första frågeställning. Det andra temat behandlar socialarbetarnas 

uppfattningar vilket besvarar studiens andra frågeställning.  

6.1 Resultattabell 

Denna tabell (Tabell 1) redogör för de fyra teman och subteman som förekom under analysen  

som sedan beskrivs i text under respektive rubrik. 

 

Tabell 1. Teman och subteman 

Teman Subteman 

Förhållningssätt Sakligt, objektivt, inte döma  

Empowerment   Delaktighet, självbestämmande 

Arbetssätt  Samtal, uppmuntra, vägleda 

Uppfattningar 
 

Rop på hjälp, dåligt mående 

 

6.1.2 Presentation av respondenterna  

Denna tabell (Tabell 2) redogör för en presentation av respondenterna som har medverkat i 

studien som sedan beskrivs i text  

Tabell 2. Matris över respondenter  

 

Fingerat namn 
 
Utbildning 

 
Befattning 

 
Yrkeserfarenhet 

Respondent 1 Socionom Socialsekreterare med 
fokus på sexuell hälsa hos 
ungdomar 

4 år 

Respondent 2 Socionom och 
master i socialt 
arbete 

Socialsekreterare med 
fokus på sexuell hälsa hos 
ungdomar 

9 år 

Respondent 3 Socionom, kris-
krisstöd och 
Nätverksutbildning  

Socialsekreterare med 
fokus på sexuell hälsa hos 
ungdomar 
 

13 år 

Respondent 4 Socionom Uppsökande 
socialsekreterare med 
fokus på ungdomar som 
säljer sex 
 

5 år 
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Respondent 5 Socionom Myndighetsutövning inom 
barn och ungdom samt 
uppsökande 
socialsekreterare med 
fokus på ungdomar som 
säljer sex 
 

13 år 

Respondent 6 Socionom Arbetar med frågor som rör 
människohandel och 
ungdomars prostitution  
 

5 år 

 

Respondenterna som har medverkat i studien har alla socionomutbildning. Två av 

respondenterna har vidareutbildning, Respondent 2 har masterutbildning i socialt arbete och 

Respondent 3 har kris-krisstöd och Nätverksutbildning. Respondent 1–3 arbetar med 

ungdomar med fokus på deras sexuella hälsa och Respondent 3–6 arbetar mot ungdomars 

prostitution. Dessa respondenter har arbetat mellan 4 och 13 år i samtliga yrken.  

 

6.2 Förhållningssätt 

Gällande socialarbetares förhållningssätt gentemot ungdomar som prostituerar sig gav 

respondenterna samstämmiga svar där alla menar att ingen ska döma en ungdom som sålt sex. 

Respondenterna var eniga om att det är av stor vikt att markera att det inte är okej att köpa 

eller sälja sex. 

”Lyssna på ungdomens historia och utgå från dennes perspektiv. Att ungdomen väljer att 

berätta sin situation betyder att den har förtroende för den yrkesverksamma. Tänk på det!” 

(Respondent 2). 

 

En av respondenterna beskriver att man ska skilja på individens beteende och identitet. Fokus 

ska ligga vid konsekvenserna av beteendet samt hur detta hänger samman med den identitet 

som individen eftersträvar. Samtliga respondenter var eniga om att ett sakligt och objektivt 

förhållningssätt ska eftersträvas i kontakt med ungdomarna. Vilket innebär att man inte ska 

rättfärdiga beteenden som är destruktiva eller olagliga. Det är viktigt att se till så att 

ungdomen inte känner sig dömd. 

 

”Visa att du finns kvar oavsett vad personen berättar. Vad vill personen med ”vår” 

kontakt? Mål? Bekräfta svårigheter, var i stunden. Vad tror/ önskar personen av mig?” 

(Respondent 3). 
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6.2.1 Hinder i förhållningssätt 

Det förekommer rädslor hos socialarbetare när det gäller att ställa frågor om prostitution till 

ungdomar. Två av respondenterna var eniga om att socialarbetare ska känna sig trygga att 

våga ställa frågan och vara beredd på svaret. En annan respondent menar att många 

socialarbetare tycker det är svårt att ställa frågan om prostitution då många är rädda för att 

såra personen. Klienter som socialarbetaren bemöter vittnar om att prostitution är ett 

tabubelagt ämne samt att det inte är ett ämne som personen tar upp med sin läkarkontakt eller 

sina vänner. Det är mycket förknippat med skuld och skam.  

 

”Jo, rädslor finns, man är rädd att ställa frågor, och det är svårt att veta hur/vilka frågor 

man kan ställa” (Respondent 6).  

 

En respondent berättar om att det är en allvarlig anklagelse att fråga om någon har sålt sex då 

ingen vill stämpla och förtrycka någon. Och att det kan beror på okunskap från socialtjänstens 

sida.   

Ja, jag anser att mer kunskap behövs, då om alla bitar som bemötande, signaler och tecken. 

