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Sammanfattning 

Sugardejting inbegriper organiserad dejting där äldre personer ersätter unga för romantiskt umgänge 

genom pengar eller gåvor. I Sverige har fenomenet uppmärksammats på senare år och polisen 

jämställer förfarandet med prostitution då de uppger att sex är en del i byteshandeln. Enligt forskning 

rörande liknande fenomen beskrivs kontakt med socialtjänst, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar 

och utanförskap som riskfaktorer för erfarenheter av sex mot ersättning. Unga placerade vid hem för 

vård och boende uppfyller inte sällan de ovan nämnda riskfaktorerna, varför det är intressant att 

undersöka anställdas förståelse om fenomenet. Studien syftar till att undersöka förståelsen för 

sugardejting hos anställda vid dessa boenden. Beskrivningen av vad sugardejting är varierar beroende 

på avsändare, varför en socialkonstruktionistisk ansats användes för att nå kunskap om vilken 

konstruktion de anställda likställer sugardejting med samt intersektionalitet för att analysera hur de 

anställda föreställer sig sugarbabyn. Kvalitativa intervjuer med sex intervjupersoner från två boenden 

i Uppsala län genomfördes. Intervjuerna analyserades genom kvalitativ innehållsanalys.  Resultaten 

visar att fenomenet sugardejting i sig inte var vidare känt hos personalen, även om mekanismerna i 

stor utsträckning återfanns i tidigare erfarenheter. Förståelsen för sugardejting antogs av 

intervjupersonerna vara svag hos de unga boende, deras utsatthet antogs förstärkas genom 

könstillhörighet, funktion och klass. Information om sugardejting förstärkte personalens oro kring de 

ungas möjliga bristande förmåga i att genomskåda hur fenomenet presenteras kommersiellt samt risk 

att relativisera förfarandet. Inget systematiskt arbete fanns implementerat på HVB hemmen för att 

upptäcka sugardejting. De unga själva förväntades initiera samtal om sex, relationer och eventuella 

problem rörande detsamma. Samtidigt uppgav personalen att de unga troligen inte förstod riskerna 

med, och möjliga konsekvenser av, sugardejting. Samtliga av de intervjuade efterfrågade ökad kunskap 

i ämnet. 

 

 

Nyckelord: Sugardejting, Sugardating, Hem för vård och boende, Neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar, Socialt arbete  
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1. INLEDNING 

Ett par bröst i en röd behå och texten ”Hej studenter! 0,- i studielån? Dejta en sugardaddy”. 

Reklamskylten för en sugardejtingsajt utanför högskolan i Göteborg blev snabbt kritiserad och 

reklamombudsmannen mottog tolv anmälningar (Wikén, J. & Bergman, L. 2017). Omkring 2017 slog 

fenomenet sugardejting igenom i Sverige. Sugardejtingsajterna presenterar fenomenet som något 

”sugarbabys” kan använda för att möjliggöra en viss livsstil, där kärnan i sugardejting är relationer. Två 

svenska sugardejting-sajter skriver att sugardejting inte handlar om sex eller prostitution - det inte är 

tillåtet att köpa eller sälja sexuella tjänster på sajterna. De båda sajterna menar dessutom att sugardejting 

inte är tillåtet för minderåriga men tillhandahåller inga ålderskontroller (richmeetsbeautiful.com/sv, 

2017, sugardaters.se, 2017). Polisen menar däremot att sugardejting är nyförpackad prostitution. 

Sexuella tjänster mot ersättning är vanligt förekommande och sugardejting-arenan är där flest unga 

debuterar inom prostitution (Ericson, 2019). Flera poliser vittnar om att sällskap mot ersättning är 

sällsynt då köparna inte är villiga att betala för endast sällskap (Perski, T, 2017, SvD, 2017, 2018). Under 

sommaren 2019 rapporterade Sveriges radio Ekot om hur polisen inlett tio förundersökningar, 

avseende bland annat grov barnvåldtäkt och köp av sexuell handling av barn, som resultat av en särskild 

insats samordnad med socialtjänst. I rapporteringen beskriver insatsledaren att brottsoffren, många 

minderåriga, hittades genom annonser på sugardejtingsajter. De unga beskrivs, av polisen, som att inte 

sällan ha erfarenheter av tidigare övergrepp och att sugardejtandet är en del i ett självskadebeteende. 

Enligt insatsledaren är upplägget på sugardejtingsajterna missvisande då de unga inte kopplar sajterna 

till prostitution (Hellberg, 2019). Då fenomenet är relativt nytt i Sverige finns, förutom Örebros och 

Lunds universitet som fått statligt forskningsstöd för att studera detta, ingen hittills publicerad 

forskning utifrån en svensk kontext (SvD, 2018).  

1.1 Problemformulering 

Rapporteringen om sugardejting har främst förekommit i en kriminologisk kontext. Begreppets 

tvetydighet – det lyxiga extraknäcket baserad på ömsesidig respekt eller den nya prostitutionen där 

unga luras på falska premisser – gör fenomenet intressant ur ett sociologiskt perspektiv generellt och 

socialt arbete i synnerhet då socialnämnden har det yttersta ansvaret att barn och unga inte far illa 

(Socialtjänstlagen 2001:453). Sugardejting förutsätter en asymmetri i ålder där den äldre förutsätts ha 

ekonomiska medel att köpa den unges sällskap eller tjänster (Motyl, J. 2013:931–932). Detta definierar 

unga som efterfrågade och därför de som riskerar att utsättas. Om sugardejting skulle vara förklädd 

prostitution är det rimligt att anta att paketeringen - kommersialiseringen, de nya begreppen - riskerar 

att relativisera och avdramatisera något farligt. Unga i åldrarna 15 till 17 år tenderar till följd av sin 

sexuella nyfikenhet ha ett ökat riskbeteende på internet. Ett generellt risktagande offline medför 

samtidigt ökade risker online (Christiansson & Rogland, 2016). Brottsförebyggande rådet (Brå) visar 

genom enkätundersökningar i svenska skolor att ungdomar med en problematisk relation till sina 

föräldrar, pågående alkoholbruk, drogmissbruk eller utsatthet för mobbning också i större utsträckning 

rapporterat att de har kontaktats av vuxna i sexuella syften via internet (Brå, 2007:36 - 37). Brå hänvisar 

i samma rapport till att, unga vilka engagerar sig i “övrigt risksökande beteende”, är överrepresenterade 

i gruppen likväl som unga som har eller har haft kontakt med socialtjänsten. Brå-rapporten leder oss 

inte osökt till att tro att gruppen återfinns bland ungdomar placerade vid HVB. De placerade har inte 

sällan svårigheter i relationer inom familjen, en eller flera neuropsykiatriska diagnoser vars symtom 
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innefattar risksökande beteende generellt och diverse svårigheter i sociala situationer. Ungdomar 

placerade på institutioner har även, enligt socialstyrelsens rapporter, visat sig tillhöra en särskilt utsatt 

grupp gällande ungdomsprostitution (Socialstyrelsen, 2015).  

Om sugardejting skulle visa sig vara riskfyllt såsom många, inkluderat polisen, i debatten hittills uttryckt 

är det av vikt att socialarbetare som möter unga har god kunskap om riskerna med sugardejting och 

hur sugardejting kan upptäckas. Detta i synnerhet socialarbetare som arbetar med placerade barn och 

unga som redan identifierats som en särskilt sårbar grupp. Våra farhågor är att tvetydigheten kring 

sugardejting återfinns hos socialarbetare, vilket kan leda till konsekvenser för hur sugardejting 

riskbedöms samt vilka bedöms kan befinna sig i riskgruppen. Det är mot bakgrund av detta vi utformat 

studiens syfte och frågeställningar.  

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att analysera hur HVB-anställda förstår och resonerar kring sugardejting. 

För att uppnå vårt syfte besvaras följande frågeställningar:  

● Vilken är HVB-anställdas förståelse av och uppfattningar om sugardejting?  

● Vad är HVB-anställdas föreställningar om vilka som sugardejtar och varför? 

● Vad anser HVB-anställda behöver göras för att upptäcka och förhindra sugardejting? 

1.3 Begreppsdefinitioner 

Sugardejting är en särskild typ av arrangerat dejtande där kontakten upprättas via speciella 

dejtingsajter där användare delas in i två grupper; de äldre, sugardaddys/sugarmamas, med 

ekonomiska tillgångar och de yngre, sugarbabys. Inom sugardejting är betalning inte alltid en 

ekonomisk transaktion utan kan bestå i form av exempelvis aktiviteter eller gåvor till sugarbabyn.  

Hem för vård eller boende, institutioner vilka på uppdrag av kommunen genom socialtjänstlagen 

(2001:453) tillhandahåller varierande utformningar av boendemiljöer med olika vårdansvar för unga 

upp till 18 år (SKL, 2018), förkortas hädanefter till HVB. 

Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, medfödda funktionsvariationer i hjärnan vilka i olika 

utsträckning påverkar det praktiska vardagslivet såväl som sociala interaktioner, exempelvis ADHD 

och tillstånd inom autismspektrat. Förkortas hädanefter till NPF (Riksförbundet Attention, u.å.).  

Sugardejting har av författarna definierats som: 

“Sugardejting är något unga, av egenuppfattad frivillighet, utövar. Med hänsyn till asymmetri avseende 

förutsättningar, löper de sedan risk att tvingas eller groomas till att utföra mer än de tänkt och i 

förlängningen utsättas för sexuella övergrepp” 
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1.4 Disposition 

Detta arbete består av sex kapitel (exklusive referenslista samt bilagor). Nedan följer en presentation 

av tidigare forskning för att skapa en grundläggande bild av forskningsläget. I följande kapitel (tre) 

presenteras de teoretiska perspektiv på vilka studien vilar. Kapitel fyra beskriver forskningsmetoden 

och vidare följer kapitel fem med presentation av resultatet. I det avslutande kapitlet (sex) förs vår 

diskussion av resultatet i relation till den tidigare presenterade forskningen, teori, det sociala arbetet 

samt studiens syfte och frågeställningar. Efterföljande återfinns referenslista samt bilagor.  

2. FORSKNINGSÖVERSIKT 

Här presenteras vår sökprocess samt tidigare forskning vi bedömt relevant. Temaindelningen i kapitlet 

syftar till att ge en grundkunskap i ämnet sugardejting, sedan breddas bilden till att innefatta sex trading. 

Avslutningsvis presenteras risker på internet, likväl som funktionsnedsättningar i relation till sexuell 

autonomi online. För närvarande används begreppet “sex mot ersättning” i Sverige genom 

Socialstyrelsens material, snarare än prostitution eller “att sälja sex”. Något som kan, men inte måste, 

inkludera sugardejting. Mot bakgrund av de olika benämningarna kommer vi fortsättningsvis i detta 

kapitel presentera titlarna på samtliga artiklar vi använt. Detta då titlarna placerar studien i dess kontext 

sett till begreppsanvändning vilket bidrar till att ge inblick i spridningen av forskning inom detta fält.  

2.1 Sökprocess 
För en grundläggande förståelse för sugardejting använde vi bibliotekets söktjänst för vetenskapliga 

artiklar. Som första term användes ”sugar dating”. Vilket gav totalt 107 sökresultat, varav ett relevant. 

Resterande resultat avgränsades ytterligare genom ämnesspecifika sökresultat applicerbara på vår 

studie såsom “sociology” och “social work & social welfare” samt sökord som ”prostitution”, ”youth”, 

”sex work”. Då dessa sökord genererade alltför stort resultat bytte vi till termen “sex trading” genom 

vilket vi nådde underlag avseende artiklar med kvalitativa intervjuer med unga som byter sexuella 

tjänster mot inkomst eller andra materiella tillgångar. Den större svårigheten var att hitta underlag som 

kombinerade sexualitet och sexhandel med den internationellt relativt unika HVB-verksamheten då 

namnet inte har någon universell översättning. Sökningar utökades därför till att innehålla ”welfare” 

och ”social housing”. Tyvärr ledde detta mest till material som fokuserar på hemlöshet och sexuella 

tjänster för basala behov. Vi breddade sökandet ytterligare till att innehålla grooming, varpå vi hittade 

underlag i bokform samt en artikel. Vidare fokuserade vi på NPF för att samla underlag till eventuella 

riskfaktorer avseende placerade ungdomar. Vi följde redan valda artiklars referenslista för att eventuellt 

även nyttja detta underlag. Sammantaget har detta lett till att vårt underlag fokuserar på sex som 

bytesvara och attityder kring detta, uppfattningar om sugardejting, autonomi och risker vid NPF samt 

artiklar med en mer direkt koppling till HVB och behandlande personal. Totalt 22 vetenskapliga artiklar 

rörande ovanstående ämnen reducerades till 11, samt kompletterades med två avhandlingar och en 

vetenskaplig text i bokform. De artiklar som används för översikt av tidigare forskning kännetecknas 

av ursprung i västvärlden samt fokus på yngre personer.  
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2.2 Tidigare forskning  

2.2.1 Sugardejting i världen 

Fenomenet har främst studerats i USA, Kanada och Nederländerna. I den forskning innehållande 

intervjuer med sugarbabys ”Sweetening the deal: dating for compensation in the digital age” av Kavita Ilona 

Nayar (2017) och ”Sugar babies and sugar daddies: An exploration of sugar dating on canadian campuses” av 

Sarah Elaine Daly (2017) framgår att resonemanget som förs är att sugardejting positionerar sig 

romantisk av intervjuade sugarbabys. Relationen är romantisk snarare än affärsmässig, ömsesidig 

snarare än utnyttjande. Vidare avser flera sugarbabys att positionera sugardejting i en gråzon där det 

ändå inte fullt tillhör en sedvanlig romantisk relation, men samtidigt argumenteras för att inte tillhöra 

prostitution eller eskort-liknande arrangemang. I ovanstående kanadensiska studie framgår att unga 

väljer sugardejting framför andra extrajobb vilka uppges ge mindre pengar och fritid (Dalay, S., 2017). 

“Sugar daddy u: human capital investment and the university-based supply of ‘romantic arrangements”, en amerikansk 

studie där Franklin G. Mixon (2019) har undersökt ökade kostnader för att studera på college, 

inkluderat avgift, boendekostnad och nivå av arbetslöshet i de städer där stora college ligger. I denna 

kvantitativa studie framgår att det är mer riskfyllt att försörja sig via sugardejting under sin studietid, 

till skillnad mot ett “vanligt” extrajobb, samtidigt som tidsåtgång kontra inkomst visade att 

lönsamheten för dessa unga är högre både avseende möjlighet att fokusera på studier, samt möjlighet 

att betala av studielån och ha råd med en bra bostad (Mixon, F. G. 2019). Flera sugarbabys framhåller 

att sex visserligen förekommer, men att detta sker på sugarbabyns villkor. Argument framförs att 

skillnaden från en ”normal” kärleksrelation inte nödvändigtvis är särskilt stor, då makt och ekonomi 

tenderar att skilja sig åt även i de mest kärleksfulla relationer samt att det historiskt sett inte skiljer sig 

från att byta samhällsklass genom partnerskap. Genom denna typ av arrangemang uppger sugarbabys 

att de från början vet hur maktfördelningen ser ut, samt erkänns den makt som tillstås dem i relationen 

(Nayar, K. I. 2017). 

Sugardejting i Sverige har främst analyserats i kriminologisk kontext. Polisen likställer i rapporten 

“Människohandel för sexuella och andra ändamål” sugardejting med prostitution, samt fastslår att fenomenet 

är ett nytt sätt för vuxna män att utnyttja unga (Polismyndigheten, 2017). En av de största svenska 

sugardejtingsajterna (sugardaters.se) anger en 18-årsgräns för registrering, samt har förbud mot köp 

eller försäljning av sexuella tjänster. Dock krävs ingen legitimering vid registrering, varför det inte är 

möjligt att säkerställa att alla användare är minst 18 år. I en amerikansk studie kallad “Trading sex for 

college tuition: How sugar daddy dating sites may be sugar coating prostitution” av Jacqueline Motyl (2013) 

framhålls att all typ av sugardejting inte är möjlig att beskriva som prostitution då variationen inom 

överenskommelserna är många. Studien utgår från lagar där organiserad sexhandel är förbjudet, men 

utbyte inom relationer inte är det. Den svenska lagen (1998:408) om förbud mot köp av sexuella 

tjänster anger att en tillfällig sexuell förbindelse mot ersättning är straffbar. En ”ömsesidig relation där 

ersättning utgår för romantiskt och känslomässigt umgänge” kan alltså inte säkert bedömas straffbart 

i svensk lag.  

2.2.2 Sexuella tjänster som handelsvara 

Robert van de Walle, Charles Picavet, Willy van Berlo & Arnoud Verhoeff (2012) undersöker i en 

kvalitativ studie “Young Dutch People's Experiences of Trading Sex” hur byteshandel med sexuella tjänster 

påverkar unga (14 - 24 år) samt i vilken utsträckning tvång är inblandat. Denna studie fokuserar på 

”sex trading” vilket framstår likt sugardejting vara en överenskommelse om att sexuella handlingar 
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utförs till förmån för ekonomisk ersättning eller gåvor. Artikeln studerar inte fenomenet ”sugardejting” 

per se, men underlaget kan tänkas vara applicerbart till följd av liknande mekanismer. I studien 

presenteras anledningar till sex-trade vara flera men lönsamheten i kontrast till ett ordinärt arbete 

framstår likt tidigare artiklar som primär anledning. Åldersskillnaden mellan ”köpare” och ”säljare” 

framstår vara snarlikt det inom sugardejting. Äldre, främst män, och yngre kvinnor och män. Åter 

argumenterar ”säljare” emot idén om att denna byteshandel är prostitution, dels framhålls frivillighet 

och respekt, men också valmöjligheten. De unga uppger att handlingen av att byta sex mot tjänster 

inte är deras sysselsättning i första hand, de tvingas inte av någon och inte heller krävs inkomsten för 

daglig livsföring. Flera unga uppger dock i intervjuer att sexet är obehagligt och bidrar till skam och 

skuldkänslor. Det emotionella arbetet är stort, men detta till trots uppges flera unga anse sig 

kompenserade för dessa känslor genom gåvor och ekonomiska medel. Sexhandeln har bland unga 

normaliserats, anser Barbara G. Brents och Teela Sanders (2010) i studien “Mainstreaming the Sex 

Industry: Economic Inclusion and Social Ambivalence”. Artikeln utgår från sexhandel i Las Vegas, USA och 

Leeds, England. Författarna uppger, likställt med ovan artiklar, att en karriär inom sexhandel i dagsläget 

(2010) inte återspeglar den syn som finns på gatuprostitution. Även i denna studie nämns studerande 

med höga studieavgifter i behov av en extra inkomst. 

Sugardejtingsajternas ingång stämmer överens med de unga intervjuades attityder; sajterna uppger att 

de är fria från sexhandel och prostitution. Jacqueline Motyl (2013) argumenterar däremot för att så inte 

är fallet. I hennes studie anges att sajterna inte kan antas vara fria från sexhandel. Studien fokuserar på 

när ersättning ges, hur ofta och i vilken anslutning till sexuella eller romantiska tjänster: en transaktion 

varje månad, likställt med ett bidrag eller förekommer transaktionen främst i anslutning till träffar. 

