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ABSTRACT 
 
This bachelor’s thesis aims to identify encouraging and discouraging factors affecting 
individuals who wish to leave the sex industry. What treatment efforts are available for these 
individuals who are in the process of leaving and what after-process treatments are accessible 
to help integrate the individuals back to society? Since there is not enough scientific research 
on the specific clientele, we chose to raise this issue for a higher awareness among our fellow 
students. Seeing the results, we realised the importance of people working in our future 
profession being enlightened about this subject in order to aid in guiding individuals that are 
being exploited and exposed within the sex industry. The study is qualitatively conducted 
with semi-structured interviews that have provided the study with a deeper understanding of 
the topic. The thesis is based on two different theories, the exit process theory (Ebaugh, 1988) 
and Foucault’s view of relationships driven by force and empowerment (2002). The study 
shows that there are few treatment efforts available for those who want to leave or already 
have left the sex industry and that the discouraging factors are plenty more than the 
encouraging factors. 
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SAMMANFATTNING 
 
Syftet med denna kandidatuppsats var att identifiera främjande faktorer samt hindrande 
faktorer som påverkar individer att lämna sexindustrin. Vilka behandlingsinsatser finns att 
tillgå för de individer som befinner sig i processen av att lämna sexindustrin och vilka insatser 
finns tillgängliga efter utträdet? Hur kan professionella socialarbetare hjälpa dessa individer 
att återintegreras i samhället? Eftersom det finns relativt lite forskning kring den specifika 
klientgruppen valde vi att lyfta ämnet för att öka kunskapsnivån hos våra medstudenter. 
Genom att se resultaten insåg vi vikten av att människor som är aktiva inom vår blivande 
yrkesprofession bör vara upplysta inom området för att kunna vägleda och hjälpa individer 
som exploateras och utnyttjas inom sexindustrin. Studien är kvalitativt genomförd med 
semistrukturerade intervjuer vilket har bidragit till en djupgående förståelse inom ämnet. 
Uppsatsen är baserad på två olika teorier, Ebaughs exit-teori (1988) och Foucaults 
maktperspektiv (2002). Studien visar att det finns få insatser att tillgå för dem som vill lämna 
eller redan har lämnat sexindustrin, samt att de hindrande faktorerna för ett utträde är många 
fler än de främjande faktorerna. 
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1. INLEDNING 
 

En riktad insats i centrala Stockholm genomförd av Södermalmspolisen och 
Nationella operativa avdelningen ledde till 41 stycken gripna sexköpare. Detta 

bara under en vecka. Det här resultatet gör mig mycket bedrövad. Aldrig 
någonsin har jag varit med om att vi gripit ett så stort antal sexköpare under så 

kort tid. 
 
Detta skriver Simon Häggström på sin Instagram den 12 februari 2020. Han är författare och 
polis, specialiserad inom prostitution och människohandel för sexuella ändamål. Sexindustrin 
är en bransch som innefattar olika former av sexuell exponering och exploatering, såsom 
exempelvis striptease, pornografi, prostitution och människohandel. Branschen är utbredd 
över hela världen och omfattar många människor som använder sin kropp i ett sexuellt syfte. 
Det kan vara mot ersättning, som självskadebeteende genom att söka sig till sexuella 
situationer som innebär fysisk eller psykisk skada och/eller under tvång och hot. Det är ett 
ämne som inte förefaller belysas av politiker i samma utsträckning som vissa andra 
samhällsfrågor, trots att så många kvinnor och män världen över far illa i denna 
miljonindustri. Ämnets känsliga karaktär är något som intresserar oss, av den anledning att vi 
i vår kommande profession med all sannolikhet kommer möta människor som har 
erfarenheter av att ha sålt sex. Vi vill därför fördjupa oss inom området för att i framtiden 
kunna möta dessa människor på ett professionellt sätt och kunna erbjuda dem det stöd och den 
hjälp de behöver. 
 
I en tid av ständiga förändringar, där det senmoderna samhället ger oss fler valmöjligheter än 
tidigare ställs krav på individer att konstant förhålla sig till omgivningen och förhandla olika 
beslut. Detta är centralt speciellt hos unga människor som i utvecklingen av sin identitet testar 
olika vägval och förhållningssätt, inte minst kring vad som rör sex och sexualitet. Synen på 
sex och sexualitet är i Sverige restriktiv, det vill säga att den är “tillåten”, dock finns vissa 
underförstådda “restriktioner” kvar, exempelvis att sexualitet är något som under flera 
decennier har varit kopplat till kärlek och äktenskap. Vidsyntheten för sexuella förbindelser 
har dock under de senaste åren ökat. Unga vuxna idag har vuxit upp i ett samhälle som strävar 
efter jämställdhet mellan könen, även inom det sexuella fältet, där kvinnor och män ska vara 
deltagare på samma villkor (Nigård, 2012). Trots det är frågor kring sexindustrin, sexuell 
exponering och exploatering i dagens samhälle fortfarande ett känsligt ämne. 
 
Under den senaste tiden har media uppmärksammat prostitution och människohandel mer, 
vilket kan tyda på att det är en synnerligen aktuell och viktig samhällsfråga. Det är även en 
intressant fråga på individnivå. Vi är intresserade över hur sexindustrin påverkar de 
verksamma individerna, vad som händer med människor när de exploateras, i den bemärkelse 
att de utnyttjas främst för någon annans vinning. Vi funderar över vilka faktorer som hindrar 
eller bidrar till att de lämnar sexindustrin, och vilka insatser som finns tillgängliga för dem 
efter utträdet och i processen av återintegreringen i samhället. Inom den socialpedagogiska 
praktiken strävar de professionella att skapa förutsättningar för sina klienter att “finna sin 
egen väg” till ett meningsfullt och värdigt liv, genom förändringsarbete. När individer lämnar 
sexindustrin finns risken att de av olika anledningar inte vill eller orkar bearbeta vad de har 
varit med om. Det stigma som vilar över branschen, eller skuld och skam kan vara 
anledningar till att utsatta individer inte söker hjälp. Dessa människor kan ha trauman och 
vara i behov av stöd och anpassad behandling för att lösa sina problem (Grudzen, Meeker, 
Torres, Du & Morrison, 2011). 
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Denna kandidatuppsats tar sin utgångspunkt ur ett socialpedagogiskt perspektiv, där begrepp 
som meningsfullhet, delaktighet, inkludering och gemenskap är centrala. Innebörden av dessa 
begrepp är väsentliga för att en människa ska vara välmående och kunna utvecklas i sin 
identitet, samt kunna påbörja en förändring av sin livssituation då detta kan bli nödvändigt. 
Om en individ inte känner tillhörighet till en gemenskap, såsom familj, vänner, 
arbetskamrater eller delaktighet i lokalsamhället finns risk för exkludering och utanförskap. 
Gemenskaper bidrar till att individen har människor omkring sig som bryr sig om honom eller 
henne och utan det kan tillvaron kännas mindre meningsfull vilket kan leda till avvikande 
beteenden. Meningsfullhet kan beskrivas som ‘att ingå i samhällets normalitet’ (Cederlund & 
Berglund, 2017). Att arbeta inom prostitution eller andra delar av sexindustrin ses av 
samhället som ett avvikande beteende. Månsson (2015) lägger fram en teori om hur 
omvärldens reaktioner på sexuella övergrepp eller promiskuöst beteende kan förstärka en 
individs känsla av utanförskap och bidra till bristande självkänsla och självförtroende, något 
som kan påverka och främja ett steg in i prostitution. Denna kandidatuppsats avser att bidra 
till kunskapsutvecklingen om sexindustrin och dess verksamma individer. 
 

2. SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 
 
Syftet med studien är att skapa en fördjupad kunskap kring betydelsefulla faktorer som 
hindrar och/eller främjar individer att lämna sexindustrin samt hur de kan återintegreras i 
samhället. Fokus ligger på vilken typ av insatser och behandling som används inom olika 
organisationer som arbetar för att hjälpa dessa individer att inkluderas i en icke-normbrytande 
livsmiljö. Nedan följer de frågeställningar som uppsatsen strävar efter att besvara. 
 

·       Vilka faktorer bidrar till att individen lämnar sexindustrin?  
·     Vilka faktorer hindrar individen att lämna sexindustrin?  
·     Hur beskriver professionella sitt arbete för att få individer att lämna sexindustrin och   

kunna återintegreras i samhället? 
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3. BAKGRUND 
 
Inledningsvis presenteras viktiga begrepp som är återkommande i uppsatsen. Anledningen till 
varför vi valt att definiera begreppen nedan beror på att de återkommer frekvent genom 
studien, flera av dem även inom citat under resultatavsnittet. Flera begrepp kan uppfattas som 
stämplande, dock fann vi inga synonymer som vi ansåg bra nog att ersätta dessa. Att förstå 
innebörden av begreppen, och hur vi valt att använda dem, är väsentligt för att förstå 
uppsatsens helhet.    
 

3.1  Begreppsdefinitioner 
Hallick är en person som livnär sig på att någon annan individ prostituerar sig (NE, 2020). 
 
Koppleri beskrivs kort i Nationalencyklopedin (NE, 2020) som ett sexualbrott där någon 
uppsåtligen ekonomiskt utnyttjar att en annan individ har tillfälliga sexuella förbindelser mot 
ersättning.  
 
Pornografi - Ordet pornografi kommer från grekiskans porne som betyder prostituerad och  
-grafi som betyder ‘beskrivning’ (NE, 2019). När man läser definitionen av pornografi, så är 
syftet - det man strävar efter genom olika pornografiska former - att göra ‘konsumenten’ 
sexuellt upphetsad. Pornografi förkortas ofta porr. Det finns många olika typer av porr; 
exempelvis mjukporr, pornografisk konst, hårdporr samt porr med våldsinslag (NE, 2019). 
 
Prostitution innebär att individer säljer eller köper sexuella tjänster mot betalning, exempelvis 
har samlag med någon och i gengäld få betalt (NE, 2019). 
 
Sex mot ersättning definieras i ett utbildningsmaterial från Socialstyrelsen (2015) som “...en 
person får eller utlovas ersättning i utbyte mot sexuella handlingar, till exempel pengar, 
kläder, presenter, alkohol, droger eller sovplats”. 
 
Sexindustri är ett ord som ännu inte har en specifik definition i den svenska ordlistan. Dock 
har vi i denna uppsats valt att använda oss av ‘sexindustri’ som ett samlingsbegrepp för de 
arenor där sex eller anspelningar på sex förekommer i utbyte mot ersättning. Det innefattar 
både en ‘laglig’ marknad med exempelvis striptease, utbyte av sexuellt material på internet 
samt pornografi, men även en olaglig marknad som innefattar prostitution och 
människohandel. För att definiera begreppet använder vi oss av Nationalencyklopedins 
definition för industri: “namnet på en bransch” (NE, 2020) samt innefattandet av olika 
arbetssätt inom denna bransch som är kopplade till sex. Begreppet förekommer flitigt i denna 
kandidatuppsats och framförallt innefattar sexindustrin i denna uppsats prostitution och 
koppleriverksamhet. 
 
Sexuell exploatering saknar också en specifik definition i ordlistan. Vi har därför valt att 
använda Nationalencyklopedins definition av begreppet exploatering och sedan sätta det i 
relation till sex. Exploatering beskrivs som nyttiggörande, (hänsynslöst) utnyttjande, 
exempelvis när en människa tvingas arbeta utan ersättning för någon annan (NE, 2020). 
 
Sexuell exponering kan ses som ett fenomen som uppfattas som en del av sexualiseringen i 
det senmoderna samhället. Det är ett samlingsbegrepp som innefattar flera olika sätt att 
använda sin kropp. Det kan vara en lättklädd bild som läggs upp på internet, en film som visar 
handlingar som uppfattas sexuella, såsom förspel eller onani. Sexuell exponering räknas in i 
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porrindustrin, där kvinnor och män tjänar pengar på att visa upp sina kroppar och delta i 
sexuella handlingar framför en kamera. Men sexuell exponering finns även inom 
prostitutionens värld, där individer exponerar en del av sig själv för att få klienter och kunna 
ta betalt för sexuella tjänster. Sammantaget är sexuell exponering ett begrepp som beskriver 
hur kroppen används för olika syften (Nigård, 2012). 
 
Trafficking är ett samlingsbegrepp för olika former av olaglig handel över nationsgränser, 
exempelvis människohandel, där individer genom brottslig verksamhet tvingas till prostitution 
i främmande länder (NE, 2020). Människohandel är det begrepp som främst förekommer när 
det handlar om trafficking i denna uppsats. 
 
Nedan presenteras en kort historisk översikt om prostitution och pornografi, från antikens tid 
fram till senmodern tid. Här presenteras även en kortare sammanfattning av statens offentliga 
utredning kring sexköp från 1981, den senaste lagstiftningen som instiftades 1999 samt en 
utvärdering av denna lagstiftning som publicerades 2010. 
 

3.2  En kort historisk översikt om prostitution och pornografi 
Prostitution har förekommit i de västerländska kulturerna i över 5000 år. Redan 3000 år f.Kr. 
var det en vanlig företeelse i de Mesopotamiska och egyptiska kulturerna. I antikens Grekland 
var prostitutionen en välreglerad verksamhet som staten inkasserade skatter från (Sanger, 
2002). Eriksson (1939) hävdar att det var den grekiske historieskrivaren Atenaeus som var 
först med att försöka mynta ett begrepp för prostitution. Han skrev bland annat om 
statsmannen Solon (cirka 600 f.Kr.) från Aten som importerade utländska kvinnor och ställde 
ut dem offentligt. Något som Månsson (2018) menar fortfarande är ett pågående moment, 
importen av utländska kvinnor som tvingas sälja sina kroppar. Eriksson (1939) skriver om 
begreppet prostitution, att det härstammar från det latinska ordet prostasai som betyder “stå 
framför”, något som skulle vara underförstått ett “uppvisande” på en bordell.  
 
Skildringar av pornografi i form av grafiska målningar eller texter har en historisk tradition 
som även den går tillbaka till antikens Rom och Grekland. Men det var först på 1700-talet, 
under Upplysningens tid som pornografin började spridas i form av flera klassiska litterära 
verk såsom “Fanny Hill” (1748) och “La Philosophie dans le boudoir” (1795). Det är ingen 
slump att pornografin började blomstra just då, eftersom i de pornografiska litterära verken 
fanns ofta en antydan av politisk satir och radikalism, något som kan kopplas till det nya 
friare tänkandet under Upplysningens tid, då även boktryckarkonsten långsamt spred sig 
(Hirdman, 2008). I Sveriges rikes lag som instiftades 1734 fanns bestämmelser om koppleri 
och skörlevnad, där bordeller och kvinnor som arbetade på dessa skulle straffas. 1864 kom en 
ny strafflag där sedlighetsbrott, otukt och äktenskapsbrott benämns som straffbara. Mellan 
cirka 1840 och 1918 fanns också ett system som kallades reglementering. Detta innebar att 
prostituerade kvinnor skulle registrera sig och hade skyldighet att regelbundet låta sig 
läkarundersökas, i ett försök att minska spridning av olika sexuellt överförbara sjukdomar 
(SOU, 2010:49). 
 

3.3  I senmodern tid och statens offentliga utredning 
Prostitutionen ser idag annorlunda ut än tidigare på grund av både sin samhälleliga historia 
och olika samhälleliga orsaker. Månsson (2018) menar att den stora förändringen som skett på 
senare år i Sverige har kommit att handla om var huvudansvaret läggs för det utnyttjande som 
förekommer inom prostitution och dess verksamhet. Prostitution har länge dominerats av 
föreställningar om att det är världens äldsta yrke och att “det ligger i mäns natur att gå till 
prostituerade”. Debatten kring prostitution blev het under mitten av 1970-talet då Månsson 
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och hans kollega Stig Larsson efter åtta månader långt fältarbete i Malmös krogbransch 
publicerade boken Svarta affärer: utredning om vissa klubbars och näringsställens sociala 
betydelse och struktur (1976). Boken visade hur prostitution bedrevs mer eller mindre öppet 
på olika krogar, bordeller, sexklubbar och i gatumiljön. Detta startade stora samhällsdebatter 
om kriminalitet inom restaurangbranschen, men främst om hur utbredd prostitutionen blivit i 
staden (Månsson, 2018). Månsson och Larsson kunde visa att antalet kvinnor som 
prostituerade sig i Malmö hade ökat med flera hundra procent under de tio senaste åren och 
det hade dessutom gått ner i åldrarna. Det visade sig se likadant ut i Stockholm. Kort efter att 
boken publicerats visade TV 1 - Studio S ett faktaprogram med namnet “Småflickor till salu - 
med lagens hjälp?” som handlade om sexhandeln i Stockholm, något som gjorde att 
samhällsdebatten blev ännu mer intensiv. Fram tills nu hade prostitution setts som ett 
fattigdomsfenomen som präglas av social utsatthet, missbruk och beroende. Nu visades 
istället unga kvinnor som till synes såg välmående ut och som helt öppet ägnade sig åt 
prostitution. 
 
Detta pressade regeringen till att i början av 1977 påbörja den första statliga utredningen om 
den moderna tidens prostitution, Prostitutionen i Sverige - bakgrund och åtgärder (SOU, 
1981:71), för att kartlägga problemets utbredning, orsaker och omfattning (i den mån som var 
möjlig). Utredningen publicerades 1981 (Månsson, 2018). Sammanfattningsvis visade 
utredningen att prostitutionen hade minskat sedan mitten av 1970-talet, troligtvis på grund av 
att prostitution uppmärksammades flitigare i media, och att det skulle ha gått ner i åldrarna är 
ingenting som kunde styrkas enligt SOU (1981:71). Gatuprostitution var ett permanent inslag 
i städer som Stockholm, Göteborg, Malmö och Norrköping, och de kvinnor som prostituerade 
sig kom främst från dåliga socioekonomiska förhållanden där kriminalitet och missbruk var 
vanligt. Ett citat som inleder sammanfattningen av den statliga utredningen (1981:71, s.11) 
visar att det finns en uppfattning redan då om att det är köparna av sexuella tjänster som bör 
straffas, och inte de individer som säljer tjänsterna. I detta citat tolkas säljarna som offer med 
troliga missbruksproblem: 
 

Prostitutionen bör inte heller i fortsättningen vara kriminaliserad men de män 
som köper sexuella tjänster av narkotikaberoende kvinnor bör straffas. 

