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Titel: ”Vi möter dom men vi ser dom inte” – En studie av socialarbetares konstruktion av 

”den prostituerade” 

Författare: Cesia Cortéz & Nina Nihlzon 

 

Sammanfattning 

Detta är en studie där vi undersökt vilken syn yrkesverksamma inom socialt arbete har på 

”den prostituerade”. Syftet har även varit att analysera vilken påverkan deras konstruktion av 

”den prostituerade” har på det sociala arbetet. För att undersöka detta har vi gjort en kvalitativ 

intervjustudie där vi intervjuat sju personer från fem olika verksamheter, bl.a. socialtjänsten. 

Därefter har vi analyserat vår datainsamling inspirerat av systematisk textkondensering, vilket 

ledde till ett resultat som vi sedan analyserat med hjälp av socialkonstruktionism samt 

begreppen kategorisering, stereotypisering och skam. Vårt resultat visar att det finns en 

begränsad kunskap hos socialarbetare om ämnet. Konstruktionen av ”den prostituerade” 

påverkas av att ämnet är skambelagt i samhället vilket får konsekvenser för det sociala arbetet 

då prostitution anses för känsligt och skamfyllt för att lyftas upp i mötet med klienter. Det 

sociala arbetet inom området inriktas främst mot tjejer vilket visar på att kvinnan konstrueras 

som den mest synliga och utsatta aktören inom prostitution.   

 

Nyckelord: Sex mot ersättning, prostitution, konstruktion, skam. 

 

 

  



 
 

Titel: “We meet them but we don´t see them” – A study of social workers’ construction of 

“the prostitute” 

Authors: Cesia Cortéz & Nina Nihlzon 

 

Abstract  
In this study we have examined the views and thoughts about “the prostitute” among social 

workers. The aim has also been to analyze the impact of their social construction of “the 

prostitute” on social work. To examine this, we have made a qualitative interview study in 

which we have interviewed seven people from five different organizations, for example social 

services. Our analysis of the data is inspired by systematic text condensation, leading to a 

result which we then analyzed with the help of social constructionism and the concepts of 

categorization, stereotyping and shame. Our results show that the social workers have limited 

knowledge about this topic. The construction of “the prostitute” is affected by the shame in 

society that is connected to the topic. This leads to consequences in the social work. The 

social workers don’t speak or ask their clients about prostitution in the meetings, as the topic 

is considered to be too sensitive and shameful. The social work in this field is mainly focused 

on girls which indicates that women are constructed as the most exposed participants in 

prostitution. 

 

Keywords: sex for compensation, prostitution, construction, shame 

 

 

 



 
 

Förord 

 Det har varit en intressant och spännande resa att skriva detta arbete. Vi vill tacka vår 

handledare Lars-Gunnar Engström tips, hjälp och stöd under hela uppsatsprocessen. Vi vill 

även tacka alla respondenter som trots hög arbetsbelastning har ställt upp på intervjuer. Tusen 

tack, utan er hade vi inte kunnat genomföra denna studie!  

 

Gällande uppdelningen av arbetet i uppsatsen har vi arbetat fram all text tillsammans. Några 

delar har vi suttit tillsammans med på plats och andra stycken har vi arbetat tillsammans på 

med hjälp av google-drive. Vårt intresse för ämnet har hjälp oss att hålla motivationen uppe 

under arbetets gång, vilket har underlättat arbetsprocessen. Vi har lärt oss mycket i 

genomförandet av studien och vi är nöjda med ämnet vi valt att studera. Vi tackar varandra för 

ett gott samarbete och stödet vi gett varandra i motgångar. 

 

 

11 januari 2017 

Cesia Cortéz & Nina Nihlzon  
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1. Inledning 
Synen på prostitution ser olika ut i olika kulturer och har förändrats över tid (Abelsson & 

Hulusjö 2008). Historiskt sett har svenska staten betraktat prostitution som ett 

ordningsproblem som ska regleras och kontrolleras. Könssjukdomar påverkade framväxten av 

kontrollåtgärder. Exempelvis infördes år 1847 ett reglementeringssystem som innebar att 

prostituerade skulle skrivas in och kontrolleras. Med tiden blev reglerna kring kontrollerna 

mer tvingande. Om kvinnorna inte lät sig undersökas varje månad och följde regler gällande 

uppförande och boendeförhållanden kunde de dömas till arbete på spinnhus och tukthus. Efter 

ett riksdagsbeslut avskaffades reglementeringssystemet 1919 (SOU 1981:71). Fokus har 

skiftat från att kvinnor i prostitution reglerats till att köp av sexuella tjänster kriminaliserats. 

Prostitution ses nu som socialt jämställdhetsproblem som man bör bekämpa. Samhälleliga 

insatser har varierat genom tiderna i koppling till att perspektivet på prostitution förändrats 

(Holmström 2008). Socialt arbete inriktat mot prostitution har bedrivits i vissa städer i Sverige 

sedan slutet av 1970-talet (Socialstyrelsen 2008).  Sedan 1999 är det brottsligt att köpa 

sexuella tjänster i Sverige. Vid införandet av lagen var den unik i sitt slag internationellt sett, 

då kriminaliseringen enbart gällde köp och inte försäljning av sex. Denna utformning syftar 

till att främja jämställdhet genom att motverka sexhandeln och utgår från tolkningen att 

prostitutionen är ett uttryck för mäns våld mot kvinnor (Siring 2008). I rapporten Förbud mot 

köp av sexuell tjänst. En utvärdering 1999-2008 (SOU 2010:49) som behandlar tillämpningen 

och effekterna av sexköpslagens införande poängteras vikten av ett fortsatt och uthålligt 

socialt arbete inom området. Bristande kunskap hos personal på sociala myndigheter gällande 

att upptäcka och ge stöd till personer med erfarenhet av prostitution påpekas. Även en brist på 

insatser, framför allt utanför storstadsregionerna poängteras i utvärderingen. 

 

 Samhällets uppmärksamhet har till stor del fokuserats mot kvinnor som säljer sex till män 

(Holmström 2008). Ur ett historiskt perspektiv har även åtgärder och insatser från 

myndighetshåll riktats mot kvinnor (Siring 2008). Flera kvantitativa studier visar dock att 

unga killar uppger sig ha erfarenhet av att ha sex mot ersättning i större utsträckning än unga 

tjejer (Abelsson & Hulusjö 2008, Fredlund et al. 2013). Den syn och kunskap professionella 

har inom exempelvis socialt arbete påverkar hur arbetet inom området utformas (Holmström 

2008). Inom det sociala arbetet placeras klienter in i kategorier såsom exempelvis missbrukare 

eller prostituerad. Kategorierna kopplas samman med föreställningar om kön, etnicitet och 

klass. Kategoriseringar har sin grund i en föreställning om vad kategorin tillskrivs, vilket 

innebär att en konstruktion görs (Mattsson 2010). Enligt socialkonstruktionismen är synen på 

vår verklighet och det som vi ser som naturligt socialt skapat dvs. socialt konstruerat 

(Alvesson & Sköldberg 2008). Utifrån detta menar vi att yrkesverksammas konstruktion av 

vem som säljer sex kan ses som en avgörande faktor för att en likvärdig tillgång till stöd och 

insatser ska vara möjlig för alla personer som har erfarenhet av sex mot ersättning. Detta 

genom att yrkesverksammas synsätt på vem som säljer sex kan påverka i vilka fall 

prostitution upptäcks och vidare i vilka fall som stöd förmedlas. Genom kvalitativa intervjuer 

med yrkesverksamma inom socialt arbete har vi undersökt vilken bild de har av vem som 

säljer sex och hur denna konstruktion kan påverka det sociala arbetet med prostitution.  
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1.1 Syfte och frågeställningar 

Att undersöka hur konstruktionen av “den prostituerade” påverkar det sociala arbetet med 

personer som har sex mot ersättning.  

 

För att besvara vårt syfte utgår vi från följande frågeställningar.  

 

- Hur beskrivs prostitution och personer som har sex mot ersättning av yrkesverksamma 

inom socialt arbete?  

 

- Hur påverkar yrkesverksammas konstruktion av “den prostituerade” det sociala arbetet 

med att upptäcka och ge stöd till personer som har erfarenhet av att ha sex mot 

ersättning?   

 

1.2 Förförståelse 

Ett intresse och en medvetenhet kring att sex mot ersättning förekommer utanför 

storstadsregionerna föddes under en föreläsning som arrangerades av Länsstyrelsen. Vi har i 

övrigt inte haft någon stor förkunskap om ämnet. Prostitution är dock ett ämne som är 

omgärdat av många föreställningar, vilket vi har fått förhålla oss aktivt till under 

arbetsprocessens gång. Detta genom att diskutera och synliggöra våra egna föreställningar och 

förutfattade meningar, exempelvis gällande prostitutionens förekomst på landsbygden. 

 

1.3 Avgränsningar 

I storstäderna har det sociala arbetet med prostitution varit etablerat sedan en längre tid. Det 

har dock framkommit brister i det sociala arbetet gällande prostitution särskilt utanför 

storstadsregionerna (SOU 2010:49), vilket väckt ett intresse att undersöka hur det sociala 

arbetet kan se ut utanför dessa regioner. Geografisk har vi därför begränsat oss till att inte 

intervjua yrkesverksamma i länen Stockholm, Skåne och Västra Götaland.  

 

Prostitution är ett komplext fenomen vilket lett till att avgränsningar i studien varit 

nödvändiga. Vi kommer inte fokusera specifikt på förklaringar till varför personer köper eller 

säljer sex eller hur vanligt förekommande prostitution är. I vårt bakgrundskapitel behandlas 

detta och övrig fakta endast genom en kortfattad överblick, för att sedan övergå till det som är 

syftet med denna studie. Vi har valt att inte gå in specifikt på människohandel1 i vår studie. 

Detta då vi främst velat undersöka hur konstruktionen av “den prostituerade” påverkar det 

sociala arbetet med att upptäcka att prostitution förekommer hos klienter som de 

yrkesverksamma möter vardagligen i sina verksamheter. 

                                                           
1 Människohandel är ett brott som ofta sker över landsgränser och som involverar flera gärningspersoner. Offren 

transporteras mellan olika platser i syfte att utnyttjas på varierande sätt, exempelvis för sexuella ändamål. 

Kvinnor från Nigeria, Polen och Rumänien lyfts fram som särskilt utsatta för människohandel för sexuella 

ändamål i Sverige (Polisen 2017). 
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1.4 Centrala begrepp 

Prostitution  

Vi använder oss av definitionen att prostitution innebär att minst två parter köper respektive 

säljer sexuella tjänster mot ersättning, vilken utgör en förutsättning för den sexuella tjänsten 

(SOU 1995:15). Ersättningen kan bestå av pengar, men även av exempelvis boende, droger 

eller presenter (Socialstyrelsen 2015). För att benämna personer med erfarenhet av att vara 

den säljande parten i prostitution använder vi oss av begreppen personer i prostitution, 

personer som säljer sex, personer som säljer sexuella tjänster och personer som har sex mot 

ersättning. 

  

Osynlighet  

Osynlighet är ett begrepp som nämns återkommande i vår text. Med osynlighet menas i detta 

fall att då något avviker från personers föreställningar kring ett fenomen finns risk att det 

avvikande blir svårt att se som en del av fenomenet (Socialstyrelsen 2015). Osynlighet tas 

även upp i koppling till en rådande föreställning att det är svårt att upptäcka män som har sex 

mot ersättning (Pettersson & Tiby 2003).  

 

Yrkesverksamma  

Begreppet yrkesverksamma är återkommande i studien. Med detta menar vi personer som 

arbetar med socialt arbete på olika sätt, exempelvis genom utredning eller uppsökande 

verksamhet. De yrkesverksamma har sin anställning på socialtjänsten eller på annan 

myndighet, såsom exempelvis länsstyrelsen. 
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2. Bakgrund 
I detta kapitel presenteras fakta som ger en bakgrundsbild till vårt valda forskningsområde. 

 

2.1 Lagstiftning 

År 1999 trädde en lag i kraft som kriminaliserade köp av sexuella tjänster i Sverige. Detta var 

vid införandet en unik lagstiftning i världen, då försäljning av sexuella tjänster inte 

kriminaliserades (Kuosmanen 2011). I samband med att en sexualbrottsreform genomfördes 

2005 infördes en ny straffbestämmelse, som ersatte den ursprungliga sexköpslagen. Köp av 

sexuell tjänst regleras efter detta i 6 kap. 11§ brottsbalken. Införandet av det ursprungliga 

förbudet hade sin grund i att prostitution ansågs skada både individer och samhället. En 

kriminalisering av sexköp antogs kunna minska prostitutionen genom att avskräcka 

potentiella köpare samt reducera utländska aktörers intresse av att starta organiserad 

prostitutionsverksamhet i Sverige (SOU 2010:49). Att lagstiftningen skulle få en normativ 

påverkan på befolkningen var även en förhoppning (Mujaj & Netcher 2015). Fokus låg nu på 

efterfrågan av sexuella tjänster, till skillnad från tidigare insatser mot prostitution. Förbudet 

skulle möjliggöra en effektivare bekämpning av prostitution och dess negativa effekter än vad 

som tidigare varit möjligt (SOU 2010:49). Lagstiftningen är en del av 

Kvinnofridspropositionen och utgår från synen att den strukturella ojämlikheten mellan män 

och kvinnor resulterar i prostitution, då prostitutionen ses som mäns våld mot kvinnor (Prop. 

1997/98:55). Lagtexten är däremot könsneutral (Mujaj & Netcher 2015). Trots 

kriminaliseringen finns det fortfarande en stor efterfrågan efter köp av sexuella tjänster 

(Kuosmanen 2011). 

 

2.2 Socialt arbete 

På nationell nivå ansvarar Länsstyrelsen i Stockholm för att samordna myndigheternas arbete 

mot människohandel för sexuella ändamål och prostitution. Detta görs på uppdrag av 

regeringen. (Länsstyrelsen 2016). I Sverige är det tänkt att de sociala insatser som riktas mot 

prostitution ska bekämpa prostitutionen genom att stötta personer att sluta sälja eller köpa sex. 

Detta förhållningssätt skiljer sig från många andra länder vars fokus istället riktas mot 

skadereducerande insatser (SOU 2010:49). I svenska storstäder började socialförvaltningarna 

utveckla ett socialt arbete specifikt inriktat mot prostitution på 1970- och 80-talen. I 

Stockholm, Malmö och Göteborg finns prostitutionsgrupperna kvar än idag. Arbetet i 

grupperna består av rådgivande, stödjande och uppsökande arbete samt behandlingsarbete. I 

storstäderna finns även KAST-verksamheter (Köpare Av Sexuella Tjänster), som riktar sig 

mot personer som vill sluta eller minska sina köp av sex. Även ideella verksamheter som 

exempelvis Stadsmissionen bedriver arbete på området i form av stöd och uppsökande 

verksamhet för personer som säljer sex (Socialstyrelsen 2008).  

 

På uppdrag av regeringen gav Socialstyrelsen 2015 ut ett utbildningsmaterial gällande stöd till 

personer med erfarenhet av att ha sex mot ersättning. Socialstyrelsen (2015) poängterar vikten 

av yrkesverksammas medvetenhet kring fenomenets förekomst samt kunskap om vilket stöd 

som kan behövas i dessa situationer. Detta för att stödet ska kunna nå fram till de som är i 
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behov av det. För att personer som fått ersättning för sexuella tjänster ska få förtroende för 

verksamheterna och dela med sig av sina erfarenheter är en höjd kunskapsnivå hos de 

yrkesverksamma på myndigheterna nödvändig. Kunskap om området kan även leda till 

minskad osäkerhet hos yrkesverksamma och i förlängningen till att personer som har sex mot 

ersättning får tillgång till stöd och hjälp i större utsträckning (Socialstyrelsen 2015). 

 

2.3 Förekomst av prostitution 

Det finns svårigheter gällande kartläggning av prostitution, då den till stor del är en dold 

verksamhet (Holmström 2008). I Länsstyrelsens rapport Prostitutionen i Sverige 2014, en 

omfattningskartläggning presenteras resultatet från en befolkningsstudie gjord 2014. I denna 

studie uppgav 3,8 procent av deltagarna att de någon gång köpt sexuella tjänster. I 

undersökningen var det enbart män som uppgav detta, vilket innebar 7,5 procent av männen. I 

samma undersökning uppgav 0,7 procent av männen och 0,2 procent av kvinnorna att de 

någon gång sålt sexuella tjänster. Befolkningsundersökningar når inte personer inom 

kriminal- och institutionsvård, personer som har intellektuella funktionsnedsättningar eller 

utländska medborgare. Detta faktum kan påverka resultatet. Antalet utländska säljare är i 

dagsläget i majoritet, då gatuprostitutionen domineras av rumänska och nigerianska kvinnor. 