Flera unga sugarbabys uppger att sexuella tjänster är en närvarande del i arrangemanget, och att de är 

införstådda med det (Cardero, B. D., 2015:93). Sarah Elaine Daly (2017) presenterar ungas uttryck om 

att detta extrajobb, även om det möjliggör en annars ouppnåelig livsstil, är känslomässigt utmattande. 

Daly argumenterar för att sugardejting manifesterar och återskapar begränsande könsroller, samtidigt 

som fenomenet tycks var ständigt föränderligt samt vila på att flera unga känner sig stärkta av 

förutsebarheten relationen - även om detta innefattar sexuella tjänster.  

Socialstyrelsen har publicerat utbildningsmaterialet “Sex mot ersättning: Utbildningsmaterial om skydd och 

stöd till barn och unga” (2015). Av materialet framgår att samtliga tidigare tillgängliga studier om sex mot 

ersättning gör gällande att unga män är överrepresenterade i förfarandet (ca 1,7 % av tillfrågade unga 

män ställt i relation till ca 1,4% av unga kvinnor). Detta i motsats till inte ovanliga föreställningar om 

att främst unga tjejer löper risk för att utnyttjas sexuellt. Denna föreställning manifesteras även i den 

forskning presenterad i detta kapitel då den främst baseras på intervjuer med unga kvinnor.  

2.2.3 Sexualitet, internet och utsatthet 

I en svensk kontext har sugardejting uppmärksammats främst genom reklamkampanjer från sugardejting-

sajter. Som ovan nämnt arbetar polisen utifrån att sugardejting är prostitution där unga människor 

utnyttjas (Polismyndigheten, 2017). Eftersom ingen ålderskontroll genomförs på sajterna är det möjligt 

för minderåriga att skapa profiler. Enligt en artikel i Metro (Wikén, J. & Bergman, L. 2017) uppger 

kriminologen Nina Rung att sugardaddys blir mer ”peppade” när unga uppger att de är 16 – 17 år. I 

Sverige idag har nästan 100 % av alla tonåringar tillgång till internet, varav flera av dessa har en dator 

eller motsvarande i sitt rum. Detta framgår av artikeln “Online sexual behaviours among swedish youth: 

Associations to background factors, behaviours and abuse” (2015), av Linda S. Jonsson, Marie Bladh, Gisela 

Priebe och Carl Göran Svedin. Artikeln sammanställer data om 3503 stycken 18-åringar i svenska 
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skolor och presenterar resultat där det framgår att internet i stor utsträckning används för att knyta 

kontakter och söka relationer. Vanligen är svenska ungdomar medvetna om riskerna på internet, även 

om de inte alltid förhåller sig till dessa och dess konsekvenser. 

Ett fenomen som uppmärksammats i större utsträckning än sugardejting i Sverige är grooming. 

Grooming beskrivs av David Shannon (2008) i artikeln “Online Sexual Grooming in Sweden—Online and 

Offline Sex Offences against Children as Described in Swedish Police Data” som det tvång och maktutövande 

vilket sker via internet för att pressa unga till att utföra sexuella handlingar, över internet eller vid 

möten. Till skillnad från sugardejting sker grooming inte sällan via öppna chatt-portaler där relationer 

med den unga inleds genom att skapa tillit, avskärma, övertala och i förlängningen utöva tvång mot 

den unga. Likheter finns ändock med fenomenet sugardejting. Fyra typer av grooming identifieras i 

artikeln; endast kontakt online, kontakt online och offline utan sexuellt utbyte, offlinekontakt innan 

onlinekontakt, samt onlinekontakt vilket lett till sexuella övergrepp mot den unga. Offren för sexuella 

övergrepp i studien var till en stor majoritet (90%) unga flickor, varav hälften var i en ålder av 11 till 

14 år. Åldersskillnaden mellan offer och förövare var i snitt 20 år. Asymmetrin i ålder återspeglar 

sugardejting-relationerna. Det är även möjligt att ett slags utbyte sker i förstadiet av dessa övergrepp. 

Den unge är inte sällan ensam eller i behov av stöd och uppskattning, något som förövaren använder 

för att knyta den unge till sig. Relationen blir på så sätt till viss del ömsesidig, för att sen övergå i direkta 

sexuella övergrepp. 

En annan aspekt som möjliggör en sammankoppling till fenomenet sugardejting framkommer i Sven 

Å Christianson och Ulrika Rogland’s (2016) bok “Vad är grooming?” där författarna använt 

fallbeskrivningar med utdrag ur polisförhör med unga offer. Där framgår att det inte är ovanligt att 

pengar används för att knyta den unge till förövaren, genom skuld eller för att skapa tillit. Detta 

förfarande regleras i brottsbalken genom Lag (2009:343) om ändring i brottsbalken. I lagen anges att 

ett offer är en person under 15 år, någon som inte är tillåten på sugardejting-sajter men som mycket 

möjligt ändå kan skapa en profil utan svårigheter. Grooming och sugardejting skiljer sig åt i stort, även 

om vissa mekanismer tycks likna varandra. Författarna beskriver offret som impulsiv och oerfaren 

snarare än naiv och uppger att riskbeteende på internet förekommer i högst grad vid 15 till 17 års ålder, 

av sexuellt nyfikna unga. Generellt risktagande presenteras som en faktor till ett risktagande även på 

internet, och genom detta även risk för grooming (S. L. Jonsson, et.al. 2015). Sugarbabys antas anmäla 

sig frivilligt till sajterna för att söka kontakt med äldre och vara medvetna om förutsättningarna innan 

kontakt tas. Det är dock inte möjligt att avgöra om denna medvetenhet finns samt i vilken utsträckning 

de unga på sikt deltar frivilligt eller om förfarandet fortgår eller eskalerar till följd av känsla av skam, 

skuld eller direkta hot - en process möjlig att likställa med grooming. Detta leder oss till frågan om 

medvetenheten kring sugardejting, riskbedömningar och försiktighetsåtgärder på internet bland unga 

med begränsade möjligheter till riskbedömning och eftertanke. 

Gemma McKibbin (2017) beskriver i “Preventing Harmful Sexual Behaviour and Child Sexual Exploitation 

for children & young people living in residential care: A scoping review in the Australian context”, ”skadligt sexuellt 

beteende” delvis som våldsamt mot sin egen person eller partner, delvis som att sexuellt utnyttjas av 

äldre till förmån för gåvor, pengar eller uppmärksamhet – de båda beskrivs som sexuella övergrepp på 

barn. Artikelförfattaren refererar till Australisk data, där ca 33 % av anmälningar avseende sexuella 

övergrepp mot barn avsåg barn boende i “residential homes”, statliga hem för barn och unga vilka kan 

likställas med svenska HVB (Victoria State Government, 2018). Vid HVB och residential care bor inte 
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sällan unga med NPF eller ett ”socialt nedbrytande beteende” vilket kan innefatta prostitution och 

sexuellt risksökandebeteende (Prop. 1989/90:28 om vård i vissa fall av barn och ungdomar). 

Jonsson et. Al (2015) anger i sin studie att unga vilka är risksökande offline, tenderar vara risksökande 

även online. I studien framkommer dessutom att deltagare som sålt sex online i större utsträckning 

bodde utan sina föräldrar samt rapporterade sämre psykisk hälsa i jämförelse med deltagare som inte 

sålt sex. Sämre anknytning till föräldrar, tidigare utsatthet för våld eller sexuellt våld samt erfarenhet av 

drogbruk uppges påverka unga till att forma ett risksökande beteende. Något som i förlängningen leder 

till att gruppen tar större risker och i större utsträckning rapporterar att de sålt sexuella tjänster via 

internet. Shannon (2008) presenterar liknande resultat avseende grooming. Vid de tillfällen den unge 

träffat förövare igen, efter ett sexuellt övergrepp, rapporterade de unga problem med utsatthet i skola 

samt tidigare eller nuvarande kontakt med socialtjänst eller psykiatri. Denna information återspeglas i 

socialstyrelsens utbildningsmaterial “Sex mot ersättning: Utbildningsmaterial om skydd och stöd till barn och 

unga” (2015). I materialet anges, bland andra, en särskilt utsatt grupp vara ”unga på rymmen” bland 

annat från institutioner, och ”unga med funktionsnedsättningar”. Som riskfaktor anges även ”dålig 

hemsituation” eller ”sämre relation till sina föräldrar”.  

I Normand, Claude L. och Sallafranque‐St‐Louis, François (2016) “Cybervictimization of Young People With 

an Intellectual or Developmental Disability: Risks Specific to Sexual Solicitation” presenteras statistiska underlag 

från en amerikansk undersökning rörande hur unga med intellektuella funktionsnedsättningar (främst 

NPF) använder internet i relation till den generella populationen. I statistiken framkommer att unga 

med intellektuella funktionsnedsättningar i större utsträckning tenderar att agera med ett sexuellt 

beteende online (20 % respektive 13%). Studien bygger på analyser av tre kvantitativa studier 

genomförda i Danmark, EU och USA. Risk för att utsättas för sexuella övergrepp online är enligt 

artikelförfattarna tidigare problematik, utanförskap och risksökande beteende. Den största risken 

bedöms vara tidigare erfarenheter av övergrepp. Bristen på grundlig sexualkunskap nämns även som 

en del av risken. Ungdomar med NPF uppges i större utsträckning nå information angående kropp 

och sexualitet genom vänner och media, snarare än formell och heltäckande utbildning. 

Mark T. Palermo & Stefan Bogaerts (2015) argumenterar i “Sex Selling and Autism Spectrum Disorder: 

Impaired Capacity, Free Enterprise, or Sexual Victimization?” istället för att relationen mellan NPF och 

sexuella transaktioner riskerat att ta avstamp i utanförskap snarare än det typiska risksökande 

beteendet. Sexualitet som funktion har fler beröringspunkter än fortplantning och kroppslig funktion. 

Författarna menar att sexualitet likväl är åtråvärt som fenomen, varför unga personer med NPF inte 

nödvändigtvis väljer att sälja sexuella tjänster för att nå närhet, pengar eller en upplevelse av sex, utan 

snarare för att inte längre befinna sig i utanförskap. Det är möjligt att argumentera för att denna tes 

stärks av undersökningen av Melissa Wells och Kimberly J. Mitchell kallad “How Do High-Risk Youth 

Use the Internet? Characteristics and Implications for Prevention”. Författarna identifierar bakomliggande 

faktorer för att definieras som, vad de kallar, högrisk-ungdomar. Till högrisk-gruppen hör de som vid 

internetanvändande löper stor risk att utsättas för bland annat sexuella övergrepp och tvång via 

internet. I studien framkommer att unga vilka inte tenderar att samtala med sina (offline-)vänner online 

i större utsträckning tillhör högriskgruppen som identifierats i studien. Ställt i relation till Palermo & 

Bogaerts (2015) konstaterande angående att unga personer med NPF söker sig bort från utanförskap 

är det möjligt att de tillhör den grupp som i mindre utsträckning har offline-vänner att samtala med. 
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Frågor som väcks i relation till detta fenomen är vilket mått av samtycke som är möjligt till sexuella 

relationer och vilken risk som finns för att utnyttjas och diskrimineras till följd av diagnosens eventuella 

begränsningar relaterade till autonomi och förmåga till gränssättning. Palermo och Bogaerts (2015) 

anför att begränsad kännedom om kropp och sexualitet i kombination med begränsade sociala 

färdigheter risker leda till övergrepp. Även minskad förmåga till att uppfatta eller förstå samtycke, hur 

det förmedlas samt hur det återtas, skapar risker för unga med NPF. Även i relation till grooming 

nämns att ungdomar som upplever utanförskap i skolan i högre grad tenderar att söka uppskattning 

och acceptans på internet. Samt att funktionshinder, anknytning till föräldrar och utanförskap bidrar 

till risken för att utsättas för övergrepp på internet (Christianson & Rogland, 2016).  

2.2.4 Sammanfattning 

De flesta författarna delar åsikten att unga med funktionsnedsättningar befinner sig i riskzonen för att 

utnyttjas sexuellt såväl online som offline. Argumenten för detta pekar mot ensamhet och en önskan 

att passa in. Sammantaget beskrivs sugardejting i västerländsk kontexten som en svår diskussion mellan 

prostitution, frihet och relationer där makten är obalanserad men förhandlas av den unga. I studier 

genomförda med fokus på sugarbabyn framhålls argument för att särskilja uppgörelsen från 

prostitution och eskort. Sugarbabyn framhåller att det rör sig om ömsesidiga relationer där sällskap 

byts mot gåvor eller pengar. Artiklar vilka berör “sex trading” visar likhet mellan dessa relationer och 

sugardejting-relationer, med skillnaden att sex som byteshandel är direkt definierat och utgångspunkt 

för uppgörelsen. Artiklar med kriminologisk ansats framhåller hur sugardejting riskerar att leda till 

prostitution, dock utan belägg att det sker i samtliga fall. Denna infallsvinkel delas inte av den svenska 

polisen som istället uttrycker att sugardejting är en ny typ av prostitution. Polisen anger att vuxna helt 

enkelt inte betalar pengar för sällskap.  

Den tidigare forskningen avseende utsatthet hos unga med NPF fokuserar främst på huruvida 

autonomi och medvetenhet till samtycke kan påverka risken för övergrepp i sexuella situationer. Vidare 

behandlas ungas utsatthet på internet i relation till grooming samt den förhöjda risken rörande unga 

personer i kontakt med socialtjänst och psykiatri. Unga i åldern 15 till 17 år presenteras som mest 

risksökande på internet, och kombinationen av ovanstående bör således innebära en ytterligare förhöjd 

risk. Med stöd av denna forskning kan vi skapa en förståelse för det nuvarande vetenskapsunderlaget 

rörande sugardejting och sex trading. Det vetenskapliga underlaget hämtas från kriminologiska och 

psykologiska perspektiv där fenomenet har studerats i västerländsk kontext. Sammantaget har vi inte 

funnit några direkta studier rörande sugardejting i Sverige i en kontext av socialt arbete, vilket vi menar 

utgör själva kärnan av relevansen för vår studie. Förhoppningsvis leder tidigare nämnda 

forskningsanslag, tilldelat att undersöka sugardejting i Sverige, till en ökad förståelse för och 

kartläggning av sugardejting i Sverige. Det förefaller rimligt för oss, utifrån vår förståelse för 

fenomenet, att slutsatserna av denna kommande forskning som allra bäst kan komma att klassa 

sugardejting som “inte ofarligt”. Det är då inte osannolikt att detta får konsekvenser för socialarbetare 

genom exempelvis ökade krav på kunskap om fenomenet. Mot bakgrund av det anser vi det 

nödvändigt att genomföra denna studie i kontexten av socialt arbete för att påvisa eventuella faror med 

såväl sugardejting som eventuella risker som kan förknippas med HVB-anställdas egna uppfattningar 

i ämnet. Avslutningsvis vill vi återigen hänvisa till Socialtjänstlagens skrivelser om socialnämndens 

särskilda ansvar för att barn och unga inte far illa vilket innebär att HVB-anställda under de ungas 

placeringstid bär ett särskilt ansvar för att ha kännedom om eventuella risker och faror de placerade 

kan utsättas för under placeringstiden (Socialtjänstlagen 2001:453).  
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3. TEORETISKA PERSPEKTIV 

I detta kapitel beskrivs socialkonstruktionismen och intersektionalitet. Vi inleder med att argumentera 

för varför vårt val har fallit på socialkonstruktionismen för att sedan förklara socialkonstruktionism 

utifrån Berger & Luckmann och avslutningsvis förklara och argumentera för intersektionalitet kopplat 

till våra frågeställningar och kommande analys.  

3.1 Varför socialkonstruktionism?  
Då syftet med vår studie är att undersöka hur HVB-anställda resonerar kring sugardejting och hur det 

i sin tur kan påverka riskbedömning av fenomenet tar vi avstamp i socialkonstruktionismen, ett 

teoretiskt perspektiv som inte förutsätter några objektiva sanningar. Kunskap existerar inte på egen 

hand utan skapas i sociala interaktioner (Jorgensen & Philips, 2000:11-12). Verkligheten, som vi ser 

den, är inte en absolut reflektion av världen omkring oss utan en kontextuell konstruktion som 

produceras och reproduceras i sociala interaktioner; konstruktioner präglade av den tid, kultur och det 

samhälle vi befinner oss i (Payne, 2008:328). Vår ambition med denna studie är att analysera hur 

generella uppfattningar om sugardejting fått fäste hos HVB-anställda och vad det får för konsekvenser 

för deras resonemang om placerade ungas sexualitet och eventuella sexuella utsatthet. Vi behöver 

således dekonstruera konstruktionerna för att undersöka tidigare nämnda genom analyser om vad som 

konstrueras och av vem (Sohlberg & Sohlberg, 2013:277). Att se på fenomenets olika delar för att förstå 

fenomenets helhet är i linje med den hermeneutiska forskningsansats vi valt, som går att läsa om under 

metodkapitlet.  

3.2 Socialkonstruktionism enligt Berger & Luckmann – en subjektiv verklighet  
Berger och Luckmann beskriver “verkligheten” som något subjektivt, något inlärt. En verklighet 

som, om den var ett träd som föll i skogen, inte skulle höras av någon. Vår verklighet är en av 

oändligt möjliga verkligheter. Vi uppfattar däremot just vår subjektiva verklighet som den objektivt 

verkliga och vi behöver egentligen inga fler bevis på dess verklighet utöver dess (för oss) faktiska 

existens. Även om vi kan ha tvivel om verklighetens objektivitet skjuter vi dessa åt sidan, då att leva i 

verklighet vars verklighet konstant ifrågasätts skulle vara för mycket för människor att mäkta med 

(Berger & Luckmann, 1966:35). Den verklighet vi uppfattar oss befinna oss i framstår för oss som 

normal, självklar. Det kan dock finnas alternativa verkligheter. Det vill säga utgångspunkten är att vår 

egen verklighet, även om det skulle finnas andra subjektiva verkligheter, är den objektiva 

verklighetsnormen. Allas våra subjektiva världar framstår som de enda tänkbara verkligheterna 

eftersom vi upplever dem som existerande innan oss och som om de fortgår utan vår bekräftelse varför 

vi har svårt att se vår del i dess reproducerande (Berger & Luckmann, 1966:33).  

3.2.1 Primär och sekundär socialisation  

Den första tiden i livet genomgår en, enligt Berger och Luckmann, vad de kallar för primär 

socialisation. Det betyder att vi lär oss den subjektiva verkligheten genom att överta den värld som 

presenteras för oss. Den verklighet, vanligtvis presenterad av våra föräldrar, ser vi inte som en av 

många tänkbara verkligheter utan en oundviklig och obestridlig värld vi internaliserar som objektivt 

verklig och därefter tar för givet (Berger & Luckmann, 1966:159). Med det sagt är det inte självklart 

att barnet gillar världen föräldrarna presenterat, men oavsett detta tvivlar inte barnet på verklighetens 

objektivitet (Berger & Luckmann, 1966:158). Den primära socialisationen är den fas i livet då vi 
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socialiseras till medlemmar i samhället av våra signifikanta andra (våra omsorgsgivare, ofta föräldrar) 

och socialiseringen kan anses färdig (och lyckad) när barnet förgivettager verkligheten som objektiv 

(Berger & Luckmann, 1966:154). Efter att den första verkligheten befästs modifieras den genom livet 

alltefter lärdomar och nya sammanhang. 

