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Our purpose with this study was to examine if social workers see persons who prostitute 

themselves as victims or as agents. We also wanted to examine how social workers see male 

and female persons who prostitute themselves. This study is based on the qualitative method 

and the result was analyzed with social constructionism, postmodern feminism and labeling 

theory. Eight social workers were interviewed in three different cities in Sweden. They were 

asked thematic questions about gender, victimization and agency and how their organizations 

and parliament affected their approach to prostitution. The results in the study showed that the 

majority of the social workers saw persons who prostitute themselves as traumatized victims. 

They pointed out that they had trouble seeing any agents in prostitution. Our results showed 

that they had a polarized approach to victimization and agency with different ratings. 

Trafficking victims had the highest grades of victimization. The lowest ratings were given to 

men and elderly persons who prostitute themselves. Men were seen as participants who got 

pleasure out of the prostitution. Women were exploited.  
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1. Inledning 

Det är två veckor sedan jag hade en flicka hon kom och hade en blåtira på varje öga 

såhär… var knallblå. Och man sa (…) ”Men vännen vad har du gjort liksom?” ”Det 

är ingen fara, det är ingen fara jag har ont i mina njurar.” ”Ja, men man ser inte sån 

ut när man har ont i njurarna.” ”Jo, jag har haft det förut, det blir bättre, jag får 

antibiotika”. På lite stapplande engelska säger hon detta då för många pratar ju inte 

engelska i Rumänien. ”Men det, det blir bättre”. Och sen var hon här denna veckan 

och då hade blåtirorna lagt sig lite så sa hon ”Jag äter antibiotika.” En tjej hade fått 

tre tänder utslagna. Någon hade hög feber och gick där nere och jag sa ”Men kan du 

inte gå hem?”…”Klockan fyra får man gå hem”. (Intervjuperson 3) 

Citatet ovan visar tydligt vilka villkor som personer som prostituerar sig har, och hur 

deras vardag kan se ut i Sverige idag. Dock finns det flera synsätt på prostitution och 

under de senaste åren har ämnet varit omdebatterat i olika medier. I dessa 

diskussioner har det hävdats att alla personer som prostituerar sig är offer (Ekman 

Ekis 2010). Samtidigt har en annan version börjat framträda där personer som 

prostituerar sig framhäver att de själva valt prostitutionen och inte vill bli sedda som 

offer (Evertsdotter 2010). I en intervju i programmet Efter tio (TV4 2010) berättade 

en kvinna, att hon trivdes med att prostituera sig. 

Med bakgrund av sådana skilda synsätt blev vi, som blivande socionomer, nyfikna på 

hur socialarbetare ser på personer som prostituerar sig, betraktas de som offer eller 

aktörer? 

1.1 Tidigare forskning 

1.1.1 Vad är prostitution? 

Regeringens sakkunniggrupp som utredde prostitutionsfrågan år 1977 definierade en 

person som prostituerar sig som en individ som inte säljer tjänster, utan fysiskt 

tillträde till sin kropp. I denna definition innefattades även att köparen har makten 

över personen som prostituerar sig, som då saknar medbestämmanderätt (Borg 

1981). Östergren (2006) påtalar vidare att en person inte är prostituerad utan att 

prostitution är någonting som personen utför. 

År 1999 gjordes ett försök att kartlägga hur många personer som ägnade sig åt 

gatuprostitution (Statistiska centralbyrån 2005). Utredningen stötte dock på stora 

svårigheter att få fram information men slutresultatet påvisade att prostitution 
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förekom i minst 15 procent av Sveriges 290 kommuner. Det framkom att på 

Stockholm, Malmö och Göteborgs gator arbetar mellan 300 till 430 personer inom 

prostitution. 

1.1.2 Prostitution i ett historiskt perspektiv 

Stockholms stad antog år 1847 ett kommunalt direktiv, det så kallade 

reglementeringssystemet, för att osynliggöra och kontrollera den prostitution som 

förekom (Eduards 2007; Spanger 2007). Intentionen med reglementeringen var att 

bekämpa könssjukdomar som syfilis och gonorré hos personer som prostituerade sig. 

I samband med införandet av reglementeringen började prostitution ses som skadligt. 

Med tiden utvecklades direktivet från att ha varit en medicinsk kontroll till en 

administration som fokuserade på ordning och moral hos personer som prostituerade 

sig. I Sverige upphävdes reglementeringssystemet år 1918 då ett nytt läkemedel mot 

syfilis hade upptäckts (Eduards 2007).  

De personer som prostituerade sig sågs ur två synvinklar, som offer för mäns 

förförelser eller som fresterskor som förförde män. Genom deras distans från Gud 

och bristande självkontroll ansågs de vara kvinnor i moraliskt förfall som var 

förslappade, lättjefulla, aggressiva och sexuellt hotfulla (Jansdotter 2004, 2007, s. 