Även eskortannonserna domineras av kvinnor som uppger annan nationalitet än svensk. 

Prostitution kan även ha en koppling till människohandel för sexuella ändamål (Mujaj & 

Netcher 2015). 

 

Några grupper lyfts fram som riskgrupper med en förhöjd risk att börja sälja sex. Detta gäller 

personer med funktionsnedsättning, personer med problematik gällande missbruk och 

beroende, homosexuella, bisexuella, trans- och queerpersoner (hbtq-personer) samt vissa 

migranter (Socialstyrelsen 2015). Även ensamkommande barn är en grupp som har lyfts fram 

som särskilt utsatta gällande risk att hamna i prostitution (Mujaj & Netcher 2015). Personer 

med någon form av funktionsnedsättning kan vara vana vid att andra fattar beslut åt dem och 

att andra människor rör vid deras kroppar. Detta kan leda till svårigheter gällande att lita på 

sin egen känsla och våga berätta om de har utsatts för övergrepp eller exploatering. Personer 

med funktionsnedsättning kan även ha lättare för att bli manipulerade (Grände & Jacobsson 

2009). En kartläggning har gjorts för att ge en bild av missbrukare som uppgett prostitution 

som inkomstkälla i ASI- intervjuer2. I studien ingår ca 14000 klienter i missbruksvård. 

Studien visar att personer som haft en inkomst från prostitution de senaste 30 dagarna hade en 

betydligt större missbruk- och beroendeproblematik jämfört med övriga personer i studien 

(Armelius & Armelius 2010). I rapporten Osynliga synliga aktörer från Riksförbundet för 

homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter (RFSL) beskrivs hbt-

personers (homo-, bi- och transpersoners) situation gällande säljande och köpande av sexuella 

tjänster. I studien framkommer att det är betydligt vanligare att hbt-personer har sex mot 

ersättning än heterosexuella och att detta främst gäller män (Larsdotter et al. 2011). Personer 

                                                           
2 ”ASI-intervjun är en standardiserad bedömningsmetod för utredning och uppföljning. Den används också som 

underlag för planering och utveckling av vård och behandlingsinsatser. Instrumentet rekommenderas för vuxna 

personer med missbruks- eller missbruksrelaterade problem ” (Socialstyrelsen 2017). 
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som vistas i landet utan uppehållstillstånd kan ha svårigheter att försörja sig innan de fått 

uppehållstillstånd vilket kan leda till att de ser sin enda möjlighet till inkomst genom 

prostitution (Socialstyrelsen 2015). 

 

2.4 Arenor 

Sex mot ersättning förekommer på flera olika överlappande arenor. Fenomenet studeras lättast 

i form av gatu- eller internetprostitution, vilket lett till att störst kunskap finns på dessa 

områden. Mer svårstuderade är de dolda arenorna på krogar, hotell, massageinstitut och 

sexklubbar. Gatuprostitutionen har minskat sedan lagen gällande förbud mot sexköp trädde i 

kraft. Internet har istället blivit en allt viktigare kontaktväg för försäljning och köp av sexuella 

tjänster (Socialstyrelsen 2015). Teknologins utveckling möjliggör idag diskretare sätt att 

skapa kontakt mellan köpare och säljare av sex (Kuosmanen 2011). Teknikutvecklingen har 

även påverkat prostitutionen genom att göra den mer rörlig och flexibel geografiskt, då en 

person som säljer sex exempelvis kan resa till en större stad för att möta upp köpare som de 

bestämt träff med (Holmström 2008). 

 

2.5 Sex mot ersättning  

Socialstyrelsen (2015) väljer att använda sig av begreppet sex mot ersättning i sitt 

utbildningsmaterial gällande stöd och hjälp till personer med denna erfarenhet. Detta då man 

menar att prostitution som begrepp är sammankopplat med stereotypa föreställningar. Det 

anses att felaktiga associationer kan försvåra upptäckten och förståelsen av personer som har 

sex mot ersättning. Det är inte ovanligt att personer som har erfarenhet av sex mot ersättning 

varken ser sig som prostituerade eller anser att det förekommit försäljning av sex. Genom 

valet att benämna fenomenet på detta sätt vidgas perspektivet gällande prostitution, vilket ses 

som en viktig aspekt gällande bemötandet av personer som har haft sex mot ersättning (ibid). 
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3. Litteraturgenomgång 
I detta kapitel presenteras tidigare forskning, bestående av vetenskapliga artiklar och 

avhandlingar gällande ämnet. 

 

3.1 Konstruktionen av “den prostituerade” 

Begrepp man använder för att hantera och beskriva prostitutionen avgör vilken sorts 

prostitution som blir synliggjord. Organisationers och myndigheters syn på vad prostitution är 

och vilken sorts prostitution arbetet bör riktas mot påverkar kunskapen på området genom den 

kunskapsmässiga selektiviteten hos professionella (Holmström 2008).  

 

Vetenskapliga diskussioner och socialt arbete har till övervägande del kvinnor i fokus trots att 

män och pojkar är involverade i sexhandel över hela världen. I en studie av 166 artiklar i 

socialvetenskapliga tidsskrifter (Dennis 2008) undersöktes hur män och pojkar nämndes och 

diskuterades i relation till sexhandel. Resultatet visar att de flesta av artiklarna inte tog upp 

män i prostitution alls och endast en av artiklarna tog upp transsexualitet. När någon säljer sex 

refererades det nästan uteslutande till en kvinna eller flicka i artiklarna. Majoriteten av 

artiklarna uppgav inte att de begränsat sin studie till kvinnor, utan likställde den prostituerade 

och sexarbetaren med en kvinna utan att definiera det. Detta illustrerar mäns och pojkars 

osynlighet inom området. 

 

I Pettersson och Tibys (2003) studie undersöks yrkesverksammas syn på prostitution utifrån 

deras resonemang i intervjuer. Anställda inom socialtjänsten, polisen, hälso- och sjukvården 

samt volontärorganisationer ingick i studien. Författarna menar att kvinnors prostitution är 

framträdande medan männens är otydlig i de yrkesverksammas diskussioner. Utifrån detta 

frågar de sig om det är ett tecken på att föreställningar kring prostitution är så starkt kopplad 

till en kvinnlig sexsäljare och en man som köpare att andra former av prostitution blir svåra 

att se. 

 

Även Siring (2008) har som utgångspunkt att sättet man formulerar sig på påverkar hur man 

uppfattar fenomenet och människorna som är aktiva inom prostitutionen. Dessa uppfattningar 

leder i sin tur till konsekvenser gällande hur sexköpslagen tillämpas och hur de sociala 

insatserna utformas. Genom fokusgruppsintervjuer med poliser och socialarbetare i 

storstadsregionerna undersöks hur de yrkesverksamma talar om sexhandel. Poliserna och 

socialarbetarna i studien arbetar alla inriktat mot prostitution och människohandel för sexuella 

ändamål. I intervjuerna framgår att socialarbetarna anser att de manliga prostituerade och 

deras köpare hör till målgruppen de ska arbeta med och poliserna framhåller att män som 

köper sexuella tjänster av andra män begår ett likvärdigt brott som om de hade köpt sex av en 

kvinna. Trots detta visar intervjumaterialet på tydliga skillnader i synen på manlig och 

kvinnlig prostitution. Exempel ges även på ett fall då enbart de män som köpt sex av kvinnor 

lagförts, trots att det även funnits män som köpt sex av män i det aktuella ärendet. Detta visar 
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att lagen används olika på grund av att samma brott uppfattas på olika sätt. Resultatet i studien 

antyder att myndigheternas föreställningar om personer som befinner sig i prostitution är en 

central faktor för lagens tillämpning och hur den uppfattas. 

 

3.2 Stereotypa föreställningar 

Den stereotypa bilden av den prostituerade som en kvinna i högklackat på gatan speglar inte 

fenomenets komplexitet och sammansatta natur. Begreppet är även kopplat till en 

stigmatisering då personer som benämns som prostituerade blir sammankopplade med en viss 

identitet (Abelsson & Hulusjö 2008). 

Pettersson och Tiby (2003) menar att deras informanters resonemang till övervägande del 

reproducerar en stereotyp bild av en man som köper sex av en kvinna. Definitionen av 

prostitution som förmedlas av informanterna är kopplad till flera specifika egenskaper. Den 

prostituerade beskrivs som en kvinna som har hälsoproblem, är socialt marginaliserad och 

som säljer sexuella tjänster på gatan till män. Även de informanter som har vetskap om att 

manlig prostitution förekommer befäster denna bild och framhåller att det är mycket svårt att 

få kunskap om män som säljer sex. Detta resonemang förstärker föreställningarna att det är de 

kvinnliga sexsäljarna som behöver stöd och hjälp. Författarna menar att de yrkesverksamma 

synliggör den kvinnliga prostitutionen genom sitt arbete. Det framgår även ett mönster 

gällande om intervjupersonerna är myndighetspersoner eller inte och hur deras förståelse av 

vad som definierar prostitution ser ut. Definitionen av prostitution framstår som snävare hos 

myndighetspersonerna, vilket får konsekvenser för personer inom prostitution. 

 

Rapporten Osynliga synliga aktörer är gjord på uppdrag av regeringen av RFSL. I rapporten 

presenteras resultatet av en kartläggning gällande annonser på internet, kvalitativa intervjuer 

med yrkesverksamma inom socialtjänst, polis, hälso- och sjukvård samt personer med 

erfarenhet av att köpa eller sälja sexuella tjänster. Rapporten tydliggör att prostitution 

innefattar en mångfald av aktörer och vikten att komma ifrån en förenklad och polariserad 

bild av vilka som är aktörer inom prostitutionen poängteras. En stereotyp bild av den 

prostituerade påverkar uppfattningen om vem som har sex mot ersättning. Antaganden och 

bemötande utifrån heteronormativitet bidrar till okunskap gällande förekomsten av hbt-

personer som köper eller säljer sex. Det finns en dikotom syn på kvinnor och män som säljer 

sex, som även innebär att transpersoner blir osynliggjorda. (Larsdotter et al. 2011).  

 

3.3 Skillnader i syn och kunskap gällande män och kvinnor i prostitution 

I myndigheters och organisationers texter finns en skillnad i hur män och kvinnor som säljer 

sex beskrivs. Detta kan kopplas till konstruktionen av kvinnlig respektive manlig sexualitet 

och även till homo- och heterosexualitet (Larsdotter et al. 2011). Skillnaderna i synen på 

manlig och kvinnlig prostitution påverkas av dessa föreställningar, då attityderna gentemot 

manlig sexualitet är mer liberala (Pettersson & Tiby 2003). 
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Enligt Dennis (2008) studie av vetenskapliga artiklar förmedlar dessa en dominerande bild av 

män som säljer sex utifrån aktörskap och frivillighet, till skillnad från kvinnorna som till stor 

del porträtteras som offer. Offerrollen tas även upp i Scaramuzzinos (2014) avhandling där 

hon uppmärksammar vilken påverkan så kallade prostitutionsforum på internet har på 

prostitutionsområdet. Prostitutionsforum är mötesplatser på internet där anonymiteten 

möjliggör att sexköpare och sexsäljare kan interagera. Även socialarbetare använder forumen 

i begränsad utsträckning för att nå köpare och säljare av sex. Scaramuzzino analyserar 

interaktioner och relationer mellan sexsäljare, sexköpare och socialarbetare på dessa forum 

och har i sina iakttagelser på forumen sett en brist på förtroende till socialarbetare och polis 

hos sexsäljare. Rädsla, exempelvis för att de egna barnen skulle bli omhändertagna vid en 

eventuell stödsökande kontakt med myndigheter förekom hos sexsäljarna. Tillitsbrist till 

myndighetsföreträdare har lett till att sexsäljare istället väljer att vända sig till varandra på 

forumen för att få råd och stöd, vilket kan ses som egenorganiserat frivilligt socialt arbete. 

Ännu en anledning till att stödfunktioner utvecklas sinsemellan sexsäljare är en föreställning 

om att socialtjänsten ger dem en “offerstämpel”. 

 

Bjønness (2012) studie utgår delvis från kvalitativa intervjuer med socialarbetare som arbetar 

inom missbruksområdet samt intervjuer med kvinnor med missbruksproblematik som har 

erfarenhet av sex mot ersättning. I intervjuerna framgår det att kvinnorna upplevde att 

socialarbetarna inte hade kompetens att bemöta kvinnornas erfarenhet av att sälja sex. 

Intervjuerna med socialarbetarna visade på en okunskap och en osäkerhet gällande hur de ska 

bemöta kvinnornas erfarenhet av prostitution. Många yrkesverksamma valde istället att inte ta 

upp ämnet, då de upplevde att de inte hade något stöd att erbjuda. 

 

3.4 En tystnad kring ämnet 

Att prostitution är tabubelagt och svårt att prata om och att det krävs stor tillit för att ta upp 

ämnet lyfts fram i Bjønness (2012) studie. Det finns en tystnad kring ämnet både mellan 

socialarbetare och klienter, men också mellan socialarbetare och deras kollegor. Detta leder 

till att socialarbetarnas syn på prostitution enbart formas utifrån den offentliga debatten där 

prostituerade i stor utsträckning framställs som offer. Synen på prostitution som en erfarenhet 

som skadat klienterna gjorde att socialarbetarna var rädda för att ta upp ämnet, både utifrån en 

rädsla för att klienterna skulle må dåligt av att prata om det och att det skulle skada relationen 

mellan socialarbetare och klient. Detta agerande leder till att kvinnornas egen syn på sina 

erfarenheter inte uppmärksammas och att osynliggörandet återupprepar kvinnornas känsla av 

att bli stigmatiserade (ibid). Samhällets generellt negativa attityd mot prostitution kan leda till 

att man inte vågar dela med sig av sina erfarenheter, detta visar intervjuer med personer som 

har erfarenhet av att sälja sexuella tjänster. Rädsla för att inte bli respekterad för sina 

upplevelser och åsikter kan leda till att personer som säljer sex inte kontaktar organisationer 

och myndigheter (Larsdotter et al. 2011). 
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3.5 Sexuell läggning 

I Dennis (2008) studie av vetenskapliga artiklar skiljde det sig åt hur man diskuterade den 

prostituerades sexuella läggning beroende på om det gällde män eller kvinnor. Männens 

sexuella läggning togs upp i samtliga fall, kvinnorna antogs dock i samtliga fall vara 

heterosexuella (ibid). Att män anses sälja sex på grund av sin egen sexuella läggning är en 

tankegång som framträder i intervjuer med yrkesverksamma, något som däremot inte 

återkommer i resonemangen runt kvinnor i prostitution. Det framkommer att sexköp mellan 

två manliga parter ses som svårt att särskilja från andra sexuella kontakter, då 

intervjupersonerna menar att det är vanligt med utbyte av ersättning mot sex mellan män 

(Siring 2008). 

 

Män som säljer sex länkas ofta samman med en ”homosexuell kultur” där sexköp anses ingå 

och att männen därför inte far illa av att sälja sex. Att problematisera denna sociala 

konstruktion av sexualitet och genus är nödvändigt för att kunna synliggöra män som mår 

dåligt av att sälja sexuella tjänster. Att likställa manlig prostitution med homosexualitet är 

även problematisk på andra sätt. Resultatet av RFSL:s studier visar tydligt att informanternas 

säljande eller köpande av sexuella tjänster till eller av en individ med en viss könsidentitet 

inte måste ha en koppling till den egna sexuella identiteten (Larsdotter et al. 2011). 

 

3.6 Osynlighet 

Pettersson och Tiby (2003) menar att det finns en koppling mellan hur synligt ett fenomen 

anses vara och synen på hur vanligt förekommande ett fenomen är. Ett fenomen behöver dock 

inte vara synligt för att existera utan kan likväl pågå i det dolda. Synligheten kan påverka hur 

arbetet gällande fenomenet riktas. Ett exempel på detta är en socialarbetares uttalande att 

deras arbetsgrupp arbetar på gatan och att inga män säljer sex där, vilket leder till att inget 

arbete görs med manliga sexsäljare. Flera socialarbetare menar också att de inte hade någon 

kunskap om den manliga prostitutionens förekomst, men att de inte skulle behöva leta för att 

upptäcka den om den existerade. De yrkesverksammas svar gällande ämnet indikerar en brist 

på kunskap gällande män i prostitution. 