  

Medan den primära socialisationen är något en genomgår i barndomen för att bli en medlem i 

samhället är den sekundära socialisationen en typ av påbyggnadsprocess. En process där varje individ 

expanderar och modifierar sin objektiva verklighet att rymma de nya delarna av det samhälle den 

ställs inför (Berger & Luckmann, 1966:154). Det individen lär sig under den sekundära 

socialisationen, som ska förstås som ett livslångt lärande, är inte oundvikligt i den utsträckning som 

det individen lär sig under den primära socialiseringen. Alltmedan individen blir äldre ökar dess 

förståelse för att hens verklighet är en värld och inte världen och nya lärdomar måste nötas in på ett 

annat sätt än under den primära socialiseringen då allt förefaller naturligt och självklart (Berger & 

Luckmann, 1966:166-167). Individen får med tiden en förståelse att den verklighet hens signifikanta 

andra presenterat för hen är en representation av den kontext och verklighet de lever i (Berger & 

Luckmann, 1966:166).  

3.2.2 Produktion och reproduktion av verklighet genom interaktion 

En socialisering är som, tidigare nämnt, en evig process. Ens verklighet är ständigt hotad av andra 

verkligheter och behöver därför reproduceras för att vidmakthållas (Berger & Luckmann, 1966:172). 

Vidmakthållandet består i att individens verklighet konkretiseras genom rutiner i vardagen och 

bekräftas genom interaktion med andra, vilket kan vara okända personer i en kö som allesammans 

bekräftar verkligheten av att köandet är en del av samhället (Berger & Luckmann, 1966:180). Berger 

och Luckmann anger samtalet som det främsta verktyget avseende vidmakthållande av verklighet och 

språket som något som både uppfattar och konstruerar världen. Samtal för något från abstrakt till 

konkret, befäster något som verkligt och gör därmed verkligheten, för oss, verklig (Berger & 

Luckmann, 1966:179). Samtalen ska i denna kontext förstås som de explicita såväl som de implicita 

samtalen där sanningar förmedlas genom att exempelvis tas för givna (Berger & Luckmann, 

1966:178). Samtalets förutsättning att vidmakthålla verkligheten förstärks om samtalen förs tätt 

alternativt att samtalen är intensiva när de sker (Berger & Luckmann, 1966:180).  

Berger och Luckmanns förklaring av den subjektiva verkligheten, hur den produceras och 

reproduceras genom språket, passar väl in på syftet med vår studie. Då vi studerar hur våra 

intervjupersoner resonerar (snarare än vad de gör) är språket centralt. Exempelvis vilka termer de 

använder för att förklara sugardejting eller hur de beskriver sugarbabys, för att förstå och analysera 

deras föreställningar, deras verklighet. Att språket, specifikt samtal, är grundläggande för att 

producera och reproducera verklighet är även relevant för vår studie då vi, för att analysera 

eventuella preventiva rutiner, frågat våra intervjupersoner om de samtal som förs mellan dem och de 

placerade unga samt följer hur föreställningarna utvecklas under det samtal som förs med oss i 

intervjusituationen.  

3.3 Intersektionalitet  
Intersektionalitetsbegreppet introducerades genom black feminism-rörelsen. Kimberlé Crenshaw, 

formulerade begreppet 1989 i artikeln “Demarginalizing the Intersection of Race and Sex: A Black 

Feminist Critique of Antidiscrimination Doctrine, Feminist Theory and Antiracist Politics". Begreppet 
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beskriver hur flera strukturer påverkar olika möjligheter och svårigheter olika grupper (och subgrupper) 

i samhället erfar (Crenshaw, 1989:139-140). Crenshaw (1989) fokuserar i tidiga texter på svarta 

kvinnors utsatthet, vilken varken ryms i kvinnorätts- eller medborgarrättsrörelsen. Det är enligt 

Crenshaw just kombinationen av dessa två tillhörigheter som inte ryms i en redan formulerad kategori: 

i kvinnorättsrörelsen tillåts inte svarta kvinnors åsikter och behov ta lika stor plats som vita kvinnors, 

såväl som att medborgarrättsrörelsen tenderar att fokusera på svarta män som norm (Crenshaw, 

1989:151). Begreppets användning har sedan artikeln 1989 utvecklats och används numera till att 

beskriva flera faktorers samverkan till strukturell problematik. Vilket ger utrymme att studera 

intersektioner mellan olika kategorier och därmed resonera kring hur olika kombinationer kan ge 

upphov till mer eller mindre sårbarhet (Mattson, 2010:18). Ett intersektionellt perspektiv kan förstås 

som ett verktyg för djupare förståelse för skärpunkten där olika kategorier vävs samman och dess 

effekter (Mattson, 2010:9, 91). Bland de placerade är unga med NPF vanligt förekommande varför vi 

i synnerhet är intresserade av hur kategorin funktion kan förstärkas eller försvagas i intersektionen med 

andra kategorier och därmed påverka antaganden om sårbarhet för de placerade unga. 

Intersektionalitet används därför i störst utsträckning för att besvara frågeställningen rörande HVB-

personalens föreställningar om vem som sugardejtar. Genom att skapa och analysera ytterligare 

kategorier, snarare än att placera dessa unga i en grupp endast karaktäriserad av kön eller möjligen ålder 

är det möjligt att särskilja de möjliga svårigheter som inte är tillämpbara på den generella gruppen 

(Crenshaw, 1989:140).  

I studien har vi, för att uppnå vårt syfte, en frågeställning avseende HVB-anställdas föreställningar om 

potentiella sugarbabys bland placerade unga. Intervjupersonernas konstruerade föreställningar 

analyseras i relation till den tidigare forskningen om sugarbabys. Det är rimligt att flera olika 

kategoriseringar ryms i dessa föreställningar; kön, klass, etnicitet, ålder, funktion etcetera. Att helt 

separera de olika kategoriseringarna befarar vi skulle leda till en endimensionell analys varför vi har valt 

att inkorporera ett intersektionellt perspektiv som komplement till socialkonstruktionismen för 

dynamik i analysen, detta för att till fullo kunna analysera den eventuella komplexiteten i 

föreställningarna om sugarbabyn hos våra intervjupersoner. 

4. FORSKNINGSMETOD 

I föreliggande kapitel avser vi att förklara hur vi gått tillväga och resonerat kring utformningen av vår 

studie. Vi inleder med att argumentera för den valda metoden samt berätta om vårt tillvägagångssätt. 

Kapitlet avslutas med de överväganden vi gjort avseende etik och metod.  

4.1 Förförståelse  
För transparens har vi valt att inleda metodkapitlet med detta stycke om vår förförståelse för 

sugardejting. Hösten 2018 deltog vi båda vid Länsstyrelsen Uppsala Läns “Utbildningsdag om 

prostitution och människohandel” med Anna Runesson (regionskoordinator Gävleborg/Västmanland 

mot prostitution och människohandel) och Maria Westergren (kriminalinspektör vid GIGOB - 

gränsöverskridande internationell grov organiserad brottslighet). En del av utbildningsdagen berörde 

sugardejting utifrån ett kriminologiskt perspektiv. De uttryckte att köpare inte avskräcktes av 

minderåriga sugarbabys och påtalade riskerna för att unga far illa samt att de unga inte alltid insåg att 

det var en form av prostitution.  
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Detta inspirerade till denna studie där vi korsade våra respektive särintressen inom socialt arbete; HVB-

verksamhet och arbete mot prostitution. Med det sagt är vi medvetna om att vår inledande förförståelse 

av sugardejting medfört ingången att sugardejting är en ny form av sexhandel och därmed riskfyllt 

snarare än en ny typ av internetdejtande. Vi har dock genomgående utmanat vår förförståelse genom 

mer liberala texter och diskussioner avseende ansvar samt sexuell och relationell autonomi, något som 

återspeglas i våra intervjuer. I slutändan är det dock ofrånkomligt att vår förförståelse påverkat vår 

språkanvändning och litteratursökningar då vi exempelvis inte fokuserat på sexarbete, en term vars 

konnotationer anspelar på en mer liberal syn på sexbyteshandel. Vi har snarare genomfört sökningar 

utifrån begreppen prostitution, eskort och människohandel - alla begrepp kopplade till en mer socialistisk 

och feministisk syn på sexbyteshandel där köparen kriminaliseras och säljaren anses utsatt utifrån 

förförståelsen av maktobalans mellan parterna.  

Avslutningsvis utgick vi från att intervjupersonerna kunde komma förhålla sig till ett binärt 

könssystem, vilket vi heller inte har utmanat då intervjupersonernas föreställningar om sugarbabyn är 

centralt i studien. 

4.2 Forskningsansats 
Studiens vetenskapliga utgångspunkt är en hermeneutisk ansats, vilken förutsätter en förståelse av att 

världen är möjlig att korrekt tolkas på flera sätt. Hermeneutiken används för att söka förståelse i studier 

där objektets upplevelser står i centrum (Westlund, 2015:71, Sohlberg & Sohlberg, 2013:65). 

Tolkningar av objektets utsagor och upplevelser sker i, vad som beskrivs som, ett andra steg av 

tolkning. Objektet (den sociala aktören, här; intervjupersonen) har själv tolkat sin värld och 

information genom densamma och informationen tolkas sedan ytterligare en gång för att genom detta 

förklara eller förstå en underliggande mening (Gilje & Grimen, 2007:175, 190). Stöd för den valda 

tolkningen beläggs genom validiteten i texten, en tydlig redovisning av analysprocessen och 

tillvägagångssättet i överväganden och slutsatser (Sohlberg & Sohlberg, 2013:176, Westlund, 2015:78). 

Det hermeneutiska förhållningssättet innebär att objektets egna beskrivningar är av största betydelse 

för förståelsen av fenomenet som studeras. En motsägande uppfattning inom hermeneutiken består 

av argumentet att författaren istället bör bortse från objektets egna och således subjektiva 

beskrivningar, vilket motiveras med att formuleringarna inte är vetenskapligt korrekta (Gilje & Grimen, 

2007:176). Mot bakgrund av detta, samt avhängt studiens teoretiska ansats, antas den dubbla 

hermeneutiken mest förenligt med studiens syfte. Dubbel hermeneutik utgår från att objektens 

beskrivningar är av stort värde, emellertid bör dessa kompletteras med teoretiska begrepp för att kunna 

konkretiseras i en studie (ibid, s.177). Detta styrks av subjektivitetsprincipen vilket inom 

hermeneutiken innebär att såväl beteende som resultat kräver en analys vilken inbegriper objektets 

egen definition av skeendet och inte uteslutande teoretiska begrepp (ibid, s.201). 

Förförståelse, både objektets och författarens tidigare erfarenheter och kunskaper, beskrivs som en 

utgångspunkt för de bådas tolkningar av världen. Detta leder till att författaren, vilken studerar 

objektet, simultant måste förhålla sig till sin egen såväl som objektets förförståelse för fenomenet samt 

förstå värdet i beskrivningens kontext. Detta återspeglar grundidén inom hermeneutiken; 

förutsättningen för att förstå något inbegriper vår bakgrund och tidigare erfarenheter (Sohlberg & 

Sohlberg, 2013:81, Gilje & Grimen, 2007:179, 185). En viktig del av det hermeneutiska 

förhållningssättet är del- och helhetsprincipen. Detta innebär att delar av en text endast förstås ställt i 
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relation till textens helhet likväl som att textens helhet endast förstås ställt i relation till dess delar. 

Sambandet mellan helhet och delar tolkas i ett sammanhang motiverat av del likväl som helhet. 

Ovanstående leder till att tolkningen kräver en förståelse för relationen dessa emellan, där helhet såväl 

som delar endast kan begripliggöras i samband med den andre (Westlund, 2015: 74, Gilje & Grimen, 

2007:187). 

Analysmetoden för denna studie består av en kvalitativ innehållsanalys, vilket åter fokuserar på att dela 

upp materialet för att analys. På så sätt analyseras materialet i delar, sammanhang och kategorier samt 

helhet. Intervjupersonernas olika resonemang kodas, ställs i relation till varandras och läses i sin helhet. 

Denna process är möjlig att beskriva som liknande del- och helhetsprincipen, varför valet av 

vetenskaplig utgångspunkt också bekräftar valet av analysmetod. Genom denna ansats analyseras den 

inhämtade empirin – i delar ställt i relation till helhet, helhet ställt i relation till delar, med hänsyn till 

kontext och förförståelse.  

4.3 Metodval  
På basis av insamlat underlag i form av tidigare forskning samt i relation till syfte och frågeställningar 

skapade vi vår intervjuguide (Bilaga 1). Då vi ämnade undersöka personalens resonemang, och 

därigenom förståelse för sugardejting, föll valet på kvalitativa intervjuer vilka sedan tematiseras utifrån 

inkomna berättelser ställt i relation till våra frågeställningar. Ansatsen är induktiv, vilket är vanligt vid 

kvalitativa undersökningar och innebär att empirin ställs mot teori snarare än tvärtom (Sohlberg & 

Sohlberg, 2013:163). Varför valet fallit på en kvalitativ metod i studien beror till viss del på att 

sugardejting som begrepp inte är vidare utbrett medan fenomenet - sex mot ersättning - tenderar vara 

känt i stort, ett utgångsläge där just kvalitativa undersökningar anses vara fruktbara (Padgett, 2008:15). 

Föreställningar om vem, varför och hur är svåra att fånga i en kvantitativ studie där författarna skapar 

ramarna för svaren. Vid en kvantitativ undersökning är möjligheten således mindre att nå resonemang 

och beskrivningar. Att försöka nå förståelse kring hur personal uppfattar detta fenomen och vem som 

riskerar utsättas torde vara mer fruktbart i socialt arbete i nuläget än underlag rörande huruvida 

begreppet i sig har slagit igenom, något som en kvantitativ undersökning kan tänkas bidra till. 

4.3.1 Urvalskriterier 

Våra urvalskriterier bestod av anställda vid HVB i Uppsala län. Vi gjorde ingen skillnad på HVB drivna 

i kommunal eller privat regi, men exkluderade särskilda boenden i SiS (Statens institutionsstyrelse) regi. 

Exkluderingen baserades på att personal vid SiS-boenden har rätt att utöva vissa tvångsåtgärder (SKL, 

2018). Vi anser att frivilliga placeringar enligt Socialtjänstlagen (2001:453) 4 kap 1 § och 

tvångsplaceringar enligt Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) 2 & 3 §§ 

blir vanskligt att inkludera i samma studie då personalens lagstadgade handlingsutrymme att utöva 

kontroll skiljer sig väsentligt. Utöver det begränsade vi även till HVB med unga upp till 18 år som 

målgrupp. Inget krav ställdes på utbildning eller tid i yrket då detta kan antas variera i stort mellan olika 

HVB.  

4.3.2 Tillvägagångssätt 

Inledningsvis mailades förfrågan om intervjupersoner till föreståndare för HVB utifrån våra 

urvalskriterier. Detta resulterade i att samtliga lämpliga HVB i Uppsala län kontaktades med ett 

informationsbrev (Bilaga 2), varvid de uppmanades kontakta oss snarare än att vi aktivt valde specifika 

verksamheter. Detta tillvägagångssätt gav inte några resultat och med hänsyn till vår begränsade tid för 
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studien justerade vi vårt förfarande. Vi kontaktade, via mail, den verksamhet där en av oss har en 

visstidsanställning. I mailet, där vi sökte intervjupersoner, bad vi även dem rekommendera alternativt 

vidarebefordra kontaktuppgifter till andra verksamheter. Vi justerade vår ursprungliga idé om att 

intervjua två personer vardera från tre verksamheter till att intervjua sammantaget sex personer från 

två olika verksamheter. Samtliga intervjuer bokades enskilt med individerna utom en där bokningen 

hanterades via en enhetschef på plats.  

4.3.3. Urval 

Till studien rekryterades sex intervjupersoner från två olika HVB-verksamheter. Bland våra 

intervjupersoner fanns en bredd avseende utbildning, befattning, kön och härkomst. Vi intervjuade 

personer med övergripande behandlingsansvar samt personer som ansvarade för den dagliga kontakten 

med de placerade ungdomarna då vi ansåg båda perspektiven viktiga för en helhetsbild. Totalt 

kontaktades sju intervjupersoner, varav sex intervjuades, då den sjunde intervjupersonen uteblev från 

att svara på vår intervjuförfrågan. Resultatet blev en jämn könsfördelning av tre kvinnor respektive tre 

män. Bland intervjupersonerna finns två enhetschefer, en behandlingsansvarig psykolog, en 

utredningsassistent, en behandlingsassistent och en behandlare, det vill säga majoriteten av de 

yrkesgrupper som finns representerade vid HVB. Två av våra intervjupersoner är familjebehandlare i 

grunden beteendevetare, en intervjuperson har genomgått psykologutbildning, en har utbildning inom 

specialpedagogik och en har medicinsk utbildning som undersköterska.  

4.3.4 Datainsamlingsteknik 

Semistrukturerade intervjuer innebär att intervjuguiden för kunskapsinhämtning innehåller ett antal 

frågor strukturerade efter olika teman. Samtliga frågor i intervjuguiden ämnas ställas till alla 

intervjupersoner, dock kan frågor utöver de fasta i guiden användas som komplement vid behov 

samtidigt som redan besvarade frågor kan strykas (Back & Berterö, 2015:151, Padgett, 2008:106-107). 

Frågorna är öppna för att uppmuntra uttömmande svar.   

Med hänsyn till denna studies syfte genomförs semi-strukturerade intervjuer med öppna frågor för att 

inhämta information avseende uppfattningar kring fenomenet sugardejting. Back & Berterö (2015:152) 

anger att en semistrukturerad intervju bör uppskattas till minst en timme. Intervjuerna genererade sex 

timmar material för transkribering, vilket bedöms passande mängd för ett nutida nedslag rörande 

uppfattningar hos målgruppen. Intervjuerna genomfördes, efter önskemål, på intervjupersonernas 

arbetsplatser. Vid intervjuerna på den arbetsplats där en av författarna arbetar var ambitionen att 

överlämna huvudansvaret för intervjuerna åt den andre författaren. Detta genomfördes i alla intervjuer 

utom en där vi båda inte kunde närvara. Innan avslutande av intervjuerna öppnade vi upp för frågor 

från den observerande författaren för att följa upp ”lösa trådar” samt vidareutveckling.  

Vi valde medvetet att båda försöka närvara vid samtliga intervjuer. En möjlig nackdel med två 

intervjuare kan vara att intervjupersonen känner sig iakttagen eller bedömd av den observerande parten 

vilket i förlängningen kan leda till att förutsättningarna för ett avslappnat möte liknande vardagssamtal 

försämras. Med hänsyn till det ansåg vi att sugardejting som oklart fenomen skulle kräva lyhördhet 

från oss för att förstå vad våra intervjupersoner faktiskt menade och lade in i de begrepp de använde, då 

begreppens meningsbärande kan vara subjektivt. Vi ansåg det därför positivt med två närvarande 

intervjuare för att optimera förutsättningarna för att inte ta något våra intervjupersoner sa för givet 

utifrån en enskild författares förförståelse. Istället ansåg vi kompletterande erfarenheter och förmågor 

som bidragande (Padgett, 2008:18). Utifrån detta förtydligade vi intentionen att vara två intervjuare vid 



 

20 (55) 

varje intervjutillfälle, att observatörens uppgift var att se till att intervjuaren inte missade något. Vi 

märkte att i de intervjuer där intervjupersonerna hade låg eller ingen förförståelse för sugardejting fyllde 

observatören en funktion att nyansera och utmana begreppet. Det förekom att intervjuaren definierat 

begreppet mer åt sällskaps- eller prostitutionskontexten, då kunde observatören bidra med alternativa 

förklaringar av sugardejting för att inte leda intervjupersonen. Valet att båda närvara är något vi i 

efterhand ser positivt på då vi i transkriberingarna märkt att observatören plockat upp lösa trådar som 

intervjuaren inte följt upp. Huruvida den intervju där endast en av författarna deltog har påverkats av 

detta är svårbedömt. Den intervjun var dock den sista, vilket kan antas vara positivt trots avvikelsen, 

till följd av att flera intervjuer med uppföljningsfrågor genomförts vilka också nedtecknats av den 

enskilda författaren inför intervjutillfället.  