 
3.4  Den senaste lagstiftningen 

Den 1 januari 1999 införde Sverige en lagstiftning som kriminaliserar köp av sexuella tjänster 
(SFS:1998:408). Dock valdes det att inte kriminalisera säljarna av dessa tjänster, då lagen är 
en del av Kvinnofridspropositionen som fastslog att prostitution är ett uttryck för ojämlikhet 
samt en del av mäns våld mot kvinnor (SOU, 2010:49). Sverige var först i världen med att 
införa denna lag, och straffbestämmelsen återfinns nu i 6 kap. 11 § brottsbalken sedan år 
2005, och skärptes ytterligare på några punkter den 1 juli 2018. 2010 publicerade SOU 
(2010:49) en utvärdering, Förbud mot köp av sexuell tjänst - en utvärdering 1999–2008 av 
lagen Förbud mot köp av sexuell tjänst (SFS:1998:408). Syftet med lagen var att prostitution 
ansågs vara ett samhällsproblem av allvarlig form som på olika sätt skadade både enskilda 
individer och samhället i stort. Andra kriminella handlingar ansågs vara relaterade till 
prostitution. Genom att kriminalisera köp av sexuella tjänster skulle det bli lättare att kunna 
bekämpa prostitution då enbart risken för att kunna bli föremål att figurera i en polisutredning 
skulle avskräcka individer att köpa sexuella tjänster. Utsattheten, som i de flesta fall gäller för 
säljaren av sexuella tjänster, bidrog till att inte kriminalisera dessa individer. De ansågs som 
den svagare parten som utnyttjas av en förtryckande part som vill tillfredsställa sina sexuella 
behov (SOU, 2010:49).  
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Innan lagen trädde i kraft fanns det farhågor om att det skulle bli svårt att kontrollera lagens 
efterlevnad och att kunna bevisa att brottsliga gärningar har ägt rum. Statens utvärdering 
(2010:49) visar att polisens prioriteringar spelar en central roll här. Dessa prioriteringar rör 
främst gatuprostitution och sexköp som är relaterade till koppleri eller människohandel. En 
stor del av polisutredningar läggs dock ned på grund av brist på bevis eller att det inte går att 
styrka att ett brott har begåtts. I majoriteten av fallen saknas vittnesmål och det är enbart den 
misstänktes uppgifter som ligger till grund för utredningen. Det kan vara svårt att bevisa att de 
båda parterna har bestämt ett avtal om betalning för sexuella tjänster om den misstänkte 
köparen i fallet nekar till anklagelserna (SOU, 2010:49). Det framkommer dock att nästan 
hälften av brotten som anmälts har blivit personuppklarade, alltså har det i dessa fall beslutats 
om åtal, strafföreläggande eller meddelats åtalsunderlåtelse. Sedan lagen trädde i kraft har 
polisen vid flertalet tillfällen riktat särskilda insatser mot prostitutionen, där specialgrupper 
arbetar med spaning och andra insatser mot brottslighet som är relaterad till prostitution, 
framför allt i större städer som Stockholm, Göteborg och Malmö. Dessa insatser har främst 
riktats mot gatuprostitutionen samt mer organiserade former som har samband med koppleri 
eller människohandel, där målet är nolltolerans mot sexköpare i Sverige (SOU, 2010:49). 
 

4. TIDIGARE FORSKNING 
 
Nedan presenteras den tidigare forskning som vi genom en litteraturgenomgång anser är 
relevant i relation till studiens syfte och frågeställningar. Den innefattar forskning och 
rapporter, såsom handlingsplaner mot prostitution, satsningar som gjorts på lokal nivå, 
faktorer som påverkar de verksamma individerna inom sexindustrin samt preventivt arbete 
och insatser. 
 

4.1  Regeringens handlingsplan mot prostitution  
År 2007 fattade regeringen beslut om en “Handlingsplan mot prostitution och 
människohandel för sexuella ändamål”. Socialstyrelsen tilldelades detta uppdrag och 
utformningen planerades under våren 2009 genom ett samarbete med Linköpings Universitet. 
Projektet var sannolikt det största och mest mångfacetterade som genomförts gällande 
prostitution i Sverige. Handlingsplanen delades in i åtta delar där varje del belyser olika 
aspekter av projektet. I denna studie har vi valt att fokusera på några av dessa delrapporter. 
Projektets fokus ligger i de stora städerna i Sverige, det vill säga Stockholm, Göteborg och 
Malmö, där samtliga verksamheter som varit en del i studien lyder organisatoriskt under 
socialtjänsten samt verkar för att minska prostitutionen i Sverige. Övergripande är detta de 
gemensamma likheter som finns, men skillnader i verksamheterna framkommer också. Den 
traditionella bilden av prostitution må vara att det vanligast förekommande är att kvinnor 
säljer sex till män, men här framkommer även att det inte alls är ovanligt att pojkar och män 
säljer sexuella tjänster (Svedin & Åkerman, 2012). 
 
I delrapport 5 presenteras effekten av samtalsstöd för de som lever i prostitution, något som är 
relevant för forskningen i vår studie då vi ska belysa olika typer av insatser som används för 
människor i sexindustrin. Samtalsstöd är en av de insatser som kan rekommenderas för dessa 
individer. Både psykodynamiskt utformade samtal men också lösningsfokuserade och 
motiverande samtal är några av de insatser som utvärderas. Resultaten i delrapport 5 visar att 
det dock inte är en insats som förändrar samtliga deltagares livssituation till det bättre. De 
som inte blev hjälpta av samtalsstöd var de respondenter som var något äldre än medelåldern, 
och som hade sålt sex under längre perioder än de respondenter som ansåg sig få hjälp och 
stöd genom insatsen. Följderna av samtalsterapin då den fungerade visade inte bara på utträde 



 

    7 

ur sexindustrin, utan även minskad alkohol- och droganvändning samt förbättrad självkänsla 
och minskad psykisk ohälsa (Kjellgren, Priebe & Svedin, 2012). 
 
Delrapport 7 innehåller respondenternas egna upplevelser och hur de har en önskan om att 
samhället ska förstå att de inte själva väljer att bli prostituerade. De vill att folk ska förstå att 
trots den bakgrund de har så har de samma människovärde som alla andra i samhället 
(Kjellgren, Abelsson & Svedin, 2012). De understryker också ett behov av specialiserade 
enheter för att få tala om erfarenheter av att ha sålt sex. De första delarna i studien fokuserar 
mest på “gatuförsäljning” och olika typer av koppleri. Sista rapporten fokuserar på försäljning 
av sex på internet, vilket ofta innebär ett “eget” initiativ in i sexindustrin. Här finns då ofta ett 
fokus på att få uppmärksamhet och bli sedd av andra (Jonsson & Svedin, 2012).  
  

4.2  Malmös satsning mot prostitution 
I början av 2000-talet startades tre verksamheter upp i Malmö med mål att minska 
prostitutionen. De olika delarna riktade in sig på olika områden inom prostitution. Navet, som 
riktade in sig på att hjälpa prostituerade ut ur sexindustrin är den del som kom att intressera 
oss inför denna uppsats. Studien visar vilka insatser som kan vara till stöd under den så 
kallade ‘exit-processen’ ur sexindustrin. Fokus ligger på att lyssna till vad individen i fråga 
behöver och önskar. En psykiatrisk/somatisk läkarbedömning och social utredning 
tillsammans med en socialsekreterare gjordes för att få en helhetsbild kring individen 
(Laanemets, 2007). Sedan erbjöds olika former av samtal, även gruppsamtal om så önskades. 
Då det är vanligt förekommande med missbruk hos individer som under en längre tid har levt 
i prostitution så erbjöds även medicinsk behandling, så kallad underhållsbehandling, för den 
målgruppen. Navets verksamhet var hjälpsam i många utav fallen, visar studiens uppföljning. 
Bortsett från någon enstaka individ som blev utskriven, fick de flesta som sökt sig till 
verksamheten stöd i sitt utträde. En stor del i att ta ett brukarperspektiv i verksamheter som 
Navet är att öka individens “empowerment”, den så kallade egenmakten. Om individen får 
hjälp att ha inflytande över beslut som ska fattas, så kan det öka deras tro på sin egen 
förmåga, vilket i sin tur kan leda till att motivationen inför att lämna sexindustrin ökar 
(Laanemets, 2007). 
 

4.3  Faktorer som kan upplevas som främjande av den som säljer sex 
Genom sexuell exponering kan individer enligt Nigård (2012, s.41) uppleva positiv feedback 
kring sin kropp från andra människor, något som kan stärka individen och få dem att känna 
duglighet och ett värde: 
 

När individer exponerar sig sexuellt, kan detta vara ett sätt för dem att få 
bekräftelse och uppmärksamhet för sitt utseende och sin kropp. Att bli ‘värderad’ 
av en annan individ och få höra att man ser bra ut kan stärka ens självförtroende 

för att man då får det bekräftat att man duger. Tidigare studier visar på att 
sexuell exponering för att få bekräftelse verkar vanligare bland unga tjejer än 

unga killar. 
 
Vidare hävdar Nigård (2012) att det även har rapporterats att unga tjejer inte enbart exponerat 
sig sexuellt för att få bekräftelse, utan även för att ge bekräftelse. Under hösten 2010 fanns en 
trend bland unga tjejer på några skolor på Jylland i Danmark att utbyta nakenbilder med 
varandra, detta var dock en handling som inte skulle ses med sexuellt motiv, utan snarare som 
ömsesidig tillit tjejerna emellan. Andra studier visar att verksamma prostituerade vittnar om 
sexuell njutning, intimitet, ömhet inför sina klienter och en känsla av manipulation, övertag 
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och makt när de säljer sina kroppar (Smith, 2017 : Chudakov, Ilan, Belmaker & Cwikel, 
2011). 
 

4.4  Psykisk ohälsa och risk för missbruksproblematik inom sexindustrin 
En amerikansk studies resultat visar att den psykiska ohälsan ökar med tiden hos de som 
exponerar sig sexuellt (Grudzen, Ryan, Margold, Torres & Gelberg, 2009). De som är unga 
och väljer att sexuellt exponera sig har större sannolikhet att må sämre än de som inte 
exponerar sig sexuellt (Nigård, 2012). Många verksamma inom porrindustrin menar att 
påtryckningar från andra som är med på filminspelningarna tvingar dem att fortsätta vara 
professionella och gå emot sina egna värderingar, annars finns risk för att inte bli bokad för 
nya inspelningar (Grudzen et. al, 2009). Detta medför en större risk för att droger eller alkohol 
blir aktuella för att dämpa ångesten, eller för att kunna utföra sina åtaganden och hantera sitt 
dåliga mående (Boyle, 2011). 
 
Grudzen (et. al, 2011) har gjort en studie där de jämförde den psykiska hälsan mellan 
porrskådespelare och unga kvinnor utanför sexindustrin i Kalifornien. Femtio procent av de 
som var verksamma inom porrindustrin kunde inte uppfylla sina grundläggande 
levnadsbehov, såsom boende eller mat på bordet. Över en tredjedel av porrskådespelarna i 
studien tvingades till sex som barn eller ungdomar (trettiosju procent kontra tretton procent), 
och över en femtedel hade som barn blivit omplacerade från sina familjer till andra boenden 
som staten ansvarade för. Studien visar att potentiellt traumatiska upplevelser i barndomen är 
associerade med högre depressions-nivåer och sämre psykiska hälsoproblem senare i livet. 
Detta bekräftas även av en studie gjord i Zürich i Schweiz, där kvinnliga prostituerades 
psykiska hälsa jämfördes med den psykiska hälsan hos kvinnor som inte säljer sex. Resultatet 
visar att det är en markant skillnad mellan de olika grupperna av kvinnor och att den psykiska 
hälsan är påtagligt sämre hos de kvinnor som arbetar med att sälja sex (Rössler, Koch, 
Lauber, Hass, Altwegg, Ajdacic-Gross & Landolt, 2010). Krumrei-Manusco (2017) bekräftar 
i sin studie att det råder hög psykisk ohälsa hos prostituerade kvinnor i Nederländerna, och att 
utsatthet för våld i arbetet kan leda till posttraumatiskt stressyndrom (PTSD), något som även 
bekräftas av Chudakov (et. al, 2011). PTSD beskrivs av Nationalencyklopedin (NE, 2020) 
som en psykisk störning som kan drabba individer som har blivit utsatta för en traumatisk 
händelse som anses vara långt utöver vanliga mänskliga erfarenheter. Även andra studier 
visar att tidigare traumatiska händelser är vanligt förekommande hos individer som 
prostituerar sig (Kjellgren et. al, 2012). 
 

4.5  Slitage på kroppen och fysiska problem hos verksamma individer 
Porrindustrin har blivit noggrannare med kontroller kring överförbara könssjukdomar 
såsom HIV, gonorré, och klamydia. Kontrollerna görs för att skydda sina yrkesverksamma. 
Dock är de skådespelare som spelar in pornografi en utsatt grupp i sammanhanget då de ofta 
förväntas genomföra sexuella akter med många olika motspelare under en kort tidsperiod, 
samt att användning av kondom är sällsynt (Grudzen et. al, 2011). Fysiska trauman är vanligt 
förekommande och likaså risken för att utsättas sexuella övergrepp finns överhängande, 
speciellt när det finns alkohol- eller missbruksproblematik närvarande (Boyle, 2011). Manliga 
motspelare förväntas ofta vara hårdhänta genom fysiskt våld som exempelvis dragande i 
kvinnornas hår, slag mot ansikte och kropp samt strypgrepp, något som en del företag bakom 
filmerna kräver (Grudzen et. al, 2009). En porrskådespelerska berättar om hur en producent 
“matat henne med champagne och valium” tills hon nästan var utslagen för att scenen skulle 
vara så autentisk som möjligt (Boyle, 2011). En annan fysisk aspekt som är mindre omtalad är 
slitaget på kroppen som uppstår när sexhandlingar upprepas kontinuerligt. I pornografi kan en 
sexhandling vara skadlig eftersom den utförs upprepade gånger under långa perioder, i 
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positioner avsedda för syns skull, inte för komfort eller känsla och dessutom utan skydd 
(Boyle, 2011). Studien som gjordes av Chudakov (et. al, 2011) visar att de flesta av de 
intervjuade kvinnorna var offer för trafficking och hade kommit illegalt till Israel för att 
arbeta. De flesta av kvinnorna saknade utbildning och hade stora problem med sin fysiska 
hälsa, något som delvis berodde på att de arbetade illegalt i landet och därför inte kunde ta del 
av sjukvården. 
 

4.6  Preventivt arbete samt insatser som främjar ett utträde  
Hester och Westmarland gjorde 2004 en studie om preventiva insatser för att individer inte 
skulle ta steget in i prostitution samt insatser för att lämna det livet bakom sig. Studien visar 
att tidig identifiering och avledning av de individer som kan befinna sig i riskmiljö är 
hjälpsamt för att minska risken för att individen blir förankrad i prostitution samt ett 
narkotikaberoende. Resultatet visar att den tidiga identifieringen kräver utbildning hos de 
professionella som arbetar med insatserna. Förmågan att se varningssignaler hos individer 
samt kunna identifiera sårbarheter hos dem de möter är en väsentlig del i det preventiva 
arbetet (Hester & Westmarland, 2004). Inte bara socialarbetare behöver ett kompetenslyft 
utan även polisväsendet. Att frihetsberöva de som är involverade i prostitution är endast en 
kortsiktig lösning. Polisen bör istället kunna hänvisa köpare och säljare till en lämplig 
organisation där hjälp och stöd erbjuds. Det arbete som krävdes av de professionella för att 
hjälpa individer att ta sig ur prostitutionen var mer omfattande. En arbetsallians var ett faktum 
för att, kvinnorna i detta fall, skulle våga att träda ur. Att få hjälp att skaffa ett boende, styra 
upp sin ekonomi och bli kvitt eventuella skulder och få behandling för olika missbruk var 
olika saker som kvinnorna behövde hjälp med. Att komma ifrån ett våldsamt hem eller en 
hallick var också något som krävdes för en del kvinnor för att kunna bli stabila i sin nya 
tillvaro. Prostitutionen kan delas upp i olika faser; inträde i prostitution, prostitution som 
livsstil, samt utträde/gå vidare från prostitution (Hester & Westmarland, 2004). Faserna kan 
inte ses som en linjär process utan sårbarhet, då kaos och stabilisering går om vartannat. 
Studien visar att de stöd som nämnts ovan är viktiga och att de kommer vid rätt tidpunkt för 
individerna. Exempelvis så kan en kris bli den vändpunkt som gör att individer väljer att ta sig 
ur ett destruktivt leverne, något som också bekräftas i Ebaughs teori (1988) om “exit-
processen”, som presenteras i nästkommande avsnitt. 
 

5. TEORETISKA PERSPEKTIV 
 
I denna uppsats har vi valt att fokusera på två teoribildningar som vi anser är relevanta för 
studien. De innefattar Ebaughs teori om “exit-processen” samt Foucaults maktperspektiv. 
Ebaughs teori är relevant för studien då vi är intresserade av hur processen ser ut när det 
kommer till att lämna sexindustrin. Att kunna sätta i perspektiv vad en klient med erfarenhet 
av sexindustrin går igenom när han eller hon bestämmer sig för att lämna branschen är viktigt 
för att kunna förstå de svårigheter individen utsätts för samt att kunna anpassa insatser för 
dessa personer. Ur ett socialpedagogiskt perspektiv är återintegreringen i det normativa 
samhället väsentligt för att utvecklas i sin identitet och bryta avvikande beteenden. Ebaughs 
teori följer delvis sociologen Mezirows läroprocess om transformativt lärande (1991). Denna 
läroprocess handlar om hur vuxna människor genom nya erfarenheter förändrar sina 
meningsperspektiv. Detta resulterar i utvecklingen av en ny meningsstruktur där förändringen 
bidrar till en ny syn på världen och livet (Christie, Carey, Robertson & Grainger, 2015). När 
problematiska tankevanor, erfarenheter och fördomar förändras blir individer öppnare för 
förändring och lärande. Detta sker enligt Mezirow (1991) genom tio steg som bland annat 
innefattar en ‘förvirring’ kring ett dilemma, en självrannsakan, en kritisk granskning av det 
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som tidigare har känts som självklart samt utforskandet av nya roller och en uppbyggnad av 
självsäkerhet i den nya rollen. 
 