 

I Sirings (2008) studie framkommer bilden av att man vet lite om män som säljer sex, vilket 

anses bero på att männen befinner sig på andra arenor än kvinnorna samt att de använder sig 

av andra kontaktsätt. Intervjumaterialet tyder dock på att den manliga prostitutionens 

osynlighet inte enbart beror på att den pågår på för myndigheterna undanskymda platser. Det 

framgår exempelvis att socialarbetare vetat om att det pågått manlig prostitution i ett 

närliggande område till den plats där kvinnor sålde sex. En grupp socialarbetare arbetade då 

med kvinnliga säljare av sex och en annan grupp med sexköpande män på platsen. Trots att 

socialarbetarna kände till männen som prostituerade sig var det enbart mot kvinnorna i 

prostitution och män som köpte sex av kvinnor som det sociala arbetet riktades. 

 

Föreställningen om att det är svårt att få kunskap om män som säljer sex, då detta är en 

företeelse som är anonym, är vanligt förekommande i rapporter och undersökningar från 
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svenska myndigheter. Larsdotter et al. (2011) poängterar vikten av att påvisa att denna grupp 

trots tidigare uppfattningar är mycket synlig på internet. RFSL genomförde en kartläggning 

under en månads tid av annonser från homo- och bisexuella män samt transpersoner 

oberoende av sexuell identitet. Annonserna gällde sex mot ersättning och fanns på öppna 

forum på internet. Under denna tid fanns 60 annonser från MtF-transpersoner (MtF, man till 

kvinna) och 130 annonser från män. Förekomsten av annonser visar tydligt på gruppens 

synlighet. Empirin bör även bidra till ett icke-heteronormativt förhållningssätt gentemot 

personer som säljer sex. 

 

Flera studier visar även att killar har större erfarenhet av att sälja sex jämfört med tjejer. I en 

enkätundersökning från 2009 deltog cirka 3500 ungdomar från olika gymnasier i Sverige. 

Resultatet av studien visar att 51 av ungdomarna hade sålt sex varav 25 killar, 21 tjejer och 5 

personer som inte ville ange kön. Killarna hade i högre utsträckning sålt sex vid ett flertal 

tillfällen jämfört med tjejerna. Den vanligaste ersättningen var pengar. Andra ersättningar 

kunde vara alkohol, droger och vänskap. Av ungdomarna som sålt sex så var det fler som 

uppgav att deras föräldrar var skilda, att de inte haft någon de kunnat förlita sig på under 

uppväxten, att de blivit sämre omhändertagna och haft en sämre relation med sina föräldrar än 

ungdomarna som inte sålt sex (Fredlund et al. 2013). I en annan enkätundersökning på de två 

internetforumen Qruiser och Lunarstorm svarade 876 ungdomar på frågor gällande sex mot 

ersättning. Även i denna undersökning anger något fler killar än tjejer att de haft sex mot 

ersättning. En kvalitativ undersökning bestående av intervjuer med yrkesverksamma som 

kommer i kontakt med ungdomar exempelvis behandlingsassistenter på HVB, 

socialsekreterare, fältsekreterare, psykologer osv. presenteras i samma rapport. Tvärtemot vad 

enkätundersökningen indikerat uppgav informanterna att de till största del kommit i kontakt 

med tjejer som har erfarenhet av sex mot ersättning. På frågan om informanterna mött killar i 

samma situation var det få som svarade ja (Abelsson & Hulusjö 2008). 

 

Sociala problem har sitt ursprung i att ett fenomen har konstruerats just som ett socialt 

problem. Män som säljer sex ses inte som ett socialt problem, vilket även lett till att det råder 

brist på resurser och insatser för dessa personer (Larsdotter et al. 2011). 

 

Personer med komplex problematik faller ofta “mellan stolarna”, vilket innebär att det är svårt 

för dessa personer att få den hjälp de behöver. Något som framhålls gällande detta är att 

specialorganisationer inom olika myndigheter finner det svårt att identifiera och arbeta med 

personer med intellektuell funktionsnedsättning i koppling till att sex mot ersättning 

förekommer. Detta framkommer i fokusgruppsintervjuer med yrkesverksamma inom 

socialtjänst, polis, specialiserade prostitutionsgrupper, särskolor och omsorgsenheter. 

Professionella som arbetar med personer med intellektuell funktionsnedsättning finner det 

svårt att upptäcka prostitution bland sina klienter, då de professionella saknar kunskap och 

metoder kring hur man arbetar med denna grupp. Samtidigt som kunskap saknas så finns det 

även andra svårigheter för socialarbetarna med att arbeta med denna grupp. Det framkommer 
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utmaningar gällande att balansera mellan att arbeta för personernas självbestämmande och 

samtidigt ta ansvar för att hjälpa klienterna (Kuosmanen & Starke 2011). 
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4. Teoretiska perspektiv 
Nedan presenteras vårt teoretiska perspektiv på studien. För att tolka och analysera vårt 

material använder vi oss av socialkonstruktionistisk teori som utgångspunkt. Vi använder oss 

även av begreppen kategorisering, stereotyper och skam. 

 

4.1 Socialkonstruktionism 

Socialkonstruktionister menar att synen på vår verklighet och det som vi ser som naturligt är 

socialt skapat (Alvesson & Sköldberg 2008). Teorier kring social konstruktion kan koppla 

samman makro- och mikronivå och ge verktyg till att få syn på övergripande strukturer och 

föreställningar på samhällsnivå, som har en påverkan på våra individuella vardagsliv 

(Johansson & Lalander 2010). Enligt socialkonstruktionismen skapar människor den egna 

verkligheten, men detta sker i en växelverkan då verkligheten som skapas också formar 

individerna. Denna process sker genom att kunskap och sociala normer internaliseras i 

individen (Alvesson & Sköldberg 2008). Kunskap skapas genom språklig interaktion i mötet 

mellan människor (Thomassen 2007). Vi bygger alla upp ett “socialt kunskapsförråd”, som 

blir som en manual för hur vi exempelvis ska agera i olika lägen. I interaktion med andra 

skapar vi nya rutiner och vanor i hur vi själva agerar samt bilder av andra och hur de agerar. 

Genom att vanorna och kategoriindelningarna av andra upprepas i interaktion sprids de och 

blir till gemensamma handlings- och tankemönster. Efterhand blir dessa “institutioner” något 

som upplevs som sant och objektivt (Alvesson & Sköldberg 2008). Även sociala problem 

konstrueras genom att de definieras just som sociala problem. Fenomen som tidigare inte 

uppmärksammats kan bli synliga då nya tankesätt och praktiker formas och tydliggör viss 

problematik. Detta är ett sätt att se på hur verkligheten och konstruktionen kan hänga samman 

(Thomassen 2007). 

 

Den socialkonstruktionistiska synen är utgångspunkten i vårt arbete, då vi utgår från 

antagandet att socialarbetarnas syn på prostitution och “den prostituerade” konstruerats 

genom påverkan av exempelvis rådande normer i samhället.   

 

4.2 Kategorisering och stereotyper 

Enligt kategoriseringsbegreppet systematiserar vi vår verklighet genom att skapa kategorier, 

där exempelvis personer med liknande egenskaper sammanförs i en gemensam kategori. Detta 

är nödvändigt då vi omöjligt kan hantera den mångfald av information som omger oss 

(Tornstam 2010). Våra dagliga tolkningar av omgivningen, andra och oss själva grundar sig i 

en social kategorisering. Språklig aktivitet är ofta en viktig komponent i sättet vi skapar 

kategorier på. Olika grupper förknippas med benämningar och värderingsuttryck och bidrar 

till möjligheten att jämföra olika grupper med varandra. Hur vi beter oss mot varandra har en 

koppling till kunskap där kategorisering och kategorier ingår som komponenter. 

Kategoriseringar med dess sammanlänkade värderingar påverkar även vårt identitetsskapande 

gällande oss själva och andra. Benämningarna leder till en påverkan på vår självbild och även 
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bilden av andra människor, särskilt i de fall då benämningarna blir etablerade och 

normgivande. Bilderna som skapas kan vara särskiljande eller nedvärderande i olika grad och 

leda till olika former av diskriminering. Benämningarna leder till att kategoriindelningar och 

dess tillhörande värderingar tillslut ses som naturliga och därmed ett självklart skäl till att 

dessa kategoriseringar görs.  

 

Språket har en stark koppling till hur vi konstruerar vår verklighet. Innebörden och 

laddningen i ord är beroende av situationen och kontexten, vilket även innebär att språkets 

innebörd är föränderlig (Landqvist & Hornscheidt 2015). Exempel på kategoriseringar är kön 

(Tornstam 2010). Enligt Chancer och Watkins (2009) hänvisas kön i första hand till den 

anatomiska skillnaden mellan män och kvinnor och genus hänvisar till sociala och kulturella 

tolkningar som gör könsskillnader till något mer än enbart en biologisk skillnad (Chancer & 

Watkins 2009). Normer och förväntningar gällande hur män och kvinnor ska vara skapar det 

vi kopplar samman med kön samt vad som anses vara feminint och maskulint. Kön 

konstrueras genom handlingar samt genom språket och föreställningarna kan förändras över 

tid (Mattsson 2010). Sexualitet, kön och genus är sociala konstruktioner och produkter av det 

samtida sammanhanget som formar de normer vi förhåller oss till. Kön skapas genom 

upprepade handlingar och därmed görs kön då vi bemöter varandra, talar, agerar på olika vis 

osv. Vi bidrar ständigt till konstruktionen av kön exempelvis genom vårt eget agerande för att 

leva upp till förväntningar, men också genom det vi synliggör och uppmärksammar. Kön görs 

på olika nivåer, exempelvis inom socialt arbete och forskning. Då vi hela tiden gör kön, har vi 

även möjligheten att göra kön på olika sätt och därmed påverka de normer som begränsar 

synen på hur män och kvinnor bör vara (Butler 1993, 1999 refererad i Mattsson 2010). 

 

Inom det sociala arbetet placeras klienter in i kategorier, såsom exempelvis man, kvinna, 

missbrukare eller prostituerad. Denna kategorisering underlättar i det praktiska arbetet för 

socialarbetare i att kunna möta klienters behov samt för organisationen av verksamheten 

utifrån specialiserade enheter, såsom exempelvis en missbruksenhet inom socialtjänsten. 

Dock är kategoriseringar inte oproblematiska då de grundar sig på en föreställning om vad 

kategorin tillskrivs och innebär alltid en konstruktion. Centrala kategorier inom socialt arbete 

såsom exempelvis missbrukare och prostituerade är sammankopplade med föreställningar om 

kön, etnicitet och klass (Mattsson 2010).  

 

Placeringen i olika fack har en tendens att kopplas ihop med individuella egenskaper. Kön är 

en dold kategori på så sätt att det påverkar övriga kategorier genom att särskilja män och 

kvinnor och därmed medföra att exempelvis sociala problem ses och hanteras olika beroende 

på kön (Piuva & Karlsson 2012). När dessa föreställningar blir en del av det sociala arbetet i 

praktiken återskapas stereotypa bilder av exempelvis män och kvinnor (Mattsson 2010). 

Stereotypisering sker då egenskaper tillskrivs en viss kategori och leder till att de individuella 

skillnaderna inom gruppen osynliggörs. Personerna tillskrivs en mängd egenskaper enbart på 

grund av den kategoritillhörighet hen placerats in i (Tornstam 2010).  

 



15 
 

Kategoriseringar påverkar vilket ”fack” personer sätts i och därmed påverkan vilken hjälp de 

erbjuds att få. Då vårt syfte med studien är att se vilken syn som finns på ”den prostituerade” 

och hur det påverkar det sociala arbetet har vi valt att ha med begreppen kategorisering och 

stereotyper som hjälp för att analysera vårt resultat. 

 

4.3 Skam 

Skam är ett samlingsnamn som innefattar en större gruppering av i olika hög grad negativa 

emotioner, från förlägenhet till förnedring. Dessa känslor kan uppstå då man förväntar sig en 

negativ reaktion eller ser sig själv negativt genom någon annans ögon (Dahlgren & Starrin 

2004). Föreställningar om hur andra människor ser på en själv utifrån negativa attityder 

kopplat till något som rör ens person, exempelvis arbetslöshet kan framkalla skam hos 

individen (Jönsson 2002). 

 

Skam är en stark självmedvetenhetskänsla som kan störa det friska psykologiska funktionerna 

hos en människa (Schalkwijk et al. 2016). Skam hör samman med viljan att passa in och bli 

en del av en gemenskap i sociala sammanhang. Känslor av skam påverkas även av vilken tid 

man lever i och hur samhället ser ut. Skammen blir en signal på att en social gräns 

överskridits och att man handlat mot rådande normer, vilket innebär att skammen har en 

beteendereglerande funktion (Johansson & Lalander 2010). Skam kan upplevas som nära 

kopplat till prostitution. Detta kan ses i relation till samhällets negativa attityder i form av den 

rådande moralen, som kommer till uttryck i attityder hos människor samt dessa normers 

påverkan inifrån personen själv (Hedin & Månsson 1998). Både den som känner skam och 

den som iakttar skammen kan uppfyllas av obehagskänslor, vilket kan leda till att skammen 

osynliggörs på grund av att även själva skammen är skambelagd (Starrin 2001 refererad i 

Jönsson 2002).  

 

Vi menar att begreppet skam kan ses som en betydande faktor i konstruktionen av ”den 

prostituerade” och använder oss av detta i vår analys för att undersöka hur skam påverkar våra 

informanters resonemang. 
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5. Metod och material 
I detta kapitel presenteras vilken vetenskapsteoretisk tradition vår studie tillhör och hur vi har 

gått tillväga under arbetets gång. Vi reflekterar även över reliabilitet, validitet och etiska 

överväganden. 

 

5.1 Vetenskapsteoretisk tradition 

Socialkonstruktionism är den vetenskapsteoretiska tradition som vårt arbete utgår. Att 

verkligheten är socialt konstruerad är centralt för socialkonstruktionismen. Forskningens 

inriktning blir enligt denna forskningstradition att utforska hur konstruktionerna går till. I 

fokus står “avslöjandet” av hur fenomen konstrueras (Alvesson & Sköldberg 2008). 

Socialkonstruktionismen går utifrån detta i linje med syftet med denna studie och utgör 

grunden för undersökningens utförande och för analysen av det empiriska materialet. 

 

5.2 Urval 

Vår studie består av sex kvalitativa intervjuer, varav en intervju gjordes som pilotstudie. Vårt 

urval består av sju personer från tre olika kommuner och fyra olika verksamheter. En av 

intervjuerna utfördes med två intervjupersoner samtidigt. Våra intervjupersoner är kvinnor, 

med undantag av en man. Intervjupersonernas ålder varierar mellan 28 år till 52 år. 

 

Vår informant till pilotstudien hittade vi genom eftersökningar på internet. Kontakt togs via 

telefon. Under telefonsamtalet bokades tid för en intervju på hens arbetsplats. När vi 

genomförde vår pilotstudie fick vi lära oss att det sociala arbetet kring prostitution inte är 

särskilt utvecklat och att det är få personer som faktiskt arbetar med det utanför storstäderna. 

Då vi förstod att det skulle bli svårt att hitta intervjupersoner med specifik kunskap inom 

området valde vi att utgå från ett snöbollsurval och kontaktade en person som vår första 

informant rekommenderade. Ett snöbollsurval innebär att en intervjuperson tipsar om en ny 

informant som har liknande erfarenhet eller kunskap om ämnet. Risken med snöbollsurval kan 

vara att materialet inte blir varierat då intervjupersonerna kan antas ha liknande tänk och 

attityder (Ahrne & Svensson 2011). Efter vår andra intervju valde vi att göra ett friare urval, 

då vi inriktade arbetet på att undersöka hur personer i olika kommuner och på olika positioner 

förhåller sig till fenomenet prostitution. Det har funnits svårigheter att få tag på 

intervjupersoner gällande området, vilket påverkat vårt geografiska urval då yrkesverksamma 

i vissa kommuner tackat nej till att medverka. Vårt urval består av en polis, en 

barnhandläggare, en missbrukshandläggare, två fältsekreterare samt två socialarbetare som 

har erfarenhet av inriktat arbete mot prostitution. 

 

5.3 Datainsamling 

Vår studie består av kvalitativa intervjuer. Intervjuer som datainsamlingsmetod har många 

styrkor när det gäller att fånga personers egna reflektioner gällande samhällsfenomen. Genom 
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intervjun finns möjlighet att få tillgång till det förgivettagna, språkbruket, känslor och normer. 