4.4 Material  
Materialet består av totalt 102 sidor transkriberingar (52 803 ord) från samtliga intervjuer. Intervjuernas 

snittlängd var 61 minuter, den längsta 72 minuter och kortaste 39 minuter. Sex intervjupersoner kan 

möjligen ses som ett grunt material, för oss var däremot möjligheten till så uttömmande intervjuer som 

möjligt med utrymme för vidareutveckling av resonemang prioriterat. Sett till syfte och frågeställningar 

avseende insyn i intervjupersonernas föreställningar, förståelse och attityder anser vi vårt material rikt 

sett till djup och kvalitet.  

4.5 Kvalitativ innehållsanalys  
Vi definierade på förhand olika uppfattningar om sugardejting som på en skala där de två motpolerna 

grovt förenklat kan beskrivas som harmlöst sällskap eller förklädd barnsexhandel. Uppfattningarna, 

vare sig de enda två möjliga eller definitiva, bör ses som relativt flytande i ett spektrum där de två 

presenterade i detta stycke bör ses som förenklade extremer och motpoler. Även om utgångspunkten 

i denna studie är att de olika uppfattningarna är konstruerade avser vi emellertid inte att undersöka hur 

de är konstruerade. Snarare är avsikten att studera intervjupersonernas, explicita och kanske än mer 

intressanta - implicita uppfattningar om sugardejting. Vi resonerar sedan kring vad uppfattningarna, 

som kommit att representera sanna definitioner för de intervjuade, kan ha för betydelse för hur 

sugardejting i förlängningen riskbedöms.  

Utifrån vårt syfte valde vi kvalitativ innehållsanalys, där principerna som materialet delas upp och kodas 

efter det grundläggande. Dessa principer - enheter, etiketter och koder - är upp till dem som analyserar 

materialet att bestämma (Watt Boolsen, 2007:89). Enheterna är överordnade och under dem etiketter 

med flera underordnade koder vilka tillsammans bildar ett klassificeringssystem konstruerat med 

utgångspunkt i övergripande syfte och underordnade frågeställningar (Watt Boolsen, 2007:93). Det 

färdiga klassificeringssystemet fungerar som ett “filter” för materialet och när något, som på förhand 

bestämt ska ses som en kod, dyker upp i materialet markeras det och blir en observationsenhet (Watt 

Boolsen, 2007:90–91).  

Vid en induktiv ansats där teori snarare fungerar som komplement än filter till empirin ansåg vi det 

passande att välja en analysmetod som vilar på induktiva principer. Istället för att forcera vår empiri 

att passa in i vald teori, specifikt med hänsyn till vårt ämnes säregna karaktär, ville vi vara öppnare i 

vår kodning och analys varför valet föll på en kvalitativ innehållsanalys (Watt Boolsen, 2007:98). Det 

vill säga, vi har en förförståelse av att våra intervjupersoner kan komma att använda sig av samma 

begrepp men mena olika saker och att de begreppen de använder sig av bör analyseras brett sett till 
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kontext snarare än snävt sett till begrepp per se. Detta såg vi som ännu ett argument till en 

innehållsanalys då det skulle tillåta oss att systematiskt klassificera materialet utefter, av oss, 

förbestämda principer och kunna dra slutsatser kopplade till vårt syfte (Watt Boolsen, 2007:93). Vi såg 

även en möjlighet till att kunna kvantifiera vår kvalitativa empiri genom att i analysen systematisera 

vårt material för en överblick av frekvensfördelningen. Detta är något som vi använt oss av i resultatet 

för att kunna säga något om hur vanligt förekommande olika resonemang var bland våra 

intervjupersoner (Watt Boolsen, 2007:93).  

Då de som analyserar har relativt stor frihet med en kvalitativ innehållsanalys används pilotanalyser för 

att testa kodernas reliabilitet (Watt Boolsen, 2007:94). Vid en pilotanalys använder (minst) två personer 

samma klassificeringssystem för att markera observationsenheter i samma begränsade del av materialet. 

Efteråt jämförs observationsenheterna och desto mer lika de separata observationsenheterna är desto 

högre reliabilitet, det vill säga sannolikt att någon annan skulle koda materialet på samma vis. En 

pilotanalys genomförs i flera steg då klassificeringssystemet justeras allteftersom för att minimera 

godtycklighet och för att täcka in större delar av materialet. När alla observatörer uppnår samma 

resultat, det vill säga observationsenheter, är klassificeringssystemet färdigt för analys av hela materialet 

(Watt Boolsen, 2007:95). Observationsenheterna (med omkringliggande sammanhang) lyfts sedan ut 

från råmaterialet (transkriberingarna) för att tillgängliggöra materialet samtidigt som de som analyserar 

medvetet förhåller sig till materialets helhet för att inte riskera tappa bort större resonemang (Watt 

Boolsen, 2007:95). Detta förenligt med tidigare presenterad hermeneutik om delar och helheter (se: 

forskningsansats). Observationsenheterna ur råmaterialet analyseras tillsammans och var för sig för att 

identifiera gemensamma drag och skiljaktigheter för att sedan presenteras som resultat ställt i relation 

till teoretiskt ramverk, tidigare forskning, syfte och frågeställningar (Watt Boolsen, 2007:92).  

Vidare följer en detaljerad förklaring över hur vi steg för steg genomförde analysen av vårt material 

efter modellen för innehållsanalys presenterad i “Kvalitativa analyser” (Watt Boolsen, 2007).  

4.5.1 Analysprocess 

Analysprocessen inleddes med gemensam genomlyssning av intervjuerna då vi samtidigt förde 

anteckningar över återkommande aspekter vilka vi fann intressanta och användbara. Vidare 

genomfördes separata genomläsningar av transkriberingarna parallellt med dialoger och anteckningar 

vilka användes för att skapa vårt klassificeringssystem. Första skissen av klassificeringssystemet, 

enheterna, etiketterna och koderna var tillsammans ett resultat av flera faktorer. Dels sådant vi 

uppmärksammat under genomlyssning och genomläsning av materialet, dels delar vi ansåg behövdes 

lyfta ut ur materialet för att kunna återge i resultatet som helhet för att uppfylla syfte och besvara 

frågeställningar. Klassificeringssystemets enheter, etiketter och koder bidrog till att lättare kunna ställa 

resultatet i relation till tidigare forskning och teori.  

En första pilotanalys genomfördes på ett 10-sidigt urval ur materialet vilket jämfördes sinsemellan. 

Inga oenigheter rörande observationsenheter uppkom, däremot enighet om att klassificeringssystemet 

saknade komponenter och stundtals framstod som trubbigt. Exempelvis fanns under “Samtal om sex” 

(enhet) och “På initiativ av den vuxna” (etikett) endast koderna “Positivt” och “Negativt” för att 

sortera in intervjupersonerna resonemang. Koderna var för snäva varför de justerades till att etiketten 

“På initiativ av den vuxna” också innehöll koderna “Neutralt” och “Problematiskt”. Detta möjliggjorde 

att våra observationsenheter blev mer nyanserade. Sammantaget genomfördes tre pilotanalyser där 

observationsenheterna markerades separat på samma urval av materialet, med dialog och justeringar 
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efter varje. Efter tredje pilotanalysen diskuterade vi delarna av transkriberingarna som inte var 

markerade som observationsenheter och enades om att dessa inte hade relevans för att uppnå vårt 

syfte och besvara våra frågeställningar. Detta i kombination med likadana observationsenheter gjorde 

att vi bedömde att vårt klassificeringssystem var färdigt att användas på hela materialet. Vårt 

klassificeringssystem innehöll slutligen 16 enheter (färg), 49 etiketter (bokstäver) och 154 koder 

(siffror) som vi använde vid markering av observationsenheter i materialet. I bilaga 3 bifogas samtliga 

exempelfigurer redovisade nedan.  

I figur 1 illustreras en av delarna i klassificeringssystemet, enheten “Sugardejting - orsaker”. I detta 

exempel gjordes följande markering i materialet (se: figur 2). Gul för enheten “Sugardejting - orsaker”, 

A för etiketten “Ekonomiskt behov” och 1 för koden “Missbruk/bruk”. Observera att figur 2 är ett 

förenklat exempel för att illustrera denna specifika observationsenhet. I det verkliga materialet fanns 

flera observationsenheter, i olika färger, markerade i citatet.  

Efter genomgång och färgkodning av samtligt material hade vi ca 750 observationsenheter. Dessa 

systematiserades för lättare överblick genom att skapa ett separat dokument med 

klassificeringssystemet. Där fördes alla observationsenheter in (med citat) under de respektive koderna 

(och intervjupersonerna). Detta illustreras i figur 3 genom ett exempel från Gul A1, där 

observationsenheten från figur 2 registrerades. I figur 3 har vi valt några av citaten för att illustrera vårt 

tillvägagångssätt. Genom detta är det möjligt att, exempelvis och kortfattat, bland annat dra följande 

slutsatser: att citatet är nedkortat jämfört med figur 2 men är längre än observationsenheten markerad 

i densamma, detta för att få med sammanhanget runt observationsenheten. Det går även att utläsa att 

hälften av intervjupersonerna pratar om “Missbruk/bruk” (GulA1) som möjlig bidragande orsak och 

IP1 gör det flest gånger under intervjun. Övriga intervjupersoner har angivit andra orsaker, exempelvis 

“Tidigare trauma” (GulD2 - se figur 1).  

Koden Ekonomiskt behov - Missbruk/bruk (GulA1) har sammanlagt fem observationsenheter 

fördelat mellan två intervjupersoner. Koden Funktion - ADHD (GulC1 - se figur 1) har däremot sju 

observationsenheter fördelat över tre personer. På detta vis använde vi systematiserade 

observationsenheter för att jämföra vilka resonemang som var vanligt förekommande, vilka 

föreställningar om sugarbabyn som återfanns hos flera intervjupersoner och så vidare. I samband med 

detta jämfördes våra systematiserade observationsenheter med tidigare forskning och teori. Efter 

gedigna genomläsningar av observationsenheterna och diskussioner sinsemellan kapades ytterligare 

observationsenheter som, trots intressanta, efter kritiskt reflekterande inte rymdes inom vår syfte- och 

frågeställningsram. Observationsenheterna analyserades sedan var för sig och i relation till andra. 

Exempelvis var sju av sju observationsenheter under “Förutsättningar för att utöva sex med sig själv” 

kategoriserade under “Positivt”, alltså att personalen talade positivt om förutsättningarna (och 

utövandet). Vidare analyserade vi citaten utifrån meningsbärandet i dem. Även om alla var positiva var 

de positiva från olika perspektiv, exempelvis utifrån ett rättighetsperspektiv för de unga eller ett 

förståeligt biologiskt perspektiv utifrån de ungas ålder och det utforskande som hör det till.  

Enhet för enhet analyserades observationsenheterna för att sammanställa de mest talande citaten, de 

vilka bäst återgav intervjupersonens poäng. Efterföljande kondenserades citaten för att bli kärnfulla, 

utan att för den sakens skull förlora intervjupersonens förda resonemang. Avslutningsvis parades 

lämpliga enheter ihop med varandra efter vårt tänkta upplägg för resultatet. Till exempel: för att kunna 
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skriva i resultatet om hur intervjupersonerna riskbedömde sugardejting behövde vi först redogöra för 

deras uppfattning om sugardejting.  

4.6 Metoddiskussion  
Vi har argumenterat för valet av kvalitativ innehållsanalys utifrån att den analysmetoden skulle ge oss 

relativt fria tyglar avseende att skapa ramverket, klassificeringssystemet, för vår analys. Detta har vi 

dock haft respekt för då en kvalitativ intervjustudie består av tolkat material efter, av oss, fördefinierade 

teman varför vi behövde vara transparenta i våra analyser avseende våra resonemang och slutsatser då 

de i viss mån är subjektiva. Vi var ödmjuka inför kombinationen av den fria utformningen i relation 

till vår ringa erfarenhet av att genomföra liknande analyser vilket i sin tur föranledde vår relativt 

noggranna redogörelse för vårt klassificeringssystem under avsnittet “Analysprocess”. Texters helhet 

kan riskera fragmenteras vid en kvalitativ innehållsanalys och att en i sådana fall kan använda sig av 

matriser och tabeller istället (Watt Boolsen, 2007:95). Tabellerna exemplifierade i “Kvalitativa analyser” 

visar på hur texterna kan systematiseras utifrån att specifika ord, variabelord, väljs ut och används i 

tabeller där frekvensfördelning och rangordning av dessa redovisas (Watt Boolsen, 2007:109). Sådana 

tabeller hade eventuellt möjliggjort högre reliabilitet då våra tolkningar av intervjupersonernas 

resonemang fått mindre utrymme. Men å andra sidan ansåg vi det mer i linje med vårt syfte samt med 

hänsyn till sugardejtings särart just att tolka vad våra intervjupersoner menade snarare än förgivetta vad 

de menade utifrån vilka ord/begrepp de använde. Att vi följde en semistrukturerad intervjuguide 

bidrog till att inte insinuera eller leda våra intervjupersoner, samtidigt som det gav oss utrymme att 

ställa följdfrågor som uppmuntrade till fördjupade resonemang. Sammantaget ska informationen som 

framkommer ställt i relation till uppfattningarna således inte färgas av författarnas personliga åsikter.  

Representativitet som koncept är vanskligt att uttala sig om i absoluta termer vid en kvalitativ 

intervjustudie varför vi även här får vara transparenta i våra slutsatser och inte tala om definitiva utan 

rimliga antaganden. Däremot har valet av kvalitativ innehållsanalys möjliggjort kvantifiering av vårt 

kvalitativa material (Watt Boolsen, 2007:93). Till skillnad från kvantitativa studier är den explicita 

representativiteten inte fullt lika betydelsefull då en fullständig generalisering inte är målet. Med hänsyn 

till studiens omfattning, vilket måste beskrivas som mindre, bidrar det urval studien tillhandahåller till 

att skapa en förståelse för avsedd forskningsfråga.  

4.6.1 Validitet och reliabilitet 

Validitet förstås som ett kriterium att en verkligen har undersökt det en avsåg undersöka (Thurén, 

2007:26). Det vill säga, hur operationalisering och metodval, syftat att besvara forskningsfrågan 

(Thornberg & Fejes, 2015:258–259). Det kan exemplifieras med att frågorna i intervjuguiden 

genomgående relaterar till syfte och frågeställningar för att analys och resultat ska ha giltighet och 

relevans sett till det en ämnat undersöka (Larsen, 2009:40–41). Allvarliga brister i datainsamling och 

analys, exempelvis stort bortfall vid datainsamlingen eller låg reliabilitet i analysen, är sådant som ger 

en studie låg validitet då resultaten inte kan anses tillräckligt förankrad i det insamlade materialet 

(Thornberg & Fejes, 2015:258–259). 

Mot bakgrund av detta gör vi följande reflektioner avseende studiens validitet. Vi har en tillräckligt 

metodisk analysprocess där vi med pilotanalyser, reliabilitetstester, säkerställer kodningens reliabilitet 

varför vi anser att vi kan argumentera för att de resultat vi presenterar utifrån analysen bör anses valida. 

Vidare är vårt val av metod, semistrukturerade intervjuer, det bästa möjliga sett till risk för bortfall och 
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därmed bristfälligt material då bortfall vid exempelvis kvantitativa enkätstudier är en större risk än vid 

kvalitativa intervjustudier (Larsen, 2009:26–27).  

Utifrån pilotanalyser och reliabilitetstester redovisade (se: Analysprocess) anser vi studiens styrka 

avseende reliabilitet främst vila på dessa (Watt Boolsen, 2007:95). Det faktum att vi är två författare 

till studien möjliggör att vi kan utföra reliabilitetstester samt, genom dialog, ha ett kritiskt 

förhållningssätt till vårt klassificeringssystem tills det justerats till en nivå vi anser godtagbar. Utöver 

detta anser vi det självklart att vi, gentemot läsaren, visar på transparens avseende konstruerandet av 

vårt klassificeringssystem. Genom att argumentera för konstruktionen av klassificeringssystemet visar 

vi på medvetenhet och reflexivitet avseende vår analysprocess vilket även det bör anses stärka studiens 

reliabilitet (Watt Boolsen, 2007:95).  

4.7 Etikdiskussion 
I detta stycke redogörs först hur vi resonerat och agerat utifrån Vetenskapsrådets forskningsetiska 

principer för att sedan avsluta med en diskussion om hur vi tagit ställning till ytterligare etiska dilemman 

vi antingen ställts inför eller förberett oss inför under studiens genomförande.  

4.7.1 Vetenskapsrådets forskningsetiska principer  

Riktlinjerna antagna av vetenskapsrådet syftar till att forskning bedrivs etiskt, samt för att vägleda den 

enskilda forskaren såväl som bereda samförstånd mellan forskare och intervjupersoner. Riktlinjerna 

bygger på fyra huvudprinciper: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet.  

I arbetet med detta examensarbete delgavs intervjupersonerna föregående intervjuerna information 

rörande villkoren för deras deltagande, hur uppgifterna förväntades användas samt information om 

möjligheten att när som helst avbryta sitt deltagande. I förhandsinformationen delgavs 

intervjupersonerna även information om när och var studien skulle publiceras samt ansvariga för 

detsamma (Vetenskapsrådet, 2002:7). I samband med detta inhämtades samtycke från 

intervjupersonerna för att säkerställa frivilligt deltagande samt att intervjupersonen var införstådd med 

den information delgiven genom informationsbrevet (Vetenskapsrådet, 2002:9). Genom delgivning av 

ovanstående information samt undertecknande av samtyckesblanketten avsedd för deltagande i studien 

(Bilaga 4), borde rimligen samtyckes- och informationskravet anses uppfyllt.  