Vilka och varför som är utsatta. Det behövs också kunskap om de som köper, det är ju de som är 

grundproblemet. Kan man ha kunskap att nå köparna skulle kanske handeln med unga minskas 

betydligt. Kurser på socionomutbildningarna skulle vara bra, det märks att det saknas (Respondent 5). 

 

Det framkommer att en verksamhet anordnade regelbundna föreläsningar som var riktade mot 

socialarbetare, där personalen bland annat tar upp betydelsen av att våga fråga om 

prostitution. Varför inte frågan ställs beror på obekvämhet, otrygghet och osäkerhet hos 

personalen. Samt rädsla för att kränka eller såra någon. Socialarbetaren vet inte heller vad den 

ska göra med svaret om det blir ett ja. 

 

Resultat visade att de flesta socialarbetare tycker det är svårt att prata om prostitution. Det har 

visat sig att socialarbetarna inte har något att relatera till då ämnet sällan tas upp, samt att 

socialarbetarna har en förutfattad mening om vilka det är som säljer sex. En del av 

respondenterna svarade att de inte hade några problem med att fråga ungdomen om de köpt 

eller sålt sex. Dessa respondenter arbetade alla i arbetsgrupper där man dagligen kom i 

kontakt med ärenden som rörde ungdomar som prostituerat sig. 

6.3 Socialarbetarens egen uppfattning av ungdomar som prostituerar sig 

Socialarbetarens uppfattningar av ungdomar som prostituerar sig visades på följande sätt.  
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Det framkom att två respondenter var eniga om att ungdomar som prostituerar sig är 

ungdomar som inte mår bra. 

 

”Jag tänker på alla ungdomar som gör detta i det dolda, ofta med hjälp av sajter på 

internet. Dessa ungdomar är svåra att hitta då dom inte själva söker hjälp på grund av 

skam” (Respondent 5).  

 

En respondent anser att det finns minst två grupper av ungdomar som prostituerar sig. De 

utländska ungdomarna som ofta hamnar i prostitution på grund av fattigdom och de svenska 

ungdomar som många hamnar i den situationen av andra orsaker som till exempel 

bekräftelsebehov, och inte alltid för pengarnas skull.  

 

Det framkommer att ensamkommande barn är en speciellt utsatt grupp som löper stor risk att 

hamna i prostitution. En av respondenterna menar att ungdomar som prostituerar sig kan 

hamna i kriminella nätverk. Då handlar det ofta om väldigt allvarliga situationer som inte 

ungdomen själv kan ta sig ur och det förekommer ofta våld, hot och utpressning som gör att 

ungdomen inte vågar lämna situationen. 

6.3.1 Anledningar  

Utifrån resultatet i studien framkommer det att det finns många anledningar till att en ungdom 

prostituerar sig.  

”Det finns inget mönster i vem som prostituerar sig. Till en början kan det vara 

lockande att sälja sex och få pengar till kläder, väskor och lyxsaker” (respondent 3).  

 

Resultatet visade att det handlar om pengar, droger, alkohol, status, närhet och bekräftelse. 

Även ångesthantering, flyktbeteende eller att ha någonstans att bo. Andra anledningar kan 

vara att ungdomen experimenterar med sin sexualitet eller att det handlar om faktorer som 

kontroll, makt eller tidigare sexuella övergrepp. Det handlar också om ett utbrett 

självskadebeteende, rop på hjälp och dåligt mående.  

6.3.2 Socialarbetarens vision  

Gällande socialarbetarens egna tankar om vilket stöd som skulle behöva ges till ungdomar 

som prostituerar sig. Socialarbetarna ansåg att polis och socialtjänst behöver arbeta 

tillsammans mot ungdomars prostitution. En respondent menar att polis och socialtjänst 

behöver ha ökade resurser för att kunna arbeta uppsökande och förbyggande. Ungdomsjourer 

som bedriver uppsökande verksamhet i syfte att förebygga missbruk, kriminalitet och 
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prostitution, behöver utvidgas till fler geografiska platser, exempelvis knutpunkter i 

kollektivtrafiken och köpcentrum. Det framkommer också att ensamkommande barn-team 

som arbetar uppsökande behöver förstärkas med fler socialsekreterare samt samverka med 

polisens prostitutionsgrupp. Det väsentliga är att prata mer och öppet i skolan, hemmet och på 

fritidsgården, att våga prata och ställa frågor till ungdomar om deras liv.  

 

Resultatet visade att fem av respondenterna anser att det behövs mer utbildning till alla som 

arbetar med barn och ungdomar och även enheter som arbetar med sexhandel gällande unga. 

Det är nödvändigt med mer information i skolorna för att kunna förhindra att ungdomar tar 

steget ut i prostitution. Respondenter anser också att mer förebyggande resurser ska ges till 

socialtjänsten. För att synliggöra ämnet behöver socialarbetaren våga ställa frågan om sex mot 

ersättning.  