En svaghet som måste tas hänsyn till i behandlingen av resultatet i intervjustudier är den 

begränsade bilden som ingår i dess natur genom att intervjupersonerna förmedlar sin 

personliga bild av ett fenomen (Zetterquist & Ahrne 2011). Då vi velat undersöka hur 

informanterna uttrycker sig och resonerar kring ämnet prostitution ansåg vi att vi bäst kunde 

nå detta genom att möta informanterna i en intervjusituation. Detta då det möjliggör att 

intervjupersonerna kan utveckla sina tankar exempelvis utifrån följdfrågor. 

 

Under intervjuerna har vi utgått ifrån en semistrukturerad intervjuguide, se bilaga 1 och 2. En 

intervjuguide kan ses som ett manus som i olika hög grad bestämmer förloppet i intervjun, 

alltifrån några få ämnen som intervjun ska täcka till noggrant formulerade frågor i en specifik 

ordning. Den semistrukturerade intervjuguiden består av frågeförslag samt en översikt över 

ämnen som intervjun ska behandla (Kvale & Brinkmann 2009). Vi ansåg att vi ville ha en viss 

struktur i vår intervjuguide för att säkerställa att vi inte missade något område i intervjuerna, 

samt att utgångspunkten i frågorna skulle likna varandra i intervjuerna. Vi ville även vara fria 

att formulera följdfrågor utefter hur intervjuerna utvecklade sig, vilket gjorde att vi valde en 

semistrukturerad intervjuform. 

 

5.4 Tillvägagångssätt av datainsamling 

Intervjupersonernas kontaktuppgifter hittades via internet. Intervjuerna bokades via telefon. 

Innan intervjuerna skickades ett mejl ut där intervjupersonerna informerades om intervjuns 

tema, hantering av data, konfidentialitet och frivillighet att delta i studien. I de fall då vi inte 

hade tillgång till e-postadresser gavs denna information innan intervjuerna påbörjades. På 

plats bad vi alla informanter att skriva på ett samtycke för deltagande i studien, se bilaga 3. 

 

Vi valde att strukturera upp intervjun så att en av författarna ställde frågorna och att den andra 

författaren fokuserade på att ställa följdfrågor. Intervjuguiden användes på ett flexibelt sätt, 

genom att följdfrågor ställdes som passade sammanhanget. Vi anpassade även 

intervjufrågorna efterhand beroende på informantens kompetensområde, samt vad som tagits 

upp av informanten under intervjuns förlopp. 

 

Intervjuerna genomfördes på respektive intervjupersons arbetsplats för att göra det så smidigt 

som möjligt för intervjupersonerna. Fyra intervjuer genomfördes i tysta rum och två i lokaler 

där intervjuerna stördes av ljud runt omkring. Intervjun med de två fältsekreterarna 

genomfördes samtidigt. 

 

Efter godkännande av intervjupersonerna har vi spelat in intervjuerna med två mobiltelefoner 

för att sedan kunna transkribera materialet. Att spela in intervjun ger intervjuaren möjlighet 

att koncentrera sig på den pågående intervjuns dynamik och ämnet som behandlas. Det 

möjliggör för intervjuaren att återuppleva intervjun ordagrant med pauser och tonfall även 

efter intervjutillfället (Kvale & Brinkmann 2009). 
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5.5 Analysmetod 

Transkriberingen, då inspelningarna överförts till text, har skett inom kort tid efter varje 

intervju och har delats upp lika mellan oss. Därefter har vi inspirerats av systematisk 

textkondensering i analysarbetet med intervjumaterialet. Att analysera ett material innebär att 

data organiseras, sammanfattas och tolkas. Genom detta utgör analysen en bro från rådata till 

resultat (Malterud 2009). 

 

Enligt Malterud (2009) är den första fasen i systematisk textkondensering att bli bekant med 

och skapa sig en helhetsbild av materialet. En förutsättning för att kunna se vad materialet 

förmedlar är att vara öppen för att se det. Vid en första genomläsning förs anteckningar över 

vad som väcker uppmärksamhet under läsningen. Någon systematisering sker dock inte förrän 

efter genomläsningen, då intrycken sammanfattas i teman som namnges tillfälligt. Dessa 

teman står för preliminära idéer kring hur problemet kan belysas från olika vinklar (ibid). Med 

detta i åtanke läste vi igenom materialet, med ambitionen att göra det förutsättningslöst utan 

att ha vårt uttalade syfte med studien i tankarna. Vi antecknade kommentarer i marginalen 

som sammanfattade vad informanterna förmedlade. Därefter gicks kommentarerna igenom för 

att identifiera återkommande mönster och teman sammanställdes. Att koda texten utifrån en 

friare inställning gjorde att vi upptäckte delar av materialet som vi först inte kopplade till vårt 

syfte, men som visade sig kunna bidra till att besvara vår forskningsfråga. Vi valde att skapa 

teman som vi namngav Synen på “den prostituerade”, Upptäckt, Bemötandet/att fråga, Stöd, 

Insatser, Kunskap, Känsligt ämne/tabu, Arenor, Bakomliggande orsaker och Syn på 

prostitution. 

 

Enligt systematisk textkondensering ska relevant information utifrån problemställningen 

sedan urskiljas och sorteras. Materialet gås igenom ordagrant i syfte att urskilja 

meningsbärande enheter. Text som förmedlar kunskap gällande något av temana kodas dvs. 

får en “etikett” kopplat till tema. Detta möjliggör att hitta gemensamma nämnare för att sedan 

kunna sammanställa dessa under ett tema. I detta skede kan det bli tydligt att vissa teman kan 

slås ihop, behöver delas upp i flera delar eller tas bort (Malterud 2009). Vi gick återigen 

igenom intervjumaterial och kodade texten utifrån våra teman. Första delen av arbetet gjordes 

på papperskopior, då detta gjorde det lättare att få överblick. Då vi sammanställde 

textsegmenten under teman skapade vi ett dokument för varje tema på datorn. Vi kopierade 

sedan de meningsbärande enheterna från varje intervju och la in dem i de nya dokumenten. Vi 

skrev även ut rubriker för att kunna hålla isär vilken intervjuperson som sagt vad. Enligt 

Malterud (2009) är det viktigt att behålla originalversionen av materialet för att kunna 

utvärdera resultatet i relation till den ursprungliga helheten. Detta säkerställdes genom att 

originaltranskriptioner sparades i orört format och texterna bearbetades i kopiorna under 

kodningen. 

 

Då de meningsbärande enheterna har grupperats efter sina koder, utvärderas om det finns för 

få enheter under vissa koder och om de i så fall inte ska räknas med eller passar in under en 

annan kod. Arbete sker nu med texten i en kodgrupp i taget och genom att finna subgrupper i 
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materialet (Malterud 2009). I detta skede slog vi ihop temana Synen på ”den prostituerade” 

med Bakomliggande orsaker, Syn på prostitution slogs ihop med Arenor och Känsligt ämne 

blev en underrubrik, Stöd slogs ihop med Insatser. Upptäckt fick underrubrikerna Att fråga 

och Kunskap. 

 

Utifrån datamaterialets meningsbärande enheter skapas en sammanfattning, en kondensering, 

i form av ett konstgjort citat som speglar innehållet i subgruppen. Detta blir en 

arbetsanteckning att utgå från när resultatet ska presenteras. Illustrerande citat kopplat till 

subgruppen tas också ut (Malterud 2009). Vi valde att göra sammanfattningar utifrån vad 

varje person sagt under varje tema, då vi ansåg att vi fick en bättre överblick på det viset. 

Citat togs även ut i detta moment. 

 

Nästa steg i analysen innebär att en rekontextualisering görs, då bitarna sammanlänkas igen. 

En beskrivning görs av innehållet i varje kodgrupp utifrån citaten som valts ut och de 

kondenserade texterna. Det är viktigt att göra en bedömning av ifall de resultat man beskriver 

representerar sammanhanget som textbitarna hämtats ur (Malterud 2009). Vi valde här att dela 

upp vårt material i fler underrubriker, för att få en tydligare och mer lättillgänglig redovisning 

av resultatet. Att analysera materialet innebär också att se på sitt resultat i förhållande till teori 

och tidigare forskning (Malterud 2009). Vi gick vidare till nästa fas av analysarbetet genom 

att se på vår empiri utifrån socialkonstruktionism och begreppen skam, kategorisering och 

stereotyper. 

 

5.6 Reliabilitet och validitet  

Reliabilitet avser en studies pålitlighet, att den är genomförd på ett trovärdigt sätt (Jacobsen 

2012). Trovärdighet i den kvalitativa forskningen kan uppnås genom exempelvis transparens. 

Transparens innebär att en tydlig redogörelse görs för forskningsprocessens olika steg och av 

de metodval som görs. Även svagheter i forskningen ska lyftas fram för att visa på 

medvetenhet kring dessa (Ahrne & Svensson 2011). Vi har kontinuerligt arbetat med 

metodavsnittet för att försäkra oss om att inte missa några av våra val under processens gång 

och därmed främja transparensen i studien. Detta har varit en del av arbetet med att garantera 

noggrannheten. Noggrannheten har legat i fokus under arbetets alla faser, från transkribering 

till behandlingen av resultat och analys.  

 

Reliabilitet innebär bland annat att en studie kan återupprepas med ett så liknande resultat 

som möjligt. Reliabilitet kan kopplas till intervjustudiens olika faser. Under själva intervjun 

kan reliabiliteten handla om att inte ställa ledande frågor som kan påverka intervjupersonerna 

att svara på ett visst sätt (Kvale & Brinkmann 2009). Detta är något vi haft i åtanke under 

skapandet av intervjuguiden samt haft med oss i tankarna under intervjutillfällena, då vi 

försökt undvika att ställa ledande frågor. Även transkriberingsfasen påverkar reliabiliteten 

genom hur exakt den utförs (Kvale & Brinkmann 2009). Vi lade ner mycket tid på att få så 

exakta transkriberingar som möjligt. Vid två intervjutillfällen fanns störande ljud med på 

inspelningarna av intervjuerna, detta på grund av att lokalerna vi hade tillgång till inte var helt 
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avskilda. Detta var något vi inte hade möjlighet att styra över och som påverkade några 

passager i transkriberingarna. Kvale och Brinkmann (2009) menar att en inspelning av sämre 

kvalitet kan leda till att information misstolkas då det är svårt att höra vad som verkligen sägs. 

Detta har lett till att vi har fått använda just dessa passager med försiktighet. 

 

Validitet handlar om ifall en studie faktiskt undersöker det som påstås bli undersökt (Kvale & 

Brinkmann 2009). Den interna validiteten kan kopplas till urvalet då det påverkar vilken 

kunskap tolkningar av datamaterialet kan leda till. För att säkra en studies validitet krävs det 

att intervjupersonerna har kunskap om det tilltänkta området. Ett homogent datamaterial kan 

hämma utvecklingen av ny kunskap då det kan vara svårt att finna data och nyanseringar som 

leder till nya frågeställningar. Att göra ett strategiskt urval med fokus på variation kan leda till 

en mer nyanserad beskrivning av ett fenomen (Malterud 2009). I vårt urval har vi valt att 

fokusera på personernas yrkesroller för att få en spridning med specifik inriktning på vårt 

område och personer som arbetar med socialt arbete där de kan möta personer som har sex 

mot ersättning. På detta sätt har vi velat skapa förutsättningar för en nyanserad bild av hur de 

yrkesverksamma konstruerar sin syn på prostitution och “den prostituerade” och hur det kan 

påverka olika delar av det sociala arbetet. Vi valde även att intervjua en polis, då polisens 

arbete är centralt på området gällande vilka personer som upptäcks och blir vidareskickade till 

socialtjänsten. Polisens arbete får därmed direkta konsekvenser för det sociala arbetet. Vi 

menar att vårt urval gett oss en inblick i vilka resonemang som kan föras angående ämnet på 

olika arbetsplatser och av yrkesverksamma i olika positioner. 

 

Validiteten är beroende av att resultaten konstant ifrågasätts, kontrolleras och tolkas teoretiskt 

under arbetets gång (Kvale & Brinkmann 2009). Under arbetsprocessen har vi kontinuerligt 

fört diskussioner kring vårt material och ifrågasatt dess innehåll samt diskuterat kopplingen 

till tidigare forskning och vår teoretiska referensram. Under analysarbetet har vi återkommit 

till orginaltranskriptionerna för att kontrollera vårt resultat. 

 

Överförbarhet handlar om en studies externa giltighet dvs. om resultatet går att överföra som 

gällande även i andra sammanhang. Överförbarhet innebär inte att resultaten kan ses som 

allmängiltiga, det finns gränser för hur resultatet kan överföras till situationer utanför studien. 

Om resultatet kan ge mening utanför sig självt kan man tala om överförbarhet (Malterud 

2009). Då vår studie består av intervjuer med sju yrkesverksamma personer kan vi genom vår 

begränsade empiri enbart utifrån dessa personers uttalanden få indikationer på hur det sociala 

arbetet skulle kunna påverkas av konstruktionerna som skapas. 

 

5.7 Etiska överväganden 

Under vårt arbete med studien har vi förhållit oss till de forskningsetiska principerna 

(Vetenskapsrådet 2002). Vi har förhållit oss till de fyra forskningsetiska kraven: 

·         Informationskravet 

·         Samtyckeskravet 
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·         Konfidentialitetskravet 

·         Nyttjandetkravet 

Informationskravet handlar om vikten att informera de intervjuade om forskningen, vilka 

villkor som gäller för medverkan och att de när som helst under studien kan avbryta sin 

medverkan (Vetenskapsrådet 2002). Detta har antingen gjorts genom att ett mejl skickats ut 

innan intervjun eller att skriftlig information om vad forskningen kommer att handla om och 

rättigheten att när som helst avbryta deltagandet givits till deltagaren innan intervjun 

påbörjats. Då vårt syfte handlar om intervjupersonens syn på prostituerade kunde vi inte vara 

helt öppna med vårt specifika syfte med studien eftersom att vi ville ha spontana svar. Vi 

berättade att intervjun handlade intervjupersonernas bild av prostitution och det sociala arbetet 

kopplat till området. Enligt Kvale och Brinkmann (2009) krävs en avvägning mellan att nå 

kunskap genom intervjupersoners spontana svar och att informera om studiens fullständiga 

syfte innan intervjun.  

 

Samtyckeskravet handlar om att forskning endast får utgöras om deltagarna för intervjun har 

samtycke till den forskning som avser dem (Vetenskapsrådet 2002). Innan intervjun startar 

har vi bett informanterna om ett skriftligt samtycke. 

 

Konfidentialitetskravet innebär att man i studien ska avidentifiera personerna som deltagit i 

intervjuerna, utomstående läsare ska inte kunna förstå vilka personer som blivit intervjuade 

(Vetenskapsrådet 2002). För att uppfylla detta krav har vi avidentifierat information som kan 

härledas till informanterna, såsom exempelvis namn och kommun. Vi har valt att ge 

socialarbetarna som arbetar inriktat mot området fingerade namn, då yrkestitlarna skulle 

kunna kopplas till personen. I övriga fall är yrkestitlarna tillräckligt anonymiserande för att 

kunna användas i texten. 

 

Nyttjandekravet handlar om att de uppgifter man inhämtat från personer endast får användas 

för forskningsändamål. Uppgifterna får inte användas för beslut eller åtgärder som direkt 

påverkar den enkilde (Vetenskapsrådet 2002). Detta uppfyller vi genom att enbart använda 

materialet från våra intervjuer till vår C-uppsats. 
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6. Resultat 
Under denna rubrik presenteras resultatet av vår intervjustudie utifrån fyra teman - Syn på 

prostitution, Syn på “den prostituerade”, Upptäckt samt Insatser och stöd. Resultatet 

analyseras löpande utifrån tidigare forskning och den teoretiska referensramen. Vi inleder 

kapitlet med att presentera informanterna i studien. 

 

6.1 Informanterna i studien 

I denna studie har vi intervjuat sju personer som har olika positioner inom eller kopplat till 

socialt arbete. Informanterna har olika stor erfarenhet av att arbeta med personer som har sex 

mot ersättning. Gemensamt för dem är att de i sina yrkesroller möter eller skulle kunna möta 

individer med erfarenhet av att sälja sex. Nedan följer en kort presentation av informanterna 

för att tydliggöra vad personernas yrkesroller innebär och hur stor deras erfarenhet av att 

arbeta med personer som säljer sex ser ut. Två personer har fått de fingerade namnen Alex 

och Kim för att säkra deras anonymitet.  

 

Barnhandläggaren arbetar inom socialtjänstens barn- och familjeenhet i en mindre kommun. 

Hen möter barn, ungdomar och familjer och utreder deras behov av stöttning. 