Konfidentialitetskravet innebär i korthet att material insamlat för studien inte riskerar spridas eller 

delges obehöriga, medan nyttjandekravet säkerställer att informationen används till det, och av dem, 

som intervjupersonen samtyckt till. Då vi spelade in intervjuerna informerades alla intervjupersoner 

om lagringen och användningen av det insamlade materialet. Inspelningarna skedde utan 

nätuppkoppling och förflyttades sedan till fristående datalagringsenhet där de fortsatt förvarades under 

tiden för examensarbetet. Inför transkriberingar anonymiserades alla informanter då materialet inte 

längre förvarades fristående (Vetenskapsrådet, 2002:9). Anonymisering av de unga om vilka citat kan 

beröra har skett i två steg där det första steget innehåller det sekretesskrav vilket redan existerar hos 

våra intervjupersoner. Följaktligen har vi valt att stryka vissa specifika karaktärsbeskrivningar vilka inte 

tillför något för att uppnå studiens syfte, samt riskerar att röja identitet på intervjuperson alternativt 

placerad ungdom. För att vidare säkerställa nyttjandekravet raderas alla inspelningar då examensarbetet 

är slutfört (Vetenskapsrådet, 2002:14).  
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4.7.2 Ytterligare etiska aspekter  

Till följd av ett aktivt val att inkludera den verksamhet där en av författarna är verksam uppstod etiska 

överväganden angående huruvida framkommen informationen i intervjuerna på något vis kunde antas 

påverkas. Detta utmynnade i ökade krav på författarens förmåga att förhålla sig objektiv samt saklig i 

eventuell kritik. Alla intervjuer utom en genomförda på verksamheten leddes därför av den andra 

författaren för att inte låta antaganden om verksamheten eller de unga skapa otydligheter eller oavsiktlig 

identifiering. Sammantaget ses kopplingen som en styrka till följd av att densamma motiverar saklighet 

och ökad medvetenhet från författarna. Det ställer även höga krav på underbyggd (och konstruktiv) 

kritik, anonymisering och generellt återberättande. Det faktum att en av författarna inte har någon 

koppling till verksamheten ser vi som en styrka då den sekretessbarriär mellan denne och 

intervjupersonerna kopplade till verksamheten ska förhindra att intervjupersonerna berättar mer än 

sekretesskravet tillåter. Något som annars skulle kunna vara en risk vid intervju i en redan etablerad 

yrkesrelation.  

Under ett par av de genomförda intervjuerna framkom information av känslig karaktär då situationerna 

som beskrevs kunde riskera röja identitet på person eller HVB. För att säkerställa att resultatet vi 

presenterade följde konfidentialitetskravet avsåg vi kontakta ansvarig för verksamheten samt 

intervjuperson för godkännande av citat i studien. Efter förkortande av vissa citat och utelämnande av 

andra, bedömdes ingen risk längre föreligga för identifiering varför åtgärden inte ansågs nödvändig. 

Detta påverkade i slutändan inte det nedan presenterade resultatet i annat än att den information som 

kan ha framgått i ett citat istället har analyserats av författarna eller exemplifieras med andra citat 

innehållande likvärdig information. 

5. RESULTAT 

I nedanstående kapitel redovisas resultat presenterade genom fyra teman. I det första redogörs för 

intervjupersonernas beskrivningar av de placerade unga ställt i relation till den tidigare forskningen. 

Vidare presenteras intervjupersonernas uppfattningar om sugardejting och senare föreställningar om 

sugarbabys. Avslutningsvis redovisar vi vår analys om intervjupersonernas arbetssätt och reflektioner 

avseende preventiva och reaktiva åtgärder för att förhindra och upptäcka sugardejting.  

5.1 De unga placerade som extra sårbara 
Intervjupersonerna beskriver återkommande de placerade unga, och orsak till placering, som en 

komplex problematik rörande kombinationer av funktion, familjesystem, trauma samt bristande 

skolgång och meningsfull fritid. Ingen intervjuperson anger diagnoskrav för placering men många av 

dem menar att unga med NPF är överrepresenterade. De unga kan ha bekräftade NPF-diagnoser, 

vara under utredning eller uppvisa beteende som lett till stark misstanke om underliggande NPF-

diagnos. Samtliga intervjupersoner berör på något sätt att de unga ofta har psykisk ohälsa, vilket kan 

röra sig om ångest, tvång, självskadebeteenden samt allt från nedstämdhet till att innan eller under 

placering uttryckt tankar om suicid. Den psykiska ohälsan, menar exempelvis en intervjuperson, kan 

leda till att de unga inte riktigt tar hand om sig själva och utsätter sig för risker då de inte bryr sig om 

vad som händer dem. Detta stöds av tidigare forskningen rörande att unga som sålt sex online 

rapporterar psykisk ohälsa samt tidigare forskning avseende grooming där unga som träffat de som 

utsatt dem för sexuella övergrepp upprepade gånger, rapporterades ha eller ha haft kontakt med 
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psykiatri (eller socialtjänst) (Jonsson et. Al, 2015, Shannon, 2008). Unga med NPF beskrivs 

återkommande av intervjupersonerna som impulsiva och spännings- eller risksökande vilket i sig 

kräver en hög nivå av uppmärksamhet av vuxna omkring dem. Det framhålls att NPF i olika 

utsträckning begränsar vissa funktioner vilket leder till att de unga riskerar ta snabba, ogenomtänkta 

beslut. Snabba belöningar (både ekonomiska och andra, exempelvis bekräftelse) framhålls flertalet 

gånger som motivatorer till att sugardejta. Då intervjupersonerna anger att ekonomiska incitament är 

olika relevant beroende på den unges (familjs) ekonomiska situation ser vi detta som ett uttryck för 

att klass i sig utgör en ökad risk för sugardejting och att intersektionen klass och funktion utgör en 

dubbel utsatthet. Avseende funktion berättar en intervjuperson om en placerad för att förtydliga 

kraven ställda på vuxna omkring unga med NPF samt påvisa en större sårbarhet.  

“Det är ju hela tiden en risk med henne. [...] Hon är ju så otroligt nyfiken [vår kursivering] på 

livet, vilket är härligt. Men man vet inte om hon ska springa över gatan eller om hon ska, 

vilket håll hon ska dra åt eller om hon ska testa klättra i träd [...] man vet inte, för det går så 

himla fort [...] och hon skiljer ju sig från normalpopulationen på så vis, att det är.. PANG, 

säger det bara, så händer det. Och det är ju en ökad risk, för att utsätta sig för fara.”(IP6) 

Citatet belyser den problembild samtliga intervjupersoner återkommer till. Att barn och unga 

generellt kan behöva hjälp från vuxna för att agera med förståelse för konsekvenser, medan placerade 

unga tenderar ha större behov av detta. Intervjupersonen förtydligar genom att säga att personen 

skiljer sig från normalpopulationen och att just den skillnaden, oförutsägbarheten i beteende, utgör ökad 

risk för att den unge utsätter sig. Beträffande risker är nästan alla intervjupersonerna enade om att en 

risk för de unga i samband med placering är försämrad föräldrakontakt, vilket återspeglas i tidigare 

forskning. I citatet exemplifieras impulsiviteten hos en placerad tjej. Då intervjupersonerna 

genomgående exemplifierar med tjejer avseende sugardejting och/eller sexuellt risksökande beteende 

är det rimligt att, utifrån ett intersektionellt perspektiv, anta att intervjupersonerna upplever 

intersektionen kön/funktion som särskilt sårbar och de unga som återfinns i denna intersektion 

behöver utökat stöd för att inte riskera fara illa.  

 

Utöver beskrivningar om impulsivitet och spännings- och risksökande som kanske främst kan 

härledas till ADHD-diagnos nämns social problematik, att de unga inte har alla “sociala koder” vilket 

medför svårigheter i livet i sociala sammanhang som exempelvis skola samt beskrivs påverka de 

ungas förmåga att avläsa intentioner i andras agerande eller förutse reaktioner. Något som kanske 

snarare för tankarna till en autismspektrumdiagnos (ASD). Även förmågan att förhålla sig kritisk till 

information får stor plats i intervjuerna. På frågor om hur intervjupersonerna tror de unga skulle 

tolka texten presenterat från hemsidan sugardaters.se (Bilaga 5) uttrycker flertalet att de tror att den 

kan komma att tolkas som positiv, detta då de anser att de unga (i synnerhet de med NPF) inte 

förmår “läsa mellan raderna”.  

En intervjuperson beskriver hur sociala svårigheter ofta lett till att de unga gjort bort sig i sociala 

sammanhang vilket lett till utanförskap. Utanförskapet beskriver flera intervjupersoner kan leda till 

destruktiva uppsökningsbeteenden hos de unga för att bli accepterade. Utanförskap bedöms i tidigare 

forskning vara en bidragande faktor till att utsättas för grooming och sex mot ersättning (Christian & 

Roglund, 2016, Palerma & Bogaerts, 2015). Utöver utanförskapet beskriver en av intervjupersonerna 

hur hen anser en avvikande syn på sex och sexualitet som ett resultat av tidigare sexuella övergrepp, 
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en historik som intervjupersonen samtidigt beskriver som förekommande hos de placerade. På 

frågan hur hen skulle beskriva ett “sexuellt risksökande beteende” sas följande:  

 

“‘Jojo, det här är ett bekymmer för många utav dom ungdomar som är här [...] det ser vi 

väldigt ofta, tyvärr. För det mesta är det tjejer, som har en riskbeteende. Dom söker äventyr 

och dom hamnar i umgängen som är riskabla och att dom umgås med människor där vissa 

gränser är bortsuddade. [...] Vi ser även ungdomar som har varit utsatta för sexuella 

övergrepp flera gånger om, som har gjort att deras syn på sexualiteten är väldigt väldigt 

avvikande. Det är dom som är väldigt ofta utsatta för, för att bli utnyttjad av äldre killar och 

människor som är där ute. Vargar som jag kallar dom.’ 

(Intervjuare) ‘Hur skulle du säga att den avviker från någon som inte har blivit utsatt?’ 

‘Ja, avviker för att det finns inte någon, om jag får kalla det, normalitet i den sexuella 

relationen. Den sexuella relationen bygger på att båda två parterna visar ett ömhets... kärlek 

och intresse för varandra. Och sexet är slutändan av det, om man säger så. Eller en bit utav 

det, inte slutet [...] Men för dom är det bara för att vara med i gänget, det är inträdesavgiften 

för att vara i det sociala sammanhanget [...] Dom köper in sin vänskap genom att ha sex med 

flera i det här umgänget.’” (IP3) 

Ovanstående resonemang stämmer överens med tidigare forskning ur flera aspekter. Flertalet av 

författarna till tidigare forskning drar slutsatsen att en kombination av flera faktorer utgör att en 

ungdom befinner sig i riskzon för sugardejting; utanförskap, risksökande beteende, minskad 

försämrad föräldrakontakt alt. bristande anknytning till föräldrar, funktionsnedsättningar samt 

tidigare erfarenhet av våld och/eller sexuella övergrepp (Normand & Sallafranque‐St‐Louis, 2016, 

Socialstyrelsen, 2015, Jonsson et. Al, 2015). Intervjupersonen berättar om en kombination av 

risksökande beteende, tidigare övergrepp och ett utanförskap som ungdomen på ett, destruktivt vis 

försöker komma bort ifrån. Det är värt att notera att intervjupersonen säger att de unga köper vänskap 

genom att ha sex, vilket vi tolkar som ett uttryck för att intervjupersonen menar att den åtråvärda 

handlingsvaran är vänskapen som köps och inte sexet som säljs. Även detta går att härleda till tidigare 

presenterad forskning av Palermo och Bogaerts (2015) som menar att sex mot ersättning i en NPF-

kontext inte främst grundas i pengar, närhet eller sex utan snarare en väg bort från utanförskap.  

Slutligen anser vi det rimligt att, utifrån resultatet, dra slutsatsen att våra intervjupersoner essentiellt 

beskriver de placerade unga som bärare av samma problematik som de unga som, i tidigare 

forskning, målas upp som extra sårbara för sugardejting. Tjejer anses avsevärt mer sårbara än killar 

samt att den sårbarheten förstärkt genom funktion och/eller klass.  

5.2 HVB-anställda om sugardejting 
Unga placerade på HVB befinner sig enligt tidigare forskning i ökad risk för att använda sex mot 

ersättning, vilket kan inkludera sugardejting (Socialstyrelsen, 2015). Intervjupersonerna beskriver 

riskfaktorer som impulsivitet, erfarenheter av övergrepp och nedsatt konsekvenstänk. Placerade unga 

bor inte på heltid med sina vårdnadshavare, och har inte sällan erfarit utanförskap, vilket beskrivs 

som ytterligare element för ett risktagande onlinebeteende (Jonsson et. Al, 2015). Hur de anställda 

vid HVB förstår och uppfattar sugardejting kan därför vara avgörande för hur fenomenet 

riskbedöms samt uppmärksammas.  
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5.2.1 Tankar om sugardejting som fenomen 

Inför intervjuerna ställdes inga krav på förkunskap avseende sugardejting, vilket återspeglas i 

intervjupersonernas utsagor. Flertalet av intervjupersonerna mötte begreppet ”sugardejting” för 

första eller andra gången vid intervjutillfället, något som bidrog till ett samtal där vi som författare 

presenterade olika delar av tidigare forskning och viss del av mediabevakning för att tillsammans med 

intervjupersonen resonera kring begreppets innebörd. Bredden i uppfattningar avseende detta samt 

tidigare för intervjupersonen känd information, vanligen från media, kan antas återspegla en 

genomsnittlig förförståelse för ämnet. Sugardejting beskrivs nedan fritt utifrån en av våra 

intervjupersoners förkunskaper: 

”Ja, det är eh, inte mitt heh, expertområde men som jag förstått det så handlar det om att… 

eh... det är en relation, där den ena parten då har nån typ av tillgångar som delvis då kan 

liksom ges eller delas med den andra och att… det är som en del av relationen att, att dom 

här liksom tillgångarna kanske gör att den här relationen ens finns till eller kan vara en 

bidragande orsak till att den ens finns till” (IP1) 

Intervjupersonen ovan har fått sin kunskap om sugardejting från media. Ovan nämns ordet relation 

vid ett flertal tillfällen, dock utan att det vidare definieras vare sig romantiskt eller affärsmässigt vilket 

återspeglar sajternas egna konstruktion. I de fall då intervjupersonen inte är bekant med begreppets 

betydelse har information från hemsidan sugardejters.se (Bilaga 5) lästs upp för att ge en inblick i vad 

som möter den som besöker sajten. I relation till detta uttrycks tankar om vad som är möjligt att 

likställa sugardejting med, exempelvis prostitution. En intervjuperson frågar direkt huruvida det är 

eskort. Genom detta modifierar intervjupersonerna deras redan existerande verklighet för att rymma 

ett nytt sammanhang de ställs inför (Jorgensen & Philips, 2000:11–12). I informationen på hemsidans 

understryks att köp av sexuella tjänster, eller byten likställt med detta, är förbjudet på sajten. Att 

förfarandet inte är olagligt nämns flertalet gånger ställt i relation till hemsidans definition av vad 

sugardejting är. Flera intervjupersoner nämner just likheten med andra olagliga företeelser och 

motsätter sig således hemsidans konstruktion av sugardejting: 

”ah jag  blir bara full i skratt… att man liksom kan… med andra ord beskriva nån slags 

liksom hallick-verksamhet på nåt vis liksom” (IP6) 

“tror jag inte ett dugg på om jag säger ärligt, för man kan inte säga att det handlar om sex 

eftersom att det är kriminaliserat att köpa sex, så det är bara en skenbild av verksamheten, jag 

tycker att det är jättefarligt” (IP2) 

För en bredare förståelse av hur intervjupersonerna resonerar och uppfattar begreppet presenterades 

delar av tidigare forskning vilken i flera fall bygger på samtal med sugarbabys. Däribland 

presenterades exempel på hur sugarbabys tar avstånd från liknelsen till prostitution och eskort, och 

istället framhåller ömsesidiga relationer där båda parter på förhand är överens om att den andre vill 

och kan ge något de själva inte har, vilket de båda då tjänar på (Nayar, K. I. 2017, Dalay, S., 2017). 

Reaktionerna vid presentationen av detta skilde sig åt bland intervjupersonerna då några fasthöll att 

det, oavsett vad sugarbabyn säger, är prostitution även om det uppfattas annorlunda av de 

inblandade. Samtidigt som några intervjupersoner resonerade kring en möjlig skala när det kan 

betraktas som en relation istället för prostitution 
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”det finns nån sorts gräns där det lätt kan passeras och kännas fel då för att det liksom är så 

tydligt upplagt att den ena parten ska få massa saker för att relationen ska fortgå på nåt sätt” 

(IP1) 

”alltså om den största drivkraften [vår kursivering] är för att den vill ha sex, och inte för att 

den ska få en klänning eller vad vet jag, eh då tycker jag att då börjar det bli mer en relation” 

(IP4) 

I ovanstående exempel framhålls att målet med relationen bör vara eller innehålla något mer än det 

utbyte som sugardejting-relationer innebär. Att intervjupersonerna resonerar kring möjliga gråzoner 

och vanliga relationer kan bero på att ny information ännu inte ses som självklar, varför nya liknelser 

uppstår efter att ytterligare information presenteras. Detta även om alla intervjupersoner uttrycker 

någon typ av fara eller risk med sugardejting. Bland annat framhålls att det är omöjligt att säga vid 

vilket tillfälle i ett arrangemang som sugardejting något farligt kan hända, att det inte är möjligt för 

alla att förstå den underliggande texten på sajterna samt att det bör ifrågasättas varför en äldre man 

möjligen skulle ha ett intresse av att köpa saker till en främmande ungdom i utbyte av endast sällskap 

- ett resonemang som även polisen för då de benämner sugardejting som prostitution 

(Polismyndigheten, 2017). 

5.2.2 Frivillighet i sugardejting 

Intervjupersonerna delges senare i intervjutillfället den definition vi författare skapat genom att 

studera tidigare forskning, för att undersöka hur intervjupersonerna positionerar sig i relation till 

densamma. Definitionen formulerad av författarna lyder: 

“Sugardejting är något unga, av egenuppfattad frivillighet, utövar. Med hänsyn till asymmetri 

avseende förutsättningar, löper de sedan risk att tvingas eller groomas till att utföra mer än de 

tänkt och i förlängningen utsättas för sexuella övergrepp” 

Många av intervjupersonerna har, som tidigare anförts, begränsad tidigare kunskap om ämnet, varför 

reaktionerna följande presentationen av definieringen föga förvånande i stort var medhållande. 

Anledningen kan antas till stor del följa det spår att samtliga har informerats om tidigare forskning 

samt hur vi som författare till studien har undersökt möjliga definitioner i annat material, varför de 

just därför i förlängningen anser att vi besitter större kunskap i ämnet än de själva. Flera av 

intervjupersonerna reagerade på formuleringen ”egenuppfattad frivillighet”, vilket är möjligt att 

skönjas i uttryck om att det är möjligt att ungdomar som ägnar sig åt sugardejting inte alltid tänker att 

det är något fel, alternativt att förfarandet sker impulsivt. Likväl uppmärksammades uttrycket om att 

”utföra mer än de tänkt”. En intervjuperson uttryckte att det var så hen tänkt, medan en annan 

uppger att hen tänkt att ungdomarna var medvetna om förutsättningarna. Det senare uttalandet 

motsäger tidigare oro för att ungdomarna inte ser bakomliggande innebörd i texten på sugardaters.se. 

Plötsligt anses den unge ska ha genomskådat textens innebörd och genom detta också förstå dess 

förutsättningar. Genom dessa diskussioner framkommer spontana jämförelser från tidigare 

erfarenheter som då inte sammankopplats till sugardejting. 