Exit-teorin påminner även om Prochaska, Norcross och DiClementes teori om Stages of 
Change (2002) som innefattar sex stadier som individer går igenom under en 
förändringsprocess. De första tre stadierna; precontemplation (förbegrundande), 
contemplation (begrundande) och preparation (förberedande) kan liknas med faserna ett och 
två i Ebaughs exit-teori. Det fjärde stadiet, action (handlande) kan liknas med fas tre i exit-
teorin och det femte och sjätte stadiet, maintenance (vidmakthållande) och termination 
(fullbordande) med fas fyra. Inom missbruksvården anses det sjätte steget ofta svårt att uppnå, 
och att flertalet individer stannar i det femte stadiet då det fortfarande kan finnas tendenser att 
känna en nostalgi och en längtan tillbaka till gamla vanor (Prochaska et. al., 2002). Detta kan 
nog vara sant i vissa fall gällande individer som har lämnat sexindustrin, men troligtvis inte i 
samma utsträckning som hos människor med missbruksproblem. 
 
Foucaults maktperspektiv är intressant i den benämning att makt på ett eller annat sätt är ett 
begrepp som är överhängande i sexindustrin. Vi är intresserade av om individerna är 
“marionetter för omständigheterna” och på vilket sätt makten går att analyseras och är 
relevant för ett utträde ur sexindustrin. Ur ett socialpedagogiskt perspektiv kan 
maktperspektivet sättas i relation till att det är viktigt att individen använder makten genom 
dess produktiva roll, för att finna sin egen väg till förändring. 
 

5.1  Exit-teorin 
Den första teoretiska utgångspunkten som valts till denna kandidatuppsats är teorin om “exit-
processen” (Ebaugh, 1988). Teorin bygger på att de flesta människor i det moderna samhället 
någon gång i livet lämnar en identitet eller roll bakom sig för att utveckla en ny. Att lämna en 
identitet eller en tidigare roll innefattar följande fyra faser. Fas 1: “De första tvivlen”: Den 
första fasen som går att definiera i exit-processen börjar när individen börjar tvivla på och 
ifrågasätta sin påtagna roll, som tidigare var något som han eller hon nästan tog för givet. Fas 
2: “Sökandet av alternativ”: Under den andra fasen i exit-processen så börjar individen att se 
sig omkring och utforska nya alternativa roller som skulle kunna ersätta den roll de ska lämna 
bakom sig. I vissa fall är individen redan under den första fasen medveten om andra roller. I 
utforskandet av andra roller så jämförs och utvärderas fördelar och nackdelar med de olika 
rollerna. Fas 3: “Vändpunkten”: När individen i fråga har vägt sina alternativ, försökt 
identifiera sig med nya roller och balanserat för- och nackdelar med att lämna sin roll kommer 
han eller hon till den punkt då det är dags att definitivt bestämma sig för att lämna rollen 
bakom sig. Detta beslut kommer oftast i samband med någon vändpunkt i individens liv eller 

specifika händelser som exempelvis ett dödsfall eller tillökning i familjen, en partner som 
varit otrogen eller ett överfall. Fas 4: “Skapandet av ex-rollen”: Den fjärde fasen innebär 
slutskedet av exit-processen. Det är nu som individen ska anpassa sig till och skapa en ex-roll 
av det han eller hon har lämnat, och även anpassa sig till sin nya roll. De förväntningar och 
normer som omgivningen har av individen har inte så mycket att göra med hans eller hennes 
nya identitet, utan är mer relaterade till den roll de har lämnat, vilket kan göra det svårt för 
individen och skapa spänningar mellan det förflutna, nuvarande och kommande (Ebaugh, 
1988). 
 

5.2  Maktperspektivet 
Den andra teoribildningen riktar in sig på Foucaults maktperspektiv. Foucault hävdar att 
människors kroppar är en “skapelse av en maktrelation”, att kroppen är något som är 
kulturellt och historiskt format, och därav upplevs väldigt olika under olika historiska epoker 
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och i olika sociala sammanhang. Det är också inom dessa olika epoker eller sammanhang som 
var tid har sin speciella makt-regim, som skapar den tidens sanning. Det som vid olika tider 
eller i olika samhällen räknas som sanning är en effekt av makt-impregnerade, eller 
institutionella och diskursiva praktiker, där sanningen enbart existerar innanför makten. Med 
andra ord kan det beskrivas att människan är en “marionett för omständigheterna”. Foucault 
beskriver mer konkret i flera av sina verk hur maktrelationer skapar kroppar, hur kroppen 
exempelvis blir en plats för njutning, eller hur kroppen utsätts för disciplinering eller straff, 
oavsett vad det är, så är det en konsekvens av en maktrelation. Ytterligare en sak som 
Foucault hävdar är att det är genom vetandet som människan blir till subjekt, exempelvis kön, 
student, prostituerad, kriminell eller servitris (Nilsson, 2008). 
 
Sexualiteten är kopplat till makten, som allt annat, menar Foucault, och makten är inte en 
struktur eller institution, utan det är vad som kallas “en sammansatt strategisk situation i ett 
givet samhälle”, alltså något som skapas hela tiden, i alla ögonblick och i varje given relation 
(Foucault, 2002a : Nilsson, 2008). Foucault radar upp en del påståenden om makt. Nämligen 
att makt utövas från otaliga håll samt i ett samspel av rörliga och olikvärdiga relationer; alltså 
makt är inte något som låter sig delas alternativt fråntas, det är inte något som man själv 
behåller eller tappar. Makt är inneboende i alla relationer, om de såväl är sexuella, 
ekonomiska eller vänskapliga. I dessa relationer har makten inte som uppgift att stöta ut eller 
hindra något, utan de är verksamma med en produktiv roll, som inte behöver vara negativ. 
Makt bör alltså inte enbart förstås som förtryckande, utan även och framför allt som produktiv 
och givande, och existerar överallt där det finns människor och relationer (Burman, 2014). 
Det finns inte heller något grundläggande mönster inom maktrelationerna, inga dubbla 
motsättningar mellan de som härskar och dem de härskar över, och makt utövas aldrig utan 
syfte och mål, dock betyder inte detta att makten rättar sig efter något individuellt subjekts 
vilja. Slutligen så finns alltid motstånd närvarande där makten finns, och ses som “den andra 
sidan” av maktens relationella karaktär (Foucault, 2002a). 
 

6. METODOLOGISKA UTGÅNGSPUNKTER 
 
I detta avsnitt presenteras de val av metodologiska utgångspunkter som gjorts i relation till 
studien. Den vetenskapsteoretiska utgångspunkt som valts är hermeneutisk då 
tolkningsperspektivet är relevant i relation till det kvalitativa angreppssättet. Här redovisas en 
längre förklaring till varför hermeneutiken och det kvalitativa angreppssättet är relevant, urval 
av intervjupersoner och varför just dessa kan hjälpa oss besvara forskningsfrågorna, 
kvalitetskriterier; vad dessa innebär och hur vi har burit åt oss för att uppfylla dess krav, samt 
etiska krav och överväganden. Här presenteras också en detaljerad beskrivning av 
förberedelserna och genomförandet av undersökningen samt hur empirin sedan bearbetades 
och analyserades. 
 

6.1  En hermeneutisk utgångspunkt 
Eftersom vi strävade efter att skapa en fördjupad kunskap och förstå vad som hindrar och/eller 
bidrar till att individer verksamma inom sexindustrin lämnar branschen samt vilka insatser 
som olika organisationer använder för att hjälpa dem i återintegrerings-processen har det 
hermeneutiska perspektivet varit ett självklart val utifrån de vetenskapsteoretiska 
utgångspunkterna. Ambitionen var att göra en kvalitativ studie där empiri insamlades i form 
av intervjuer och sedan bearbetades på ett hermeneutiskt sätt, det vill säga tolkades. Då den 
direkta målgruppen som ämnet berör inte fick intervjuas (på grund av etiska skäl) vände vi 
oss till professionella socialarbetare inom organisationer som arbetar med de utsatta 
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individerna, för att genom intervjuer bilda en tolkning kring hur de arbetar med dessa 
personer, och vilka insatser de använder för att hjälpa målgruppen att leva bra liv som 
avhoppare från sexindustrin. Vi anser att man här måste använda sig av ett 
tolkningsperspektiv, då målgruppen består av olika individer med olika bakgrund, olika 
förutsättningar i livet och olika historier som har lett till att de befinner sig i den situation de 
gör. I denna aspekt är det svårt att utgå från ett positivistiskt synsätt där det strävas efter säker 
kunskap som gäller alla. Här bör istället en strategi som tar hänsyn till skillnader mellan 
människor användas (Bryman, 2011). Den senaste tiden har det visats flera tv-program som 
berört ämnet, såsom TV4’s “Kalla fakta” (2019) som har berättat om unga flickor som luras 
in i sexindustrin som “glamourmodeller” och som sedan utnyttjas. Stigmatisering sker genom 
ett grupptänkande kring ett socialt problem, låt oss ta prostituerade som exempel. Eftersom 
det kan finnas många olika historier bakom de individer som arbetar inom sexindustrin var det 
viktigt att ta på sig kritiker-glasögonen för att kunna förstå olika perspektiv (Eriksson & 
Hultman, 2014).  
 

6.2  Den kvalitativa forskningsmetoden 
Valet att genomföra en kvalitativ studie grundar sig i att forskning kring sexindustrin är 
relativt limiterad samt den stigmatisering som tidigare nämnts. Genom att göra 
samtalsintervjuer belyses vikten på orden och berättelserna som framkommer i empirin, 
istället för siffror genom en kvantitativ undersökning. Genom dessa samtalsintervjuer 
framkom erfarenheter, insikter, och tankar som de professionella som arbetar med människor 
som befunnit sig inom sexindustrin har (Bryman, 2011 : Kvale & Brinkmann, 2014). Då ett 
av målen med studien var att belysa de faktorer som både bidrar till samt hindrar individens 
utträde ur sexindustrin behövdes professionellas syn på dessa faktorer, samt en överblick 
kring hur de arbetar med dessa individer innan och efter ett utträde för att hjälpa dem att 
kunna återintegreras i samhället. 
 

6.3  Urval 
Urvalet i denna kvalitativa studie baserades på ett målinriktat urval då de som intervjuades 
valdes ut med tanken om att de arbetar med det som är relevant för studiens syfte (Bryman, 
2011). De professionella som kontaktades arbetade inom socialtjänsten, polismyndigheten 
(specialiserade prostitutionsgrupper), organisationer som arbetar specifikt med utträde samt 
en forskare som forskat kring prostitution. Till en början svarade flera respondenter som 
kontaktades, både via e-mail och telefonsamtal, att de inte hade tid eller att vi fick söka oss till 
större kommuner för att de inte ansåg att de mötte den målgruppen som vi var intresserade av. 
Vi valde att inte ha några inklusionskriterier för de som skulle intervjuas. Då urvalet redan var 
limiterat och arbetsbelastningen hög hos de vi kontaktade var risken överhängande att det inte 
hade blivit några intervjuer alls om vi hade valt inklusionskriterier som begränsade urvalet 
ytterligare. Då forskaren i slutändan sågs som en irrelevant källa för att kunna besvara 
frågeställningarna och uppfylla studiens syfte valdes denne bort som intervjuobjekt. De 
personer som ställde upp på intervjuer bestod av fem individer som arbetat olika lång tid inom 
både en ideell organisation och två fasta organisationer som hjälper individer både att lämna 
sexindustrin samt i återintegrerings-processen. Dessa organisationer är belägna i större städer 
i Sverige, och eftersom intervjupersonerna alla är specialiserade inom området 
prostitution/människohandel ansåg vi att de var bra val för att hjälpa oss besvara både 
frågeställningar och syfte. 
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6.4  Kvalitetskriterier 
De kvalitetskriterier som studien strävar efter att uppnå delas upp i olika begrepp, med det 
övergripande begreppet tillförlitlighet. Först och främst var målet med studien att uppnå 
trovärdighet. De som tog del av studien skulle känna att det som lyfts fram i texten speglar 
det som intervjupersonerna verkligen menade och att tolkningen som gjorts inte 
missuppfattade den verkliga situationen (Bryman, 2011). För att säkerställa att inget 
missuppfattades gjordes en noggrann transkribering av de inspelade intervjuerna. Studien 
innefattar en tydlig redogörelse av alla de stegen som är delar av forskningsprocessen, såsom 
problemformulering, val av undersökningspersoner, intervjuformulär, val av analys etcetera. 
Detta för att öka pålitligheten av studiens resultat. Utöver strävansmålen att nå ovan nämnda 
begrepp fann vi begreppet äkthet som ett relevant kvalitetskriterium. Ambitionen var att ge en 
rättvis bild av det respondenterna försökt förmedla med sina svar om hur deras arbete 
fungerar och hur situationen ser ut för individer verksamma inom sexindustrin (Bryman, 
2011). 
  

6.5  Etiska krav och överväganden 
De etiska kraven som ställs på forskare idag är sammanflätade med forskarrollen och är 
inkluderade i de olika stegen av forskningsprocessen, där det är av vikt att forskaren alltid 
talar sanning om sina resultat och redovisar alla steg. Dessa etiska krav har sin utgångspunkt i 
samhällets värderingar och normer (Vetenskapsrådet, 2017). Vår studie berör ett ämne som är 
av relativt känslig karaktär, och Linnéuniversitetet har etiska riktlinjer som begränsade oss att 
intervjua den direkta målgruppen. Istället formulerades ett syfte som riktade sig till de 
professionella som möter målgruppen, vilket gör att den känsliga karaktären av ämnet inte 
behöver beaktas på samma sätt, eftersom den inte personligt berör deltagarnas egna 
upplevelser som en del av sexindustrin. 
 
De etiska överväganden som togs i beaktande började med att intervjupersonerna som blev 
föremål för studien informerades om studiens syfte, vilket innefattar informationskravet 
(Bryman, 2011). Syftet med studien beskrevs tydligt, och likaså vilka moment som ingick i 
studien. Intervjupersonerna blev informerade om att deras deltagande var helt på frivillig 
basis samt att de hade rätt att avbryta sin medverkan närsomhelst om de så önskade. I 
samband med att informationskravet påtalades lyftes även samtyckeskravet (Bryman, 2011). 
Personerna som kontaktades blev informerade om att de hade rätt att själva bestämma över sin 
medverkan. Det tredje etiska övervägandet som togs i beaktande var konfidentialitetskravet. 
Då gavs information kring att det som sades, samt vem personen i fråga var kom att behandlas 
med största möjliga konfidentialitet. Detta är just för att det inte skulle gå att utläsa i studien 
vem som svarat vad eller var personen arbetade. Namn och arbetsplats byttes ut till fingerade 
namn som en del i det anonymiserande arbetet. De intervjuer som spelades in för att 
transkriberas kom efteråt att raderas från den enhet de låg på, då risken minskar för att 
obehöriga skulle kunna ta del av materialet. Det sista etiska övervägandet som behandlades 
var nyttjandekravet. De svar som samlades in till studien användes endast till att besvara det 
syfte som undersökningen strävar efter att uppnå (Bryman, 2011). 
 

6.6  Genomförande 
I samband med att vi till slut fann respondenter som var villiga att ställa upp på intervjuer 
skickades ett missiv (se Bilaga 2) ut via e-mail med all information som respondenterna 
behövde, så att de forskningsetiska övervägandena inte förbisågs. Vi var i kontakt med 
sammanlagt tre personer som ville medverka i intervjuerna, varav en av dem senare bjöd in 
två kollegor till intervjun så att det resulterade i en gruppintervju. Enbart två av fem 
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respondenter tog i förväg del av intervjuguiden för att kunna förbereda sig inför 
samtalen.  Studien genomfördes i form av intervjuer med professionella som arbetar med 
insatser och behandling hos de verksamma inom sexindustrin. De intervjuformulär som 
arbetades fram innehöll några standardfrågor som ställdes till alla de intervjupersoner som 
deltog (se Bilaga 3). Intervjuerna var semistrukturerade eftersom möjligheten till följdfrågor 
ansågs vara viktig beroende på respondenternas svar. Intervjuformulären hade låg 
standardisering då olika svar ansågs kunna leda in intervjuerna på olika spår (Bryman, 2011). 
Frågorna som ställdes var i hög grad öppna frågor vilket innebar ett mer flytande samtal. 
Därav valet av låg standardisering samt semistrukturerat, då det minskade risken för att missa 
en intressant ingång som respondenterna berättade om. 
  
I slutändan blev det två fysiska intervjuer i en större stad i Sverige. Den första 
intervjupersonen jobbar ideellt med att hjälpa unga ur gatuprostitution. Denna intervju tog 
cirka sjuttiofem minuter, varav drygt sextio minuter gav material som kunde transkriberas. 
Resterande femton minuter bestod av ett telefonsamtal som intervjupersonen fick, och vi 
stängde då av ljudinspelningen. Den andra intervjun kom att bli en gruppintervju med först 
två medverkande, och sista tjugo minuterna kom en tredje deltagare in. Denna intervju hölls 
på den mottagning för sexuell hälsa där de tre intervjupersonerna arbetar och gav oss 
sjuttiofem minuters material att transkribera. Den tredje intervjun hölls via telefon med en 
person som arbetar för en organisation specialiserad på prostitution och människohandel, 
också i en större stad i Sverige. Denna intervju gav material att transkribera på cirka trettio 
minuter. En av oss ledde intervjun på ett övergripande sätt medan den andra ansvarade för att 
spela in materialet (efter att ha frågat intervjupersonerna om lov) och ta diverse anteckningar 
under intervjuns gång. Inspelningen var till fördel för att transkriberingen i nästa skede skulle 
kunna göras så korrekt som möjligt. Vi stod båda för att komma med eventuella följdfrågor 
som vi kom på under samtalets gång. Under nästa intervju bytte vi roller så att vi båda kunde 
ta del av de olika uppgifterna. I efterhand transkriberade vi materialet noggrant och ordagrant 
för att underlätta för skrivningen av resultatdelen, samt lättare kunna analysera och tematisera 
materialet. 
 