Barnhandläggaren har erfarenhet av vid ett fåtal tillfällen stött på att hens klienter har haft sex 

mot ersättning. 

Missbrukshandläggaren arbetar i socialtjänstens enhet för missbruk och beroende i en 

mellanstor kommun. I sin yrkesroll möter hen vuxna med missbruks- och 

beroendeproblematik och utreder personernas behov av stödinsatser, såsom exempelvis 

behandling. Missbrukshandläggaren har mycket liten erfarenhet av att arbeta med klienters 

erfarenhet av sex mot ersättning.  

Fältsekreterarna/Fältarna arbetar i socialtjänstens verksamhet ute på ”fältet” dvs. ute på stan 

eller där personer befinner sig. I studien ingår två personer som innehar denna yrkesroll. 

Fältarnas uppdrag innebär att vara lättillgängliga och stötta personer med 

missbruksproblematik och/eller psykisk ohälsa, exempelvis med myndighetsbesök. Arbetet 

sker även uppsökande för att hitta personer som inte aktivt söker stödet själva. 

Fältsekreterarna har erfarenhet av att ha upptäckt prostitution i ett fåtal fall.  

Polisen har erfarenhet av att arbeta mot prostitution och människohandel både i storstad och i 

mindre städer/landsbygd. Utifrån sin yrkesroll möter hen personer som har sex mot ersättning 

exempelvis då spaningsarbete för att hitta och lagföra sexköpare sker. Polisen hänvisar 

personer med erfarenhet av prostitution vidare till socialtjänsten för stödinsatser. 

Alex socialarbetare med erfarenhet av att arbeta operativt mot prostitution genom att aktivt 

söka upp personer som säljer sex och erbjuda stöd.  
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Kim har erfarenhet av att arbeta med hot- och våldsfrågor inom socialtjänstens verksamhet. 

Kim har spetskunskap inom prostitutionsområdet. 

 

6.2 Syn på prostitution 

Arenor 

Informanterna förmedlar en bild av att prostitution förekommer utanför storstadsregionerna, 

dock påpekas det att det inte finns någon synlig gatuprostitution utanför storstäderna. 

Barnhandläggaren menar dock att anonymiteten och mötesplatserna som en större stad kan 

erbjuda gör att ungdomar som säljer sex i hens kommun antagligen i stor utsträckning åker till 

en närliggande stad för att göra det. Fältarna menar att de ser en skillnad från storstäderna, då 

de inte känner till något stråk eller specifik gata där prostitution sker i staden där de arbetar. 

Detta leder till att prostitutionen inte syns. ”Det är väldigt svårt, det är ju ett problem som vi 

inte ser så mycket, vi har ju ingen adress på det så direkt”– Fältsekreterare. 

 

En av informanterna som har erfarenhet av att arbeta mer specifikt med socialt arbete kopplat 

till prostitution poängterar att prostitution inte är ett storstadsfenomen, utan finns i hela landet. 

Hen menar att antalet annonser som läggs ut på internet gällande försäljning av sexuella 

tjänster kan ses i relation till folkmängd, vilket indikerar att problemet är lika stort i 

Stockholm som utanför storstäderna.  

 

Under intervjuerna framkommer en bild av att internet är den arena där de flesta kontakter tas 

mellan köpare och säljare av sexuella tjänster. Polisen pratar mycket om annonser på internet 

och förmedlar en bild av att annonseringen har ökat i Sverige. Alex lyfter fram 

internetannonser som en tydlig arena för sexhandel. Det kan vara personerna själva eller en 

organiserad verksamhet som ligger bakom annonseringen. Alex menar att internet är en stor 

arena för kontaktskapande mellan tjejer som säljer och män som köper sex. Män som söker 

män använder sig av andra typer av kontaktvägar som är svårare att upptäcka än tjejernas 

annonser enligt Alex. Ett exempel som ges är en app där meddelanden försvinner snabbt, 

vilket gör sexköpen lättare att dölja.  

 

De kanske kör andra varianter, appar i telefonen och sånt där. Det har inte jag 

kommit in på men jag förstår, jag har hört att så är det. De har andra kontaktsidor 

som inte jag vet. Så tittar man på nätet då är det...ja uteslutande tjejer som erbjuder 

sex. - Alex 

 

Synlighet är en faktor som påverkar hur fenomen uppfattas (Pettersson & Tiby 2003). Den 

synliga gatuprostitutionen finns inte i de områden där våra informanter arbetar. Vi kan utläsa 

en upplevd svårighet att arbeta med det som inte är tydligt synligt. Detta skulle kunna kopplas 

till konstruktionen av prostitution som ett fenomen som är svårt att se och få grepp om trots 

att det antas förekomma.  

 

Internet har däremot blivit en ny typ av synlig arena när det gäller öppen annonsering. Att 

internet spelar en viktig roll inom prostitutionsområdet är tydligt både i vårt material och i 
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annan forskning. Vi kan utifrån resonemang i intervjuerna se att annonseringen på internet 

skulle kunna öppna för en större medvetenhet och kunskap om förekomsten av prostitution i 

hela landet, då annonserna tydliggör prostitutionens förekomst. Denna synlighet, som 

Pettersson och Tiby (2003) menar är avgörande för hur ett fenomen ses, kan antas påverka hur 

konstruktionen av prostitution skapas och återskapas. Kopplingen mellan kön och prostitution 

är stark i materialet, då kvinnor lyfts fram som de synliga aktörerna. Detta överensstämmer 

med andra studiers resultat som visar på att det är kvinnor och flickor som har sex mot 

ersättning som uppmärksammas och nås av det sociala arbetet på området (Abelsson & 

Hulusjö 2008; Pettersson & Tiby 2003).  

 

På internet blir enbart vissa personer som har sex mot ersättning synliga för våra informanter. 

Detta är en syn som är utbredd och som har uppmärksammats och motbevisats i Larsdotter et 

al. (2011) studie, som visar på att de synliga annonserna även finns när det gäller män och 

transpersoner som säljer sex. 

 

Koppleri/människohandel 

En form av prostitution som några informanter tar upp kopplat till internetanvändningen är 

mobila annonsörer. De reser till olika platser för att sälja sex under några dagar på varje plats, 

exempelvis på hotell. Polisen menar att en majoritet av dessa personer kommer från andra 

länder, de allra flesta från Rumänien och Nigeria. Enligt polisen har detta ofta ett samband 

med människohandel och koppleri, då det krävs mycket organisation bakom. Hen påpekar 

vikten av att belysa att man aldrig vet vem som ligger bakom en annons och att det finns 

potentiell människohandel bakom annonserna. Även Alex lyfter fram rumänskor och 

nigerianskor som utsatta för koppleri. Hen menar även att tiggeriet på gatan kan ha en 

koppling till prostitution, då personer försöker tjäna pengar på tiggeri på dagtid och sedan 

säljer sex på kvällstid. 

 

Polisen lyfter även fram ett vanligt mönster att det personer som blivit utsatta för koppleri ofta 

blivit sålda av personer de haft en nära relation till och som personerna litar på, som pojkvän 

eller man, vilket polisen menar även gäller de svenska tjejerna.  

 

I de fall då koppleri nämns är det i första hand kvinnor som utsätts av män som lyfts fram. 

Detta stämmer överens med bilden av kvinnan som en svagare part, vilket kan kopplas till 

kategorisering då vissa egenskaper tillskrivs en grupp (Mattsson 2010). I detta fall att kvinnan 

som har sex mot ersättning ses som den mest utsatta.  

 

Oerfarenhet 

Genomgående hos de personer som inte arbetar riktat mot prostitution är att de förmedlar en 

bild av att prostitution förekommer men att de inte stöter på det, eller får kännedom om det i 

sin egen yrkesroll i någon större utsträckning. Fältarna poängterar att det ändå är viktigt att ha 

med sig i bakhuvudet att prostitution kan förekomma. Barnhandläggaren arbetar i en mindre 

kommun och menar att prostitution säkert inte är ovanligt förekommande där, men att det är 
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ovanligt att det kommer till socialtjänstens kännedom. ”Fenomenet är inte ovanligt men det är 

att vi handlägger sällan ärenden som berör det”- Barnhandläggare. 

 

Flera av informanterna menar att prostitutionen inte är synlig för dem i deras arbete, detta är 

genomgående för de yrkesverksamma som inte arbetar specifikt inriktat eller har någon form 

av spetskunskap inom området. Synlighet och antagen förekomst är starkt sammankopplade, 

vilket även får konsekvenser för insatser inom området (Pettersson & Tiby 2003). Då 

prostitutionen inte är synlig för de yrkesverksamma som inte arbetar mer riktat mot detta, 

skulle det kunna påverka deras syn på hur vanligt förekommande sex mot ersättning är samt 

hur stort behovet är av insatser är inom området. 

 

Ersättning 

Prostitution som ett komplext problem lyfts fram i intervjuerna. Barnhandläggaren menar att 

då prostitution förekommer finns det ofta en komplex problematik med i bilden och att själva 

prostitutionen kanske inte utgör kärnan. Kim menar att prostitution eller sex mot ersättning är 

ett brett begrepp som innefattar mycket. Hen belyser exempelvis att sexuella tjänster kan 

bytas mot tak över huvudet och droger och även att detta kan ses som något normaliserat för 

yrkesverksamma som möter vuxna med beroende.  

 

Synen på ersättning som ett vidare begrepp än enbart pengar förmedlas. Ersättning bestå av 

pengar, alkohol, droger, husrum, mat eller annat. Fältarna poängterar att de har stött på en 

person som fått tak över huvudet i utbyte mot sex. 

 

Behov av pengar framhålls även som en orsak till att prostitution förekommer. En av fältarna 

anser att orsaken till prostitution är att människor är i behov av pengar och att istället för att 

för att begå brott väljer vissa personer att sälja sig för att det är ett enklare sätt.  

 

Det är enklare att göra en sån sak än att vara ute och sno, göra inbrott eller.. det kan 

ju finnas många olika anledningar till varför man gör det menar jag, men det 

handlar väl i det stora hela om pengar och att man ska överleva. - Fältsekreterare 

 

I materialet framkommer att de yrkesverksammas konstruktion av hur prostitutionen ser ut 

gällande ersättning till största delen är vid och innefattar ersättning som kan tillföra den 

specifika individen något den vill ha eller behöver. Droger är något som framhållits vid 

många tillfällen, vilket kan visa på ett antaget samband mellan prostitution och 

beroende/missbruk. Ersättningen är något som ses som en drivande faktor när det gäller 

prostitution. Detta kan i många fall indikera en koppling mellan prostitution och ekonomisk 

utsatthet exempelvis i form av hemlöshet.  

 

Känsligt ämne 

I alla intervjuer framkommer en bild av att prostitution är ett känsligt ämne att prata om. Att 

området är tabubelagt är en vanlig bild hos informanterna. Detta visar sig både genom att det 

kan vara svårt för yrkesverksamma att prata och ställa frågor om ämnet samt en bild av att det 
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är svårt för klienterna att prata om det. Polisen menar exempelvis att det förekommer att 

personer inte vill uppge att de sålt sex i samband med utredningar om överfall av en kund.  

 

Barnhandläggaren menar att det är ovanligt att både tjejer och killar talar om att de säljer sex, 

utan att det går att förstå att de rör sig i sammanhang där utbyte av varor sker och att sex mot 

ersättning inte kan uteslutas. Barnhandläggaren menar att ämnet är skambelagt och att det 

därför är svårt för ungdomarna att berätta om det samt att det sällan kommer till 

handläggarnas kännedom eftersom det finns en rädsla för att förknippas med negativa 

värderingar. 

 

Kim menar att prostitution är känsligt och tabu att prata om. Hen menar att det finns en 

medvetenhet om att prostitution förekommer, men att man inte pratar om det. Även 

missbrukshandläggaren menar att prostitution är tabubelagt i samhället och därför svårt att 

prata om särskilt med personer man inte är trygg med. Denna bild delas med fältarna som 

menar att prostitution är något som är svårare att prata om än t.ex. missbruk och psykisk 

ohälsa. Att det krävs en allians innan dessa typer av frågor kan behandlas tas upp även under 

denna intervju då fältarna menar att det krävs att man byggt upp en relation innan man tar upp 

ämnen som rör sex.  

 

Missbrukshandläggaren menar att det inte är många som väljer att berätta om den typen av 

erfarenheter och att det därför inte blir tydligt att det förekommer hos klienter. Att det är svårt 

att ställa den typen av frågor framkommer också. ”För mig som handläggare är det också såna 

känsliga frågor så att det är svårt att fråga och det är svårt att veta vad man ska fråga” – 

Missbrukshandläggare. 

 

Missbrukshandläggaren tror att prostitution är mer tabubelagt för män än för kvinnor, vilket 

hen även tror kan leda till att prostitution inte upptäcks gällande män då man inte ser 

varningstecknen lika tydligt som hos kvinnorna som hen menar är mer utsatta i sitt missbruk.  

 

Informanterna konstruerar en bild av prostitutionen som skamfylld i sina resonemang. 

Prostitutionen ses som något som avviker från samhällets normer. Skam är en känsla som kan 

uppfylla de individer som bryter sociala gränser. Skammen har utifrån detta en 

beteendereglerande effekt (Johansson & Lalander 2010). I materialet ser vi att skammen 

skulle kunna anses ha en beteendereglerad effekt även på hur informanterna talar om 

prostitution med sina klienter, då ämnet i många fall anses vara för tabubelagt och skamfyllt 

för att nämna. Skam kan ha en koppling till hur man tror att omgivningen betraktar en själv 

(Dahlgren & Starrin 2004, Jönsson 2002). Utifrån vårt resultat skulle detta även kunna handla 

om hur informanterna utgår från att klienterna upplever skam kopplat till prostitution och att 

detta påverkar deras agerande. Starrin et al. (1999) menar att även den som iakttar skammen 

kan fyllas av obehagskänslor. En upplevd svårighet att lyfta ämnet och hur detta ska göras 

framkommer i vissa intervjuer. Bjønness (2012) menar att en tystnad gällande klienters 

prostitutionserfarenheter hos yrkesverksamma kan leda till att yrkesverksammas bild enbart 
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formas av den offentliga debatten och att detta inte ger en komplexitet till fenomenet. Utifrån 

socialkonstruktionistiskt perspektiv skapar och återskapar vi våra verkligheter utifrån 

interaktion med andra och genom internalisering av samtida normer (Alvesson & Sköldberg 

2008). Kunskap skapas i mötet människor emellan via den språkliga interaktionen 

(Thomassen 2007).  I vårt material framkommer svårigheten att hantera och öppna för 

språklig interaktion gällande ämnet, vilket skulle kunna ha konsekvenser för hur fenomenet 

prostitution konstrueras samt i vilken utsträckning personers upplevelser uppmärksammas. 

Bjønness (2012) menar att personers erfarenheter av sex mot ersättning osynliggörs genom 

yrkesverksammas tystnad kring ämnet. 

 

6.3 Synen på “den prostituerade” 

Låg självkänsla och självskadebeteende 

Behov av någon form av ersättning lyfts fram som en anledning till att människor prostituerar 

sig. Andra bakomliggande orsaker till att personer hamnat i prostitution menar flera av 

intervjupersonerna är låg självkänsla och att de har ett destruktivt beteende som sedan 

utvecklats i form av prostitution. Prostitution som självskadebeteende är en syn som 

återkommer hos många informanter. Det är vanligt förekommande att personer med 

erfarenhet av att sälja sex mot ersättning har en dålig självkänsla. Det kan exempelvis vara så 

att de aldrig fått höra att de är bra på något och att de därför påverkas starkt av att få höra att 

de är bra på sex.  

 

… så är det redan utsatta personer, det kan röra sig om destruktivt beteende i övrigt 

personer som konsumerar droger, alkohol eller har en annan form av destruktivitet 

kring sitt liv, självskadebeteende i övrigt också. - Barnhandläggare 

 

En låg självkänsla hos unga tjejer kopplas även ihop med svårigheter med gränssättning, att 

enbart vilja tillfredsställa andra och att se sig själv som oviktig. Säljare har uppgett sig 

uppleva kontroll över situationen i början av säljandet, men inser efter hand att kontrollen är 

en illusion. Insikten skapar ångest som i många fall dämpas med tabletter. Informanterna har 

förmedlat en bild av att personer som säljer sex mot ersättning mår dåligt. Polisen har träffat 

många sexsäljare och ingen av dem har någonsin sagt att de mår bra av vad de gör. ”Jag har 

då aldrig träffat nån som inte mår dåligt som håller på med det här” – Polis. 