” det har ju till och med funnits så att jag vet dom liksom… “ah men han ger mig en massa 

saker eller hon ger mig en massa saker så då kan väl jag ställa upp på det här” (IP4) 
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”hennes sätt att tjäna cigaretter och så, det var att va ute på byn... i den orten hon var då då… 

och fick betalt via cigaretter” (IP6) 

”så träffade vi några prostituerade… [under en utbildning] men alltså, det [sugardejting] 

liknar väldigt mycket det fast bara i annan form” (IP2) 

Utvecklingen under denna del av intervjuerna kan beskrivas som intressant. Från att 

intervjupersonerna upplevde en mycket begränsad kunskap i frågan till att själva identifiera tillfällen 

där liknande situationer uppstått. Vi tolkar detta som att samtalen om sugardejting under 

intervjutillfällena kan antas ha bidragit till en möjlighet att relatera till tidigare upplevda erfarenheter, 

vilka kan tänkas göra begreppet mer begripligt, från abstrakt till konkret (Berger & Luckmann, 

1966:179).  

Vi vill understryka att följden av att inte kunna definiera eller förklara begreppet sugardejting inte 

innebär att intervjupersonerna förbisett fenomenets problematik. Tvärtemot framstår det som att 

mekanismerna i sugardejting är sådana intervjupersonerna har god kunskap om. Förpackningen är ny 

och kännedom om begreppets betydelse är relevant, om inte avgörande, för att kunna samtala om 

sugardejting i sin yrkesroll. Detta till trots upplever vi en stabil kunskapsnivå där vi möjligen bidrar 

med att belysa en ny variant av ett fenomen, samt att kunskap om detta nya tillvägagångssätt väcker 

tankar om tidigare erfarenheter. Just den nya förpackningen likställs med nätdroghandel av en 

intervjuperson, där likheterna i att hitta nya vägar för att marknadsföra en produkt inte är nytt och 

kan tänkas föränderligt: 

“Det är precis som droger, nätdroger. Man hinner inte kriminalisera, dom bara packar om 

och skickar och den är godkänd … när ni berättade vad det var så kände jag väldig liknelse 

med det här med droger… man byter lite substanser och kemiska droger så är dom 

godkända” (IP2) 

Då det under intervjuerna framkommit tidigare erfarenheter avseende sex mot ersättning hos 

placerade unga, samt då intervjupersonerna uttrycker stora risker med fenomenet är det av vikt att 

förstå vilka föreställningar som finns hos personal om vem sugarbabyn är.  

5.3 HVB-anställda om sugarbabys  

I intervjuerna undersöktes möjligheten till att ha en sexuell relation, med sig själv och andra, under 

placering på HVB. I samtliga fall påpekade intervjupersonerna att de placerade unga alltid har rätt till 

en stängd dörr likväl som de är fria att lämna verksamheten. Vid tillfällen då den unge befinner sig i 

en relation med någon som inte är placerad på samma HVB uppger samtlig personal att det 

möjliggörs för att den relationen, och sexuallivet, ska kunna fortgå såsom innan placering. 

Avseende möjlighet till en ”normal sexuell utveckling” fanns förhoppningar hos personalen att de 

unga känner sig fria i att utforska sig själva och sin sexualitet, bakom stängda dörrar, under 

placeringen. Situationen att bo på HVB framhålls ändock som en faktor som kan vara begränsande i 

en sexuell utveckling.  
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5.3.1 Ett sexuellt risksökande beteende 

”Normal sexuell utveckling” som berörs i stycket ovan, har använts som ett relativt fritt begrepp 

varför vi även via intervjuguiden sökte en subjektiv definition på ett ”sexuellt risksökande beteende”. 

Det vill säga, en sexuell yttring som bekymrar eller oroar personalen utifrån att de identifierar risker 

med utövandet. Identifierade faktorer i intervjuerna är bland andra flera utbytbara sexuella partners, 

sex mot sin vilja, sexuella tjänster för tillhörighet och sex som självskadebeteende. Genomgående 

benämns tjejer, utan att kön efterfrågas. Huruvida detta beror på tidigare erfarenheter som berört 

tjejer eller antaganden om en specifik utsatt grupp är inte möjligt att utröna. Däremot beskrivs 

sexuellt risksökande beteende i absolut största grad återfinnas hos tjejer. Att som tjej ha flera 

sexpartners framstår för några av våra intervjupersoner som ett varningstecken. Att dessa tjejer kan 

befinna sig i situationer där det finns risk att utsättas för sexuella övergrepp härleds exempelvis till 

dålig självkänsla, (osunda) bekräftelsebehov eller bristande kognitiva förmågor, vilket stämmer 

överens med vår tidigare intersektionella analys att tjejers generella utsatthet förstärks genom 

funktion (se: unga placerade som extra sårbara). I denna situation återkommer funderingar kring 

huruvida den unga själv upplever agerandet som problematiskt, om de själva upplever att de utsätts: 

”Dom kanske inte alls tycker att det är så allvarligt... jag... det är ett hårdare klimat. Ett 

samhälle som är annorlunda än en annan växte upp med” (IP5) 

Ovan konstruerar vår intervjuperson en skiljelinje mellan hur normer kring sex och sexualiteter, har 

förändrats över tid enligt hens uppfattning. Klimatet idag som beskrivs som hårdare framstår nästan 

som ett klimat där sex mot ersättning är normaliserat för unga, något som inte stämmer med hens 

egna subjektiva verklighet. Socialkonstruktionistiskt är det naturligt att verkligheten är en 

konstruktion kontextuellt präglad av tid och kultur (Payne, 2008:328). Intervjupersonen framstår 

anstränga sig för att förstå den verklighet hen inte har socialiserats in i, och förklarar detta genom att 

samhällsklimatet ändrats - varför det inte är konstigt att hen och de unga inte delar samma bild av 

verkligheten (Berger & Luckmann, 1966:172).  

Identifierade risker hos killar bygger nästan uteslutande på erfarenheter. Vid ett tillfälle nämns att det 

förekommer att killar fotograferat sig själva på sätt som kan anses olämpliga, varvid intervjupersonen 

vill minnas att kollegor hanterat detta genom samtal där utsatthet nämns. Det andra exemplet är ett 

tillfälle då en ung kille deltagit i en gruppvåldtäkt. Detta härleds dock till annat än sexuellt beteende, i 

samtalet framkommer att ungdomen uppgett att han skulle misshandlas i det fall han inte deltog i 

våldtäkten. Intervjupersonen själv ifrågasätter mansrollen som den unge tvingats in i men härleder 

även själva riskbeteendet till något annat än av sexuell natur.  

”jag tror att… hans risk i det här det var ju dels att röka på, supa, ta tramadol och va i den 

här gäng... liksom den här jävla… machokultur-grejen där liksom… för han var det en jävla 

risk [vår kursivering] kan man säga” (IP6) 

Ovan framstår risken inte finnas hos killen, utan problematiken belyses utifrån utomstående faktorer. 

Ur citatet står det inte möjligt att läsa att den unges sexuella beteende är risksökande - snarare att 

omständigheterna skapade en riskfylld situation. I motsats till tidigare erfarenheter av tjejer med 

sexuellt risksökande beteende som, på grund av det, försätts eller söker sig till sexuella risksituationer. 

I ovanstående citat anses den omgivande machokulturen, ett konstruerat manligt ideal, vara orsaken. 
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När intervjupersoner pratar om tjejer nämns däremot inget konstruerat (skadligt) kvinnoideal utan 

snarare inneboende sårbarheter eller tidigare trauman. Detta kan tyda på olika konstruerade bilder av 

tjejers respektive killars sexuella beteenden och normer. Tjejer anses oftare ha ett sexuellt risksökande 

beteende medan killar anses hamna i risksituationer som kan vara sexuella, men att det sexuella blir en 

sekundär konsekvens jämte den primära risken (här: droger). När det är tjejer som befinner sig i 

risksituationerna utgår analysen från personen (snarare än omständigheterna).  

Ytterligare resonemang som förs är att unga användare av sugardejting försöker kompensera för en 

frånvarande del i sitt liv. Flera intervjupersoner nämner att de unga kan söka en fadersgestalt, 

modersgestalt eller annan ”trygg vuxen”, ett tema som återfinns tydligt i forskning avseende 

grooming (jfr. Shannon, 2008). När det gäller motparten, sugarmamas/sugardaddys, ifrågasätts 

autenciteten i avsikten genomgående. Detta belyses genom påståenden som innehåller frågor om 

logik, vad målet för den äldre kan tänkas vara då sugardejting inte skulle likställas med prostitution. 

Flera intervjupersoner oroar sig för maktobalans, framför allt i relation till pengar. En intervjuperson 

uttrycker att den som står för kostnaderna äger konceptet, varför den yngre utnyttjas. Vidare 

framförs resonemang avseende bakomliggande faktorer till att unga sugardejtar. Förslag på 

anledningar beskrivs i stor variation, från möjlighet till att få ett nytt klädesplagg, till att finansiera ett 

missbruk och avslutningsvis en inre längtan efter något som måste kompenseras i den ungas liv.  

5.3.2 Den unga utsatta tjejen  

Många av intervjupersonerna exemplifierade med unga tjejer, den grupp som enligt tidigare forskning 

är starkt överrepresenterade (90%) i fall av grooming (Shannon, 2008). Specifik ålder benämndes inte 

utöver att de antas vara “unga” varför det är rimligt att det inbegriper den åldersgrupp 

intervjupersonerna möter på sin arbetsplats. I sexton av sjutton fall (där kön angavs) avseende 

tidigare erfarenheter av sugardejting eller hypotetiska resonemang illustreras detta med tjejer. I 

samtliga fall då intervjupersoner berörde killar ställdes dessa i relation till tjejer, det vill säga avsteg i 

relation till normen. Exempelvis i form av uttryck som “även killar kan sugardejta och utsättas på 

internet”. Sexualitetsmässigt fokuserade intervjupersonerna på heteronormativa sexuella, eller övriga, 

förbindelser. Detta uppvisar en normativ bild av den unga utsatta tjejen - samtidigt som 

Socialstyrelsen (2015) konstaterar att unga män är överrepresenterade avseende sex mot ersättning 

(självrapporterat i undersökning). 

Som tidigare nämnt uppger flera att den unga inte nödvändigtvis ser förfarandet som något 

problematiskt varför det inte kan antas att de unga upplever att det är något de behöver dölja. De 

unga läser inte fenomenet som något likställt med prostitution, möjligen inte ens i det fall då sexuellt 

utbyte krävs. 

“...för att jag kan tänka att många av dom här ungdomarna, dom ändå, dom bryr sig inte så 

himla mycket vad omgivningen vet och förstår och tycker och tänker […] kanske berättar då 

om att ah jag gjorde det här och det här och det här liksom, och bryr sig inte så mycket” 

(IP1) 

“Dom här ungdomarna” refererar till de placerade unga. Genom citatet är det möjligt att utläsa en 

ökad risk för utsatthet hos just denna grupp, främst i intersektionen tjej och funktion. Unga tjejer 

med NPF förstår eller bryr sig inte varför risken att utsättas framstår som högre. Generellt är det 
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möjligt att utläsa en relativt genomgående argumentation att de unga i någon utsträckning riskerar att 

relativisera den utsatthet som våra intervjupersoner är överens om att de befinner sig i. Även i de fall 

då den unge själv kan antas uppge att byten innehållande sexuella tjänster har förekommit, resonerar 

våra intervjupersoner kring att den unge inte skulle komma att se detta som något allvarligt och 

således inget övergrepp. Personal som erfarit något de själva likställt med sugardejting uttrycker 

liknande tankar kring ungdomarnas resonemang. Detta även om de själva stött på det i sammanhang 

där de benämnt det som att ungdomen befann sig i ett självskadebeteende eller någon typ av 

utsatthet.  

I tidigare forskning med fokus på amerikanska studenter anges ekonomiska incitament som främsta 

anledning till sugardejting (Mixon, F. G. 2019, Dalay, S., 2017). Vissa av våra intervjupersoner 

berörde detta, även om snabba belöningar framhölls i kontext av funktion snarare än ekonomiskt 

behov. Ungdomar med NPF beskrivs söka just snabba belöningar, vilket antas inkludera ekonomiska 

såväl som känslomässiga sådana. Sammantaget framstår bilden av sugarbabyn som en ung tjej vilken 

bär karaktärsdrag liknande NPF varför hon genom detta inte förstår riskerna med sugardejting, utan 

snarare kan tänkas se förfarandet som lockande och enkelt. Kanske för att hon inte förmår 

genomskåda texten hon möts av på hemsidan.  

Vår förförståelse var att det skulle vara möjligt att våra intervjupersoner gav uttryck för en 

kombination av kategorier som tillsammans skulle bilda utsatthet. Denna intersektionella komplexitet 

bekräftades sedermera då intervjupersonerna framhöll bilden av tjejer överlag som mer utsatta än 

killar samt att NPF på egen hand ansågs utgöra utsatthet. Klasstillhörighet och som konsekvens av 

det - behov av pengar - ansågs vara ett incitament till sugardejting varför vi tolkade (arbetar)klass 

som en kategori som de per se ansåg utgöra en potentiell riskgrupp för sugardejting. Alla tre 

kategorier ansågs, av intervjupersonerna, var för sig innebära förhöjda risker i relation till 

sugardejting varför vi, med hjälp av intersektionell analys, menar att tillhörandet till två eller tre 

kategorier möjligen då av intervjupersonerna kan anses som en dubbel- eller tredubbel utsatthet för 

sugardejting.  

Då placerade unga inte sällan uppvisar symptom av NPF är det troligt att dessa uppvisar ett minskat 

konsekvenstänk, ökad impulsivitet samt kan antas tidvis identifiera sig med känslor av utanförskap. 

Vår konklusion är därför att det kan vara så att gruppen i sig uppvisar ökade sammantagna risker för 

att utnyttjas i sugardejting och liknande sammanhang. Då samtliga intervjupersonerna sorterat 

begreppet och förfarandet sugardejting att likna andra konstellationer för vilka de uttrycker oro för 

framstår det som rimligt att HVB bör arbeta systematiskt med att identifiera faktorer genom vilka 

sugardejting kan upptäckas och förebyggas.  

5.4 HVB-anställda om preventiva och reaktiva åtgärder  
Generellt beskriver alla intervjupersonerna avvägningen mellan att respektera den unges integritet 

och att skydda den unge. De beskriver allesammans en svår, stundtals jobbig, balansgång men att 

integriteten för den unge och frivillighetsaspekten med behandlingen, samt deras mycket begränsade 

lagstöd för att kontrollera och begränsa de ungas fritid, oftast överordnas eventuella risker. Samtliga 

vittnar om det problematiska i att inte ha någon, alternativt inte tillräcklig, insyn i de ungas agerande 

på internet. Intervjupersonerna uppgav att då en stor del av livet utspelar sig på internet, är balansen 

mot integriteten där särskilt svår. Internet beskrivs som en del av livet och något som måste kunna 
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hanteras varför det är bättre för den unge att få verktyg att hantera internet på ett bra sätt än att 

förbjuda den unge från att använda det. Ramverket och samarbetet runt den unge, god kontakt med 

vårdnadshavare tillsammans med tätheten i bemanning för att möjliggöra observation, är enligt 

intervjupersonerna det handlingsutrymme de har för att minimera risker utanför HVB. Samtliga 

intervjupersoner uttrycker emellertid stor förståelse för att detta stundtals är otillräckligt. En 

intervjuperson beskriver svårigheten:  

“Vi har ju som sagt väldigt tätt samarbete med föräldrarna [...] vi vill ju gärna veta vilka dom 

umgås med och går då via föräldrarna [...] ‘idag vill Kalle träffa Jakob, vet du vem Jakob är?’ 

‘Ja, det vet jag, han.. dom har känt varandra länge och dom brukar spela dator’ [...] Att man 

liksom försöker å gå via föräldrarna som kanske känner till umgänget på ett annat sätt. Sen så 

finns det ju ingen garantier för att Kalle stannar hos Jakob egentligen.”(IP4) 

Samtliga intervjupersoner visar en positiv inställning till de ungas möjlighet att ha relationer utanför 

HVB, bland annat för att en placering inte ska innebära ett avbrott i den sexuella 

normalutvecklingen. I samtal om möjlighet till en sexuell relation med sig själva är samtliga 

intervjupersoner positivt inställda. De visar dels på förståelse för att de unga är i en period i livet där 

utforskandet av sig själva är central samt en stor respekt för deras privatliv under placeringen. Enligt 

vår uppfattning uppvisar intervjupersonerna en progressiv syn på de ungas sexualitet, bland annat 

genom följande:  

“Vi har ju massvis av saker här som [personal] har delat ut till ungdomarna. Kondomer och 

olika saker som de kanske inte känner till... som är både för njutning och skydd så att man 

inte bara pratar om skydd utan att man faktiskt kan njuta i det” (IP2)  

“Jag tycker att det är jätteviktigt att dom får ha stängd dörr liksom, att dom får vara privata… 

att dom utforskar sig själva.” (IP6)  

Citaten ovan bekräftar producerandet av en verklighet där sexualitet är närvarande och viktigt. 

Genom att på detta sätt implicit förmedla en positiv syn på sexualitet visar personalen för de unga att 

sexualiteten är närvarande och därför också tas för given. Sammantaget anser vi intervjupersonerna 

visa på lyhördhet inför tonårens sexuellt utforskande natur, respekt för den privata sfären och högt 

uppställda krav på att de unga ska ha möjlighet till sexuell normalutveckling. Detta kan i sin tur 

möjliggöra för den normöverföring Berger och Luckmann beskriver där en verklighet inte bara 

förmedlas och befästs genom samtal utan även genom agerande (1966:178). Implicita samtal och 

positiv uppmuntran till ett hälsosamt sexualliv kan dock inte antas avgöra möjligheten till att 

upptäcka sugardejting, utan snarare fungera som en preventiv åtgärd. För upptäckt krävs att ämnet 

berörs mer direkt. Våra intervjupersoner rapporterade att ingen direkt koppling till ämnet sker, till 

största del består arbetet av samtal där de unga förhoppningsvis känner sig trygga med att berätta om 

de mår dåligt eller “gjort något dumt” i kombination med observation från personal. Således finns 

inga implementerade verktyg specifikt för att konstatera ökad utsatthet för sugardejting.  

5.4.1 Att upptäcka sugardejting  

Hur intervjupersonerna anser att sugardejting kan upptäckas kan delas upp i två teman, genom 

observation och genom samtal. För att upptäcka sugardejting genom observation exemplifierar 

intervjupersonerna materiella ting exempelvis nya kläder eller saker som verkar orimligt ställt i 
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relation till deras insyn i den unges tillgång till pengar. En intervjuperson förklarar att hen, vid 

följande scenario, skulle kontakta socialtjänsten utifrån sin oro:  

 

“Misstänker vi vissa, vissa saker som inte stämmer, utifrån den kännedom som vi 

skapat oss under resans gång kring familjen, kring ekonomiska förutsättningar, som ungdomen 

har. Hur kommer det sig att den här ungdomen har dom här kläderna? [...] … det har varit då 

även killar som vi har haft dom här misstankarna att det är någon osund relation som den här 

ungdomen har. Men för det mesta är det tjejer.”(IP3) 

Intersektionen klass och tjej förekommer återigen. Inte för att intervjupersonen explicit anger ett 

ekonomiskt behov som orsak till sugardejtandet utan klass impliceras snarare genom att 

frågeställning väcks till följd av nya kläder, underförstått att det är något avvikande ställt i relation till 

individens (familjens) ekonomi. Nya kläder och saker nämner så gott som alla intervjupersoner som 

möjlig indikator. Två nämner även att situationer där den unge skjutsas till och från HVB av en, för 

personal (och vårdnadshavare) okänd person skulle vara alarmerande, samt att personal ser den unge 

med en betydligt äldre person som personalen inte har kännedom om tillhör den unges nätverk. En 

kombination av nya kläder eller saker och rykten om att den unge skulle träffa äldre (män) anger en 

intervjuperson som en tydlig indikator, även om intervjupersonen också säger att sugardejting inte är 

ett förstahandsalternativ gällande misstankar. Misstanke om att de unga stulit eller bytt åt sig nya 

plagg är vanligare samtidigt som den tidigare kännedomen om den unga avgör vad som misstänks 

först. Beskrivningen att tidigare vetskap om den unga kan påverka bedömningen är, enligt oss, 

intressant ut ett socialkonstruktionistiskt perspektiv. Varje ung vid HVB för med sig en nedskriven 

historia, exempelvis utredning från socialtjänsten. En historik där författarens uppfattningar, 

beskrivningar och implikationer genom exempelvis ordval allesammans målar en bild av den unga. 