6.7  Bearbetning och analys av empirin 
Vi har inte begränsat analysen till en specifik metod, utan materialet behövdes ses över 
flertalet gånger för att upptäcka samband, förbindelser och strukturer som var av vikt för 
forskningsprojektet (Kvale & Brinkmann, 2014). När dessa samband upptäcktes gjordes 
tematiseringar för att få ut mesta möjliga av empirin. Det resulterade i både teman som kunde 
kopplas till och besvara syfte och frågeställningar, samt nya teman som framkom och ansågs 
väsentliga för studiens helhet. Vi kunde även revidera vissa specifikt intressanta delar av 
intervjun och skriva om dem som kortare berättelser eller förklaringar som återfinnas mellan 
olika citat. När transkriberingarna skulle analyseras skrev vi ut materialet i pappersform och 
använde oss av markeringspennor i olika färger för att dela upp empirin i olika kategorier. 
Detta resulterade i två inledande teman som klargör vilka klienter som de professionella 
möter i sitt arbete, samt de professionellas syn på personerna som köper sexuella tjänster. 
Sedan besvaras syfte och frågeställningar under tre huvudkategorier och avslutningsvis 
redovisas en sammanfattning av resultaten. När resultatet sedan skulle analyseras använde vi 
oss av ungefär samma metod. Resultatdelen skrevs ut i pappersform och sedan användes 
markeringspennor i två olika färger för att kategorisera det resultat som kunde kopplas till 
exit-teorin respektive Foucaults maktperspektiv. Exit-teorin är den ledande teorin i analysen, 
men vi har kopplat på Foucaults syn på makt på de olika stegen i exit-processen, där detta var 
relevant. 
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7. RESULTAT 
I följande avsnitt redogörs resultatet av det empiriska materialet. För att kunna förstå 
resultaten som besvarar frågeställningarna (se avsnitt 7.3, 7.4 och 7.5) anser vi att det är 
relevant att förstå vilka individer som intervjupersonerna möter i sitt arbete och hur dessa 
kommer i kontakt med intervjupersonerna (se avsnitt 7.1). För att även kunna förstå dessa 
individers utsatthet anser vi det även viktigt att få en bild av de personer som köper sexuella 
tjänster (se avsnitt 7.2). Detta presenteras inledningsvis och är viktigt för att kunna ge läsaren 
en bredare kunskap kring hur sexindustrin ser ut i verkligheten och för att förstå hur 
insatserna är utformade. Sedan följer resultaten som besvarar frågeställningarna, uppdelat i tre 
huvudkategorier. Avslutningsvis ges en kortare resultatsammanfattning. Resultaten som 
presenteras i detta avsnitt är korta sammanfattningar och citat från intervjupersonerna. 

De personer som intervjuades har alla relevant utbildning och/eller gedigen erfarenhet för att 
svara på de frågor som vi önskade svar på. “Madeleine” och “Stina” har socionomutbildning 
och “Jessica” är snart färdigutbildad socionom. De har arbetat flera år inom socialtjänsten och 
ungefär tre till fyra år vardera på den mottagning de representerar under intervjutillfället. 
“Alma” har en kandidatexamen i statsvetenskap och har även läst fristående kurser i 
kriminologi, psykologi, sexologi och internationella relationer. Även “Alma” har flera års 
erfarenhet av möten med prostituerade och att arbeta med återintegrering i samhället. 
“Emma” är den av intervjupersonerna som har längst erfarenhet av möten med individer 
verksamma inom sexindustrin. “Emma” har ingen högskoleutbildning men eftersom hon har 
arbetat ideellt med uppsökande arbete i gatumiljö i över fyrtio år så är hennes erfarenhet av 
stor vikt för studien. I denna studie refererar vi ibland till intervjupersonerna som 
“professionella” och klienterna till “individer verksamma inom sexindustrin”. 

7.1 Klienterna de professionella möter 
De människor som intervjupersonerna möter i sina yrken är både män och kvinnor som lever 
eller har levt i sexindustrin. Dock är kvinnor vanligast förekommande och därför hänvisas det 
främst till dem i detta resultatavsnitt. Kvinnorna kommer från olika delar av världen, främst 
nämns Sverige, Nigeria och olika länder i Östeuropa, men även Sydamerika och Asien. Det 
absolut vanligaste är att det finns en “förövare” bakom de kvinnor som säljer sex, men att sex 
som självskadebeteende även förekommer.  

Det är komplext med det sexuella självskadebeteendet. Men det finns nästan alltid 
en förövare inblandad som VÄLJER att utsätta (Madeleine). 

Emma berättar att det är ytterst få kvinnor som säljer sig i gatumiljö som gör det utan någon 
som styr dem, på ett eller annat sätt. Hon betonar dock att det är ovanligt: 

Det finns någon enda… Som jag kallar för “egenföretagare”. Och dom gör det ju 
själva då. Men, det är en död själ... Ibland kommer det upp det här med “Pretty 

Woman” (Emma). 

Intervjupersonerna arbetar uppsökande för att komma i kontakt med klienter, men en del 
verksamma individer inom sexindustrin tar även kontakt med de professionella på egen hand 
eller med hjälp via någon myndighet. De som tar kontakt själva har oftast insett att de inte kan 
leva kvar i prostitution då det är en värld där de lever farligt, ovisst och som tär på både kropp 
och psyke. Klienterna tar då ofta kontakt via sociala medier eller e-mail, och sedan planeras 
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ett möte in mellan klient och professionell. På mottagningen där Madeleine, Stina och Jessica 
arbetar kan klienter komma en gång och känna efter om de vill vara där. Klienterna får vara 
helt anonyma om de önskar. Vissa kommer inte tillbaka, medan andra kommer tillbaka senare 
i livet. En del klienter går dit frekvent för samtal i upp till två år. 
 
Samtliga intervjupersoner möter även klienter som har erfarenheter av pornografins värld. 
Trots att det finns en laglig marknad med pornografi så verkar de professionella vara ense om 
att skillnaden mellan prostitution och pornografi inte är särskilt stor. 

Porren och prostitutionen hänger väldigt starkt ihop. De som befinner sig inom 
porren är väldigt utsatta. Vi ser det inte som att man jobbar inom porrbranschen 

utan det handlar om en utsatthet även där. Både att man blir filmad, tvingas ställa 
upp på det, och att porren används som så att det sker innan, under och efter ett 

övergrepp många gånger (Madeleine). 

Madeleines kollega fyller i: 
 

Jag hörde en schysst kommentar häromdagen. “Porren är det sista lagliga benet 
inom sexindustrin”. Och det är lite så. Vi arbetar inte annorlunda med dom 
klienterna, utan de har ofta samma bakgrunder som alla andra, det är ingen 

skillnad. Det är bara dokumenterad prostitution (Stina). 
 
Detta är en uppfattning som även Alma delar: 

 
Vi insåg att det inte är så uppdelat kring vilka som varit i prostitution, 

porrindustrin, dansat på strippklubb eller gjort “sugardating”. Det är EN 
industri! Sen kan man bli utnyttjad på olika arenor. Vi ser att en 

pornografisituation, även om det är en större produktion, är väldigt likt 
prostitution, bara att man sätter en kamera framför (Alma). 

 
7.2  Sexköparna 

 
Under intervjuerna pratar samtliga intervjupersoner om män som sexköpare. Ingen förnekar 
att det finns kvinnor som även de köper sex, men de menar att det är långt ifrån i samma 
utsträckning. 
 

Det finns kvinnliga sexköpare också. Men det ser inte likadant ut. Var tionde man 
har idag köpt sex enligt den senaste undersökningen och så ser det inte ut för 

kvinnorna (Madeleine). 
 
Forskningen som Madeleine nämner bekräftas i resultatdiskussionen (se avsnitt 9.1.8). 
Jessica, som precis kommit in i rummet, blir delaktig i intervjun: 
 

Visst har man ju sett att det finns en del kvinnor som åker till Gambia och köper 
sex. Och det är ju vedervärdigt att någon åker ner där och har sex med en man en 

vecka och tycker det är jättehärligt, men egentligen så försörjer du bara hans 
familj, och så tycker man att man har gjort en god gärning (Jessica). 
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Stina fortsätter: 
 

Men det ser fortfarande annorlunda ut! Det betyder inte att det är bättre med dom 
här kvinnorna som åker dit men det är lika vedervärdigt och mer våldsamt hur de 

manliga sexköpen ser ut. Även mot män (Stina). 
 
Stina berättar att hon har manliga klienter som säger att de bara vill sälja sex till kvinnor, men 
som aldrig har haft en kvinna. Hon anser att det inte går att prata om den kvinnliga 
sexköparen som ett samhällsproblem för att det är så få kvinnor som köper sex, och 
Madeleine instämmer: 
 

Det är män som köper och män köper allt! Män köper kvinnor, män och barn. 
Dom är intresserade av allt som går att köpa (Madeleine). 

 
Emma har åsikter om hur män kommer undan med att köpa sex: 
 

Männen som köper sexuella tjänster ska in i fängelset och det ska inte vara så flat 
idag så att man bara “jaja, okej, men skicka inte hem boten till min fru, min 

familj… Skicka den till företaget istället” (Emma). 
 
Synen på sexköparen (som oftast är man) är gemensam hos intervjupersonerna. Sexköparna 
ser de prostituerade som ting utan värde som de kan göra som de behagar med och som ska 
ställa upp på vad de än önskar, något som även påverkar de prostituerades egen sexualitet. 
 

Man säger att samhället stigmatiserar men där blir det så tydligt att köparna ser 
dom som ting och noll värde. Alltså när folk säger att de går in med en egen 

sexualitet men tillslut har du den inte kvar. Det går inte att värja sig från dessa 
sexköpare (Jessica). 

 
Madeleine instämmer: 
 

En sak som jag faktiskt möter ibland är känslan av att “fasiken är det inte någon 
som kommer säga nej nån gång?” Att sexköparen ska se att “du vill ju inte det 

här, jag ska inte utsätta dig”. Men istället blir man bekräftad i att de skiter 
fullständigt i vad hon känner, att hon gråter eller är helt borta (Madeleine). 

 
Stina fortsätter och konstaterar: 
 

I min värld kan man inte köpa sig till ett samtycke (Stina). 
 
Vissa män försöker, kanske för sitt eget samvete, få den prostituerade till att medge att sexet 
är en handling som de tycker är okej. De är väldigt manipulerande i sitt sätt. 
 

Det jobbigaste hon tyckte i mötet med en man var när mannen hela tiden sa “är 
du säker på att du vill göra det här?” och “jag vill bara göra det här om du vill”, 

medan hon bara ställs i ett läge där hon inte vet vad hon ska svara för hon vill 
inte ens vara där (Alma). 

 
Det framkommer att ofta är det inte “vanligt” sex som efterfrågas under sexköp. 
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Alltså man förstår ju att en man vill ha sex, det är ju inte det vi pratar om, utan vi 
pratar om sex på ett omänskligt sätt (Emma). 

 
Ovan har en beskrivning av de klienter som de professionella möter i sitt arbete presenterats. 
För att kunna förstå dessa klienters situation har även de professionellas syn på sexköparna 
redovisats. Nedan följer tre teman som ger oss en fördjupad kunskap kring faktorer som 
bidrar till eller hindrar individer verksamma inom sexindustrin att lämna branschen, samt 
vilka insatser som används för att hjälpa dessa individer, både på individuell nivå samt 
samhällsnivå. 

7.3 Faktorer som främjar ett utträde ur sexindustrin 
Intervjupersonerna vittnar om få faktorer som främjar ett utträde. Att lämna sexindustrin är 
komplicerat och tar lång tid. Ibland krävs polisinsatser innan de lämnar. Att få information om 
att det finns en väg ut samt en god arbetsallians mellan klient och behandlare kan både ses 
som främjande faktorer men också som insatser. Vi har valt att belysa dem främst som 
faktorer som främjar ett utträde ur sexindustrin. 

7.3.1 Information om att det finns en väg ut 
En faktor som spelar stor roll till ett utträde är att individerna får information om att det 
verkligen är möjligt att lämna sexindustrin, och att någon faktiskt erbjuder dem hjälp. 
Intervjupersonerna är ense om att det talas alldeles för lite om prostitution, både i media och 
på ett politiskt plan, och att ingen riktigt verkar vilja ta tag i det som ett faktiskt 
samhällsproblem. 

Det är först och främst att man får en möjlighet. Det är inte så många tjejer som 
tror att det finns hjälp att få (Alma). 

Samtliga intervjupersoner arbetar delvis med ett uppsökande arbete både i gatumiljö samt på 
internet. De vill informera individerna som befinner sig i prostitution att det finns stöd att få 
och en väg ut. Många de möter kommer från länder där prostitution är olagligt och 
stödinsatserna som finns kring de utsatta är få. Många som befinner sig i Sverige och säljer 
sex får hjälp av polisen som en första instans att ta sig ur sexindustrin. Informationen om 
vidare stöd är det primära med det uppsökande arbetet som intervjupersonerna ägnar sig åt för 
att kunna nå fram till individer som är verksamma inom sexindustrin. På så sätt kan de bidra 
till att individerna börjar tänka över sin livssituation och långsamt närma sig ett utträde. 
 

7.3.2 En god arbetsallians mellan klient och professionell 
Som i alla människovårdande yrken är ett relationellt förhållningssätt viktigt för den 
professionelle för att kunna nå fram till sina klienter. En god relation bidrar till att skapa tillit 
och gör det enklare att vilja påbörja förändringsarbete. 

Ja, en relation är A och O. Man tänker ett relationellt förhållningssätt. De flesta 
som kommer hit har inte haft någon fungerande relation och har varit utsatta för 

övergrepp tidigt, omsorgsbrister, och litar inte på någon (Madeleine). 

Utan en fungerande arbetsallians är det svårt att komma vidare i förändringsarbetet. Det är 
också viktigt att klienterna genom relationerna upplever en känsla av ett sammanhang och att 
han eller hon blir sedd. 
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Det är ju först och främst att vinna deras förtroende. Det är det absolut viktigaste. 
Att “jag lyssnar på dig och jag är ingen domare”... Sen kanske det blir så att vi 

kan gå ut och fika… På någon plats hon får bestämma (Emma). 

Flera av klienterna som intervjupersonerna möter har erfarenheter av att ha blivit svikna av 
både myndighetspersoner och andra personer i sin omgivning. För att bilda tillit med dessa 
klienter krävs ett respektfullt bemötande, tålamod, förståelse och varsamhet. 

Vi måste ha den respekten att vi inte får prata om det klienten inte vill. Men 
kanske efter en tid kan man fråga igen, men vi får inte pilla på den fasaden, för vi 

kan ha sönder människor. Grunden vi jobbar med är bemötande. Att bemöta 
människor på ett korrekt, schysst, mänskligt sätt. För många av dom har inte 

blivit det (Stina). 

Det respektfulla bemötandet kan öppna möjligheter för klienterna att närma sig ett utträde. 
Därför är det viktigt hur de professionella uppträder mot sina klienter. Även om de tror sig ha 
snabbare lösningar eller andra åsikter måste de alltid respektera klienterna och gå varsamt 
fram, för annars finns en risk att klienterna inte vill ha fortsatt kontakt och arbeta vidare mot 
en förändring av sin livssituation. 

Kvinnor som pratar om “Pretty Woman”... Jag kan ju inte säga till den här tjejen 
att “tror du verkligen på “Pretty Woman”? Tror du verkligen att det kommer en 

kund och bara hämtar dig och så blir du lycklig? Du har gått och sålt dig här i 20 
år…” Då skulle dom ju sticka direkt och aldrig mer prata med en (Emma). 

7.4  Faktorer som hindrar ett utträde ur sexindustrin  
 
Intervjupersonerna beskriver flertalet faktorer som gör det svårt för individer att lämna 
sexindustrin. De hindrande faktorerna är många fler än de främjande faktorerna vilket gör 
intervjupersonernas arbete mer komplicerat. Nedan följer de hindrande faktorerna som 
uppkom under intervjuerna. 
 

7.4.1 Samhällsdebatter och normalisering av prostitution inom sexindustrin 
En del forskning visar att vissa individer upplever livet eller delar av livet i prostitution som 
positivt, och det finns debatter om eventuell legalisering av sexköp. 
 

Det finns forskning som visar att man gör det för nöjes skull men jag skulle vilja 
säga nej! Jag har aldrig träffat någon som vill leva i prostitution eller missbruk 

(Stina). 
 
Madeleine fortsätter: 
 

Det finns ju starka krafter ute i världen och i Sverige som är för legalisering där 
de menar att det är ett jobb och att människor väljer det själv (Madeleine). 

 
Men med de erfarenheter som de professionella som medverkat i studien har, är alla ense om 
att det inte är något de har stött på, och att det är normaliseringen av prostitution och 
pornografi som sker inom sexindustrin som är problematisk och därav en faktor som gör det 
svårare för individer att lämna sexindustrin. 
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Jag skulle nog säga att det största problemet är hur normaliserat prostitution är. 
För en vanlig Svensson är det kanske inte det, men i den värld tjejerna lever är 

det väldigt normaliserat. Ibland när vi sitter ner och pratar om prostitution, 
speciellt de tjejerna som inte riktigt inser hur skadligt det är att leva i 

prostitution… Ibland kan man nästan höra sexköparnas åsikter genom tjejerna. 
Dom personerna hon har träffat mest är sexköpare och hallickar, och dom hjälper 
till att få tjejerna att känna att det är inget konstigt med dessa situationer (Alma). 

 
7.4.2 Tidigare erfarenheter av svek resulterar i bristande tillit till auktoriteter 

Många kvinnor och män kommer från samhällen där polisen kan vara korrumperad, vilket kan 
bli problematiskt när polisen i Sverige ingriper. Eftersom det är olagligt att sälja sex i de flesta 
andra länder kan det också finnas en inbyggd rädsla för polisväsendet hos de individer som 
kommer från andra delar av världen men säljer sex i Sverige. Det kan hos dessa individer 
finnas ett stort problem med tillit till myndigheter och rädslan för att bli frihetsberövad kan till 
en början påverka deras vilja att samarbeta. 
 

I de delarna av världen som vissa av tjejerna kommer från är det kriminellt att 
vara i prostitution, så när de träffar polisen är de väldigt rädda och vågar inte tro 

på att polisen menar det dom säger (Alma). 
 
Många klienter upplever en rädsla av att berätta om sin situation av den anledning att de har 
blivit svikna av myndigheter tidigare. Madeleine bekräftar att det inte är ovanligt att klienter 
blir utsatta för diskriminering i den aspekt att de inte blir rättvist behandlade och får den hjälp 
de behöver av andra myndigheter: 
 

Det svåra med det här jobbet är inte att lyssna på allas historier, utan det jobbiga 
är när olika myndigheter skiter i klienterna och trampar på dem, inte finns där 

som stöd. Dom som ABSOLUT inte får göra det, utsätter klienterna för det. Och 
det är i många fall då det blir ett trauma för att man ber om hjälp men inte får 

någon (Madeleine). 
 