 

Polisens erfarenhet av personer som säljer sex är att de har ett stort behov av att prata och 

berätta saker, men att de till en början visar sig som hårda och tuffa personer. Polisen berättar 

att man som professionell behöver ha tålamod, då längre samtalstid ofta leder till att den hårda 

ytan försvinner. 

 

… så tar man en extra stund med den här personen så, så brukar det landa efter en 

stund men det är en hård attityd och yta först liksom, man stålsätter sig man vill 

inte heller tänka på det själv. - Polis 
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Bjønness (2012) menar att den allmänna bilden av den prostituerade som ett offer påverkar 

yrkesverksamma i deras bemötande av personer med erfarenhet av sex mot ersättning. 

Rädslan att ta upp ämnet utifrån en föreställning om dess skadepåverkan på individer gör att 

bilden inte nyanseras och att personernas egna erfarenheter osynliggörs (Bjønness 2012). 

Synen på ”den prostituerade” i vårt material domineras av utsatthet kan ses som starkt 

kopplad till informanternas konstruktion av “den prostituerade”. Utsattheten kan se olika ut 

och vara anledningen till prostitution, men även en följd av prostitutionen. Missbruk, 

fattigdom, självskadebeteende och en svår uppväxt med exempelvis övergrepp är exempel på 

delar som informanterna anser vara kopplade till vem som prostituerar sig. Ordet offer 

används vid några tillfällen för att beskriva “den prostituerade”, som ses som utnyttjad och då 

framförallt av manliga sexköpare. Utsattheten blir en tydlig del av kategoriseringen av “den 

prostituerade”. Då föreställningen av vad som tillskrivs en specifik kategori leder till att 

skillnader osynliggörs mellan individer som placeras inom kategorin skapas en stereotyp 

(Tornstam 2010). Enligt Scaramuzzinos (2014) studie framkommer att prostituerade väljer att 

inte kontakta socialtjänsten för stöd delvis på grund av att de upplever sig bli stämplade som 

“offer”. Konstruktionen får i dessa fall med andra ord konsekvenser för hur det sociala arbetet 

når ut till personer med erfarenhet av sex mot ersättning. 

 

Sexuell läggning tas upp vid några tillfällen av informanterna. Synen att manlig prostitution 

och homosexualitet är nära sammanlänkade är vanligt förekommande enligt tidigare 

forskning. Det är enbart mäns sexuella läggning som diskuteras i förhållandet till 

prostitutionen. Kvinnors sexuella läggning anses sällan relevant att diskutera (Dennis 2008; 

Larsdotter et al. 2011). I denna studie framkommer detta resonemang enbart vid ett fåtal 

tillfällen, men då sexuell läggning nämns är det i samband med resonemang kring killar i 

prostitution. Ett behov av att utforska sin sexualitet och prova sig fram gällande sin sexuella 

läggning lyfts fram av en informant som en möjlig anledning till att personer börjar sälja sex, 

då gällande både tjejer och killar. 

 

Den normativa bilden 

I samtliga intervjuer framkommer det att intervjupersonerna är medvetna om att säljande av 

sex kan förekomma både bland kvinnor och män. Erfarenheten hos de yrkesverksamma ser 

olika ut gällande prostitutionsärenden. Några av intervjupersonerna har nästan enbart stött på 

kvinnor som sålt sex och andra har inte stött på något ärende alls. En informant har erfarenhet 

av något enstaka fall gällande män som säljer sex. 

 

En av fältarna betonar särskilt vikten av att inte glömma bort killarna i detta ämne. Trots 

medvetenheten om att det är både tjejer och killar som prostituerar sig menar Alex att det 

enbart är tjejer som hen ser i sitt arbete kopplat till området. 

 

Vi pratar ju uteslutande om tjejer som säljer sig till män, det finns män som säljer 

sig till killar, det finns tjejer som köper men i länet har vi inga såna annonser just 
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nu iallafall. Sen finns det ju i hela Sverige förstås men det är fortfarande tjejer som 

säljer som är den största faran så att säga. - Alex 

 

Informanterna i studien visar en medvetenhet kring att män kan förekomma inom prostitution, 

däremot finns mycket liten erfarenhet av detta i deras yrkesutövning. Den traditionella bilden 

av en kvinnlig säljare befästs till viss del av informanterna, då fokus gällande annonser ligger 

på kvinnliga annonsörer. Det är även kvinnorna som prioriteras i det riktade arbetet. Detta 

indikerar att kategoriseringen av “den prostituerade” domineras av kvinnan som utsatt och i 

behov av samhällets insatser. Mattsson (2010) menar att kategorierna inom det sociala arbetet 

sammankopplas med föreställningar om etnicitet, klass och kön samt att denna konstruktion 

om vad kategorin tillskrivs bygger på föreställningar som inte behöver stämma med 

verkligheten. Sociala problem kan även definieras och hanteras olika på grund av 

könstillhörighet (Piuva & Karlsson 2012). Detta blir tydligt i materialet genom fokuset på 

kvinnliga säljare av sexuella tjänster. Utifrån Judith Butlers synsätt görs kön exempelvis i hur 

vi talar samt genom vad vi synliggör och riktar vår uppmärksamhet mot exempelvis inom det 

sociala arbetet (Butler 1993, 1999 refererad i Mattsson 2010). I materialet kan vi se att kön 

görs genom att betona kvinnors och flickors utsatthet som större jämfört med mäns och 

pojkars i koppling till prostitution. Detta både genom hur det talas om fenomenet och hur 

arbetet på området genomförs. Det upplevs mycket svårt att nå män som säljer sex. Detta är 

en bild som har lyfts fram av exempelvis Larsdotter et al. (2011) som vanligt förekommande. 

Män och killar ses som en grupp som är svår att upptäcka i intervjuerna och männens 

osynlighet konstrueras av flera av våra informanter.  

 

Transpersoner nämns inte av någon informant. Transpersoner lyfts fram som en av grupperna 

som har en förhöjd risk att börja sälja sex enligt Socialstyrelsen (2015). Dessa personer 

riskerar även att osynliggöras (Larsdotter et al. 2011; Socialstyrelsen 2015). Vårt 

intervjumaterial överensstämmer med denna bild då informanterna inte vid något tillfälle för 

resonemang som går utanför den binära könsuppdelningen mellan kvinna och man. 

 

Unga killar 

Barnhandläggaren menar att yngre killar som har sex mot ersättning är en grupp som har 

uppmärksammats mer under senare tid.  

 

Jag skulle återigen säga att unga killar, att det är vanligare än vad man tror. Ja men 

det skulle jag nog säga att efterfrågan just av killar har blivit högre eller blivit, det 

kanske alltid har varit men att jag tror det är en grupp som uppmärksammas mer. 

Det har kommit mer i ropet att de utnyttjas av äldre män och kvinnor. Och oftast 

för en väldigt låg ersättning också. - Barnhandläggare 

 

Barnhandläggarens resonemang visar på prostitutionen och “den prostituerade” som en social 

konstruktion. Den uppmärksamhet hen belyser, som nu riktas mot unga killar, kan innebära 

att de börjar inkluderas i bilden av vem som kan tänkas ha sex mot ersättning. Fenomenet att 

killar efterfrågas är däremot ingen nyhet enligt informanten, men uppmärksamheten gör att 
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dessa personer börjar synliggöras. Detta kan leda till en utvidgning av kategorin. Sociala 

problem konstrueras genom att definieras som just ett socialt problem (Thomassen 2007), 

vilket män och killar i prostitution inte definierats som (Larsdotter et al. 2011). 

Uppmärksamhet på fenomen som tidigare inte synliggjorts kan tydliggöra en specifik 

problematik genom att nya tankesätt och praktiker lyfts fram (Thomassen 2007). Här finns 

även en vidare definition av sexköparen, då även kvinnor lyfts fram som möjliga kunder eller 

förövare.   

 

Utsatthet 

Att personer som säljer sex mot ersättning är mycket utsatta framhålls i flera av intervjuerna. 

Missbrukande kvinnor tas upp som exempel på detta vid ett flertal tillfällen. Dessa kvinnor 

ses som utsatta särskilt i de fall då de varken har bostad eller pengar. 

 

Det kanske är för husrum eller det kan va liksom att dom behöver mat eller 

narkotika, alkohol alltså… Dom här kvinnorna som blir väldigt utnyttjade i sitt 

missbruk. Det blir väl kanske nån form av överlevnadsinstinkt för att dom behöver 

olika saker om dom saknar bostad och så. - Missbrukshandläggare 

 

Ensamkommande flyktingbarn är en annan utsatt grupp som tagits upp under intervjuerna. De 

lyfts fram som en mycket sårbar grupp, då man har vetskap om att det förekommer att barn 

sålt sina kroppar för att klara av resan hit och att detta kan fortsätta även i Sverige. Alex pratar 

om att vissa prostituerar sig för att leva ut sin sexualitet som de kanske inte kunnat göra 

tidigare i sitt hemland. Flera av intervjupersonerna nämner självskadebeteende som en 

bakomliggande orsak till prostitutionen. Att barnen har skulder som de måste betala tillbaka 

och att familjen i hemlandet förväntar sig att få pengar hemskickade är andra orsaker som 

nämns. 

 

Ensamkommande barn t.ex. så vet man att en del har blivit sålda under vägen till 

Sverige och det fortsätter… ensamkommande pojkar och även flickor som har 

kontakter och fortsätter att åka iväg och sälja sex för att de måste finansiera t.ex. 

familjens försörjning hemma. – Kim 

 

Det framkommer att personer som säljer sex ofta har bevittnat eller själva varit med om 

sexuella övergrepp under sin uppväxt.  

 

Det börjar nånstans. De som idag säljer sex... ja de kan sälja över internet, om vi 

säger att vi pratar om kvinnor nu eller killar. De har tidigare erfarenheter av 

sexuella övergrepp eller andra former av omsorgssvikt. I stort sett alla har en tråkig 

start, har varit med om tråkiga erfarenheter. Och det är forskning, både 

internationell och nationell. - Kim  

6.4 Upptäckt 

Polisen menar att det är ovanligt att anmälningar och tips kommer in från allmänheten 

förutom från hotellen, vilket gör att upptäckt av prostitution ofta är beroende av polisens 
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spaningsarbete. Som tidigare nämnts är internet en arena som informanterna menar spelar en 

stor roll inom prostitutionsområdet idag. I intervjuerna framkommer att annonserna på 

internet används av polisen och för visst riktat socialt arbete för att upptäcka personer som har 

sex mot ersättning. Upptäckter leder även till att socialtjänsten blir inkopplad av polisen i 

olika faser, särskilt då barn är inblandade kontaktas socialtjänsten omedelbart. Polisen 

poängterar vikten av att följa med i utvecklingen gällande vilka kontaktkanaler som används, 

då hemsidor blir inaktuella och nya appar och mötesforum tillkommer. Polisen menar även att 

de trots vetskapen om att killar prostituerar sig är dåliga på att hitta dem och att detta är något 

som polisen måste bli bättre på. Hen menar att killarna har andra kontaktvägar och oftast inte 

lägger ut annonser på samma sätt som tjejerna.   

 

Alex framhåller att det är viktigt för missbrukshandläggare att ha med i bakhuvudet att 

prostitution kan förekomma då de möter missbrukande kvinnor. Kim berättar att det ibland 

kan vara svårt för yrkesverksamma att upptäcka att personer de möter säljer sex, då klienten 

kommer i kontakt med socialtjänsten av andra skäl. Exempel som ges är en missbrukande 

kvinna eller ett barn under LVU-vård. Hen menar att det exempelvis kan förekomma utbyte 

av sexuella tjänster från barnets sida utan att barnet själv är medveten om att det faktiskt är 

försäljning av sex som pågår. ”Vart går gränsen. Ja, vi möter dom men vi ser dom inte. 

Kanske vi inte ser det på det sättet, det är som en normaliserad del av problematiken” – Kim. 

 

Missbrukshandläggaren framhåller att det ofta krävs en allians mellan handläggare och klient 

som byggts upp under en längre tid för att klienten ska dela med sig av information. Andra 

informationskällor kan även vara anmälare eller utförare om klienten finns i exempelvis en 

behandlingsverksamhet.  

 

Varningssignaler 

Att vara uppmärksam på personers förändrade beteende lyfts fram av Alex som ett sätt att 

möjliggöra en upptäckt av att någon börjat sälja sex. Även att en person plötsligt har mer 

pengar att röra sig med eller har nya dyra saker som inte överensstämmer med deras 

ekonomiska situation är en faktor att uppmärksamma i sammanhanget. Även 

barnhandläggaren poängterar att hen reagerar på om något inte stämmer runt den ekonomiska 

biten, om det exempelvis är mycket pengar i omlopp runt en person och det är oklart vart de 

kommer ifrån. Hen menar att det är viktigt att se till helhetsbilden för att upptäcka om någon 

ungdom prostituerar sig. Andra signaler som kan väcka misstanke kan vara att personen 

”flackar runt” mycket och att det finns tobak, droger och alkohol med i bilden. 

Barnhandläggaren menar att hen i dessa fall frågar om det förekommer någon form av tjänster 

mot betalning. 

 

Fältarna berättar att de haft några misstankar om att sex mot ersättning har förekommit bland 

de människor de mött i sitt arbete. Ett exempel som lyfts fram gällde en person med psykisk 

funktionsnedsättning samt alkoholproblematik. I detta fall upplevde fältarna det som att 

personen i fråga inte själv förstod vad som pågick. 
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Alltså som medmänniska och som professionell att man reagerar om man 

uppenbart ser att det nej det här är nåt som återkommer. Och så får ju då 

polismyndigheten ta över. - Fältare 

 

Det framkommer i vårt material att det kan förekomma att klienter säljer sex utan 

socialarbetarens kännedom. Det finns som tidigare nämnts en vetskap om att killar säljer sex. 

De anses dock mycket svårare att upptäcka än tjejer, vilket även framhålls av Larsdotter et al. 

(2011). Vår studie förstärker bilden som framkommit i tidigare studier om mäns och pojkars 

osynlighet på prostitutionsområdet. 

 

Resultatet visar att en tydlig varningssignal är att det förekommer mer pengar hos klienterna 

än vad det bör göra med tanke på dennes ekonomiska situation, vilket föder misstankar kring 

sex mot ersättning. Vidare kan antas att informanterna anser att brist på pengar är den primära 

orsaken till att prostitution förekommer. Trots att ersättningen kan bestå av annat än kontanter 

är detta saker som personen skulle kunnat köpa om de haft andra ekonomiska möjligheter. 

Detta blir en del av kategoriseringen av “den prostituerade”, då rollen kopplas till en person 

som befinner sig i en svår ekonomisk situation. Kategorierna inom socialt arbete tillskrivs 

föreställningar som är kopplade till klass (Mattsson 2010). Den ekonomiska utsatthet som 

tillskrivs kategorin kan leda till en stereotypisering och att personer som inte passar in i denna 

bild riskerar att osynliggöras (Tornstam 2010). 

 

Ett av få ärenden som tas upp av fältarna är ett fall då de misstänker att en person med psykisk 

funktionsnedsättning utsatts för sex mot ersättning utan att vara medveten om det pga. Sin 

funktionsnedsättning. Personer med intellektuella funktionsnedsättningar som säljer sex är 

ofta svåra för myndigheter att upptäcka och arbeta med. Det anses svårt att balansera mellan 

personens rätt till självbestämmande och socialarbetarens ansvar för klientens mående 

(Kousmanen & Starke 2013).  

 

Kunskap 

Brist på kunskap eller erfarenhet gällande området har återkommande kommit upp under 

intervjuerna. Kunskap tas upp ur olika perspektiv, i vissa fall gällande informanters egen 

kunskap eller oerfarenhet och i andra gällande upplevelsen av den generella kunskapsnivån 

om prostitution. Alex poängterar att arbetet på området kan förbättras avsevärt. Hen menar att 

det handlar om okunskap, att yrkesverksamma inte har insett hur utbredd prostitutionen är. 

 

Missbrukshandläggaren uppger att det inte sker någon diskussion gällande prostitution på 

arbetsplatsen och att hens kunskap på området är mycket liten. Personalen har inte varit på 

några utbildningar gällande prostitution på missbrukshandläggarens arbetsplats och det 

framkommer att kunskaperna för att hantera ämnet inte finns. ”Men jag tror på att det är bra 

att vara förberedd inför sådana här frågor, att man ändå har kunskaper om området. Och det 

upplever jag att vi saknar” – Missbrukshandläggare. 
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Kim menar att det är viktigt att öka medvetenheten för att kunna fånga in personer som 

kommer i kontakt med socialtjänsten av andra anledningar. Att kunskap skulle kunna leda till 

att individer med erfarenhet av prostitution upptäcks och kan erbjudas stöd kopplas även till 

en höjd kunskapsnivå av missbrukshandläggaren. 