Om den historien sedan används för att göra framtida bedömningar är det rimligt att, utifrån ett 

socialkonstruktionistiskt perspektiv, anta att bedömningen huruvida det rör sig om sugardejting eller 

ej stöds av om den unga tidigare bedömts ha ett sexuellt risksökande- eller annat normbrytande 

beteende. Detta då bilden av den unge konstant subjektivt konstrueras av andra som sedan kan 

reproduceras vid nästa instans. 

Utöver förekomst av nya materiella ting resonerar flera intervjupersoner att sugardejting skulle vara 

möjligt att upptäcka genom (dåligt) mående. Underförstått att de unga skulle må dåligt och 

förutsättningen för att upptäcka det kräver en hög bemanning. En intervjuperson framhåller även att 

detta kan vara nödvändigt för upptäckten:  

“Märker du på måendet, att det blir sämre… Man börjar liksom rota i det lite och ba alltså 

‘varför mår dom sämre?’ [...] Men om dom är nöjda och glada men har en ny jacka då kanske 

det är svårt att upptäcka”(IP4) 

Några intervjupersoner nämnde även att sugardejting kan upptäckas genom att de unga uppvisar 

tecken på att de utsatts för våld, exempelvis blåmärken, eller genom graviditet. Något som i sin tur 

indikerar att intervjupersonerna dels ser sugardejting som riskfyllt utifrån att sugarbabys riskerar att 

utsättas för våld och dels föreställningar om att sugarbabyn är en tjej, med möjlighet att bli gravid. 

Andra sätt intervjupersonerna identifierade som möjligt att upptäcka sugardejting är genom trygga 

relationer mellan de unga och personalen och därigenom samtal. Många återkommer till att de unga 
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måste känna trygghet i relationen för att våga berätta samt att det är personalens uppgift att vinna det 

förtroendet genom relationsarbete. En intervjuperson berättar om en tidigare erfarenhet:  

“... det ringdes väldigt ofta på hennes telefon och hon gick iväg och var lite uppstressad då. 

Sen avvek hon vid något tillfälle och kom tillbaks då och hade någon blåtira [...] till slut kände 

tillit och förtroende så hon berättade att hon hade hamnat i kläm, hon hade hamnat i klorna 

på några män som bokade upp henne och… och hon var väldigt utsatt då.”(IP5) 

Intervjupersonen framhåller att den unga till slut berättat för personal om hennes situation. Något som 

genom Berger och Luckmann kan tolkas som ett resultat av en verklighetsförmedling om ett öppet 

samtalsklimat, där en faktiskt kan berätta, har förmedlats återkommande både explicit och implicit. I 

samband med ovanstående citat framhåller intervjupersonen att hen ofta samtalar med de unga 

(tjejerna) om respekt för den egna kroppen, gränssättning, vad som är okej och inte okej beteende från 

andra i en sexuell kontext. Detta kan, från ett socialkonstruktionistiskt perspektiv, rimligen påverkat 

den unga även vad det gäller normförmedlandet avseende sexuella relationer och kroppslig integritet 

(Berger & Luckmann, 1966:178).  

En av intervjupersonerna delar med sig av sina tankegångar kring vad som skulle kunna göras i 

framtiden för att upptäcka sugardejting:  

“Jag tror att det skulle kunna missas i dom här strukturerade intervjuerna [...] tror inte det 

finns med som en så tydlig fråga, ehm, lite osäker på om det finns nån fråga liksom om man 

har liksom tagit betalt eller fått nånting i utbyte mot sex. Jag tror att det finns en sån fråga, 

men det är ju mer, det kan inte.. det kanske inte ringar in sugardejting. [...] Man kanske skulle 

ha det som ett tillägg, att man faktiskt frågar om det specifikt [...] fråga lite om det här med 

relationer och vilka du träffar, och varför och sådär.”(IP1) 

Intervjupersonen resonerar här att, utifrån sugardejtings särart, kan de formulär som för närvarande 

används exempelvis vid inskrivningsperioden på HVB riskera missa sugardejting. Detta då de unga 

som sugardejtat eventuellt inte känner igen sig i beskrivningen (även då deras erfarenhet är att 

likställa med sugardejting) och därför svarar nej varför deras utsatthet därmed riskeras missas vid 

tillfället.  

Sammantaget märktes bland intervjupersonerna att deras orosnivå avseende sugardejting höjdes 

medan intervjun fortlöpte. Många efterfrågade mer kunskap, bland annat genom att berätta att 

sugardejting inte förekommit under utbildningsdagar. Avslutningsvis identifierade nästintill alla 

intervjupersoner att samtal med de unga om vad som är okej och inte i relationer (med eller utan sex) 

behövs fortlöpande.  

5.4.2 Samtalen med de unga 

Ingen av intervjupersonerna beskriver att deras enhet arbetar systematiskt med vare sig informella 

eller formella samtal rörande relationer, sex- och samlevnad. Det ska dock nämnas att båda enheter 

beskrivs ha haft formella samtal, dock inte systematiskt. Samtliga intervjupersoner uttrycker en 

öppenhet och tillgänglighet i fall då unga skulle prata med dem om sånt som rör sex och relationer, 

vilket bör ses som positivt. Däremot var det ingen av intervjupersonerna som gav uttryck för att de i 

någon vidare utsträckning initierade samtal om sex och relationer, annat än vid misstanke eller oro att 
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de unga farit eller riskerar fara illa, vilket å andra sidan kan ses som problematiskt. Detta då det 

vittnar om en tung börda på den unge att själv initiera samtal. Det i sig skulle kunna tolkas som att 

intervjupersonerna, även om de positiva ordalag diskuterar de ungas sexuella utveckling, inte ser de 

ungas sexualitet och deras relationer som en lika självklar del av deras person som exempelvis 

fritidsaktiviteter och skola. Utöver det anser vi det föreligga en risk att samtalen, när de sker på basis 

av behov, blir mer av reaktiv än proaktiv natur. Alltså, att samtalen äger rum i samband med att 

något negativt inträffat eller att samtalen behandlar potentiellt negativa följder och därmed har 

mindre fokus på det proaktiva; hur sex och relationer blir roligt, skönt, säkert och respektfullt för alla 

inblandade. En intervjuperson berättar exempelvis om hur hen pratat med en ungdom då hon haft 

porr på sin telefon och sökt uppmärksamhet för det. Intervjupersonen uttrycker att de flesta unga i 

någon utsträckning tittar på porr, men att hen inte samtalat med någon annan av ungdomarna om 

detsamma, vilket möjligen även det kan ses som ett uttryck för att samtalen sker reaktivt. 

 

Vid frågor om intervjupersonernas nuvarande kunskapsnivå avseende sugardejting kontra behov av 

detsamma svarar samtliga att kunskapsnivån är låg och förbättringsmöjligheterna stora. Majoriteten 

av intervjupersonerna tror deras kollegor har mer kunskap i ämnet än dem. En intervjuperson 

berättar att de i deras arbetsgrupp, i samband med förekomst av sugardejting, pratat specifikt om 

sugardejting och att kunskap förmedlades inom gruppen vid just det tillfället. En annan 

intervjuperson påtalar återkommande under intervjun behovet att fortlöpande prata med de unga om 

sex och relationer exempelvis genom att föras in i den checklista som används vid veckovisa samtal. 

En intervjuperson resonerar på följande vis:  

“Vi som föräldrar eller dom vuxna omkring barnet [...] vi för över våra liksom gränser, 

värderingar och föreställningar om saker och ting under barnens uppväxt. Det är inte så att vi 

sitter med barn och säger att ‘Nu idag har vi en läxa för livet’ [...] ‘Nu ska vi en timme prata 

om livet’. Utan att det är som vi lever dagligen. I köket, i vardagsrummet, hur vi ser på saker 

och ting, hur vi tittar på tv och reflekterar och har dialog kring det. Det är det som gör att vi 

flyttar värderingar och föreställningar om saker till barnet som är i vår närhet”(IP3) 

En beskrivning av den gamla klichén ”barn gör inte som vuxna säger, barn gör som vuxna gör” 

vilket återspeglar Luckmann och Bergers (1966:178) tankar om socialkonstruktionism och hur 

subjektiva verkligheter reproduceras i interaktion med andra på flera vis. Dels resonerar 

intervjupersonen att det inte räcker med sällan förekommande samtal för att, från ett vuxet 

perspektiv, förmedla sin tolkning av verkligheten till de unga, utan att dessa samtal är något som 

måste ske genom fortlöpande dialoger. Även det implicita nämns, hur de vuxna agerar i livet inför de 

unga. Att vuxna, genom deras sätt att vara, producerar och reproducerar (deras) värderingar och 

föreställningar om världens beskaffenhet.  

5.5 Sammanfattning 

Sugardejting är för personal på HVB inte känt som fenomen i någon vidare utsträckning. Flera 

intervjupersoner uttrycker dock att de unga (deras målgrupp) riskerar att inte genomskåda avsikter hos 

personer de möter, likväl som texter producerade av sugardejtingsajters aktörer. Under intervjun 

presenteras intervjupersonen för olika definitioner av sugardejting vilka de positionerar sig mot. Bilden 

av sugarbabyn framstår som normativ utifrån föreställningar avseende vem som löper risk att utsättas 
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för andra sexualbrott. Genomgående talar intervjupersonerna främst om unga tjejer, såväl som att de 

använder beskrivningar som impulsiv, önskan att passa in, bristande konsekvenstänk och risksökande 

beteenden. Beskrivningarna talar emot tidigare anförd forskning där intervjuade sugarbabys är 

medvetna i sina val, samtidigt som det i Sverige återfinns en överrepresentation av unga män vilka 

rapporterat att de har erfarenhet av sex mot ersättning. Då vi med studien ämnar undersöka HVB-

anställdas uppfattningar om sugardejting är det troligt att just arbetsplatsens unga avspeglats i 

intervjuerna. I fråga om preventiva åtgärder tyder intervjuerna på att sådana, rörande sugardejting, inte 

finns implementerade på respektive arbetsplatser. Istället berörs relationsskapande till de unga, genom 

vilket förhoppningen finns att de unga i samtal själva ska känna trygghet och förtroende för att prata 

om eventuella problem. Sammantaget är våra intervjupersoner eniga om att förfarandet innebär en stor 

risk, främst för den målgrupp med vilka de jobbar, vilket tas i uttryck genom en oro för bristande 

kunskap om fenomenet. 

6. DISKUSSION  

I Sverige har främst polis larmat om sugardejtings framfart och förekomst bland unga och 

forskningsläget, både avseende fenomenet i sig och dess utbredning i Sverige, lämnar mycket att önska 

utifrån perspektivet socialt arbete. Mot bakgrund av syfte, frågeställningar samt tidigare identifierad 

kunskapslucka i rådande forskningsläge diskuterar vi i detta avslutande kapitel studiens resultat ställt i 

relation till tidigare forskning och teori för att sedan summera våra slutsatser, därefter våra avslutande 

ord.  

6.1 Resultat i relation till tidigare presenterad forskning 

I likhet med tidigare presenterad forskning, visar resultatet att familj och föräldrar anses står för en 

avgörande del i barnets välmående och framtida eventuella riskbeteende (Jonsson et al, 2015). I relation 

till texten från hemsidan sugardejters.se (se: Bilaga 5) uppmärksammas likheten till prostitution eller 

eskort. Resonemang kring hur de unga ser på detta utgår till viss del från att den unga inte ”bryr sig så 

mycket”, medan forskning där sugarbabys har redogjort för förfarandet talar emot detta genom att 

snarare uttrycka uppskattning angående tydlighet i arrangemanget (Nayar, K. I. 2017, Van de Walle, et 

al. 2012). Precis som Jacqueline Motyl (2013) är det ingen av våra intervjupersoner som tror att sajterna 

är fria från sexhandel. Fenomenet liknas vid prostitution och flera av våra intervjupersoner uttrycker 

likt polisen (2017) att det är otänkbart att äldre skulle betala för annat än sex. Riskgruppen identifierats 

som unga med social problematik och upplevelser av utanförskap. Dessa återfinns med säkerhet även 

på HVB, varför vi argumenterar för att personal borde besitta en viss kunskap i ämnet.  

Risker som påtalas för de unga placerade berör impulsivitet och ensamhet. Att känna tillhörighet och 

delaktighet i olika typer av sammanhang framhålls också vara något unga, främst med NPF, 

motiverar dessa utbyten genom, något forskningen bekräftar (Palermo & Bogaerts, 2015). Resultatet 

visar att föreställningen finns att unga relativiserar vad de utsätts för eller deltar i, vilket också 

framhålls i tidigare forskning där unga sugarbabys jämför förfarandet med andra extrajobb (Daly, 

2017). Detta antas möjligtvis bero på hur uppfattningen om sex och sexualitet som har förändrats 

över tid. En alternativ tolkning är däremot att det skulle handla om tidigare övergrepp där 

sexualiteten redan berövats människan eller att förståelsen för sexualitet är just att bli utnyttjad. Detta 

återkommer i resultatet i form av argument rörande trauma till följd av tidigare sexuella övergrepp. 
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Sammantaget överensstämmer den tidigare forskningen i stort med det vårt resultat visar; sex 

upplevs som närvarande i sugardejting-sammanhang. Kännedomen om just sugardejting är måttlig, 

även om mekanismerna kring sex mot ersättning är känt. Att bilden av den unga utsatta är en 

risksökande tjej med bristande konsekvenstänk kan snarare beskrivas som en normativ bild av ett 

sexualoffer än likställas med statistiska data över gruppen vilka uppgett erfarenheter av sex mot 

ersättning (Socialstyrelsen, 2015), något som riskerar leda till att unga, vilka inte passar in i 

föreställningen om en sugarbaby, inte uppmärksammas som utsatta i avseendet.  

6.2 Resultat i relation till teori  

Vår studie grundar sig i att sugardejting som förfarande konstrueras på olika sätt av olika aktörer, 

varför vi anser det fruktbart att studien vilat på ett socialkonstruktionistiskt perspektiv. Resultatet 

bygger på att intervjupersonerna under studien tag del av den konstruktion på vilken de amerikanska 

studierna vilar, nu introducerad i Sverige i och med sugardejtingsajternas kampanjer. Som 

komplement till detta delges polisens alternativa konstruktion.  

 

Resultatet visar uttryck för en beskrivning av de unga placerade liknande den som sammanfaller med 

beskrivningen av sugarbabys i tidigare forskning, samt de som riskerar utsättas för grooming. Det är 

en bra grund för att intervjupersonerna ska modifiera sin verklighet till att koppla ihop exempelvis 

unga med NPF-diagnos med högre risk för sugardejting och/eller grooming. En primär socialisering 

som ges med relativt “enkla medel” och där lärdomarna och sanningarna oreflekterat antas av barnet 

blir istället en mödosam sekundär socialisering där nya lärdomar och sanningar ska ges av andra än 

de signifikanta andra och behöver därför nötas in på ett annat sätt med annan intensitet. En styrka på 

ett HVB skulle därför kunna vara en bemanning som möjliggör mycket interaktion mellan de unga 

och personal, vilket är bra förutsättningar för sekundär socialisation; att det sker intensivt för att 

kompensera den avsaknad av stark affekt annars ihopkopplad med signifikanta andra. Berger och 

Luckmann återkommer frekvent till bekräftelse; att människor behöver få sin verklighet och identitet 

bekräftad av andra. I sådant sökande stadie är det rimligt att det är av betydelse vilka den sökande 

unga interagerar med, samt hur förfaranden som sugardejting i dessa interaktioner konstrueras och 

förklaras.  

 

I intervjuerna uppges att tjejer är eller förmodligen är, överrepresenterade bland sugarbabys samtidigt 

som resultatet lämnar utrymme för att det kan vara på ett helt annat sätt; att föreställningar (och 

fördomar) kan vara missvisande eller felaktiga. Detta bör rimligen ses som ett exempel på förståelse 

för fler möjliga verkligheter. Det är möjligt att leva i sin verklighet, kontinuerligt producera och 

reproducera densamma, samtidigt som en öppenhet finns för andra verkligheter med andra normer, 

förgivettaganden och stereotyper. Resultatet visar således på förståelse för en aktiv roll i att 

reproducera sin verklighet - en verklighet där tjejer exempelvis är mer sexuellt risksökande. Detta 

genom åtskilliga exempel på hur tjejers sexuella riskbeteende kan och har sett ut. I och med att den 

konstruerade verkligheten innehåller hopkopplingar av sexuellt risksökande med tjejer, samt då alla 

söker bekräftelse för sin verklighet, är det rimligt att resultatet leder till ökat uppmärksammat sexuellt 

risksökande beteende hos tjejer snarare än killar då det bekräftar och vidmakthåller en verklighet där 

just den intersektionen framstår som uppenbart mer sårbar.  

I resultatet återfinns ett exempel på särskild ödmjukhet inför att ens verklighet, och därigenom 

föreställningar och normer, kan få utslag för vad en faktiskt ser och gör. Vilket i förlängningen skulle 
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kunna få negativa konsekvenser för de unga. I exemplet diskuteras hur personalen kan agera för att 

upptäcka sugardejting; frågor som specifikt behandlar mekanismerna vid sugardejting skulle kunna 

vara en del av den diagnostiska inskrivningsintervju som genomförs systematiskt med varje ung. 

Utgångspunkten för studien var att identifiera intersektioner där olika kategoriseringar ges olika höga 

värden av utsatthet i resultatet (Crenshaw, 1998). Ingående föreställning var att kön/klass kunde 

komma att framstå som avgörande. Istället har skärpunkten kön/funktion tagit stor plats i samtalen, 

samt kön/klass/funktion. Något som ovan nämnt kan implicera ett resultat där våra intervjupersoner 

ser sugardejting tvärtemot hur sajterna själva marknadsför sig. Föreställningar om vem som 

sugardejtar kan leda till att många missas eftersom inte samma frågor ställs. Det vill säga förmodligen 

uppmärksammas främst intersektionen “tjejer” och “risksökande beteende”, där sexuella sådana 

främst benämns just i relation till tjejer. En annan intersektion skulle kunna vara socioekonomiskt 

utsatta tjejer då ekonomin skulle vara drivkraften, och möjligheten att upptäcka detta skulle ske 

genom avvikelsen att hon äger nya saker.  Att utsattheten för kategorin “tjej” kunde förstärkas 

genom exempelvis funktion var tydligt, lika tydligt var dock att samma förhållande inte gällde för 

killar. Då kategorin “kille” snarare fungerade som en försvagare av kategorin “funktion” som annars 

beskrevs som en risk.  