6.4 Empowerment  

Av resultatet från samtliga enkäter kan man utläsa att det finns ett grundläggande 

förhållningssätt hos socialarbetare som bygger på empowerment och en människosyn där 

utgångspunkten är att man anser att ungdomarna har resurser och kapacitet till att definiera 

sina egna problem. 

Ja vår arbetsuppgift är att stödja till förändring hos ungdomen, vi måste locka fram tankar för att 

ungdomen skall hitta en egen kraft och vilja att förändra sin situation. … Även att självtillit, socialt 

stöd, stolthet, delaktighet, egenkontroll och delaktighet är mål som dom jobbar med tillsammans med 

ungdomarna (Respondent 4). 

 

Vi ska lyfta att ungdomarna är resursstarka och sitter inne med förslag på lösningar och att varje 

ungdom är expert på sitt eget liv men kan behöva hjälp med att reda ut sin situation för att kunna 

påverka den. Vi arbetar med att finna strategier till genomförande av förändring och vill 

medvetandegöra och stärka tilltron till den egna förmågan (Respondent 1).  

Resultatet visar att empowerment är något som används av socialarbetare i det sociala arbetet 

med ungdomar för att skapa delaktighet och främja till självbestämmande. Det framkommer 

också att det är viktigt att påvisa för ungdomen att det finns alternativ och att ingen ska 

behöva sälja sin kropp för att känna sig behövd och bekräftad. Att ge hopp är en viktig del i 

arbetet med ungdomar som far illa. 
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6.4.1 Delaktighet och självbestämmande  

I studien framkommer det att socialarbetarna anser att det är bra med ett individuellt anpassat 

bemötande med fokus på ungdomens styrka och känsla av sammanhang. Det som är 

återkommande i svaren är ett påpekande att ungdomen är expert på sitt eget liv och att det inte 

går att tvinga någon att vilja förändras.  

“Hur gärna vi än vill kan vi inte tvinga någon till förändring, motivationen för ett bra 

resultat för ungdomen måste komma inifrån “(Respondent 2).  

“Det handlar om ett relationsbyggande där personen är specialist på sitt eget liv. Det är 

ett samarbete och jag tycker att empowerment som arbetssätt driver ungdomen framåt i 

processen mot förändring” (Respondent 3). 

Av respondenternas svar framkommer också att det är viktigt att jobba med ungdomen för att 

implementera empowerment stegvis. Det är viktigt att bygga upp förståelse för att det ligger i 

ungdomens händer att göra en riktigt förändring i sina liv, att göra ett val som ungdomen är 

beredd att satsa på. Det är av stor vikt att reda ut vad som hindrar ungdomen att leva ett annat 

liv och gå till botten med vad grundproblemet är.  

Som socialarbetare är det min roll att försöka bygga på den andres tro på sig själv, dess förmåga att ta 

kontroll över sin egen sits, så ja mitt svar är att jag tror att empowerment många gånger kan vara till 

hjälp med dom här unga (Respondent 5). 

Resultatet visar att samtliga respondenter anser att empowerment fungerar när det gäller 

arbetet med ungdomar i prostitution. Empowerment ses också som en process och ett mål som 

syftar till makt, kontroll och självtillit. Respondenterna är eniga i sina svar när dom beskriver 

att empowerment bidrar till att medvetandegöra och stärka tilltron till den egna förmågan, den 

egna kunskapen och kompetensen. Resultatet visar att socialarbetare anser att de flesta 

ungdomarna har en förmåga att förändra sin livssituation, sitt beteende och sitt sätt att tänka.  

6.5 Arbetssätt   

I resultatet framkommer det att socialarbetarna ofta jobbar med olika former av samtal med 

ungdomarna som de möter.  

Vi har en samtalsmottagning där ungdomen erbjuds råd och samtalsstöd. Grunden i samtalen 

bygger på Motiverande samtal. Utöver dessa samtal kan vi bistå med praktisk hjälp, vi har nära 
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samarbete med sjukvården. Vi kan även följa med på andra möten och samverka med andra för stöd 

(Respondent 2). 

“Vi arbetar med samtal men kan även vara bollplank till andra yrkesverksamma som 

möter målgruppen” (Respondent 3).  

Resultatet visar att samtal utgör en större del av arbetet med dessa ungdomar. Socialarbetarna 

jobbar också med uppsökande verksamhet och då ofta i samarbete med polis och andra 

berörda instanser. Alla respondenter har anmälningsskyldighet till polisen när det gäller 

ungdomar som sålt sex. Samtalet är det viktigaste instrumentet för socialarbetarna inom vilket 

område de än befinner sig. I samtalen med ungdomarna tar socialarbetaren reda på vad de har 

för mål. Socialarbetaren har samtal med ungdomarna som behandlar allt från drömmar och 

upplevelser till att bearbeta det som är svårt, man samtalar för att uppmuntra och vägleda. 