 

Jag tror att det kanske blir lättare att ställa frågan och våga prata och inte bryta 

liksom, att man vågar ställa följdfrågor. För att man då vet lite mer vad det innebär 

och att man känner sig mer trygg inom området så att man vågar ställa de här 

frågorna. Det är väldigt lätt så att, om de skulle säga ja på prostitution, ja då går 

man vidare till nästa för att man inte känner sig bekväm att ta emot det man får 

tillbaka. Då känner jag att det hade varit bra att ha mer kunskap om det, för du vet 

ju aldrig vad du får tillbaka i knäet. - Missbrukshandläggare 

 

Kim lyfter fram exempel på kompetenshöjande insatser som Länsstyrelsen erbjuder i form av 

utbildningsdagar och konferenser om ämnet. Att det finns ett resursteam som 

yrkesverksamma kan kontakta för vägledning lyfts också fram. Barnhandläggaren har gått på 

dessa typer av utbildningar och menar att det har gett ökade kunskaper och verktyg gällande 

området. Hen uppger sig ha ett personligt engagemang för frågor gällande prostitution och 

människohandel och menar att detta kan ha påverkat att hen skaffat sig kunskap på området. 

Även polisen är inblandad i kunskapsspridning gällande området genom exempelvis 

utbildningar med socialtjänsten eller genom att informera hotellpersonal om vad de ska tipsa 

polisen om.  

 

I resultatet framkommer det att det inte finns mycket kunskap och förståelse för hur utbredd 

prostitutionen är. Några av informanterna har gått fortbildningar och läst på om ämnet av eget 

intresse medan andra endast fått lite information om området genom media. Vidare kan det 

antas att kunskapen hos de olika socialarbetare ser olika ut beroende på hur arbetsgivaren ser 

på prostitution i sin kommun och hur arbetsgivaren prioriterar fortbildningar gällande 

prostitution. 

 

Missbrukshandläggaren som möter människor i en av riskgrupperna (Socialstyrelsen 2015) 

har inte fått gå någon utbildning eller liknande för att kunna upptäcka om prostitution 

förekommer hos klienterna. I enlighet med Socialstyrelsen (2015) är det mycket viktigt att 

först och främst medvetengöra fenomenet, men också att ha kunskap om vilket stöd som kan 

behövas i dessa fall. Missbrukare är en tydlig grupp som kategoriseras inom socialt arbete, 

vilket påverkar organiseringen av socialtjänstens arbete då arbetet riktas specifikt mot 

målgruppen. Detta underlättar för socialarbetarna att kunna förmedla stöd gällande missbruket 

(Mattsson 2010). Då klienter i gruppen kategoriseras som ”missbrukare” är risken att de 

tillskrivs egenskaper som leder till att individuella skillnader inom gruppen osynliggörs 

(Tornstam 2010). 
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Att fråga 

Att ställa frågor är ett återkommande tema. Att aktivt fråga framhålls som en viktig del i att 

kunna upptäcka om någon hamnat i en situation där de säljer sexuella tjänster. Polisen menar 

att det kan vara svårt att veta hur man ska formulera sig och att det är viktigt att tänka på hur 

man uttrycker frågan. 

 

För då lägger man ju över det på den andre, istället för att säga ‘tar du emot pengar 

för sex?’ Då är det ju hans fel, eller den personen som köper. Då är det lättare och 

svara ja på den frågan tror jag. Jag brukar säga ‘har du någon gång blivit erbjuden 

ersättning för att ha sex?’  -Polis 

 

Även barnhandläggaren poängterar att hen väljer att formulera frågorna på liknande sätt som 

polisen. Barnhandläggaren menar även att det är viktigt att prata tydligt om vad man menar då 

situationer kan se mycket olika ut för olika personer. Genom att ta upp ämnet menar 

barnhandläggaren att man visar att man ser personen i fråga och bryr sig om hur den mår. 

 

Missbrukshandläggaren använder sig alltid av ASI-intervjuer med strukturerade frågor i 

utredningarna. I ASI finns en fråga om personen haft prostitution som inkomstkälla under de 

senaste 30 dagarna och handläggaren menar därför att frågan ställs till alla som utreds. 

 

Men prostitution är ju en fråga som man alltid ställer till alla oavsett om det är män 

eller kvinnor. Men det är väldigt sällan någon svarar ja på den frågan i dom 

sammanhangen. - Missbrukshandläggare 

 

Alex menar att medvetenheten om att prostitution kan förekomma är grunden till att frågorna 

ställs och lyfter fram vikten av att våga fråga och att våga ta reda på svar man inte hade 

förväntat sig att få. Alex har själv lång erfarenhet inom socialtjänsten bl.a. inom 

missbruksområdet och ställde tidigare inte frågor om prostitution. Exempelvis har frågor alltid 

ställts om hur personer får pengar till droger, men följdfrågor och funderingar kring 

prostitution har inte förekommit. Alex menar att de saknat de rätta frågorna och även haft en 

okunskap gällande vad de skulle gjort med svaren om det visat sig att personer haft sex mot 

ersättning. 

 

Jag har aldrig ställt dem frågorna och jag tror att många kollegor till mig håller 

med vi har inte tänkt den tanken att man skulle liksom sälja sig för att få pengar till 

droger utan man säljer sig av andra skäl kanske. - Alex 

 

Å ena sidan finns det inte mycket kunskap gällande hur man hanterar ett prostitutionsärende, 

men å andra sidan så framkommer det i resultatet att det finns en omsorg och en vilja att 

kunna hjälpa dessa människor på bästa sätt. Materialet visar att det är viktigt hur man ställer 

frågan till personer som har sex mot ersättning. Utifrån resultatet kan det antas att 

yrkesverksamma tror att det är jobbigt för en person som har sålt sex att prata om det den varit 

med om, och att detta till stor del beror på att personen antas känna skam över situationen 
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(Dahlgren & Starrin 2004). De yrkesverksamma framhåller vikten av att frågans formulering 

inte skambelägger personen och därmed ökar känslan av skam denne antas ha. 

 

6.5 Insatser och stöd 

Det har framkommit att det inte finns någon specifik insats för personer som har sex mot 

ersättning.  

 

För vad kan vi erbjuda? Det är nästa fråga och svaret på den frågan är att jag har 

inget konkret att säga att det här erbjuder vi, utan det är ju att träffa de här tjejerna 

för jag har ju träffat ett 20-tal nu, så för mig har målet varit att få träffa dem, få visa 

att jag ser dem. - Alex 

 

Individanpassat stöd 

Det har flera gånger under intervjuerna pratats om att en kartläggning av varje person bör 

göras för att på så sätt se vilka behoven är och utifrån detta kunna hjälpa personen som har 

erfarenhet av sex mot ersättning. Alex menar att det kan ha stor påverkan att visa omsorg om 

personer, men i de fall då mer stöd behövs försöker hen utforma insatser som passar individen 

ifråga. 

 

När en kartläggning gjorts berättar barnhandläggaren och missbrukshandläggaren att 

insatserna kan se olika ut från individ till individ, då allt beror på vilka behov som föreligger. 

Personer som har erfarenhet av att sälja sex kan behöva bearbeta det denne varit med om, 

exempelvis i form av gruppsamtal eller enskilda samtal. Missbrukshandläggaren menar att 

personen kanske upplevt vissa händelser som traumatiska och därmed behöver behandling 

utifrån detta. Barnhandläggaren påtalar att en kartläggning kan vara viktigt att göra dels för att 

se vilket behov som föreligger, men också för att försöka ta reda på om personen söker hjälp 

på rätt plats. Då personer som säljer sex hänvisas till socialtjänsten betyder det inte att det 

rätta stödet finns att få just där. Barnhandläggaren menar att om det exempelvis skulle handla 

om psykiatrisk hjälp så behöver personen slussas vidare till psykiatrin och att handläggaren i 

så fall kan hjälpa till att ta den kontakten. Intervjupersonerna har lyft att det finns många 

orsaker till att prostitution förekommer. Det anses viktigt att lyssna på vad personen har att 

berätta då prostitutionens bakomliggande orsaker beskrivs som komplexa. 

 

Spetskompetens 

Materialet visar på en osäkerhet gällande hur ärenden ska hanteras då kunskap saknas inom 

området. Kim påtalar att det inte finns någon spetskompetens eller något bra redskap för 

verksamma inom socialtjänsten. Hen menar att socialsekreterarna inte riktigt vet hur de ska 

hantera prostitutionsärenden på samma sätt som de vet med t.ex. våldsärenden. Kim menar att 

som det ser ut idag så är det till socialtjänsten som personer med erfarenhet av att sälja sex 

hänvisas. Det skulle dock behövas en mottagning med specialkunskap inom området för att 

tillförsäkra att dessa personer får tillgång till de insatser de kan behöva. 
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Stöd till minderåriga 

Barnhandläggaren menar att beteendet behöver brytas så att den unga inte sätter sig i samma 

situation igen. De insatser som finns i den kommun där barnhandläggaren arbetar och som 

skulle kunna vara aktuella i sammanhanget är samtalshjälp, familjestöd, familjebehandlare, 

kontaktperson, beroendemottagning och familjehemsvård. Barnhandläggaren lyfter att det är 

viktigt att hitta något som gör att barnet hittar motivation till att sluta sälja sin kropp. 

 

Utan det är ju mer hur kan vi vända det här. Dels för att bryta för personen men 

också att försöka motivera den till andra, alltså jag tänker finns det möjlighet till 

andra jobb, visa mer en positiv bild tänker jag, utav hur försörjning kan se ut jag 

tänker så. Men som sagt oftast så kanske man måste skräddarsy insatser att man 

kanske måste ha en kontaktperson och lämna prover vid beroendemottagning. Det 

kan bli, även samtalshjälp och det kan bli stöd till föräldrarna. Insatsen kan bli 

ganska stor fast flera små delar. - Barnhandläggaren 

 

En utredning ska inledas av socialtjänsten om en anmälan kommer in eller om polisen får 

kännedom om att ett barn som lagt ut en annons där hen säljer sex. Polisen berättar att 

ingriper genast om de får kännedom om att en person under 18 år säljer sex. Vanligtvis spanar 

polisen innan de ingriper, men inte i fall då ett barn är inblandat.  

 

Kim pratar om att det kan vara svårare för socialtjänsten att ge stöd till vuxna än till barn. När 

det gäller barn så finns det en medvetenhet om att en utredning ska öppnas, men vuxna har 

själva ett ansvar att söka hjälp på rätt plats. Det kan vara svårt både för socialsekreterare och 

för personen själv att veta vad den behöver. Kim menar att det hade varit en annan sak om 

socialtjänsten hade sett prostitutionsärenden som en brottsofferfråga och därigenom utgått 

från 5 kap. 11§ i Socialtjänstlagen3. 

 

Det som framkommit gällande insatser och stöd är att det inte finns något specifikt stöd att 

erbjuda personer som har sex mot ersättning. Detta stämmer överens med den statliga 

utvärderingen som utgavs 2010, där det bland annat framkommer att det finns en brist på 

insatser och att detta framförallt gäller utanför storstadsområdena (SOU 2010:49).  

 

Informanterna menar på att det inte finns något verktyg de kan använda sig av om de skulle få 

kännedom om att en klient säljer sex, som t.ex. ASI vid missbruk. Detta kan leda till att 

socialarbetarna inte vågar ställa frågan till sina klienter om prostitution förekommer. Detta då 

det saknas kunskap om ämnet och finns en osäkerhet gällande hur de ska möta klienternas 

erfarenhet av prostitution, då det inte finns något tydligt stöd att erbjuda (Bjønness 2012). 

 

                                                           
3 11 § Till socialnämndens uppgifter hör att verka för att den som utsatts för brott och dennes närstående får stöd och hjälp. 

Socialnämnden ska särskilt beakta att kvinnor som är eller har varit utsatta för våld eller andra övergrepp av närstående kan 

vara i behov av stöd och hjälp för att förändra sin situation. Socialnämnden ansvarar för att ett barn, som utsatts för brott, och 

dennes närstående får det stöd och den hjälp som de behöver. Socialnämnden ska också särskilt beakta att ett barn som 

bevittnat våld eller andra övergrepp av eller mot närstående är offer för brott och ansvara för att barnet får det stöd och den 

hjälp som barnet behöver (SFS 2001:453) 
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Okunskapen hos de yrkesverksamma speglar sig i det sociala arbetet med personer som har 

erfarenhet av att sälja sex, vilket även framkommer i Bjønness (2012) studie. Fenomenet 

riskerar på det här sättet att bli osynligt vilket potentiellt skulle kunna leda till att personer 

som säljer sex mot ersättning inte vill söka hjälp, då de vet att det inte finns någon 

spetskompetens hos socialsekreterarna. I de fall informanterna inte har egen kunskap kring 

området förlitar de sig på att andra inom kommunen ska klara av att hantera frågor gällande 

prostitution. Om det skulle komma till socialsekreterarens kännedom att någon klient har sex 

mot ersättning så ringer de yrkesverksamma inom kommunen som har större kunskap 

gällande prostitution. För att en upptäckt ska kunna ske behöver socialsekreteraren själva ha 

kunskap kring ämnet för att kunna se problematiken. Detta kan kopplas till Petterson och 

Tibys (2003) studie där socialarbetarna menar på att om en förekomst om prostitution finns så 

behöver de inte leta för att upptäcka den. Detta synsätt menar Pettersson och Tiby pekar på en 

okunskap hos socialarbetarna. 

 

Bemötande 

Alex menar att det är viktigt att inte skuldbelägga personer som säljer sex,  utan istället visa 

att man bryr sig och är bekymrad över vad personen utsätter sig för. Att även visa på andra 

möjliga lösningar, såsom exempelvis tillgängliga stödinsatser ses som betydelsefull. Att vara 

ödmjuk, men ändå rak framhålls som viktigt i bemötandet. 

 

Barnhandläggaren menar att en lyhördhet i bemötandet är viktigt genom att inte ha en färdig 

bild av vad dessa personer kan behöva. Behoven kan se olika ut och personer kan exempelvis 

vara mottagliga för att bearbeta sina erfarenheter olika snabbt. ”Jag tror ändå på ett sätt att 

man behöver nästan prata ut om vad man faktiskt menar, för det kan ju se så olika ut och så att 

de också förstår att jag ser dig” – Barnhandläggare. 

 

Även fältarna poängterar vikten av lyhördhet och ödmjukhet i bemötandet. Även att visa att 

man står kvar och inte ger upp på personer betonas i deras förhållningssätt. Fältarna menar 

även att det är viktigt att känna av ifall personen de möter vill prata. Många klienter de möter i 

sin verksamhet är trötta på att gång på gång redogöra för sina livshistorier. Att möta personen 

där den befinner sig och lära sig kommunicera utifrån klientens förutsättningar framhålls. 

Fältarna menar att det krävs mycket arbete för att få en förtroendefull relation. 

 

Några av informanterna nämner att man som socialarbetare inte ska skuldbelägga eller vara 

moraliserande när man möter personer som säljer sex. Detta kan tolkas som att det finns ett 

rådande synsätt på ”den prostituerade” kopplat till normbrytande beteende som är skamfyllt 

och som är viktigt att inte upprätthålla i bemötandet. Prostitution bryter mot normen i 

samhället vilket gör att allmänheten skambelägger det (Hedin & Månsson 1998)  
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7. Diskussion 
I detta kapitel diskuteras vad vi kommit fram till i studien. Vi för även en diskussion gällande 

metod och ger förslag på framtida forskning kopplat till ämnet. 

  

7.1 Sammanfattning 

Vårt syfte med studien var att undersöka hur yrkesverksamma inom socialt arbete konstruerar 

”den prostituerade” och hur detta påverkar det sociala arbetet i att upptäcka och ge stöd till 

personer som har sex mot ersättning. 

 

Vårt resultat visar att skam kan anses begränsa utvecklingen av konstruktionen av “den 

prostituerade”, då tystnaden kring ämnet osynliggör personers erfarenheter. Ämnet anses vara 

svårt att prata om både för informanterna och för personer som har erfarenhet av att sälja sex, 

då prostitutionen är skambelagd i samhället. Att prostitution ses som ett tabubelagt ämne och 

skamfylld handling påverkar det sociala arbetet genom att yrkesverksamma har svårigheter att 

lyfta ämnet vid misstanke om att sex mot ersättning förekommer. Det finns ett antagande hos 

yrkesverksamma om att personer i prostitution upplever skam över handlingen, vilket leder 

till en tveksamhet om att våga ta upp ämnet. Detta får i sin tur konsekvenser för i vilken 

utsträckning personer som har erfarenhet av att sälja sexuella tjänster kan erbjudas stöd. 