125-126; Spanger 2007).  

Ett socialt arbete utvecklades och räddningshem skapades för att rädda de kvinnor 

som prostituerade sig (Svanström 2006). Genom att befinna sig på räddningshemmen 

skulle de svaga kvinnorna genomgå en religiös omvändelse och därmed sluta 

prostituera sig. Trots att reglementeringen avverkades År 1918 ansåg staten att 

kvinnor som prostituerade sig var lösaktiga ända in på 1930-talet (Jansdotter 2004; 

Jansdotter & Svanström 2007). 

Under 1800-talet sågs prostitution som ett ordningsproblem som krävde kontroll. 

Statens syn har förändrats och Holmström (2008) menar att prostitutionen idag 

istället som ett socialt- och jämställdhetsproblem som måste bekämpas. 

1.1.3 Lagstiftning rörande prostitution 

År 1999 blev Sverige det första landet i världen som kriminaliserade köp av sexuella 

tjänster, men inte försäljning. Redan år 1981 präglades såväl politiska debatter och 
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lagstiftning av ett radikalfeministiskt perspektiv genom att staten såg personer som 

prostituerade sig som offer och underställda de köpande männen. När sexköpslagen 

trädde i kraft år 1999 var det en stor seger för radikalfeministerna då lagen 

definierade den svenska statens syn på prostitution där män som köper sexuella 

tjänster straffas medan den kvinna som prostituerar sig inte begår ett brott (SOU 

2010:49; Siring 2008b). Syftet med införandet av sexköpslagen var dessutom att göra 

en tydlig markering gentemot andra länder om hur Sverige ställde sig i 

prostitutionsfrågan. Därigenom ville staten avskräcka sexköpare och minska 

etablering av prostitutionsverksamhet i Sverige (SOU 2010:49). I den nuvarande 

lagstiftningen gällande köp av sexuella tjänster anger Brottsbalkens (SFS 1962:700) 

6 kap. 11 § ett straffvärde på böter eller fängelse i maximalt 6 månader för personer 

som köper sexuella tjänster (sexköp). Dock sker en förändring i lagen den 1 juli 2011 

där straffsatsen i sexköpslagen ska ökas till maximalt ett år (SOU 2010:49, s. 45). 

Både vid införandet av sexköpslagen och idag ser staten prostitution som ett 

oacceptabelt samhällsfenomen och ett stort socialt problem (SOU 2010:49, s. 57) då 

personer som prostituerar sig är fysiskt, psykiskt och ekonomiskt utsatta.  Staten vill 

även minska andra former av kriminalitet som följer i prostitutionens spår (Eduards 

2007; SOU 2010:49, s. 13). 

1.1.4 Socialt arbete och personer som prostituerar sig 

Enligt Socialtjänstlagens (SFS 2001:453) 2 kap. 1 § har kommunen ”det yttersta 

ansvaret för att de som vistas i kommunen får det stöd och den hjälp de behöver”. 

Denna lag används i det sociala arbetet med personer som prostituerar sig medan 

sexköpslagen används för den brottsliga handlingen som köparen av sexuella tjänster 

utför (SOU 2010:49, s. 93).  

Malmöprojektet var det första projektet i sitt slag i Sverige som vägledde framtida 

socialarbetare i arbetet med prostitution (Svanström 2006, s. 77). Det startades år 

1977 och fokuserade på insatser som var riktade på skadereducering. Under de tre 

åren som Malmöprojektet pågick delades det bland annat ut kondomer, glidmedel 

och överfallslarm till personer som prostituerade sig (Ds S 1980:9; SOU 2010:49, s. 

95). När projektet avslutades fortsatte utvecklingen av det sociala arbetet med 

personer som prostituerar sig och år 2007 fick Institutet för utveckling av metoder i 
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socialt arbete (IMS) i uppdrag att beskriva hur och på vilket sätt socialarbetare 

arbetade med dessa personer. IMS arbetade fram en rapport som påvisade att 

information och utvärdering av det sociala arbetet med personer som prostituerar sig 

var svårtillgänglig, främst i de små orterna i Sverige (SOU 2010:49). Det innebar att 

IMS år 2008 fick i uppgift av regeringen att arbeta fram en Handlingsplan mot 

prostitution och människohandel för sexuella ändamål. I denna handlingsplan 

framhävdes fem åtgärder som IMS ansåg behövde vidtas. Åtgärderna fokuserade på 

den utsattes behov, likaså på brottsförebyggande och brottsbekämpande aspekter av 

prostitution genom ”(1) ökat skydd och stöd till utsatta, (2) stärkt förebyggande 

arbete, (3) stärkt kvalitet och effektivitet i rättsväsendet, (4) ökad nationell och 

internationell samverkan samt (5) ökad kunskap.” (ibid., s. 55)  

I Stockholm, Malmö och Göteborg finns flera olika kommunala grupper och 

frivilligorganisationer som arbetar med personer som prostituerar sig. Dessa grupper 

arbetar med uppsökande verksamhet, motiverande samtal, terapi och psykosocialt 

stöd. Syftet med den uppsökande verksamheten som grupperna utför är att förhindra 

att fler personer börjar prostituera sig men även att finna och hjälpa personer ut ur 

prostitution (SOU 2010:49).  