Detta är något som även bekräftas av Alma: 

Vi stöttar upp en kille nu med stödinsatser. Han har erfarenhet av prostitution och 
han försökte berätta det en gång på ett socialtjänstkontor och dom bara bemötte 

honom med att “vi jobbar inte med prostitution” (Alma). 

7.4.3 Den ekonomiska faktorn, språksvårigheter och illegal vistelse i Sverige 
Intervjupersonerna beskriver att klienterna oftast har blivit föremål för prostitution genom 
koppleriverksamhet eller falska löften om ett bättre liv där de kan tjäna mycket pengar. Om en 
individ kommer från en fattig bakgrund kan frestelsen för pengar och lyx vara inbjudande. 

Dom lockas in i porrindustrin… Du ser porrsajter, modegrejen med att man ska 
vara trådsmal och man ska ha mycket fina grejer. Så lockas man in… “Du kan få 

en väska för 5000 kronor om du gör det här” (Emma). 

Den ekonomiska faktorn är ofta en bidragande faktor till att individerna inte upplever sig 
kunna lämna sexindustrin, vilket gör den till en av de av de viktigaste faktorerna som bidrar 
till att inte lämna. Trots att det kan finnas en stor längtan att lämna så måste de försörja sig 
och de sina på något sätt. Att ha ett missbruk eller beroende att underhålla är en annan 
anledning till varför många fortsätter sälja sex, eftersom de behöver få in pengar för att kunna 



 

    21 

betala för alkohol och/eller droger. Att inte kunna tala svenska eller att de vistas illegalt i 
landet är en annan bidragande faktor som gör det svårt att lämna. Flera av intervjupersonernas 
klienter har ingen rätt att vistas och tjäna pengar i landet, och situationen i deras hemländer 
kan vara präglad av hög arbetsbrist. 

Dom flesta tjejerna hamnar i prostitution för att dom har en historia av tidiga 
sexuella övergrepp och sen är det fattigdomsproblematik. Man har inte hittat 

något annat sätt att försörja sig på. Att det inte erbjuds jobb till kvinnor i samma 
utsträckning som män. Även om man luras eller lockas in i prostitution så är det 

för att man vill ha pengarna i det. Och att man har en familj att försörja. Vissa av 
de tjejer vi träffar försörjer typ tio personer. Det är ett hinder, att få ett annat 

jobb. Vilket är svårt i Sverige om man inte pratar svenska. Eller så är det väldigt 
få jobbmöjligheter i sitt hemland. I början har det fungerat, men det är innan man 

förstår hur brutal prostitutions-världen är (Alma). 
 

7.4.4 Hallickens maktövertag bidrar till rädsla för att lämna sexindustrin 
Om individerna lyckas skaffa sig ett annat jobb är det inte säkert att de lämnar sexindustrin 
helt och hållet ändå. Individer verksamma inom sexindustrin står oftast under någon annans 
makt. Oftast rör det sig om organiserad brottslighet med hallickar som kontrollerar kvinnorna. 

Hallicken behöver ha in pengar… För att dom ska bli nöjda… Sen är det ju 
mycket droger ute på gatan. En flicka sa att mellan sex till tio tusen ska hon tjäna 

ihop på en kväll (Emma). 

Det framkommer även att vissa svenska tjejer, och tjejer från andra delar av Europa inte lever 
under människohandels-liknande situationer, men att de ändå oftast styrs av någon annan. 

Man har sina kontakter själv. Men nästan ALLA är kopplade till en hallick. Jag 
brukar kalla dem “organisatörer”. Tjejerna kallar dem inte hallickar, de säger 
att det är en vän som hjälper dem. Men det finns nästan alltid någon som tjänar 

pengar på det (Alma). 

Den förövare som står bakom individen kan under lång tid ha manipulerat och skrämt upp 
denne, vilket kan ha resulterat i att rädslan att lämna blivit för stor. Individer verksamma 
inom sexindustrin och deras familjer blir ofta hotade, vilket gör att de hellre stannar kvar och 
arbetar än riskerar att något skulle hända dem eller deras familj. 

 
Då hade dom sagt till henne att “om du inte gör som vi vill att du ska göra, då 

kommer han åka hem och skjuta din mormor och farmor” (Emma). 
 
Även Emma, som jobbar främst med uppsökande och stöttande insatser i gatumiljö, har blivit 
utsatt för dödshot från både hallickar och sexköpare. Detta är dock inte något som hindrar 
henne att fortsätta arbeta: 
 

Har Gud ställt mig på Djävulens gata så är det banne mig hans plikt att skydda 
mig (Emma). 

 
7.4.5 Tidigare trauman och oro kring framtiden försvårar återintegreringen 

Om individerna trots allt lämnar sexindustrin så finns det en annan faktor som har betydelse 
för att de ska kunna återintegreras i samhället. Det är klientens dåliga självkänsla som i 
princip kan ha blivit förstörd under lång period av prostitution. Här spelar traumatiska 
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händelser i uppväxten en roll. Samtliga intervjupersoner talar om tidigare trauman som en 
gemensam nämnare och faktor till varför många människor hamnar inom sexindustrin. 
Intervjupersonerna menar att kvinnor och män från alla samhällsklasser kan lockas eller luras 
in i prostitution, men att en tidig känslomässig försummelse eller ett bakomliggande trauma 
ofta bidrar till inträdet. 

Dom flesta som kommer hit har tidigare trauman med sig. Sexuella övergrepp i 
barndomen, tidiga tonåren. Inte så goda relationer med familj, omsorgsbrist. Men 
också känslomässig försummelse, typ mobbning som man varit utsatt för. Många 

har också haft andra typer av självskadebeteenden, typ skära sig, mat eller 
konsumera för mycket alkohol eller droger (Madeleine). 

Ovanstående bekräftas i samtliga intervjuer. Den vanligaste anledningen till att individerna 
hamnat i sexindustrin är sexuella övergrepp sedan tidigare. Känslan hos klienterna, som 
intervjupersonerna beskriver, är att de känner att de inte duger till något annat än sex. De har 
inte fått lära sig att de har rätt att bestämma över sin egen kropp eller att de är värdefulla. 

Tjejerna har väldigt tydliga sår av att ha blivit sexuellt utnyttjade, vilket har lett 
till att man inte har samma förmåga att säga nej. Man har något inom sig som 

har brustit eller att man inte fått lära sig att säga nej eller att man har rätt till sin 
egen kropp (Alma). 

Känslan av värdighet hos de individer som är verksamma inom sexindustrin kan vara skadad 
sedan tidigare och det kan framkalla ett slags självhat. 

När man har vuxit upp i en miljö med otaliga övergrepp så präglar det ju såklart 
en. Och sen kommer hatet. Och självhatet (Emma). 

Enligt intervjupersonerna som möter dessa klienter så är bekräftelse, självhat och 
självskadebeteende alla sammankopplade med att klienterna inte klarar av att lämna. Rädslan 
för vad som händer efter de har lämnat kan också vara stor, kanske på grund av 
stigmatiseringen kring sexindustrin som råder i samhället. Madeleine och Stina berättar om 
klienter som känner en rädsla för att lämna sexindustrin och vem de blir när de lämnat. En 
överhängande oro hos individerna kan även vara ovissheten om vad som skulle hända ifall 
exempelvis socialtjänsten får reda på att de arbetat som prostituerade. Då finns rädslan för att 
de blir av med sitt ekonomiska bistånd och/eller att deras barn blir tvångsomhändertagna. 

Det här med att kunna bestämma över sitt eget liv är så viktigt, men när du lever i 
prostitution så vet du vad du har och hur du lever, men du vet inte vad som 

kommer ske när du lämnar. Det har man ingen aning om för det enda du vet är att 
samhället har åsikter om prostitution och du vet inte hur bemötandet kommer bli 

(Stina). 
 

7.4.6 Ett stadie av förnekelse för att kunna överleva och behålla värdigheten 
En av intervjufrågorna i undersökningen handlade om ifall de professionella någon gång stött 
på individer som upplevde sig tillfreds med att arbeta inom sexindustrin. Samtliga 
respondenter svarade att de aldrig mött någon som var tillfreds med sin situation, men att flera 
kunde påstå att de var det. 

Jag tror att många skulle kunna säga det och många säger det utåt och det är ett 
problem som vi har, just för att vissa får betalt för att säga det i media. Man får 
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betalt av sin hallick. Men jag upplever att många tjejer säger det ibland för att 
man orkar inte förklara sin utsatthet. Ingen skulle förstå det. Det är lättare att 

folk tror att “hon gör det här frivilligt”... “Okej, då behöver vi inte tänka mer på 
det”. Och ibland så kan tjejerna säga det till sig själva för att det är lättare att 
överleva med inställningen att “jag har gjort dom här valen, jag vill göra det 

här”... Men jag har inte träffat någon som säger det när hon är ärlig och 
rehabiliterad. Jag tror att det är en försvarsmekanism för att försöka överleva 

dagen. Man orkar inte inse vad det är man är med om och hur människor 
behandlar en. Så jag skulle säga nej, jag har inte träffat någon som är tillfreds 

med det, men jag har träffat dom som säger att dom är tillfreds med det (Alma). 

De klienter som befinner sig i ett första skede av samtalsstöd har ibland en tendens att 
uttrycka att de har valt livet i prostitution och att det är något som de vill göra. 

Det är inte ovanligt att man kommer hit och påstår att man valt detta själv och att 
det är okej, men när man kanske klivit ur så ser man det på ett lite annat sätt och 

då kanske vi får möta människan bakom denna starka fasad (Madeleine). 

I ett senare skede av behandling kan de erkänna, både för sig själva och för intervjupersonerna 
att det aldrig var någonting som de ville, men att det handlade om en överlevnadsinstinkt. 

Det är en överlevnadsinstinkt. Man måste ha den (Stina). 

Vidare menar Madeleine att individerna även kan påstå detta för att bibehålla någon slags 
värdighet. 
 

Det är det här med värdighet och att få bestämma själv. Att få säga att “nej men 
jag har valt det här och det är helt okej”. Det är mer värdigt än “jag hade inget 
annat val”. Det betyder ju inte att man har haft ett smörgåsbord att välja mellan 
som gjort att man valt detta. Men det blir mer värdigt att någonstans få säga att 
“jag har valt det här, en del är faktiskt snälla och det är kul att ha sex ibland”. 
Men gräver man lite djupare så finns det alltid något mer i det som inte handlar 

om det som är lust för oss. Man hade brist på möjligheter (Madeleine). 
 
Vissa som arbetar inom sexindustrin och kommer från andra länder än Sverige blir föremål 
för de professionella men är till en början inte alls redo att lämna. Sedan får de alternativen att 
antingen lämna och vittna mot sina förövare samt bli flyttad till ett skyddat boende, eller så 
blir de utvisade från Sverige då de har befunnit sig i landet illegalt. Då är det många som 
väljer att lämna och bli placerade på skyddade boenden, men känslan att vilja förändra sin 
situation kan dröja innan den uppstår.  

Det kan ta flera veckor eller månader innan de landar i att vilja förändra sitt liv 
(Alma). 

7.5  Insatser som främjar ett utträde ur sexindustrin  
Resultatet visar att insatser för människor i sexindustrin oftast är individuellt planerade. 
Därför finns ingen direkt manual att följa eller konkreta insatser baserade på evidens att 
använda. På organisationen där Alma arbetar har de insatser som använts och beprövats 
under tjugo års tid, men det betyder inte att de passar för alla. En viktig och kanske 
självklar aspekt är att inom samtliga de professionellas rum pratas det om prostitution, 
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något som inte verkar vara en självklarhet inom andra verksamheter. I de 
professionellas rum finns inget tabu kring ämnet och ingen stigmatisering. Flera av de 
insatser som intervjupersonerna använder sig av återkom i de olika intervjuerna. 

7.5.1 Det relationella förhållningssättet bidrar till andra insatser 
Den första kontakten och ett relationellt förhållningssätt är som tidigare nämnts både en 
främjande faktor för att individer ska närma sig ett utträde ur sexindustrin, men även den 
första insatsen som de professionella som arbetar med dessa individer använder för att sedan 
kunna ta hjälp av andra insatser. 

När en kontakt är etablerad mellan en klient och den professionelle kan klienten börja tycka 
att det känns okej att prata om sitt liv. Då handlar det återigen om det respektfulla bemötandet 
från den professionelles sida för att kunna bibehålla sin klient i att vilja förändra sitt liv, 
fortsätta med alliansskapandet och ta emot hjälp i form av fortsatta insatser. Att det är skillnad 
på att vara prostituerad och leva i prostitution är en viktig beståndsdel för många klienter. 
 

Det var en tjej som bara “det är ju inte hela jag”. Nej, det förstår jag. Vi har ju 
massor med livserfarenheter. Men det är fortfarande en erfarenhet. Och alla 

erfarenheter är ju inte bra som vi har i livet. Vi är ju väldigt olika även om man 
tittar på sig själv. Man har ju massor av olika erfarenheter och relationer. Att 
leva i prostitution är inte samma sak som att vara prostituerad. Alltså är det 

väldigt viktigt att se skillnad och respektera det (Stina). 
 

7.5.2 Samtalsstöd: individuell kartläggning och fortsatt alliansskapande 
Intervjupersonerna är överens om att samtalsstöd är den främsta insatsen som finns att erbjuda 
de som arbetar inom, vill lämna, eller redan har lämnat sexindustrin. Vad detta samtalsstöd 
innebär och kommer att innehålla är helt upp till klienten. 

Vår grupp är ju inte heterogen någonstans. Jag kan aldrig veta hur jag ska jobba 
med en person utan det handlar jättemycket om vad klienten vill. Därför är det 
viktigt med den arbetsallians man skapar med klienten. Vissa kommer hit och 

säger att de vill lära sig ha oralsex med kondom. Andra är bara “jag mår bara 
bajs”. Det är helt upp till klienten (Stina). 

Till en början så handlar stödsamtalen om att kartlägga klientens liv och perspektiv på sitt 
leverne. Hur det kommer sig att personen i fråga hamnade i prostitution. Ofta fyller det en 
funktion för personen; ångestdämpande, bekräftelse, självskadebeteende eller en 
inkomstbaserad funktion. 
 

Vi jobbar med allt, sitt eget värde, gränssättningar, vad andra människor har rätt 
att göra med dem... Vi jobbar med grundläggande psykologi, typ 

försvarsmekanismer. Det är inte bara att man kommer ur det och sen är man fri… 
Utan vi jobbar med orsakerna till varför man hamnat i sexindustrin från början 

(Alma). 
 
Vikten av att kartlägga alla funktioner är en väsentlig del av arbetet. Genom kartläggningen 
kan klienterna hjälpas på ett individuellt plan där de får det stöd de behöver, som exempelvis 
kontaktande av olika myndighetspersoner eller hjälp att finna ett arbete som ger en tillräcklig 
lön. Det kan också handla om att få hjälp med att hitta en bostad, kunna läggas in på 
avgiftning eller bli remitterad för vidare behandling såsom exempelvis traumabehandling. 
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Det är svårt att ha ett koncept som funkar för alla. Insatserna som vi jobbar med 
är beprövade under tjugo års tid, men det som man kan se är att olika personer 

inte alltid är redo för att ingå i rehabilitering eller man vill inte gå i 
traumaterapi. Vissa klienter tänker att “jag vill bara överleva och lägga locket 

på” (Alma). 
 

7.5.3 Finna en ny mening för att bibehålla det nya livet och undvika återfall 
När kartläggningen är klarlagd behöver de professionella försöka ge mening eller ett 
sammanhang till klienten för att kunna hjälpa dem att bibehålla sitt nya liv, utan prostitution.  
 

Hitta en logik varför man gör det man gör. Man behöver stärka upp de 
förutsättningar dom har för att dom ska kunna leva det liv dom har (Madeleine). 

 
Återfallsrisken blir högre om klienterna lämnar men inte finner känslan av sammanhang 
någon annanstans. 
 

Känslan av sammanhang är så viktig. Och då kommer vi tillbaka till relationer, 
vad är relationer? Jo, en känsla av ett sammanhang (Stina). 

 
7.5.4 Exit-program och skyddade boenden bidrar till återintegrering i samhället 

Som ytterligare en insats erbjuder den organisation som Alma arbetar för skyddade boenden 
att tillgå för klienterna, som en del av ett exit-program. Målet med detta program är att 
rehabilitera och erbjuda klienterna en väg ut ur sexindustrin, något som Emma också bekräftar 
är en insats som fungerar och borde prioriteras. 
 

‘Exit’ betyder ta flickan bort från gatan, direkt in på behandling, och sen får hon 
vård och skyddat boende (Emma). 

 
Klienter kan bli akut placerade på de skyddade boendena. Det är boenden som finns på en 
hemlig adress för att individerna ska kunna byta miljö och känna trygghet. I samband med 
akut-placeringen får de en förfrågan om de vill ingå i ett rehabiliteringsprogram som pågår 
under tolv månader. Alma beskriver att det inte är klienternas ekonomiska situation som ska 
styra om de ska gå rehabiliteringsprogrammet eller ej, utan deras motivation. Därför får 
klienterna även ekonomisk hjälp. 
 

Många av de tjejer vi jobbar med kommer från Nigeria och Rumänien och deras 
bild av ett skyddat boende är inte alltid så positiv och kanske mer liknar ett 

fängelse (Alma). 
 
Det är också viktigt att klienterna ska kunna känna att de kan slappna av utan att någon hittar 
dem, då det ofta kan finnas en hotbild kring avhoppare från sexindustrin, främst de som har 
varit utsatta för människohandel. Alma berättar att i samband med att en ny klient kommer till 
organisationen så brukar hon eller hennes kollegor fråga polisen om det finns någon hotbild 
kring individen. Eventuell hotbild riskerar också att bli större om klienten väljer att ingå i en 
förundersökning och ge polisen information om sin förövare. 
 

Tjejerna kan vara rädda för att gå på stan och vissa tjejer har fått byta stad och 
så (Alma). 
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Det tar tid för klienterna att våga prata om vad de blivit utsatta för men det underlättar om de 
kan leva någonstans där de kan känna sig trygga. 
 