 

Det är i första hand kvinnor som lyfts fram som “den prostituerade”, då det främst är 

kvinnliga annonsörer på internet som upptäcks av polis och socialarbetare. En medvetenhet 

finns om att män och pojkar kan förekomma i prostitution, men de anses vara svåra att 

upptäcka. Det framkommer att en förbättring kring uppsökandet av män och pojkar som har 

sex mot ersättning behövs, då bristen i upptäckandet leder till att de inte erbjuds stödinsatser. 

 

Prostitution beskrivs som förekommande även utanför storstäderna men då i form av 

internetannonser. Vårt resultat visar dock att det är svårt att upptäcka prostitution och att det 

sällan kommer till socialarbetarnas kännedom att det förekommer bland deras klienter. Detta 

leder till en okunskap och oerfarenhet inom området hos socialarbetare som inte arbetar riktat 

mot prostitution. Då resultatet visar på en kunskapsnivå som ser mycket olika ut hos 

informanterna kan detta indikera att bemötandet och uppmärksammandet av personers 

prostitutionserfarenhet även varierar. 

 

Prostitution är starkt förknippat med ersättningen som kan bestå av pengar eller något annat 

personen är i behov av, som exempelvis tak över huvudet eller droger. Prostitution kopplas 

samman med en utsatthet hos personerna som säljer sex. Utsattheten ses som både en 

bakomliggande faktor och som en följd av rollen som “den prostituerade”. Detta kan visa sig i 

form av exempelvis ekonomiska problem. Konstruktionen av “den prostituerade” har visat sig 

vara en person med ekonomiska svårigheter. Det mest framträdande varningstecknet resultatet 

visar är att personer plötsligt får en förbättrad ekonomi eller nya och dyra materiella ting, trots 

till synes oförändrade inkomstförhållanden. Detta skulle kunna leda till att personer som säljer 

sex mot ersättning av andra orsaker blir svårare att upptäcka. Andra påverkande faktorer till 
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att personer utsätter sig för prostitution kan vara en svår uppväxt med exempelvis sexuella 

övergrepp, låg självkänsla och/eller självskadebeteende. Kopplingen mellan 

missbruksproblematik och prostitution är tydlig. Det som framkommer i materialet är dock att 

det finns en bristande kunskap om prostitution i missbrukshandläggarens arbetsgrupp, vilket 

skulle kunna få konsekvenser för det sociala arbetet med personer med missbruksproblematik 

som säljer sex.  

 

7.2 Reflektioner 

Resultatet visar att det finns kunskapsluckor gällande prostitution hos yrkesverksamma inom 

socialt arbete. Hur kommer det sig att socialsekreterare på socialtjänsten och andra 

yrkesverksamma inom socialt arbete inte har tillräckligt mycket kunskap inom 

prostitutionsområdet? Detta skulle kunna ha sin grund i en konstruerad bild av att det inte 

finns tillräckligt många personer som säljer sex mot ersättning i de olika kommunerna. I 

materialet framkommer att prostitution sällan blir synligt och kommer till socialsekreterares 

kännedom. Prostitutionens synlighet påverkar antaganden om hur utbredd förekomsten är 

(Pettersson & Tiby 2003). Detta menar vi kan resultera i att utökad kunskap om ämnet hos 

yrkesverksamma inte prioriteras. Vi anser att bristerna i det sociala arbetet visar på att 

konstruktionen av prostitution som ett storstadsfenomen till viss del lever kvar, trots 

medvetenheten kring att det existerar utanför storstäderna.  

 

Vi har sett att fokus inte riktas mot män och pojkar i det sociala arbetet med prostitution, men 

att det finns en medvetenhet om att det inte enbart är kvinnlig prostitution som förekommer. 

Att män och pojkar inte prioriteras stämmer överens med tidigare studier gällande att de 

osynliggörs inom prostitutionsområdet (Petterson & Tiby 2003; Larsdotter et al 2011; Siring 

2008; Dennis 2008). Flera studier visar dock på att män och pojkar säljer sex i större 

utsträckning än kvinnor (Fredlund et al. 2013; Abelsson & Hulusjö 2008; Mujaj & Netcher 

2015). Att inte fokusera på männen och pojkarna som säljer sex motiveras delvis genom att de 

är svåra att upptäcka. Att en sådan förklaring anses acceptabel skulle kunna bottna i att män 

och pojkar helt enkelt inte prioriteras, då de inte anses ingå i konstruktionen av en “utsatt 

prostituerad”. Fokuset på kvinnlig prostitution i det sociala arbetet kan indikera att kvinnan 

ses som “den prostituerade” som är utsatt och i behov av stöttning. Vi menar att det är 

nödvändigt för yrkesverksamma inom socialt arbete att reflektera över vad som ligger till 

grund för vad som synliggörs eller prioriteras och varför. Viktigt att poängtera är att 

transpersoners osynlighet inom området visat sig tydligt i materialet, då informanterna inte 

nämner transpersoner vid något tillfälle. Detta menar vi är anmärkningsvärt och kan indikera 

på en stor brist inom det sociala arbetet. 

 

Resultatet visar på att yrkesverksamma har svårt att gå utanför den starka skambeläggningen 

av fenomenet som finns i samhället gällande prostitution, vilket vi menar påverkar deras 

förmåga att vara professionella i sin yrkesroll gällande den här frågan. Vi ser även att 

tystnaden som skambeläggningen av ämnet medför skulle kunna bidra till att ytterligare 

förstärka tabut, då socialarbetare inte lyfter ämnet med klienterna och därmed kan anses 
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bekräfta att ämnet eller handlingen är skamfylld. Något som tydliggjorts i materialet är att 

medvetenhet och kunskap gör det lättare att prata om ämnet och att våga fråga. Sättet att 

formulera frågan om sex mot ersättning har lyfts fram som en viktig faktor för att främja 

kommunikationen mellan klient och socialarbetare. Även detta kopplas till skam då det anses 

viktigt att formulera frågan så att den inte skuldbelägger personen, genom att istället lägga 

“skulden” på köparen. I intervjun med missbrukshandläggaren framkommer det att det alltid 

ställs en fråga om prostitution till alla klienter i ASI- intervjuer. Där är frågan formulerad 

“Har du under de senaste 30 dagarna fått pengar från prostitution?” och det har framkommit 

att få klienter svarat ja på den här frågan. Utifrån vårt resultat anser vi att svaren kan ha en 

koppling till hur frågan är formulerad. Då frågan finns med i ett välkänt frågeformulär som 

används mycket inom socialtjänstens arbete, så menar vi att frågan bör ses över för att öka 

möjligheterna till att upptäcka förekomsten av sex mot ersättning hos personer med 

missbruksproblematik. Det är särskilt viktigt att medvetandegöra hos missbrukshandläggare 

hur vanligt sex mot ersättning är, då de arbetar med missbrukare som är en av riskgrupperna 

(Socialtjänsten 2015). 

 

Under arbetet med uppsatsen har vi förvånats över hur begränsat det sociala arbetet med 

prostitution är. I uppstarten av arbetet läste vi en utvärdering som påtalade kunskaps- och 

insatsbristen på området utanför storstäderna. Även vikten av det sociala arbetet belystes 

(SOU 2010:49). Vi hade förväntat oss att en tydligare förändring skulle ha skett under dessa 

sex år.  

 

I uppsökandet av informanter har det visat sig tydligt att många inom socialtjänsten inte anger 

att prostitution är något som de arbetar med och att det inte riktigt är deras ansvar. Detta har 

visat sig då det i vissa fall varit svårt att få yrkesverksamma att ställa upp på intervjuer 

gällande ämnet. Detta anser vi är märkligt då personer med erfarenhet av sex mot ersättning 

hänvisas till socialtjänsten. Vi menar att kunskapsnivån generellt behöver höjas för att kunna 

upptäcka och ge rätt stöd till personer med erfarenhet av prostitution. Det är anmärkningsvärt 

att ämnet inte tas upp under socionomutbildningen, vilket vi menar påverkar utvecklingen i 

det sociala arbetet gällande prostitution.  

 

Vår studie belyser att behovet av en ökad medvetenhet och kunskap fortfarande är stort inom 

det sociala arbetet gällande prostitution. Genom detta bidrar studien till att visa på behovet av 

att prioritera området för att en förändring och utveckling ska kunna ske.  

 

7.3 Metoddiskussion 

Reflexiv objektivitet innebär att man reflekterar och försöker få insikt i hur man själv 

påverkar sin forskning genom förståelse för sina fördomars och subjektivitetens bidrag till 

kunskapsproduktionen (Kvale & Brinkmann 2009). Kritisk självreflektion över de egna 

föreställningarna är viktig i forskningsprocessen, då forskning görs gällande grupper som inte 

anses ingå i normsystemet som dominerar i samhället (Andersson & Swärd 2008). Detta är 

något vi burit med oss under arbetet med studien, både i dess utformning och i dess 
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genomförande. Reflektion kring våra egna bilder och tankar kring fenomenet har varit 

avgörande för att kunna studera andras syn på saken utan att färga resultatet med våra egna 

personliga utgångspunkter. Detta är genomgående i hela arbetet, i allt från formulerandet av 

intervjuguiden till analysen av resultaten. Ämnet prostitution kan anses vara kopplat till 

föreställningar om både vem som säljer och köper sexuella tjänster, vilket kan antas medföra 

att en extra stor medvetenhet om föreställningars påverkan på forskningen är nödvändig. 

 

Vår förkunskap gällande ämnet var liten. Genomförandet av pilotstudien ledde till en mer 

utvecklad förförståelse kring det sociala arbetet gällande prostitution som påverkade vårt val 

av forskningsfråga. Detta genom att vi fick förståelse för att det sociala arbetet gällande 

prostitution inte är utvecklat utanför storstäderna, vilket förvånade oss i detta skede av 

arbetsprocessen. I det fortsatta arbetet överraskade delar av det slutgiltiga resultatet, 

exempelvis gällande hur stor påverkan skam visade sig ha i det sociala arbetet kopplat till 

prostitution. Malterud (2009) menar att ett bra tecken på att en studie lett till ny kunskap som 

inte är kopplad till forskarens förförståelse är att materialet överraskar forskaren.  

 

En fråga som alltid bör ställas är om den använda metoden kan leda till kunskap gällande en 

studies frågeställningar (Malterud 2009). Vi menar att intervjuerna har lyft fram 

yrkesverksammas konstruktion av ”den prostituerade”, vilket varit syftet med studien. 

Intervjuerna har gett oss ny kunskap och förståelse för hur konstruktionen av ”den 

prostituerade” kan se ut. Vi anser att vi har fått en bra variation av vårt urval gällande 

verksamheter. Socialt arbete är mångfaciterat och bedrivs inom en mängd olika områden. Att 

intervjua yrkesverksamma från flera områden och verksamheter har bidragit till en bredare 

bild av hur prostitution hanteras. För att få ännu fler svar och ett bredare urval hade vi kunnat 

välja fokusgruppsintervjuer med exempelvis socialsekreterare från olika grupper i olika 

kommuner. Utifrån vår vetskap om den höga arbetsbelastningen på socialtjänsten tänkte vi att 

detta skulle bli svårt att genomföra, vilket gjorde att vi valde enskilda intervjuer.  

 

Det har funnits utmaningar i användandet av intervjufrågorna på grund av att våra 

informanters kunskapsnivåer varierat mycket. Då vi inte har vetat innan intervjuerna hur stor 

kunskap intervjupersonerna har haft har det krävts en improvisationsförmåga under 

intervjutillfällena. Vi ser i efterhand att vi kunnat fördjupa våra följdfrågor ännu mer för att få 

tydligare och bredare svar på vissa områden.  

 

  



42 
 

7.4 Framtida forskning 

Utifrån vår studie och dess resultat har intresse väckts för vidare forskning. Förslag på fortsatt 

forskning kan exempelvis vara att undersöka hur det kommer sig att transpersoner och män 

och pojkar osynliggörs i det sociala arbetet gällande prostitution. Att dessa personer 

osynliggörs är något som tidigare forskning visar och som vårt resultat förstärker. Att 

undersöka vidare vad detta kan bero på vore mycket intressant. Resultatet i vår studie visar att 

skambeläggningen av prostitutionen påverkar socialarbetarnas bemötande av klienter. Det 

vore utifrån detta intressant att undersöka vidare hur socialarbetares arbete påverkas av att ett 

socialt problem är skambelagt i samhället. Personer med funktionsnedsättningar lyfts fram 

som en av riskgrupperna när det gäller att sälja sex (Socialstyrelsen 2015). Den utsatthet som 

personer med intellektuella funktionsnedsättningar kan hamna i gällande prostitution belystes 

även i vår studie. Yrkesverksammas upplevda svårigheter att arbeta med denna grupp 

gällande prostitution har även påpekats i en studie av Kuosmanen och Starke (2011). Att 

undersöka hur det sociala arbetet skulle kunna utvecklas gällande personer med 

funktionsnedsättning som säljer sex anser vi därför vore ett viktigt bidrag i framtida 

forskning. En annan grupp som kommit upp vid flera tillfällen under våra intervjuer och som 

uppmärksammats på senare tid är ensamkommande flyktingbarn. Att undersöka hur det 

sociala arbetet ser ut gällande att upptäcka ensamkommande barn som utsätts för sexuell 

exploatering menar vi utifrån detta är ett prioriterat forskningsområde. 
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Bilaga 1 Intervjuguide  
 

Intervjuguide 1 

 

Be X presentera sig och sin yrkesroll. 

 

Skulle du kunna beskriva hur din bild av hur prostitutionen ser ut i Sverige idag? 

● hur ser det sociala arbetet kring prostitution ut? 

● hur arbetar man utanför storstäderna? 

 

Kan du beskriva vilka personer du möter i ditt arbete gällande prostitution?  

● Vilka människor prostituerar sig? Varför? 

● Tror du det finns personer som man missar som prostituerar sig?  

 

Hur upptäcker man att en person prostituerar sig?  

● Finns det några “varningstecken” att vara uppmärksam på? 

 

Vid en upptäckt, hur bemöter man personen? 

● Hur tycker du att man bör bemöta dem? 

● Finns det något instrument som kan användas (frågeformulär osv.)? 

 

Finns det något stöd att erbjuda?  

● Är det som finns tillräckligt? 

● Vad önskar du att du skulle kunna ge för stöd? 

 

  



48 
 

Bilaga 2 Intervjuguide till pilotstudien 
 

Intervjuguide 2 

Be X presentera sig  

● Hur ser din roll ut? (arbetsuppgifter) 

● Hur vanligt förekommande är det med prostitution i länet? 

- Har lagen om köpandet av sex påverkat förekomsten av prostitution? 

● Hur arbetar man förebyggande mot prostitution? 

- Har det förebyggande arbetet mot prostitution ökat/minskat i länet? På vilket 

sätt.. 

● Vilka insatser finns det för säljare/köpare i länet? 

● Hur ser samverkan ut mellan olika aktörer? 

● Vilka människor kommer ni i kontakt med i arbetet kring prostitution? 

- Vilka säljer/köper? 

● Använder ni internet som ett verktyg i arbetet kring prostitution? 
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Bilaga 3 Informationsbrev/samtycke till informanterna 
 

Hej X! 

Tack för att du vill medverka i vår intervju till C-uppsatsen. Det vi kommer att fråga dig om 

under intervjun handlar lite om hur prostitution ser ut idag, hur man jobbar med det och vilka 

personer som är aktuella inom området. Här nedan kommer information som vi vill att du tar 

del av. 

 

Hantering av data och sekretess 

Intervjun kommer att användas till vår C-uppsats. Intervjun kommer inte att användas i andra 

syften och sammanhang. Materialet från intervjun kommer att anonymiseras. 

 

Frivillighet 

Ditt deltagande är frivilligt och du kan avbryta intervjun när du vill. Du kan även kontakta oss 

efter att intervjun genomförts om du vill avbryta ditt deltagande, intervjumaterialet kommer 

då inte användas. 

 

För att kunna genomföra vårt arbete vill vi spela in intervjun, om du inte har något emot det. 

 

Med vänliga hälsningar 

Cesia Cortéz & Nina Nihlzon 

  

Vid frågor kan du kontakta oss: 

tel. 073XXXXXXX eller 073XXXXXXX 

E-post XXXXXXXXXX@hotmail.com 
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