”Utredningar är samtal”, säger Respondent 2. ”Mycket av vårt jobb handlar om att prata om 

saker i livet” säger Respondent 4. Man har utredande samtal som i sig är en del av 

behandlingen, man informerar och diskuterar på skolor, man har enskilda samtal och 

gruppsamtal. 

6.5.1 Möjlighet att påverka ungdomarnas situation  

Resultatet i studien visar att det finns en tveksamhet bland socialarbetare när det gäller 

möjlighet att påverka ungdomens situation.  

     ”Jag upplever att behovet finns att få prata med någon och då blir det jag i första hand. Jag försöker 

motivera till att få ta en vidare kontakt med till exempel ungdomsmottagning eller liknande och i 

många fall blir det ett lyckat resultat” (Respondent 6).  

Resultatet visar att respondenterna anser sig kunna påverka ungdomarna till en viss grad. Det 

framkommer att det finns en påverkan på socialarbetare som ofta möter ungdomar som mår 

dåligt. Att sätta gränser, ramar och struktur har ofta en positiv påverkan både på ungdomen 

och den yrkesverksamma. Respondenterna visar på ett samstämmigt svar att tydlighet har en 

positiv påverkan i det sociala arbetet med utsatta ungdomar.  

Det är inte ovanligt att ungdomarna testar och tänjer gränser. Det finns positiva möjligheter att 

påverka genom att undersöka vad testandet står för, göra det talbart på ett konstruktivt sätt. Ibland 

fungerar det som ett skydd för ämnen som ungdomen vill undvika och då behöver vi gå in och hjälpa 

ungdomen att förstå och hantera sin situation (Respondent 1). 
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6.5.2 Kännedom   

I resultatet framkommer att ungdomar som sålt sex sällan söker hjälp själva. Socialtjänsten får 

ofta kännedom genom polis då dom träffat på ungdomarna  

      “Det är en svår grupp att nå och många gånger är ungdomen rädd för att bli stämplad om 

den berättar. Det är jätteviktigt att våga ställa frågan om sex mot ersättning för att på så vis 

visa ungdomen att “du kan prata med mig “(Respondent 2). 

Studien visar att ärenden kan komma till socialarbetarna från annan socialtjänst eller 

frivilligorganisationer.  Det är bara en respondent som svarar att den varit med om att en 

ungdom har sökt hjälp på eget initiativ. 

6.5.3 Stöd och resurser  

I resultatet framkommer att respondenterna anser att det finns otillräcklig kunskap om ämnet 

ungdomar i prostitution, och de anser att det finns ett behov av mer stöd och resurser.   

“Nej arbetet behöver utvecklas, vi på socialtjänsten i stort behöver bli bättre på att fånga 

upp dessa ungdomar. Våga ställa frågan om sex mot ersättning” (Respondent 2). 

“Jag ser ett behov av att personer som möter ungdomar behöver bli bättre på att ställa 

frågor och vara mer nyfiken på vad de gör. Vi behöver utvecklas på alla fronter för att 

arbeta mer preventivt” (Respondent 3). 

Trots att resultatet visar att det behövs mer kunskap om ungdomar som sålt sex, så visar det 

sig också att det finns en trygghet hos socialarbetare. Dom känner sig trygga med att arbeta 

med frågor som rör prostitution. 

“Jag känner mig trygg med min arbetsuppgift då det finns forskning och studier. Jag är 

medveten om att mörkertalet är stort. Det hade varit önskvärt att få mer kunskap för att 

synliggöra denna målgrupp mer” (Respondent 2). 

“Det ingår i mina arbetsuppgifter och jag möter dagligen målgruppen, så jag är trygg i 

min yrkesroll. Vi håller själva i utbildningar om förhållningssätt och håller oss även 

uppdaterade i vad som händer i vårt samhälle” (Respondent 3). 
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7. Diskussion  

I det här avsnittet relateras studiens resultat till tidigare forskning och den teoretiska 

samverkan med att besvara studiens syfte och frågeställningar. Studien ville undersöka hur 

socialtjänsten förhåller sig till ungdomar som prostituerar sig och hur socialtjänsten arbetar 

med dessa ungdomar. 

7.1 Socialarbetares uppfattningar om empowerment 

 
I studiens resultat framkommer det att empowerment används på olika sätt inom det sociala 

arbetet med ungdomar i prostitution. Studien visar att det finns olika uppfattningar bland 

socialarbetarna om hur det i praktiken fungerar. Det som är återkommande i svaren är ett 

påpekande på att ungdomen är expert på sitt eget liv och att man inte kan tvinga någon att 

vilja förändras.  

Askheim och Starrin (2007) beskriver att begreppet empowerment blivit ett ledord för många 

organisationer och har blivit vanligt förekommande. Empowerment står för egenmakt, styrka 

och kraft. Det handlar också om att hjälpa att ge makt och kontroll till andra. Respondenterna 

i studien menar att de jobbar för att ungdomen ska komma till insikt över sin egen situation. 