Resultaten ger uttryck för socialt producerade konstruktioner i resonemang kring välkomsttexten 

från sugardaters.se som presenterats. Detta i form av tveksamheter till att de unga skulle läsa texterna 

på samma sätt som våra intervjupersoner. Orden i texten bör rimligtvis ses som objektiva av alla 

medan meningsbärandet anses subjektivt, att funktion och färdigheter i livet spelar en roll i hur texten 

tolkas. Resultaten visar HVB-personalens uppfattning om att de unga kanske inte ser lika allvarligt på 

riskerna som vuxna gör. Att de unga antingen inte inser riskerna eller inte tycker riskerna är så farliga. 

Detta skulle kunna ses som ett uttryck för förståelse för olika verkligheters existens, att alla personers 

verklighet är en tidspräglad konstruktion av just deras miljö och interaktioner.  

I enighet med Berger och Luckmann framkom att samtal är nyckeln till att förmedla och 

vidmakthålla verklighet. Att vuxna måste “visa verkligheten” genom samtal. Skillnaden mellan teori 

och empiri, specifikt avseende samtal om sex och relationer, i detta fall skulle vara att resultatet inte 

ger uttryck för någon slags systematik kring dessa samtal utan att samtalen snarare sker på 

behovsbasis, något som i sin tur skulle stå i direkt motsättning till teorin där Berger och Luckmann 

betonar vikten av att samtalen sker kontinuerligt alternativt intensivt när de väl förs. I likhet med 

teorin framförs dock resonemang att explicita samtal inte kan ersätta den verklighetsöverföring som 

görs mellan vuxna och de unga i det vardagliga där värderingar kan förmedlas inte bara genom att 

uttryckas i samtal utan implicit genom att göras eller förbi outsagda.  

För studien överlag innebar socialkonstruktionismen att vi inte bara analyserade resultatet utifrån 

faktiska händelser intervjupersonerna återgav eller deras ordagranna resonemang utan kunde gå 

djupare och analysera vad deras resonemang och berättelser sa om deras verkligheter, deras 

konstruktioner. Något som blev extra tydligt i de fall de återgav två olika berättelser som essentiellt 

innehöll samma komponenter men som de drog olika slutsatser om (främst) baserade på kön. Det 

intersektionella perspektivet möjliggjorde analysen att funktion och klass var för sig utgjorde en ökad 

sårbarhet och att de i sin tur förstärktes eller försvagades beroende på könstillhörighet.  
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6.3 Reflektioner avseende metodval och fortsatt forskning  
I metodkapitlet redogjorde vi för de betänkligheter vi haft avseende metodval i vår studie varför vi inte 

har för avsikt att föra en liknande diskussion här. Däremot vill vi uppmärksamma något som, för oss, 

blev uppenbart i analysprocessen. Det fanns en tydlig diskrepans mellan de olika intervjupersonernas 

formuleringar när de pratade om sexuellt risksökande beteende och riskfyllda situationer, detta då några 

uttryckte att de unga (tjejerna) blev utsatta och andra att de utsatte sig själva. Detta var inget som passerade 

oss obemärkt utan något vi fann intressant utifrån olika diskurser rörande ansvar men även utifrån 

relationell och sexuell autonomi i kontexten av att vara funktionsnedsatt. Denna observation rymdes 

dock inte i våra frågeställningar och vår inställning efter att ha diskuterat det är att vårt val av metod 

var olämplig om vi ämnat analysera dessa fynd. Däremot hade dessa fynd varit lämpliga att studera 

med diskursanalys eller samtalsanalys, något vi vill uppmärksamma som ett tänkbart upplag till fortsatt 

forskning. Vidare har vi identifierat kunskapsluckor lämpliga för framtida studier. I våra intervjuer 

framkom att många intervjupersoner såg en risk att de unga relativiserande sugardejting. Att kartlägga 

ungas attityder gentemot sugardejting anser vi därför vara av vikt, i synnerhet i kombination med en 

statistisk kartläggning av förekomsten av sugardejting bland unga som vi tror och hoppas är på väg.  

6.4 Slutsats 
När vi formulerade syftet och frågeställningarna var vår oro att unga placerade på HVB löpte större 

risk för att sugardejta än andra unga. Vi kan, utifrån vår studie, inte säga om så är fallet. Vi kan 

däremot konstatera att de unga (och deras problematik) som HVB-anställda beskriver 

överensstämmer med vetenskapsunderlagets beskrivningar av unga i riskzon för att använda sex mot 

ersättning. 

Våra farhågor om att HVB-anställda skulle ha köpt sugardejtingsajternas egna definition om att 

sugardejting gällde sällskap och relationer snarare än sexhandel besannades inte. Resultaten visar en 

spridning i intervjupersonernas resonemang från att vara skeptiska till det faktiska måttet av 

frivillighet till att direkt likställa sugardejting vid prostitution och utsatthet vanligen förknippad med 

prostitution. Vi finner det därmed osannolikt att HVB-anställda i någon vidare utsträckning skulle 

relativisera sugardejting som bara sällskap. Däremot behövs mer kunskap. Sett till det relativt grunda 

nuvarande vetenskapsunderlaget, specifikt i en svensk kontext och synnerligen i ett socialt arbetes 

sammanhang, vad gäller sugardejting var detta något som återspeglades i våra intervjupersoners 

kunskapsnivå om sugardejting. Kunskapsnivån varierade mellan att aldrig hört begreppet till att ha en 

vag aning om fenomenets innebörd. Gemensamt för alla intervjupersoner var att deras oro inför 

sugardejting ökade allt eftersom intervjuerna fortgick, samtliga trodde deras kollegor visste mer än 

dem samt att de alla efterfrågade mer kunskap. 

De HVB-anställdas föreställning om vem som är potentiell sugarbaby varierade något sett till orsak, 

utanförskap ihopkopplat med bekräftelsebehov och bristande kognitiva förmågor kopplade till NPF 

var dock genomgående. På direkta frågor om kön svarade alla att det kunde vara både killar och 

tjejer, men alla exemplifierade med tjejer både gällande tidigare erfarenheter och hypotetiska 

scenarion, vilket gör att vi drar slutsatsen att intervjupersonernas uppfattning är att sugardejting 

främst är en fara för tjejer. När vi analyserade intervjupersonernas resonemang om den potentiella 

sugarbabyn från ett intersektionellt perspektiv framstod en neuropsykiatrisk funktionsnedsatt tjej 

från arbetarklassfamilj som den unga i störst farozon för sugardejting.  
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Vad gäller preventiva och reaktiva åtgärder uppvisade ingen enhet något systematiskt arbete vad det 

gäller att upptäcka och förhindra just sugardejting. Däremot talade deras generella arbetssätt för att 

sugardejting skulle kunna upptäckas då intervjupersoner från båda enheterna framhöll att deras 

bemanning och samverkan med de ungas nätverk möjliggjorde en hög grad av observation. 

Observationen var något som framhölls som metod för att kunna upptäcka sugardejting utifrån 

förändringar i de ungas mående, nytillkomna personer i deras umgänge och förekomst av (nya) 

materiella ting såsom kläder. Samtal med de unga framhölls av intervjupersonerna som preventiv och 

reaktiv åtgärd. Förutom några frågor om sex mot ersättning i en diagnostisk intervju fanns ingen 

systematik avseende att prata med de unga om detsamma under placering. Ingen av enheterna hade 

heller några riktlinjer avseende fortlöpande samtal om sex, sexualitet och relationer under placering. 

Med det sagt var däremot alla intervjupersoner öppet och positivt inställda till sådana diskussioner, 

men utifrån deras utsagor kan vi inte dra någon annan slutsats än att samtalen i största utsträckning 

sker på basis av behov (som en reaktiv åtgärd). Även om HVB-anställda är positivt inställda till 

samtal om sex, sexualitet och relationer förväntas de unga i stor utsträckning initiera dessa samtal vid 

behov av råd och stöd eller om de vill berätta om något. Paradoxalt med detta resonerar 

intervjupersonerna samtidigt att de unga kan relativisera eller sakna förståelse för de övergrepp de 

utsatts för. Vår slutsats av det är att de unga, som ofta beskrivs ha sociala svårigheter, i stor 

utsträckning förväntas tolka situationer “rätt” samt kunna verbalisera dem för personal. 

Samtalsklimatet som utvecklas tenderar främst att skapa en trygg miljö där de unga kan prata ut om 

sådant de inte ville göra istället för att samtala om sådant de vill göra.  

Könsstereotyper om sexuellt risksökande tjejer och risktagande killar återfinns i olika utsträckning 

även på arbetsplatser med progressiv syn på ungas sexuella utveckling. Att samtala med tjejer om 

sexuell integritet framstår som mer förekommande än samtal med killar om detsamma såväl som 

samtal om samtycke. Utöver tidigare angivna argument varför HVB-anställdas kunskap om 

sugardejting behöver öka för att stå i proportion till fenomenets framfart och utveckling unnar vi oss 

avslutningsvis att bli en aningen alarmistiska. Sugardejtingsajter framstår för oss som designade för 

att locka just de unga som beskrivs av intervjupersonerna. Sugardejting marknadsförs att kunna 

möjliggöra en viss livsstil, men framförallt har relationer kommodifierats till en handelsvara, 

lättillgänglig även för de med sociala svårigheter. Relationerna framställs som okomplicerade och 

belöningarna snabba. Sugardejting framstår således som något som tillgängliggör lyx för de som inte 

har och gemenskap för de som söker acceptans, tillhörighet och som inte vill vara utanför längre.  

6.5 Avslutande ord  

Kunskapen om sugardejting som koncept är bristande hos personal arbetande på HVB, samtal om 

relationell och sexuell autonomi sällsynta samt beskrivs som reaktiva. Forskning påvisar dessutom att 

unga med NPF i mindre utsträckning tillgodoses med adekvat utbildning om sex och sexualitet, vilket 

leder till minskad egenförmåga att göra aktiva hälsosamma val. Vi menar att kunskap om dessa ämnen, 

sex, relationer och risker på internet, kan vara avgörande för vilket skydd placerade barn och unga får. 

Precis som att HVB-anställda uppdateras om nya droger och ny forskning avseende bemötande 

gentemot unga med NPF anser vi det lämpligt att HVB-anställda utbildas gällande nya former av 

potentiell barnsexhandel för att deras förståelse av dessa fenomen ska stå i rimlig proportion till dess 

utbredning och utveckling.  
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Bilaga 1: Intervjuguide 
 

INTERVJUGUIDE 

Cecilia Lif & Louise Niska  

 

Intro:  

- villkor för att deltaga (frivillighet, kunna dra sig ur osv) 

- samtyckesblankett 

- att intervjun spelas in 

- övriga former för intervjun 

 

Bakgrund 

1. Vi tänkte att vi skulle börja med att du får berätta lite om dig själv som yrkesperson. 

a. Vill du börja berätta om din utbildningsbakgrund?  

b. Vad har du för yrkeserfarenheter innan du började jobba här?  

c. Och vad är det du gör här, vill du berätta om din roll i den här verksamheten?  

i. Möjliga följdfrågor: Berätta mer, vad innebär det, vad gör en då, hur ser en 

typisk arbetsdag ut.  

2. Vill du berätta lite om er verksamhet?  

a. Utveckla till specifika frågor om diagnosgrupp, vanlig orsak till placering, 

behandlingsmetoder om det inte tas upp.  

 

Risker 

1. Barn och unga som placeras på HVB beskrivs ofta som ”riskgrupp”. Vilka risker tänker du 

på då?  

a. De risker nu nämner. Screenar ni för dem? Och hur?  

b. Av de risker du nämnt, vilka risker finns färdiga åtgärdsplaner för?  

i. För de risker där det finns tydlig utarbetad åtgärdsplan, vilken/vilka har 

utformat dem? Hur kommer det sig att ni arbetar efter dem, tror du?  

ii. För de risker där det inte finns, varför tror du att det är så?  

2. Vad upplever du påverkar vad ni screenar för? 

3. Finns det ytterligare risker du anser ni bör screena för och varför?  

 

Barnen/ungdomarnas relationer:  

 

1. Hur skulle du beskriva en normal sexualitet för (placerade) ungdomar 

2. Hur definierar du ett sexuellt risksökande beteende 

3. Hur pratar ni med ungdomarna om relationer, sex och sexualitet 

4. Beskriv ungdomarnas möjlighet till sexuella- eller partnerrelationer under pågående placering 

 

Sugardejting  

1. Vår uppsats handlar om sugardejting. Vad innebär sugardejting för dig?  

2. Hur tror din uppfattning om sugardejting skapats?  
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a. har din uppfattning om sugardejting förändrats något över tid sedan du hörde talats 

om det första gången? Om ja - hur och varför tror du? Om nej - varför inte tror du?  

3. Hur upplever du att ämnen som rör sugardejting eller liknande diskuteras på din arbetsplats?  

a. Om ja: vilken kontext? mellan vilka?  

4. Hur riskbedömer du sugardejting?  

5. Vilka tror du använder sig av sugardejting? (babys) 

6. Kopplat till din specifika arbetsplats, vad bidra till extra utsatthet hos de placerade? 

a. Exempelvis kön, funktion, klass, etnicitet, ålder.  

7. Vad skulle du likna sugardejting vid? (Vid tvek - “alltså ställd till ‘en vanlig 

relation’”/barnsexhanel)  

8. Hur tänker du att sugardejting kan upptäckas? 

 

Kunskap på arbetsplatsen 

1. Hur upplever du er kunskapsnivå avseende sugardating på din arbetsplats? 

2. Vilka förbättringsmöjligheter upplever du att ni har? 

 

Vår definition (vi presenterar vår definition): 

1. Hur påverkar denna definition ditt sätt att tänka om sugardating? 

2. Utifrån de risker med sugardating som du ser i nuläget, vilka skyddsfaktorer bedömer du som 

möjliga att implementera i ert arbete? 

 

Avslut: 

1. Det var de frågor vi hade förberett.  

a. Har du något du vill tillägga?  

b. Har detta väckt några tankar hos dig du vill dela med dig av?  
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Bilaga 2: Informationsbrev  
Hej! 

 

Vi studerar socionomprogrammet vid Uppsala Universitet och söker frivilliga intervjupersoner till 
vårt examensarbete. Vi ska, genom intervjuer, studera HVB-medarbetares förståelse av 'Sugardating'.  

Till denna studie behöver vi totalt sex intervjupersoner, två intervjupersoner vardera från tre 
verksamheter. Intervjuerna kan ske antingen på er verksamhet eller, om det är önskvärt, i lokal på 
Uppsala Universitet eller liknande. Vi har tänkt oss enskilda intervjuer under vecka 14-16 (desto 
tidigare, desto bättre) som vi uppskattar till 1-2h.  

Vi skulle vilja intervjua en medarbetare vars arbetsuppgifter främst är det dagliga arbetet och 
interaktionerna med ungdomarna och en medarbetare med mer övergripande behandlingsansvar.  

 

I den publicerade studien avser vi beskriva de verksamheter (främst målgrupp) våra intervjupersoner 
är verksamma vid, men inte namnge verksamheterna.  

Vi skulle bli väldigt tacksamma om ni ville vidarebefordra denna information till era medarbetare för 
att ge oss chansen att hitta intervjupersoner. Intresserade eller eventuellt intresserade 
intervjupersoner kan kontakta oss via mail för att visa intresse eller för att ställa frågor, alternativt kan 
ni vidarebefordra kontaktuppgifter till oss till medarbetare som visat intresse så kan vi kontakta dem.  

Vid visat intresse informerar vi mer om samtycke, villkoren för att delta som intervjuperson med 
mera. Vid deltagande delar vi givetvis med oss av vad vi lärt oss efter avslutat examensarbete om det 
skulle vara av intresse! 

 

 

Vi ser fram emot att höra från er. Väl mött! 

 

Vänligen, Cecilia Lif och Louise Niska  

ExamensarbeteSugardating@outlook.com 

Handledare: Anna Olaison anna.olaison@soc.uu.se  
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Bilaga 3: Klassificeringssystem  

Figur 1.  

 
 

 

Figur 2. 
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Figur 3. 
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Bilaga 4: Samtyckesblankett 
 

INFORMANTERNAS FÖRSÄKRAN OM SAMTYCKE 

  

- Jag har förstått syftet med studien och är medveten om vad min medverkan i studien innebär 

- Jag kan självständigt bestämma över min deltagande vilket också innebär att jag när som helst kan 

avbryta min medverkan utan motivering 

- Jag ger mitt samtycke till att studenterna, och inga andra personer, endast får använda materialet till 

uppsatsen 

  

Ort:………………………………………………………………………… 

  

Datum:…………………………………………………………………… 

  

Underskrift:…………………………………………………………………………………………. 

  

Namnförtydligande: 
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Bilaga 5: Text från startsidan på Sugardaters.se: 

  

”SugarDating är en typ av ömsesidigt givande relation som handlar om respekt lika mycket som det 

handlar om attraktion.  

Det spelar ingen roll om du letar efter en ett långsiktigt förhållande eller en spännande flirt. 

Sugardaters® är det perfekta stället att börja på. Ge dig själv chansen att hitta den partner du alltid 

har drömt om. Påbörja resan till den livsstil du önskar dig genom att bläddra bland tusentals av våra 

manuellt godkända profiler.  

OBS! Det är inte tillåtet att använda SugarDaters® för eskort eller liknande. Att sälja/köpa 

nakenbilder eller andra sexrelaterade tjänster är inte SugarDating.  

SugarDaters® handlar om relationer, inte utbyte av tjänster. 

SugarDaters®: Du förtjänar att bli bortskämd!”  



 

55 (55) 

Bilaga 6: Deklarering  
 
Inledande formalia (försättsblad, sammanfattning, innehållsförteckning)  

Författare 1: 60% Författare 2: 40%  

Tidigare forskning  

Författare 1: 30% Författare 2: 70%  

Teorikapitel  

Författare 1: 70% Författare 2: 30%  

Metodkapitel  

Författare 1: 60% Författare 2: 40%  

Resultatkapitel: Datainsamling (kontakter med informanter, datainsamling, transkribering)  

Författare 1: 50% Författare 2: 50%  

Resultatkapitel: Bearbetning av data och presentation av resultat  

Författare 1: 50% Författare 2: 50%  

Diskussionskapitel  

Författare 1: 50% Författare 2: 50% 

Bilagor 

Författare 1: 40% Författare 2: 60%  

Genomläsning av färdigt manus/korrektur  

Författare 1: 40% Författare 2: 60%  

Förberedelser av oppositioner under uppsatskursen (ej slutventileringen)  

Författare 1: 50% Författare 2: 50%  

Delaktighet vid oppositioner under uppsatskursen (ej slutventileringen)  

Författare 1: 50% Författare 2: 50%  

 

Ort, Datum:     Ort, Datum:  
Uppsala, 2019-09-27   Uppsala, 2019-09-27 

Författare 1:     Författare 2:  

 

_________________________ _________________________   

Namnförtydligande:    Namnförtydligande: 

Cecilia Lif    Louise Niska 