Det är en resa att lämna prostitutionen och det är mycket tjejerna behöver jobba 
på, och det tar tid. Och det är väl det som vi har insett då, att det är ingen “quick 

fix” (Alma). 
 
Alma berättar hur de arbetar med motivationen med klienterna. Det är viktigt att de får vila 
upp sig och kunna slappna av innan de sätter in insatser genom exit-programmet som kan 
hjälpa dem. 
 

Det tar ungefär tre dygn för tjejerna att kunna slappna av. Och sen får de inse att 
det finns människor som bryr sig om dom. Och att man kan lita på polisen i 

Sverige, att människor håller vad de lovar. Det finns lagstiftningar som stöttar 
upp. Och sedan börjar man prata lite jämställdhet med dom. Och då blir det lite 

att dom börjar se värdet i sig själva (Alma). 
 
På den mottagning som Madeleine, Stina och Jessica arbetar kan de inte erbjuda skyddade 
boenden utan fokuserar på andra insatser istället. Inom andra enheter som arbetar med utsatta 
människor finns det flera färdiga behandlingsprogram och arbetssätt, som exempelvis 
Dialektisk beteendeterapi (DBT) och Återfallsprevention (ÅP). För denna grupp utsatta 
individer finns inget sådant framarbetat program ännu, vilket Madeleine bekräftar: 
 

NEJ! Vi har bara våra relationer att utgå från. Det är våra stödsamtal vi har men 
sedan finns det inget mer. Här har vi bara oss. Vi har ingen vård i Sverige som 
specialiserar sig på sexuellt våld. Man behöver skydd när man lämnar, vi har 

mycket skyddade boenden som tar emot för våld i nära relationer, men det blir lite 
svårare när det gäller prostitution. Våra klienter passar inte in någonstans och 

det är det mest problematiska i vårt arbete (Madeleine). 
 

7.5.5 Efter avslutad kontakt 
Så, hur ser framtiden ut för de klienter som intervjupersonerna möter? Emma berättar om hur 
hon ibland stöter på tjejer hon har hjälpt ur prostitution på stan.  
 

Jag fick se dom komma gåendes… Så jag sprang emot dom, det var här uppe på 
gatan… Och så säger jag “jag trodde ni var döda”... “Nej…” sa dom… “Vi har 

lyssnat på vad du sa” (Emma). 
 
Många av de klienter som de professionella har hjälpt har nu utbildat sig till alla möjliga 
yrken, allt från jurister, poliser, hudvårdsterapeuter och farmaceuter. Klienter som har varit 
offer för trafficking får hjälp att komma tillbaka till sina hemländer och familjer. Madeleine 
berättar att trots att mottagningen hon arbetar på inte har någon uppföljning (på grund av 
anonymiteten) så hör klienter ibland av sig och vill prata, efter avslutad behandling. 
 

Man blir inte av med minnena men man kan lära sig att leva med dom. Det är 
aldrig kört men man kan behöva hjälp att stå ut (Madeleine). 

 
7.5.6 Insatser på samhällsnivå 

De professionella strävar även för att det ska bli lättare för individer verksamma inom 
sexindustrin att ta sig ur och att regler ska skärpas. Emma har varit nere i Bryssel på EU-
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parlamentet och lagt fram ett förslag om att EU skulle fatta ett enhälligt beslut om att all 
sexhandel inom hela EU, vilket innefattar tjugosju länder, ska förbjudas. 
 

Och ni kan ju tänka er att jag inte blev populär, för politiker köper ju också sex 
(Emma). 

 
Vikten av att belysa frågor kring sexindustrin är viktig, på alla arenor; politiska och inom 
forskning. Emma säger att trots att de möter motstånd är det otroligt viktigt att människor 
fortsätter skriva om det och uppmärksamma det. En samverkan mellan organisationer och 
myndigheter är också viktig för att kunna driva arbetet framåt. 
 

En förutsättning för att vi ska kunna arbeta med det här är att vi samverkar med 
organisationer och myndigheter. Vi står beroende av hur polisen arbetar med 

frågorna, hur socialtjänsten eller migrationsverket fångar upp klienter. Så vi kan 
verkligen inte göra detta själva… Vi är ett så otroligt medvetet samhälle, vi bryr 
oss om ekologiska produkter, ekologisk grädde, kravmärkta bananer... Så vi vet 
vad som är rätt eller fel, vi vet hur människor bör bli behandlade! Men så dyker 
prostitution upp, och hur man i den frågan kan intala sig själv att det är okej, det 
går inte riktigt ihop! I dagsläget kan man nästan inte gå till socialtjänsten och be 

om hjälp för att det finns så lite kunskap om det (Alma). 
 

7.6  SAMMANFATTNING AV RESULTATEN 
Resultaten visar att individer verksamma inom sexindustrin oftast har en förövare bakom sig, 
en hallick eller människohandlare som påverkar deras möjlighet att lämna branschen. Om 
individerna är under ständig uppsikt av en hallick försvårar det sexarbetarnas möjlighet att 
komma i kontakt med intervjupersonerna. Det finns betydligt fler faktorer som hindrar 
individer att lämna sexindustrin, än faktorer som främjar ett utträde. Ekonomiska svårigheter, 
hallickens maktövertag, tidigare trauman och dålig självkänsla är några faktorer som bidrar 
till att individen inte lämnar. Den gemensamma faktorn för de flesta i sexindustrin är att de 
ofta har blivit sexuellt utnyttjade tidigare i livet. Andra betydelsefulla faktorer som hindrar 
dem att lämna sexindustrin är bristande tillit till myndighetspersoner och auktoriteter och den 
förnekelse som många prostituerade känner kring sitt arbete. Intervjupersonerna vittnar om 
flera klienter som från början har påstått sig vara tillfreds med sin situation. En annan oro som 
finns hos klienterna var vem de blir efter utträdet. Resultaten visar även att intervjupersonerna 
är överens om att skillnaden mellan pornografi och prostitution är liten. Även om det rör sig 
om en stor laglig filmproduktion så pågår ett utnyttjande av individen framför kameran både 
innan, under och efter inspelningen. 
 
De faktorer som faktiskt kan främja ett utträde är att informationen om att hjälp finns att få 
synliggörs för de utsatta individerna, och att mötet mellan professionell och klient sker på ett 
respektfullt bemötande sätt. Om klienter hotas av utvisning om de inte tar sig ur prostitutionen 
och vittnar mot sina förövare kan detta också främja ett utträde. De insatser som används för 
individer som är på väg att lämna eller har lämnat sexindustrin är få. Det respektfulla 
bemötandet och en bra arbetsallians är vad som krävs för fortsatta insatser. Samtalsstöd och 
hjälp med det praktiska såsom ekonomi och bostad eller remitteringar till läkare eller 
avvänjningskliniker är viktiga insatser, och även exit-program och skyddade boenden används 
för de som behöver det. Samtliga intervjupersoner belyser det tabu som finns kring 
sexindustrin och hur viktigt det är att prata om prostitution för att synliggöra det som det 
faktiska samhällsproblem resultatet visar att det är. 
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8. TEORETISK ANALYS  
 
I detta avsnittet analyserar vi delar av resultatet utifrån Ebaughs exit-teori (1988) samt 
Foucault maktperspektiv (2002a). Störst fokus ligger på teorin om exit-processen och dess 
fyra faser, då denna process är aktuell och kan kopplas till samtliga intervjupersoners arbete 
på ett eller annat sätt. Även maktperspektivet genomsyrar resultaten som framkom och ställs i 
detta avsnitt i relation till de fyra olika faserna i exit-processen. 
 

8.1  “De första tvivlen” 
Under intervjupersonernas uppsökande arbete i gatumiljö samt via olika internetforum 
informeras klienterna om att det finns andra vägar att gå istället för att fortsätta leva i 
prostitution. En del av de klienter de möter är ännu inte mottagliga för informationen som ges, 
eller så är de i en situation med sin förövare att de inte ens vågar tvivla på sin roll. Andra 
individer lyssnar och tar till sig av det som berättas om en eventuell väg ut. De som stannar 
upp och lyssnar befinner sig troligtvis redan i första fasen i exit-teorin. Resultatet visar att det 
är vanligt att klienterna befinner sig i denna fas och att de kan vara i den under lång tid. Dock 
finns det även klienter som själva tar kontakt med de professionella på organisationerna eller 
mottagningarna då de insett att de inte kan fortsätta leva i prostitution, eftersom det både är 
farligt och ovisst. Ebaugh (1988) menar att trots att det är ett väldigt personligt beslut att fatta, 
att lämna en del av sin identitet, så spelar andra människors inflytande en viktig roll i dessa 
beslut. När klienter får höra andra människors råd eller synpunkter kring sina tvivel kan detta 
vägleda dem vidare i processen. 
 
Madeleine, Stina och Jessica beskriver hur de ibland möter individer som besöker 
mottagningen där de arbetar för att få en bild av vad det är för ställe och om det kan vara 
något för dem. De potentiella klienter som har möjlighet att besöka mottagningen, och inte 
hålls under ständig uppsikt av en hallick eller människohandlare, har i detta skede börjat 
tvivla på sin påtagna roll som sexarbetare och befinner sig därav i fas ett av Ebaughs exit-
process. För vissa stannar de första tvivlen i denna fas, och förblir enbart tvivel. För andra blir 
de kvar i dessa tvivel under flera år innan de gör något åt sin situation. Vissa agerar snabbt 
och fortsätter processen att lämna sin gamla roll (Ebaugh, 1988).  
 

8.1.1 Hallickens maktövertag resulterar i rädsla och överlevnadsinstinkt 
Fas ett kan även diskuteras ur Foucaults maktperspektiv (2002a, 2002b), vad är det som gör 
att en individ inte påbörjar behandling så snart detta upptäcks vara ett möjligt alternativ? 
Samtliga intervjupersoner menar att det allt som oftast finns en förövare bakom de kvinnor 
(och män) som säljer sex. Individerna styrs av hallickar eller människohandlare som kan 
påverka deras beslut eller motivation till att lämna sexindustrin. Makt utövas aldrig utan syfte 
och mål, och rättar sig inte efter en individs subjektiva vilja. Det finns alltid utrymme för 
motstånd i maktrelationer, något som ses som “den andra sidan” av maktens relationella 
karaktär (Foucault, 2002a). Makten dessa hallickar eller människohandlare besitter över de 
prostituerade kan alltså vara en stor faktor till att individerna inte vågar lämna, eller blir kvar i 
sina tvivel. 
 
En annan aspekt av maktperspektivet i relation till tvivel är de klienter som påstår att de är 
tillfreds med sin roll som prostituerad. Foucault (2002b) skriver om människors själar i 
relation till sexualitet. Han hävdar att det handlar om att själen rättar sig efter kroppens egen 
lag. Detta tolkar vi kan handla om en överlevnadsinstinkt. Samtliga intervjupersoner var 
överens om att de träffat klienter som påstått att sexindustrin var något som de valt själva och 
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som de “tyckte” var helt okej under tiden de var aktiva i sexindustrin, men som kunde 
erkänna att det inte var så när de var rehabiliterade. Intervjupersonerna upplevde att klienterna 
påstod detta för att de inte orkade förklara sin utsatthet, för att kunna överleva dagen, eller för 
att det är mer värdigt att säga att de gör det frivilligt. På det sättet behåller individen känslan 
av makt över sig själv i den aspekten, när det i många andra aspekter är en hallick eller 
människohandlare som utövar makten över klientens valmöjlighet. Detta är något som dock 
strider mot Foucaults teori om maktperspektivet, då han anser att makt är något som inte låter 
sig delas eller fråntas (Foucault, 2002a). 
 

8.1.2 Stigmatiseringen kring sexindustrin 
Foucault (2002a) skriver att ur ett historiskt perspektiv, under den viktorianska eran, så var 
sexualitet utanför makarnas sängkammare något som ansågs ha sin plats på skamfyllda ställen 
som bordeller och mentalsjukhus. Även om det inte ser exakt ut så i dagens samhälle så 
vittnar intervjupersonerna om det tabu som färgar sexindustrin och gör de verksamma inom 
denna arena lidande. Ingen tycks vilja beröra frågan som ett växande samhällsproblem. 
Resultaten visar att många klienter blivit svikna av myndighetspersoner tidigare och känner 
en rädsla eller oro över att berätta om sin situation och inte bli tagna på allvar, något som är 
kopplat till den stigmatisering som råder i samhället kring sexindustrin. Gemensamt för 
samtliga intervjupersoner är att det inte finns något tabu kring att tala om prostitution i deras 
rum. Det är viktigt att först bygga upp en relation till sin klient så att han eller hon känner 
tillit. Att sedan använda samtalsstöd som en första insats, där klienterna får prata om 
prostitution och sin individuella situation är något som kan hjälpa dem att förvandla sina 
tvivel till att ta steget till nästa fas. 
 

8.2  “Sökandet av alternativ” 
Under den nästföljande fasen i Ebaughs exit-process (1988) så börjar individen se sig 
omkring och utforska nya alternativa roller som skulle kunna ersätta den roll han eller hon ska 
lämna bakom sig. Ebaugh (1988) menar att i vissa fall är individen redan under den första 
fasen medveten om andra roller, något som antingen hämmar eller främjar tvivlen i sig. Efter 
att vissa klienter fått information om att hjälp finns att få för att lämna sexindustrin, är det 
flera som tar steget att komma och besöka en mottagning för ett första samtal. Det kan 
fortfarande finnas ambivalens hos individen. Den andra fasen innebär delvis att jämföra och 
väga för- och nackdelar med en eventuell ny livsroll och den gamla rollen (Ebaugh, 1988). 
 

8.2.1 Motivation och viktiga insatser 
Många individer har en föreställning om att de inte kan sluta med prostitution, då det är en 
ekonomisk fråga. På organisationen där Alma arbetar erbjuder de ekonomisk hjälp till 
individer som deltar i deras tolv månader långa rehabiliteringsprogram. Här spelar endast 
motivationen roll för att finna ett nytt alternativ. Praktiska insatser är också viktiga. De 
professionella arbetar individuellt med klienterna för att de ska kunna finna andra alternativ, 
som till exempel att hjälpa dem hitta nytt arbete eller remittera dem till avvänjningskliniker 
om det är vad som krävs för att de ska bli kvitt ett missbruk. En annan faktor som kan vara 
väsentlig när individerna väger sina valmöjligheter är den oro kring vad som kan hända om 
exempelvis myndighetspersoner får reda på att de prostituerar sig. Nya roller är främmande 
och kan även verka skrämmande, men de tvivel och det missnöje som individerna redan har 
kring den nuvarande rollen brukar göra det enklare att acceptera det nya och främmande. 
Även i denna fas spelar betydelsen av socialt stöd eller icke-stöd från omgivningen en stor 
roll för individen i exit-processen (Ebaugh, 1988). Samtalsstöd med en professionell 
behandlare som individen har en god relation med är återkommande och viktig även i fas två. 
 



 

    30 

8.2.2 Kroppen som en maktrelation 
Resultaten visar att de flesta individer som är verksamma inom sexindustrin har en bakgrund 
av tidigare sexuella övergrepp. De har aldrig fått lära sig att de får bestämma över sin egen 
kropp och att de är värdefulla. Många tror att de inte duger till något annat än sex, och att det 
därför inte finns något annat alternativ för dem att välja. Foucault (2002a) hävdar att 
maktrelationer skapar kroppar och att kroppen är något som upplevs väldigt olika i olika 
sociala sammanhang. Kroppen kan exempelvis bli en plats för njutning eller en plats för 
disciplinering och straff. Oavsett så är det en konsekvens av en maktrelation. Individer som 
säljer sex har genom maktrelationer skapat sin kropp som en plats för njutning för andra och 
vissa kan uppleva den som en plats för straff eller förnedring för sig själva, genom att känna 
att de inte är värda bättre. Vidare skriver Foucault (2002a) att sexualiteten är kopplat till makt, 
och att makten är “en sammansatt strategisk situation i ett givet samhälle”, något som skapas 
hela tiden i varje given situation. Människan är mer eller mindre en “marionett för 
omständigheterna”. Makt finns inneboende i samtliga relationer, som exempelvis sexuella 
eller ekonomiska. Detta är något som då kan ses i dubbel bemärkelse för individer som 
använder sin kropp för att tjäna pengar. 
 

8.3  “Vändpunkten” 
Den tredje fasen är då individen kommer till den punkt då det är dags att definitivt bestämma 
sig för att lämna sin gamla roll bakom sig. Detta beslut kommer ofta i samband med någon 
vändpunkt i individens liv eller en specifik händelse (Ebaugh, 1988). För vissa individer 
verksamma inom sexindustrin kan denna specifika händelse exempelvis vara när polisen gör 
razzia i en lägenhetsbordell och de lämnas över till organisationer som den Alma arbetar på. 
Det kan också vara en vändpunkt om individen exempelvis utsätts för hot av sin hallick, och 
därmed bestämmer sig för att ta sig ur prostitutionens farliga värld. Det är i denna fas som de 
olika exit-programmen som beskrivs i resultatet oftast tar sin början, även fast det finns 
undantag där exit-programmet sätts in när en individ inte kommit så långt i sin motivation 
ännu. Målet med exit-programmen är att rehabilitera och erbjuda klienterna en väg ut ur 
sexindustrin.  
 

8.3.1 Maktens produktiva roll i relation till “vändpunkten” 
Den tredje fasen kan genom maktperspektivet ses som ett steg då klienten börjar inse värdet 
av sitt eget liv och bestämmer sig för att ta sig ur sexindustrin. Med hjälp av professionella 
socialarbetare kan de frigöra sig från sina förövare. Under dessa omständigheter är makten 
verksam med en produktiv och givande roll, där den framkallar ett eftersträvat beteende, 
istället för en förtryckande och negativ roll som förhindrar ett beteende som leder individen i 
rätt riktning (Burman, 2014 : Foucault, 2002a). Exit-programmet är en åtgärd som 
intervjupersonerna som arbetar med dessa insatser bekräftar fungerar. Intervjupersonerna 
berättar att insatser som ett skyddat boende eller samtalsstöd är viktigt när klienterna befinner 
sig i ett stadie där de har gjort en helomvändning. Skyddat boende underlättar då det ger en 
trygghet mitt i det kaos som pågår på andra plan i individens liv. Att lämna prostitutionens 
värld är ingenting som går snabbt, utan det finns mycket som individerna behöver arbeta med, 
vilket leder fram till den fjärde och sista fasen. 
 