Socialarbetare har som mål att tillsammans med ungdomen jobba fram egenskaper som 

självtillit, delaktighet och kontroll över sina egna liv. Askheim och Starrin (2007) tar upp en 

viktig poäng när det gäller empowerment eller det sociala arbetet och mötet med ungdomar 

som handlar om att komma fram till en ömsesidig förståelse mellan socialarbetare och 

ungdom. Detta är en svår utmaning i de flesta fall då motsättningarna kan vara stora. I de fall 

ungdomar kommer i kontakt med sociala myndigheter kan det finnas motstridiga intressen 

och ibland kan sådant som våld och hot förhindra kommunikationen mellan socialarbetare och 

ungdom (Askheim & Starrin, 2007).   

Askheim och Starrin (2007) beskriver att det finns utmaningar med empowerment orienterat 

arbete då tänkande och praxis är att bemästra de konflikter som kan uppstå när unga och 

vuxna inte definierar problem och lösningar på samma sätt. Empowerment arbete kan många 

gånger tolkas som ett arbete som inriktar sig på hur de maktlösa kan återfå makt och kontroll. 

Askheim och Starrin (2007) menar att genom att jobba med ungdomen och bygga på dess 

egna resurser kan man bidra till att individen blir i stånd att fatta de beslut som blir bäst för 

dem själva.  

Utifrån vad som framkommer i litteraturen kopplat till vad resultatet visar kan man se att det 

finns utmaningar i att använda ett empowerment orienterat arbetssätt. Socialarbetare strävar 
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efter att ungdomen skall hitta egen kraft och förmåga till delaktighet och självbestämmande. 

Ungdomarna känner sig ofta i underläge och känner en skam för sin situation vilket gör att 

ungdomen inte vågar säga sanningen eller uttrycka sig. Socialarbetare som är i kontakt med 

ungdomar i prostitution har som sin viktigaste uppgift att söka upp dessa ungdomar och 

försöka skapa kontakt och visa att de finns där. De har också en annan viktig uppgift som 

innebär ett aktivt arbete att stödja ungdomarnas empowerment. 

 

7.2 Socialarbetares rädsla att ta upp ämnet prostitution 

 
Med bakgrund av Bjønness (2012) artikel framkommer att det finns både osäkerhet och rädsla 

när det handlar om att ta upp ämnet prostitution. Det handlar främst om att det finns en ovilja 

att ställa frågan till en ungdom och socialarbetare vill undvika att tillskriva en individ något 

som man inte säkert vet att det stämmer. Socialarbetare är rädda för att såra och undviker då 

hellre genom att inte ta upp ämnet med den de berör. Forskning visar att detta kan bero på en 

okunskap bland socialarbetare och att det finns kunskapsluckor gällande ungdomar i 

prostitution.  

I en rapport från Stiftelsen Allmänna Barnhuset (2006) handlar det om hur socialtjänsten 

hanterar ärenden som rör ungdomar som sålt sex. Resultatet visar att det är komplicerade fall 

som kräver tid och erfarenhet och det framkommer att det behövs en ökad medvetenhet och 

kunskap om problemet. Utveckling av utredningsmetoder, insatser och samverkan mellan 

berörda myndigheter är nödvändigt i arbetet med dessa ungdomar.  

Socialarbetare behöver ta reda på vad osäkerheten kring att ta upp ämnet prostitution beror på, 

utifrån tidigare litteratur samt resultatet från studien kan man anta att denna osäkerhet kan 

bero på olika anledningar. Bland annat att ärenden som rör ungdomar kan vara ett ämne som 

kan vara svårt att hantera även för den mest professionella. Det kanske väcker så starka 

känslor att socialarbetaren inte vill ta tag i problemet.   

Forskning visar att socialarbetare har svårt att prata om prostitution vilket kan påverka deras 

förmåga att vara professionell i sin yrkesroll gällande den här frågan. Det är tydligt att 

tystnaden kring ämnet kan bidra till att ytterligare förstärka ett tabu och skam. Genom att 

socialarbetare inte tar upp ämnet med ungdomarna kan man anta att vissa socialarbetare ser 

ämnet eller handlingen som skamfylld. Något som tydliggjorts i resultatet är att medvetenhet 

och kunskap gör det lättare att prata om ämnet och att våga fråga. Att våga ställa frågor om 

prostitution har lyfts fram som en viktig faktor för att främja kommunikationen mellan 

ungdom och socialarbetare.  
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7.3 Socialarbetares attityder mot ungdomar som prostituerat sig 

 
I studien framkommer det att socialarbetare anser att det aldrig är okej att döma den ungdom 

som prostituerat sig, dock framgår det att socialarbetare måste ha en tydlighet att det inte på 

något sätt är okej att vare sig sälja eller köpa sex. Det är också av vikt att ha förmåga att 

lyssna samt att kunna ta sig tid för att kunna utgå från ungdomens perspektiv. Om en ungdom 

väljer att berätta visar det på ett förtroende för den yrkesverksamma. Frances, m.fl., (2010) 

visar att ungdomar som säljer sex kan vara svåra att identifiera och hjälpa då dessa ungdomar 

inte vill bli sedda som sämre. Det visar också att det måste in mer kunskap om ämnet både i 

samhället och bland yrkesverksamma, detta för att en ökad kunskap på sikt kan bidra till 

större förståelse, bättre attityder och minskad stigmatisering.  