8.4  “Skapandet av ex-rollen” 
I slutskedet av exit-processen är det dags för individen att anpassa sig och skapa en ex-roll av 
det han eller hon har lämnat. Individen behöver även anpassa sig till sin nya roll och sitt nya 
liv (Ebaugh, 1988). Madeleine och Stina berättar om klienter som oroar sig för “vilka de blir” 
när de lämnar sexindustrin. Foucault (2002a) skriver att det är genom vetandet som 
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människan blir till subjekt, exempelvis prostituerad eller före detta prostituerad. Att bli till 
den vi är innebär att vi skapar oss själva på ett visst sätt. Ebaugh (1988) menar i sin teori att 
när en person har lämnat en viss roll och sedan anpassar sig till en annan, vill personen i fråga 
bli bemött på ett nytt sätt och få sin nya identitet bekräftad. Normer i samhället och 
förväntningar som omgivningen har på individen handlar oftast om den gamla rollen, i detta 
fall som prostituerad, istället för den nya rollen, som före detta prostituerad. Detta kan göra 
det svårare för individen att anpassa sig och det skapar spänningar mellan dåtid, nutid och 
framtid. I detta skede är behandling såsom samtalsstöd fortfarande en viktig aspekt, för att 
försöka ge mening eller ett sammanhang till klienten så att denne kan bibehålla sitt nya liv 
utanför sexindustrin.  
 

8.4.1 Utmaningar i den nya rollen 
Förutsättningar som klienterna redan har behöver stärkas upp med hjälp av de professionella 
och det är av stor betydelse att klienterna känner sig bekräftade av sin omgivning för att 
kunna fungera i både sin ex-roll och sin nya identitet. Efter att ha lämnat sexindustrin finns 
det många individer som har dålig självkänsla och är rädda för att de inte kommer att klara av 
livet utanför prostitutionen då det är ett levnadssätt de haft under en lång period. Det finns 
risk för att falla tillbaka i gamla vanor när det är svårt att skaka av sig den gamla rollen om de 
inte byter ut delar av eller hela sitt tidigare nätverk. Resultatet visar att flera före detta 
prostituerade går vidare i livet och utbildar sig. Men det finns också en utmaning i det 
förhållningssätt dessa individer har till andra personer som är ex av samma roll eller 
fortfarande befinner sig i den rollen (Ebaugh, 1988). En ytterligare utmaning i den fjärde 
fasen handlar om svårigheter att hantera intimitet, sexualitet och nära relationer, något som 
även tas upp i diskussionsavsnittet (se avsnitt 9.1.5). Minnen kan vara svåra att bli av med, 
men det går att lära sig att leva med dem. I detta skede, under eller efter rehabiliteringen, 
vittnar intervjupersonerna om att klienter som i början påstod att sexindustrin var självvald 
ofta kan erkänna att de aldrig egentligen har tyckt så, men att de hade svårt att se 
valmöjligheter samt ville behålla sin värdighet utåt sett. 
 

9. DISKUSSION 
 
I följande avsnitt diskuteras resultaten som framkommit i relation till tidigare forskning samt 
egna reflektioner. Sedan följer en diskussion kring metodvalen som gjorts i relation till 
studien samt presenteras de svårigheter som stötts på under arbetets gång. Vi lägger även fram 
alternativ på hur vi hade kunnat göra på andra sätt. 
 

9.1  RESULTATDISKUSSION 
Detta avsnitt är uppdelat under olika underrubriker för att läsaren lättare ska kunna orientera 
sig bland de viktigaste resultaten som framkom i studien. Resultaten diskuteras i relation till 
tidigare forskning och genom våra egna reflektioner. Något som diskuteras i relation till 
nästan alla resultat är vikten av att samhället bör ingripa och ta itu med prostitutionsfrågan. 
 

9.1.1 Få faktorer främjar ett utträde 
Resultatet visar att det finns fler faktorer som hindrar ett utträde än främjar ett utträde. Den 
enda egentliga faktorn som ansågs hjälpsam är när någon fångar upp individen och erbjuder 
dem hjälp och en väg ut ur sexindustrin. Många individer är rädda för att dömas av samhället 
för att de lever i prostitution. Enligt intervjupersonerna handlar det om att det talas för lite om 
prostitution i det offentliga rummet. I enighet med exit-processen (Ebaugh, 1988) så kan en 
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“kris” i de prostituerades liv bli den vändpunkt som resulterar i ett utträde, något som även 
bekräftas av Hester och Westmarland (2004). En del individer hamnar i en situation då de inte 
har något annat val än att lämna prostitutionen. Detta kan exempelvis ske i samband med att 
de annars riskerar bli utvisade från Sverige om de befinner sig i landet illegalt. Då får de valet 
att lämna prostitutionen och förflyttas till skyddade boenden för att sedan vittna mot sina 
förövare. Det kan dock dröja för vissa individer innan de utvecklar motivationen att vilja 
förändra sina liv, medan andra är omedelbart tacksamma att denna möjlighet har uppenbarat 
sig för dem.  
 
Att bli respektfullt bemött, och ha en fungerande arbetsallians i mötet med de professionella 
som individerna möter är också av stor vikt för att närma sig ett utträde, något som även 
bekräftas av Hester och Westmarland (2004). Intervjupersonerna och deras arbetskollegor gör 
ett gediget uppsökande arbete både i gatumiljö och på internet för att hitta utsatta individer 
och kunna erbjuda dem stöd, hjälp och en väg ut ur sexindustrin. Men hur går det då med de 
individer som ingen ser? Det finns sannolikt massor med människor som lever i prostitution 
bakom stängda dörrar, och det är viktigt att en kontakt etableras även med dem. Detta är en 
orsak till hur viktigt det är att detta ämne belyses av politiker och personal som arbetar inom 
människovårdande yrken. I många fall gör polisen ett omfattande och uppsökande arbete för 
att stänga bordeller men också gripa individuella sexköpare i gatumiljö. 
 

9.1.2 Den ekonomiska faktorn och praktiska insatser 
En av de främsta faktorerna som hindrar individer att lämna sexindustrin är enligt resultatet 
den ekonomiska faktorn. Många individer som prostituerar sig försörjer flertalet personer och 
har väldigt få möjligheter till annat arbete, både i Sverige eller i sina hemländer. Även om 
mycket av pengarna tas av förövaren som styr individerna, så kan summan de prostituerade 
tjänar ändå vara större än vad de hade tjänat på ett annat arbete. Då kanske de inte hade haft 
möjligheten att försörja hela sin familj. En viktig faktor som intervjupersonerna arbetar med 
gällande detta är hjälpen med det praktiska, att hitta nytt arbete, bostad, få behandling för 
missbruksproblematik och att kunna styra upp sin ekonomi. Att komma ifrån våldsamma 
relationer och börja om på nytt är något som Hester och Westmarland (2004) också anser är 
en viktig faktor för att kunna träda ur och leva i en stabil tillvaro. Detta är också något som 
kan kopplas till exitprocessen (Ebaugh, 1988), att komma tillrätta i sin ex-roll och byta ut hela 
eller delar av sitt nätverk. 
 

9.1.3 Bakom varje prostituerad finns en förövare 
En intressant aspekt som framkom kring individerna som prostituerar sig är att samtliga 
intervjupersoner var ense om att det nästan alltid finns en förövare bakom dem. Det kan vara 
hallickar eller människohandlare som på ett eller annat sätt tar vinning från de som 
prostituerar sig. Vi har stött på uppfattningen att många idag har en föreställning om att 
människor som prostituerar sig gör det på eget bevåg och styr själva över hur och när de ska 
sälja sex. Resultatet visar att det sällan är så, och detta rådde det inte någon tvekan om hos 
någon av intervjupersonerna. De tre organisationer som intervjupersonerna representerar 
arbetar alla olika kring prostituerade, och möter individer som prostituerar sig på olika sätt 
och på olika arenor. Kvinnor (eller män) som arbetar enbart för sig själva är få. 
 
Medias rapportering den senaste tiden har visat flera tjejer som på ett eller annat sätt lurats in i 
prostitution, både i andra delar av världen men även i Sverige. Det kan tänkas otroligt hur 
unga människor i Sverige kan luras in något så grovt som prostitution eller människohandel. 
Men intervjupersonerna beskriver klienterna som unga kvinnor (eller män) som oftast 
kommer från en fattig bakgrund, kanske inte har ett speciellt stort nätverk av vänner och 
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familj och som på olika sätt är mottagliga för att lockas in av dessa förövare vilket även 
bekräftas i Hester och Westmarlands studie (2004). De människor som lurar in unga 
människor i prostitution är oftast smarta, vältaliga och till synes stiliga och välvårdade 
personer. Om en ung kvinna i en fattig familj plötsligt träffar en stilig ung man som lovar 
henne en ljus framtid, långt borta från det enformiga liv hon lever utan ekonomiska 
svårigheter, så är det inte så svårt att förstå att detta kan vara något som hon låter sig drömma 
om och tro på. Det handlar om grov organiserad brottslighet som är verksam mer eller mindre 
överallt, trots att det inte alltid syns utåt. 
 

9.1.4 Rädsla och dålig självkänsla 
En annan bidragande faktor som kan hindra individer att lämna sexindustrin är rädslan. Både 
rädslan som hallicken eller människohandlaren har byggt upp om vad som kommer hända 
dem om de inte gör som de blivit tillsagda, men även rädslan för vad som väntar dem efter 
utträdet. Vem blir de, och hur kommer deras liv att se ut? Och hur tar samhället emot en före 
detta prostituerad? Hallickar är ofta bra på att manipulera och skrämma individerna som 
arbetar för dem och intervjupersonerna vittnar om att de som prostituerar sig ofta får utstå hot 
mot sig själva och sina familjer. Deras självkänsla kan vara förstörd och självhatet kan ha växt 
fram. Att känna “jag duger inte till nåt annat” är något som många individer upplever, enligt 
resultatet. Något behöver göras för att sätta dit de hallickar och människohandlare som 
orsakar stora svårigheter för de utsatta individerna. Återigen behöver ämnet tas upp på 
politisk nivå och ses som ett samhällsproblem. Det finns krafter som vill legalisera 
prostitution, har de något att göra med att ämnet tystas ner? Enligt intervjupersonernas 
uppfattning kan det vara möjligt att det är så. Prostitution är som nämnts tidigare inget nytt 
fenomen, snarare tvärtom. Det är något som har varit en del av samhället i över 5000 år 
(Sanger, 2002). 
 
En av intervjupersonerna berättar hur hon stött på motstånd när hon lade fram ett förslag nere 
i Bryssel om att prostitution skulle förbjudas i samtliga EU-länder. Det finns sexköpare i 
samtliga samhällsklasser. Vi menar att prostitution som ett samhällsproblem behöver lyftas 
och att samhällets syn på de som prostituerar sig behöver ändras. Det handlar om utsatta 
individer som utnyttjas och exploateras. Dessa individer är i stort behov av den hjälp som 
intervjupersonerna och deras kollegor kan erbjuda. Därför borde fler organisationer 
specialiserade på prostitution öppna verksamheter och fler prostitutionsgrupper inom polisen 
borde försöka bekämpa bordellverksamheter. Tillsammans med ett öppnare samhälle där 
prostitution talas om kan de minska de faktorer som hindrar individer att lämna sexindustrin. 
 

9.1.5 Tidigare trauman och psykisk/fysisk ohälsa 
Resultatet visar att de flesta individer som prostituerar sig har erfarenhet av tidigare trauman, 
såsom sexuella övergrepp. Detta är något som bekräftats i den tidigare forskningen (Grudzen 
et. al, 2011 : Rössler et. al, 2010 : Kjellgren et. al, 2012). Förhållandet mellan psykisk ohälsa 
och att vara aktiv inom sexindustrin är komplicerat, och det kan vara problematiskt att försöka 
fastslå orsak och verkan. Söker sig individer till/hamnar de i sexindustrin på grund av sin 
psykiska ohälsa, eller bidrar sexindustrin till deras psykisk ohälsa? Vi tror att det kan vara en 
kombination av de båda, något som känns relevant i relation till det resultaten visar. 
Intervjupersonerna vittnar samtliga om att den sammankopplande faktorn hos de klienter de 
möter är tidigare trauman. Människor som på olika sätt har erfarenhet av möjligen 
traumatiserande händelser blir lovliga byten och villebråd för de män (och vissa kvinnor) som 
intresserar sig för att göra affärer genom att utnyttja dessa individers kroppar. Över en 
tredjedel av de porrskådespelare som medverkade i studien av Grudzen (et. al, 2011) hade 
blivit utsatta för sexuella övergrepp i barndomen. Om samhället blir bättre på att tidigt 
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upptäcka och ta hand om de barn och unga som utsätts för trauman såsom sexuella övergrepp 
skulle det kanske kunna ses som en preventiv insats för att individer inte i ett senare skede ska 
hamna i prostitution. Människor som har upplevt trauman behöver bearbeta dessa för att 
kunna fungera i det vardagliga livet och den svenska staten borde ha tillräckligt med resurser 
för att det ska vara möjligt. 
 
En annan intressant aspekt gällande människor som befinner sig illegalt i Sverige är att de inte 
kan ta del av den svenska sjukvården om de skulle behöva. Detta är något som Chudakov (et. 
al, 2011) belyser i sin studie om prostituerade kvinnor som vistas illegalt i Israel. Kjellgren 
(et. al, 2012) belyser hur prostituerade uttrycker en önskan om att samhället ska förstå att de 
inte själva väljer att bli prostituerade, och att de har ett behov av att efter utträdet få tala om 
sina erfarenheter av att ha sålt sex. Trots att det finns annan forskning som visar att vissa 
individer upplever sexuell njutning, intimitet och ett maktövertag när de prostituerar sig 
(Smith, 2017 : Chudakov et. al, 2011) så tänker vi att detta är en betydligt liten andel. 
Intervjupersonerna är ense om att klienter kan påstå sig tillfreds med att sälja sex, men att de 
inte känner på det sättet när de har blivit rehabiliterade. Om det som Smith (2017) och 
Chudakov (et. al, 2011) beskriver speglar en sanning för de personer som deltagit i deras 
studier så respekterar vi det, men det är inte något som resultatet i denna uppsats visar. 
Jonsson och Svedin (2012) och Nigård (2012) belyser aspekten av att det finns individer som 
sexuellt exponerar sig för bekräftelse, och detta är något som inte heller har framkommit i 
denna studie. Vi tror att många individer kan ha svårigheter med intima relationer efter ett 
utträde ur sexindustrin. När människor använder sina kroppar som främsta redskap på 
arbetstid resulterar det troligtvis i att det blir svårare att ha intima relationer utanför arbetet, 
relationer som verkligen betyder någonting för individen. Använder individer sex som 
självskadebeteende kan det vara för att exempelvis dämpa ångest. I det långa loppet kan det 
snarare leda till ännu mer ångest och psykisk ohälsa. 
 

9.1.6 Pornografi 
Samtliga intervjupersoner var överens om att pornografi och prostitution i princip är samma 
sak, även om det rör sig om större filmproduktioner som följer de lagar och regler som finns. 
Många menar att pornografi ger unga människor en skev bild på sex, att de får en förvrängd 
bild av hur sex är eller bör vara, medan andra anser att porren och de personerna som arbetar 
inom pornografiproduktioner verkar som ambassadörer för en mer frispråkig och 
exhibitionistisk värld där individer inte borde skämmas för sin sexualitet och att visa upp sin 
kropp. I Sverige är porrbranschen inte lika stor som i andra delar av världen, som exempelvis 
USA, där många av dess största “stjärnor” har miljoner följare på sociala medier där de visar 
upp ett liv av lyx, med resor och dyra smycken och bilar. Men vi undrar om flera av dessa 
frontfigurer för sexindustrin får betalt av sina agenter för att visa upp denna sida utåt och 
romantisera branschen? Och även om det inte skulle vara så, så tror vi att den bild som de 
framstående porrskådespelarna visar upp enbart speglar en verklighet för väldigt få aktiva i 
industrin. Tusentals unga tjejer söker sig till denna typ av verksamhet varje år, men hur 
många lyckas få sig ett namn? Och vad händer under vägen? Grudzen (et. al, 2011) bekräftar 
att femtio procent av porrskådespelarna i deras studie inte kunde uppfylla sina grundläggande 
behov. 
 
När vi började planera kandidatuppsatsen och gick igenom tidigare forskning trodde vi att 
pornografi skulle vara “en egen del” av sexindustrin och inte att den skulle kopplas ihop med 
hallickar eller människohandel. Anledningen till detta tror vi är att pornografin fortfarande är 
en laglig del av sexindustrin, i alla fall utåt sett. Resultatet visar dock att intervjupersonerna 
menar att pornografi endast är dokumenterad prostitution där ett övergrepp och ett utnyttjande 
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pågår innan, under och efter produktionen. Respondenterna menar att det alltid är någon 
annan än den som blir filmad som har maktövertaget. De kvinnor och män som är aktiva i 
porrindustrin och utåt sett förespråkar att det är en fråga om sexuell frihet, anser de själva att 
de har makten över sin kropp att göra vad de vill med, oavsett hur samhället ser på dem? Det 
kan vara svårt att avgöra men det är en aspekt som skulle kunna vara intressant att ta reda på 
genom fortsatt forskning. Pornografi har funnits i alla tider, i olika former (Hirdman, 2008). 
Trots det är en medverkan i pornografiska sammanhang något som inte är allmänt accepterat 
av gemene man idag, fastän att det utåt sett är en laglig mångmiljonindustri. Däremot 
konsumerar människor pornografi i stor utsträckning utan att fundera på hur dessa 
inspelningar går till och vad som händer bakom kameran. 
 