Svedin och Banck (2002) tar upp vikten av att socialarbetares attityder är avgörande för 

samarbetet med ungdomar de möter. Fel attityd från socialarbetare kan resultera i att 

ungdomen får en negativ syn på sig själv, skam, skuld och en känsla av att vara dålig 

införlivas i ungdomens självbild.  

Resultatet i studien visar att socialarbetarens attityd har stor betydelse för de ungdomar som 

de möter, det är viktigt att visa att de bryr sig. Socialarbetaren har som uppgift att vara 

ödmjuk, men ändå tydlig i bemötandet av ungdomar som säljer sex. Även att visa att de står 

kvar och inte ger upp på ungdomen betonas i deras förhållningssätt. Respondenterna menar att 

det är viktigt att känna av ifall ungdomen de möter har behov av att prata. Att möta ungdomen 

där den befinner sig och lära sig kommunicera utifrån just den ungdomens förutsättningar är 

viktigt.  

Det framkommer i studiens resultat att det krävs mycket arbete för att nå fram till en utsatt 

ungdom och skapa ett förtroende. Svedin och Banck (2002) menar att det finns en attityd och 

ett synsätt där samhället ser prostitution som något normbrytande. Prostitution är något som 

bryter mot normen vilket kan resultera i stigmatisering. Som socialarbetare är det viktigt att 

inte bemöta denna attityd, utan att istället visa att man står på ungdomens sida (Svedin och 

Banck 2002). 

7.4 Socialarbetares arbetssätt med ungdomar i prostitution   

I studien framkommer det att en stor del av det sociala arbetet med ungdomar som prostituerat 

sig kan bestå av olika former av samtal. Andra delar av arbetet kan handla om kontakt med 

olika instanser som också på något sätt berör ungdomen, det kan handla om samverkan med 

polis eller andra sociala enheter. Dock är samtalet med ungdomen det viktigaste instrumentet 
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för socialarbetaren. Samtal ger socialarbetaren möjlighet att skapa en bild av den ungdom som 

de möter och arbetar med. Det är viktigt att skapa förtroende och inhämta information som 

kan vara avgörande för ungdomens behandling. Det viktigaste i samtalet som även framkom i 

resultatdelen är att kunna uppmuntra och vägleda till förändring.  

Lefevre, m.fl., (2017) tar i sin forskning upp vikten av samtal och att kunna bygga förtroende 

mellan socialarbetare och utsatta ungdomar. Resultatet visar att ett starkt förtroende ger ett 

bättre resultat för ungdomen att hantera riskabla beteenden och situationer.  Svedin och Banck 

(2002) beskriver det sociala arbetet som ett förhållningssätt där individen alltid sätts i första 

hand. Det sociala arbetet handlar om att visa respekt för individens självbestämmande, ökad 

delaktighet och locka fram dom inre resurserna hos ungdomen. 

7.5 Metoddiskussion  

I studien användes halvstrukturerade postenkäter med standardiserade frågor som metodval. 

Användning av postenkäter möjliggjorde att studien kunde uppnå en så objektiv bild som 

möjligt, då respondenterna inte blev påverkade av oss som intervjuare. Förhoppningsvis kan 

studien få en djupare förståelse och ett bredare perspektiv i det som står. Till studiens fördel 

har vi kunnat nå socionomer med god erfarenhet av ungdomar som prostituerar sig. Studiens 

svaghet är att det är en liten studie med endast sex deltagare, vilket gör att studiens resultat 

inte går att generalisera. 

När det gäller studiens metodval finns det både för och nackdelar. Nackdelarna med 

postenkäter är att möjligheten att hjälpa respondenterna eller ställa följdfrågor minskar. 

Bryman (2011) tar upp att risken med postenkäter är att information kan förloras och att det 

finns en risk att få tillbaka enkäter som bara delvis är besvarade. Det finns också en risk att 

respondenten bestämmer sig för att inte svara på en fråga då frågan kan upplevas för svår och 

att det då blir lättare att strunta i den. Den risken kan då jämförelsevis minskas vid en intervju 

då respondenten kan fråga direkt vid funderingar (Bryman, 2011). Fördelen med att använda 

sig av postenkäter är att det finns möjlighet att göra ett större geografiskt urval där avståndet 

inte har någon betydelse, samt att respondenterna i mindre grad blir påverkade av intervjuaren 

och kan svara på enkäten i lugn och ro. 

En viktig aspekt som Bryman (2011) tar upp är risken för bortfall vid enkätundersökningar 

och då speciellt vid postenkäter. Enkätundersökningar innebär i allmänhet en ganska stor risk 

för bortfall, risken för bortfall är avsevärt mindre vid exempelvis intervjuer. Olsson och 



 

28 

Sörensen (2011) menar att bortfall kan bero på många olika orsaker och bland annat att vissa 

personer av olika skäl inte vill delta i en undersökning (Externt bortfall). Dessa personer är 

ofta negativa till att besvara enkäter överhuvudtaget. Det kan också bli ett ”Internt bortfall”, 

då frågor i undersökningen inte besvaras. Studien har en svarsfrekvens på 50 % vilket innebär 

att av tolv respondenter har sex slutligen valt att medverka i undersökningen. Trots bortfallet 

påvisar resultatet från samtliga enkäter på ett överlag enhetligt resultat. Med bakgrund av 

detta antas att bortfallet inte har påverkat studiens tillförlitlighet. 

8. Konklusion 
 

Studiens resultat visar att socialarbetare har otillräcklig med kunskap om ungdomar som 

prostituerat sig. Det finns en osäkerhet och rädsla för att tala om prostitution hos 

socialarbetaren.  

Det sociala arbetet med dessa ungdomar behöver förbättras och utvecklas, bland annat genom 

att fler föreläsningar och kurser om ämnet skulle behöva tillhandahållas inom socialtjänsten. 

Detta för att skapa större förståelse och kunskap om ämnet.  
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Bilaga 1 – Enkäter 

 
Vi vill med den här frågeformulären få ta del av ert perspektiv och erfarenhet inom 

ämnet ”Ungdomar som prostituerar sig och hur socialtjänsten arbetar med dessa 

ungdomar”. Frågeformulären tar ungefär 20–30 min att fylla i och som vi nämnde i 

brevet så kommer vi att avidentifiera materialet.     

 

 

 

Bakgrundsinformation 

 

 

• Berätta om din bakgrund (erfarenhet och kompetens) med tyngdpunkt på det som är 
relevant för den här befattningen, ev. även om dig som person. 
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Begrepp i relation till ditt arbete med ungdomar i prostitution 

 

 

• När du hör ordet ungdomar som prostituerar sig vad tänker du på då? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Begrepp i relation till ditt arbete med ungdomar i prostitution 

 

 

• Hur tror du ungdomar som valt att prostituera sig blir bemötta/stämplade i samhället? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Vilken möjlighet har du i din profession att påverka ungdomarnas situation? 
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Begrepp i relation till ditt arbete med ungdomar i prostitution 

 

 

Empowerment ingriper ordet Power som kan förklaras som både styrka, makt och kraft 

samt kontroll över våra liv. Ordet har även koppling till företeelser och egenskaper såsom 

självtillit, socialt stöd, stolthet, delaktighet, egenkontroll, kunskap, medborgarskap, 

självständighet, samarbete och deltagande.  

 

• Förekommer ett empowerment baserat förhållningssätt i ditt arbete med ungdomar som 

prostituerar sig? Om ja, beskriv hur? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Hur anser du att empowerment fungerar med dessa ungdomar? 
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Det sociala arbetet med ungdomar i prostitution 

 

 

• Hur arbetar ni med ungdomar som förekommit i sammanhang av prostitution? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Hur är din bild av hur prostitution ser ut idag, främst med tanke på ungdomar? 
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Det sociala arbetet med ungdomar i prostitution 

 

 

• Har du någon uppfattning om vilka ungdomar som prostituerar sig  

och varför dom gör det? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

• Hur får ni kännedom om dessa ungdomar, söker ungdomen någon gång hjälp självmant? 
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 Det sociala arbetet med ungdomar i prostitution 

 

 

• Anser du att det finns tillräckligt stöd och resurser för att träda in och hjälpa  

dessa ungdomar? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

• Har du egna tankar och idéer vilket stöd som skulle kunna ges till dessa  

ungdomar? 
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Förhållningssätt 

 
• Finns det en rädsla som socialsekreterare att ställa frågan om någon  

ungdom har prostituerat sig?   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

• Vad är viktigt i bemötandet med en ungdom som prostituerat sig? 
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Förhållningssätt 

 
• Upplever du att det är tabu att ta upp ämnet prostitution? Har det förändrats  

sedan du börjar arbeta? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Anser du att ni som socialsekreterare har tillräcklig kunskap om ämnet ungdomar i 

prostitution eller upplever du att mer kunskap behövs? 
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Förhållningssätt 

 
• Vilka utmaningar anser du finns när det gäller ungdomar i prostitution? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
• Har du kommit i kontakt med ungdomar som upplevt vara tillfreds med att 

 sälja sex mot ersättning av pengar?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Om ja, hur arbetar du med dessa ungdomar för att de ska inse  

problematiken i det? 
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Avslutning  

 

• Är det något mer du vill tillägga?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tack för din medverkan! 
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Bilaga 2 – Etisk egengranskning 

 
Blankett för etisk egengranskning av studentprojekt som involverar människor  

Använd blanketten som en grund för forskningsetiska reflektioner tillsammans med din 

handledare och för att komma fram till bästa forskningsetiska förhållningssätt samt beslut om 

ansökan till den Forskningsetiska nämnden vid Högskolan Dalarna alternativt om 

Etikprövnings-myndigheten behövs eller ej.  