9.1.7 Eldsjälar som skapar relationer 
Resultatet visar att det främst är eldsjälar inom de aktuella organisationerna som ger 
möjligheter till individer inom sexindustrin att lämna. De har inga evidensbaserade insatser att 
luta sig mot, som många andra som arbetar inom människovårdande yrken har. Utan här 
behövs ett relationellt förhållningssätt och motiverande samtalsstöd som utgångspunkt för 
deras arbete, något som är grundläggande inom socialpedagogiskt praktiskt arbete. 
Intervjupersonerna beskriver att många klienter har blivit svikna av myndighetspersoner 
tidigare, något som påverkar deras tillit till att skapa nya relationer. Inom socialpedagogiskt 
arbete är det av största vikt att det finns tillit mellan professionell och klient, något som kan 
uppnås genom ett relationellt förhållningssätt (Bečević, Höjer & Sjöblom, 2018). Samtalsstöd 
är något som Kjellgren (et. al, 2012) och Laanemets (2007) bekräftar är en primär insats som 
hjälper individer att närma sig ett utträde, som också bidrar till minskad alkohol- och 
droganvändning, minskad psykisk ohälsa och förbättrad självkänsla. I studien av Kjellgren 
(et. al, 2012) visar resultatet att de individer som inte blev hjälpta av samtalsstöd tillhörde en 
äldre målgrupp som arbetat inom prostitution under en lång period. Detta är något som varken 
kan styrkas eller förskjutas genom resultatet i vår studie, då detta inte framkom. 
 
Som Laanemets (2007) skriver så är “empowerment” en viktig aspekt för att individer ska 
närma sig ett utträde. När klienten får vara med och fatta beslut om sin egen behandling så 
styrker det dem i exit-processen. Detta kan även ses ur ett socialpedagogiskt sätt där den 
professionelle enbart ska vägleda och stötta sin klient till att göra förändringsarbetet själv, och 
inte göra det åt klienten (Cederlund & Berglund, 2017). Insatser som skyddade boenden och 
exit-program finns att tillgå för de individer som behöver det, ofta individer som främst 
kommer i kontakt med organisationerna efter insatser från polisväsendet. Att de professionella 
endast har sin egen förmåga att skapa relationer som utgångspunkt skapar skillnader dem 
emellan i arbetet. Detta på grund av att alla har olika erfarenheter, något som både kan vara 
gynnsamt men även problematiskt. Klienterna har individuella behov som behöver kartläggas 
vilket kräver att de professionella behöver besitta en bred kunskap kring socialtjänstens arbete 
och riktlinjer. De behöver också vara kreativa för att kunna hjälpa individerna på ett 
individuellt plan, och för att i den mån möjlig se till så att så många som möjligt kan bli 
aktuella för behandling och närma sig ett utträde. 
 

9.1.8 Behov av samhällsinsatser 
Majoriteten av resultaten visar att insatser på samhällsnivå är något som behövs i 
prostitutionsfrågan. Det verkar inte finnas något större intresse för insatser för prostituerade 
inom forskningen, till skillnad från exempelvis forskning kring insatser inom 
missbruksvården, där beroende ses som en sjukdom. Och varför är det så då? Återigen 
kommer vi tillbaka till samhällets syn eller icke-syn på prostitution. En av intervjupersonerna 
berättar att det finns forskning som visar att var tionde man i Sverige har köpt sexuella 
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tjänster. Påståendet bekräftas i Folkhälsomyndighetens senaste undersökning Sexuell och 
reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) i Sverige 2017 (FoHM, 2019). Det är en brottslig 
handling att köpa sex och precis som med annat så är det efterfrågan som styr tillgången. 
Samhället skulle behöva göra en storsatsning för att minska normaliseringen kring sexköp och 
skärpa lagen från böter till fängelse, i alla sexköps-fall. Detta kan även kopplas till SOU 
(1981:71) där regeringen redan för trettionio år sedan uttryckte ett behov av att sexköparna är 
de som bör straffas för att minska prostitutionen i samhället. Det är även något som tas upp i 
SOU (2010:49), utvärderingen om lagstiftningen Förbud mot köp av sexuella tjänster (SFS 
1998:408). Även om kvinnor och män slutar sälja sex i gatumiljö så finns det alltid hallickar 
som kommer leta efter nya personer att utnyttja om efterfrågan kvarstår. Både sexköparna och 
hallickarna behöver kommas åt och få straffpåföljder som även verkar som avskräckande i ett 
förebyggande syfte. Att leva i prostitution är av många anledningar farligt, och det borde ligga 
i allas intresse att hjälpa utsatta individer att träda ur och minska människohandeln, speciellt 
med tanke på de mer eller mindre öppna gränserna mellan EU-länderna.  
 

9.2  METODDISKUSSION 
Den kvalitativa metoden med semistrukturerade intervjuer gav oss en djupare kunskap kring 
sexindustrin och hjälpte oss besvara frågeställningar och syfte. Att göra fysiska intervjuer 
bidrog till en möjlighet att uppfatta intervjupersonernas kroppsspråk och mimik, något som 
förenklade transkriberingen av materialet. Det resultat som ligger till grund för studien visar 
att intervjuguiden var tillräcklig för att kunna besvara frågeställningarna och uppnå syftet. I 
efterhand tänker vi dock att det hade varit intressant att utveckla intervjuguiden ytterligare 
och formulera specifika frågor om samhällsinsatser. Insatser på samhällsnivå nämns av 
samtliga intervjupersoner, dock läggs inte så mycket fokus på detta under intervjutillfällena. 
Eftersom resultatet visar att prostitution är ett problem på samhällsnivå hade det varit 
intressant att få höra mer om vad intervjupersonerna anser om dessa insatser, något vi hade 
kunnat göra om vi hade ställt mer specifika frågor kring ämnet. I början av skrivandet hade vi 
en tro om att Foucaults maktperspektiv skulle vara den mest framträdande teoretiska 
utgångspunkten i den teoretiska analysen. Detta för att synen på makt anser vi är relevant i 
relation till prostitution. Efter tematiseringen av resultatet kunde vi dock konstatera att 
Ebaughs teori om exit-processen var mer relevant för vårt syfte och våra frågeställningar. 
Dock kunde vi fortfarande använda oss av Foucaults maktperspektiv, göra egna tolkningar av 
det samt applicera det i relation till exit-processens olika steg. 
 
Det som vi ansåg vara mest problematiskt i arbetet med att hitta intervjupersoner var att vi vid 
flertal tillfällen blev informerade om att vi borde söka oss till större kommuner för att de 
påstod att de inte arbetar med prostitution i mindre kommuner. Detta anser vi är oroväckande 
då prostitution med all sannolikhet förekommer i de flesta kommuner, stora som små. Vi 
undrar dock vad resultatet hade utmynnat i om vi hade fått göra intervjuer i en mindre 
kommun. Möjligen hade det sett liknande ut, eller så hade det inte bidragit till någon större 
empirisk grund alls. Vi ställer oss frågande till hur det kan vara möjligt att, i dagens samhälle, 
mindre kommuner inte möter klienter som har erfarenhet av sex mot ersättning. Har det att 
göra med att professionella inom socialt arbete inte har som rutin att ställa frågan om 
prostitution till sina klienter, och därav kan bidra till att hindra utträden ur sexindustrin? Om 
det handlar om okunskap hos myndighetspersoner så kan det skapa ytterligare problem på 
samhällsnivå då många individer fortsätter leva destruktiva liv kantade av prostitution och 
psykisk ohälsa, utan att bli sedda och få den hjälp de behöver. 
 
Eftersom våra intervjupersoner har flera års yrkeserfarenhet anser vi att det inte spelar någon 
roll att vi inte har några inklusionskriterier för respondenterna. Utbudet var redan limiterat 
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och intervjupersonerna kan alla beskrivas som eldsjälar inom prostitutionsfrågan. Detta gör att 
de representerar den sociala verklighet som är insatta i och arbetar med insatser kring 
sexindustrin, vilket bidrar till att studiens trovärdighet. Vi har presenterat alla steg i 
forskningsprocessen vilket gör studien pålitlig. Vår studie bidrar till ny kunskap inom ämnet 
då vi har tydliggjort de faktorer som främjar eller hindrar individer att lämna sexindustrin, 
samt gjort en sammanställning av de insatser som finns att tillgå i återintegrerings-processen. 
På grund av tidsbrist var det svårt att genomföra en respondentvalidering, det vill säga skicka 
ut alla svar och resultat till respektive intervjuperson för att fastställa att ingenting hade 
missuppfattats eller feltolkats, dock var detta målet från början. Genom denna aspekt kan det 
vara svårt att bedöma studiens äkthet. Överförbarheten till andra kontexter kan vara 
begränsad då ämnet är inriktat på en specifik målgrupp. 
 

9.3  SOCIALPEDAGOGISKA IMPLIKATIONER OCH SLUTSATSER 
Resultatet i denna kandidatuppsats visar att individer som är verksamma inom sexindustrin är 
en utsatt grupp som ofta blir förbisedda av myndigheter som exempelvis 
Socialtjänstförvaltningen. Intervjupersonerna i denna studie bekräftar att socialtjänsten 
bemöter individer som har erfarenhet av prostitution med att de inte arbetar med sådana 
frågor. Detta är något som vi även stötte på i processen av att leta intervjupersoner. På grund 
av den stigmatisering som råder kring sexindustrin kan det vara så att få socialarbetare vågar 
ställa frågan om prostitution till sina klienter, något som resultatet också visar resulterar i att 
de verksamma inom sexindustrin sällan är medvetna om att det finns hjälp och stöd att få. 
Socialpedagogik handlar bland annat om förändring och att skapa en ny identitet (Storø, 
2013). När prostituerade får möjligheten att ta emot stöd och hjälp så kan det starta en process 
som bidrar till att de lämnar sexindustrin och skapar sig en ex-roll som prostituerad med en ny 
identitet. Denna process är dock något som tar tid, och som socialpedagog krävs tålamod och 
en lyhördhet för klientens behov och önskemål i det mellanmänskliga mötet (Cederlund & 
Berglund, 2017). Relationen mellan professionell och klient är det främsta redskapet som 
intervjupersonerna och socialpedagoger generellt sett anser sig ha att arbeta med. Utan en 
fungerande arbetsallians blir målet att förändras svårt att nå. Även om studien visar att 
insatserna kring prostituerades utträde ur sexindustrin är få, så är det inte omöjligt att hjälpa 
människor ur sexindustrin, men det krävs ett gediget uppsökande och stöttande arbete. 
 
I studien framgår det att samtalsstöd är en av de viktigaste insatserna som är hjälpsamma för 
klienterna som arbetar inom sexindustrin. Ur ett socialpedagogiskt perspektiv är det därav av 
vikt att kunna föra motiverande samtal (MI) med dessa klienter. Detta för att genom 
samtalsstöd arbeta med att få klienten att själv vilja förändra sin situation. Socialpedagogik 
handlar som tidigare nämnts inte om att göra jobbet åt klienten, utan tillsammans med 
klienten (Cederlund & Berglund, 2017). För att förebygga att unga tjejer och killar luras in i 
sexindustrin krävs att dessa människor är delaktiga i samhället och känner en gemenskap med 
sin omgivning. Ungdomar som tidigt ägnar sig åt avvikande beteende behöver plockas upp 
och genom socialpedagogiskt arbete kan de finna en mening som hindrar att de faller in i 
umgängen där de riskerar att hamna i prostitution. Praktiskt arbete som anpassas till 
individuell nivå är väsentligt för att ett utträde inom sexindustrin ska fungera, detta i enighet 
med praktiskt socialpedagogiskt arbete (Storø, 2013). 
 
Om en individ behöver ekonomisk hjälp, något som resultatet visar är bland det vanligaste, så 
behöver behandlaren hjälpa till med sådana insatser. Om klienten behöver hjälp med att 
behandla tidigare trauman så är det steget som får tas i första hand. Det viktigaste i grunden 
när det kommer till att arbeta med människor som har erfarenhet av prostitution är att våga 
prata om det. Socialpedagogik handlar även om individers relation till samhället och 
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samhällets normer (Cederlund & Berglund, 2017). Eftersom prostitution ses som ett 
avvikande beteende från normen gäller det att se förbi stigmatiseringen och vägleda dessa 
individer till att bli inkluderade i samhället. Att köpa sexuella tjänster ska inte ses som ett 
normaliserat beteende, trots att många människor idag köper sex. För att minska efterfrågan 
av prostitution gäller det att tidigt ha en öppen dialog med ungdomar om att det är fel att köpa 
sexuella tjänster. Människor har behov av att kategorisera olika beteenden som normativa 
eller avvikande. Som socialpedagog är det viktigt att dessa kategoriseringar samt egna 
värderingar inte påverkar ens arbete, då socialt arbete ofta är organiserat efter olika 
målgrupper eller problemgrupper (Cederlund & Berglund, 2017). Det relationella arbetssättet 
är väsentligt för att kunna hjälpa individer att förändras. Det handlar om att genom 
förändringsarbete, både på samhällsnivå samt individuell behandlingsnivå prata om 
prostitution. 
 
Vi anser att genom vår studie så lyfter vi ett ämne som det inte ofta pratas om, varken på 
universitet eller på samhällsnivå. Inom vår kommande profession kommer vi med stor 
sannolikhet möta människor som har levt som prostituerade på olika arenor. De kanske blir 
aktuella för behandling av andra skäl, såsom missbruk eller kriminellt beteende. Men de kan 
vara i behov av att bearbeta vad de har varit med om som prostituerade, och därför är det av 
vikt att detta ämne blir belyst även på utbildningar inom socialt och pedagogiskt arbete. 
 

9.4  FÖRSLAG TILL VIDARE FORSKNING 
För att belysa ämnet ytterligare skulle det vara intressant att genomföra intervjuer med de 
individer som har lämnat sexindustrin bakom sig. Studera vilka insatser som de ansåg 
hjälpsamma, hur de uppfattar att myndigheter och organisationer ser på prostitution och vad 
de anser att samhället skulle kunna göra annorlunda för att minska prostitutionen och 
människohandeln. Det skulle även vara intressant att studera individer som länge varit och 
fortfarande är verksamma inom prostitution, vad hindrar dem från att lämna sexindustrin? Vi 
anser också att forskning kring pornografi i Sverige skulle vara intressant, då respondenterna 
var överens om att det handlar om laglig dokumenterad prostitution. Även om inte 
pornografin är lika stor i Sverige som i andra länder, så är det fortfarande en marknad där 
många individer är inblandade och tjänar pengar. 
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Förfrågan om medverkan i Kandidatuppsats. 
Insatser vid utträde ur prostitution/sexindustrin 
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Hej! 
  
Vi är två studenter som läser programmet ”Socialpedagogik, inriktning ungdoms- och 
missbruksvård” 180 hp, vid Linnéuniversitetet, Växjö. 
  
Vi kontaktar er med anledning av den Kandidatuppsats vi planerar att skriva gällande 
”Insatser vid utträde ur prostitution/ sexindustrin”.  
  
Vårt intresse rör just hur Ni arbetar med de insatser som Ni har att tillgå på Er arbetsplats.  
  
När det gäller detta anser vi att Er erfarenhet skulle vara mycket värdefull att få ta del av.  
För att få göra detta vill vi intervjua just Er.  
  
I vårt uppsatsarbete har vi handledning av en lärare med stor erfarenhet av uppsatsarbete och 
som har lägst magisterexamen. Kursansvarig som har det yttersta ansvaret har doktorsexamen 
– vilket också examinatorerna har.  Detta kan ses som en kvalitetsgaranti, både vad det gäller 
uppsatsens innehåll och etiska aspekter. 
  
Vi har en önskan om att spela in samtalet som förs för att sedan kunna transkribera och 
tematisera det som sägs. Vi hoppas att Ni känner er bekväm med detta.  
  

  
Med vänlig hälsning, 
Clara Andersson & Olivia Wernlöf 
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11.2 (Bilaga 2)  

  
Missiv till deltagare i studien “Insatser vid utträde ur 
prostitution/sexindustrin” 
  
Inom all samhällsvetenskaplig forskning finns det etiska riktlinjer. De vi använder oss av är 
de som presenterats av Vetenskapsrådet. För att göra allt vi kan för att ditt deltagande i vår 
studie ska vara etiskt riktigt vill vi visa dig dessa riktlinjer och hur vi ser på dem. 
  
Informationskravet – innebär att du som deltagare ska vara fullt införstådd med studiens 
syfte och tekniken för datainsamling. Det innebär också att du ska veta vilka vi är, vilken 
utbildning vi tillhör och var du kan nå oss. Dessutom innebär det att du ska veta att ditt 
deltagande är helt frivilligt och att du när som helst kan bestämma dig för att inte delta längre. 
  
Samtyckeskravet – innebär att allt ditt deltagande bygger på ditt samtycke. Är det något du 
inte gillar så diskuterar vi det och finner nya alternativ. Eller så kan du avsluta ditt deltagande 
i studien. 
  
Konfidentialitetskravet – innebär att ingen, förutom vi, kommer att kunna förstå att det är 
just du som deltagit i studien och delgett oss dina erfarenheter. 
  
Nyttjandekravet – innebär att du ska vara helt införstådd i vad studien/ uppsatsen kommer 
att användas till.  
  
Vi hoppas att du med detta känner dig lugn och är motiverad att delta i vår studie. För oss är 
det särskilt viktigt att du vill dela med dig av dina erfarenheter till oss - då det är just dem vi 
intresserar oss för. 
  

  
  
  
                                            ------------------------------------------ 
                                                                                       namn 
  
                                             ------------------------------------------ 

namn                                 
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    III 

 
11.3 (Bilaga 3)  

 
INTERVJUGUIDE (semi-strukturerad intervju) 
  

• Berätta. Hur kommer det sig att du valde att arbeta på denna arbetsplats?  
  

• Vilka klienter möter du i ditt arbete som lever eller levt i sexindustrin?  
  
  
  
Faktorer som främjar utträde  
  

• Vilka insatser har du att tillgå för att främja ett utträde ur sexindustrin? 
  

• Vilka insatser anser du är hjälpsamma?  
  

• Vilka faktorer upplever du bidrar till att individer lämnar sexindustrin? 
  
  
  
Faktorer som hindrar ett utträde  
  

• Vad kan vara problematiskt i arbetet med de klienter du möter?  
  

• Vilka faktorer upplever du hindrar individer att lämna sexindustrin? 
 

• Finns det insatser som du anser inte är hjälpsamma?  
  
 

Övrigt  
  

• Vilka insatser använder ni här för att hjälpa individer som har lämnat sexindustrin? 
  

• Har du lyckats hjälpa någon att träda ur sexindustrin? Hur gick det till?  
 

• Har du i ditt arbete någon gång mött en klient som upplever sig tillfreds med att arbeta 
inom sexindustrin? 
 

• Om JA på ovanstående fråga, hur arbetar du i relation till en individ som upplever sig 
tillfreds med att arbeta inom sexindustrin? 