 

Projekttitel: ”Ungdomar som prostituerar sig och  

hur socialtjänsten arbetar med dessa ungdomar” 
 

Studenter: Malin Söderlind och Michélle Nasrudin 

Handledare:  Ulla Beijer     

    

 Ja  Tveksamt  Nej  

1  

  

Kan frivilligheten att delta i studien ifrågasättas dvs. omfattar 
studien deltagare som kan betraktas tillhöra en sårbar grupp t.ex. 

barn (under 18 år), personer med nedsatt kognitiv förmåga, psykisk 
funktionsnedsättning eller sådana som har en beroendeställning till 
den som genomför studien t.ex. som patienter eller elever till 
densamma?  

  

    x 

2  Innebär undersökningen att informerat samtycke inte kommer att 

inhämtas (d.v.s. forskningspersonerna kommer inte att få full 
information om undersökningen och/eller möjlighet att avsäga sig 
ett deltagande)?    

  

    x  

3  

  

Innebär undersökningen någon form av fysiskt ingrepp på 
forskningspersonerna?   

   

    x  

4 Kan undersökningen påverka forskningspersonerna fysiskt eller 

psykiskt? 

    x  
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5  

  

Används biologiskt material som kan härledas till en levande eller 
avliden människa (t.ex. blodprov)?  

  

    x  

6  Avser du behandla känsliga personuppgifter, som etnicitet, politiska 
åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i 
fackförening, hälsa eller sexualliv?  

  

  X     

7  Avser du behandla personuppgifter om lagöverträdelser, som brott, 
domar i brottmål, straffprocessuella tvångsmedel eller 

administrativa frihetsberövanden?  

  

    x  

8  

  

Avser du att behandla personuppgifter? Observera att:  

• Samtliga uppgifter som kan kopplas till en levande person 
betraktas som personuppgifter, även om de är kodade eller 

krypterade.  
• I händelse av att studentarbetet INTE omfattar några 

känsliga personuppgifter och heller INTE deltagare som 

tillhör en sårbar grupp eller deltagare som INTE står i 
beroendeställning till den som genomför studien, behöver 

inte någon ansökan till Forskningsetiska nämnden vid 

Högskolan Dalarna göras.  
• Vid behandling av personuppgifter ska dock ALLTID 

anmälan om detta göras på avsedd blankett som sänds till:  
   dataskydd@du.se  

   

    x  

                

Fastställd av Forskningsetiska nämnden 2019-01-02    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 

43 

Bilaga 3 – Informationsbrev 

 

Information om studien ”Ungdomar som prostituerar sig- Hur arbetar socialtjänsten 

med dessa ungdomar?” 

 

Vi är två socionomstudenter som har valt att som examensarbete göra en kvalitativ 

undersökning om socialtjänstens arbete med ungdomar som förekommit i sammanhang av 

prostitution.  

Syftet med studien är att undersöka hur socialtjänsten förhåller sig och arbetar med dessa 

ungdomar. 

 

Du har blivit tillfrågad att delta som intervjuperson därför att du besitter både viktig kunskap 

och erfarenhet och därmed kan tillföra mycket av vikt till vår uppsats. Intervjuerna består av 

enkäter med öppna och slutna frågor.  Ditt deltagande är frivilligt och kräver ditt samtycke 

och du kan när som helst avbryta ditt deltagande eller att avböja att svara på vissa frågor. 

Resultatet av intervjun kommer att presenteras på ett sådant sätt att inga känsliga uppgifter om 

dig som privatperson lämnas ut.   

  

Ditt deltagande är anonymt och de insamlade svaren kommer att behandlas konfidentiellt och  

under den tid som enkätmaterialet bearbetas kommer det att förvaras oåtkomligt för 

obehöriga. Undersökningen kommer att generera ett underlag för vårt examensarbete som 

kommer att resultera i en uppsats. Den färdiga uppsatsen kommer att vara tillgänglig på 

Högskolan Dalarna vilket innebär att den är offentligt material. 

 

 Om du har frågor angående intervjun är du välkommen att kontakta oss 

 

Student  

Michelle Nasrudin: michellenasrudin3@gmail.com                                         

Student  

Malin Söderlind: sooderlind@hotmail.com 

 

Handledare  

Ulla Beijer: ulla.beijer@ki.se 
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