1.1.5 Statens och socialarbetarens syn på prostitution 

Synsättet på prostitution har länge varit omdebatterat i Sverige. År 1993 gjordes en 

prostitutionsutredning som poängterade att prostitution inte var förenligt med det 

demokratiska samhället. Prostitutionsutredningen ansåg att personer som 

prostituerade sig blev utnyttjade och att prostitutionen ökade risken för ohälsa och 

skador genom misshandel och övergrepp. Staten har fortfarande detta synsätt då 

staten anser att prostitution är oacceptabelt och måste bekämpas, det handlar om 

ojämlikhet och mäns våld och utnyttjande av kvinnor som varor (SOU 2010:49, s. 

55, 57). Siring (2008b) kan urskilja två olika synsätt på prostitution i Sverige, ett 

radikalfeministiskt synsätt och ett liberalistiskt synsätt. Det radikalfeministiska 

synsättet poängterar att prostitution är ett utnyttjande och våld mot kvinnor i 

underläge medan det liberalistiska synsättet ser prostitution som en affärsuppgörelse 

mellan två jämbördiga personer. Vidare anser det liberalistiska synsättet att 

prostitution bör vara likvärdigt andra arbeten.  
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Det sociala arbetet med personer som prostituerar sig kan påverkas av olikheter i 

genusrelaterade synsätt på sexualitet. Män förknippar inte sexualitet med kärlek på 

samma sätt som kvinnor då kvinnor har en högre värdering av kärlek. För män 

innebär sexualitet att ”minska på spänningar” (Ds S 1980:9, s. 290). Sådana 

skillnader kan, enligt Johansson (2006), påverka socialarbetarens syn, handlingar och 

bemötande och kan medföra att män och kvinnor på grund av genus ser olika på 

prostitution. Collste (2010) och Kalkas samt Sarvimäki (1996) framhäver istället att 

socialarbetares synsätt påverkas av deras människosyn och inte av deras genus. 

Människosyn handlar om hur individen uppfattar och bemöter en annan människa 

och hur det påverkar individens handlingar. Det innebär att socialarbetare har 

individuella synsätt på personer som prostituerar sig. Då en individs människosyn 

formas under barndomen och påverkas av sina föräldrars synsätt kan även det 

påverka en socialarbetare. Vidare kan en socialarbetares människosyn förändras 

genom personliga erfarenheter bl.a. av utbildning. I annat fall är delar av 

människosynen konstant då den byggts upp av en socialiseringsprocess som utgått 

från familj och samhälle (Collste 2010; Kalkas & Sarvimäki 1996). 

Den humanistiska människosynen har som utgångspunkt att det hör till individens 

integritet och personliga förmåga att klara uppgifter på egen hand. Enligt 

humanismen är medmänsklighet och ansvar viktiga faktorer för att skapa ett bra 

samhälle (Kalkas & Sarvimäki 1996). Således har, exempelvis, en socialarbetare 

ansvar för att hjälpa en klient att stärka sin integritet och sin förmåga att hantera sitt 

liv. Olivestam och Thorsén (1989, s. 52) poängterar att den humanistiska 

människosynen även bygger på att människan är förnuftig, och att individen kan 

räkna ut nackdelar och konsekvenser med de handlingar som individen begår. En 

socialarbetare med en humanistisk människosyn ser således personer som 

prostituerar sig som medvetna individer som gjort ett aktivt val.  

Den psykoanalytiska människosynen bygger på Sigmund Freuds tankar om 

människans drifter. Inom denna gren anses människan vara styrd av sina drifter, fast 

med en viss grad av medvetande. Drifterna medför att förnuftet blockeras och således 

kan människan inte ta emot utomstående information (Olivestam & Thorsén 1989, s. 

39). Freud beskriver tre delar av en människas själsliga liv; detet, jaget och överjaget 
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där varje del ansvarar för olika aspekter av människans själsliga liv. Vidare beskriver 

Freud att sexualiteten skapas i fem stadier. Dessa stadier påbörjas när ett barn föds 

och avslutas i vuxen ålder. En individ kan fastna i någon av de sexuella faserna och 

konsekvensen kan därmed bli att individens sexuella utveckling avstannar. Den 

psykoanalytiska människosynen framhäver vidare att en individ styrs av sitt 

undermedvetna som innehåller smärtsamma upplevelser som inte kan synas. Vidare 

skriver författarna att det undermedvetna kan innehålla svåra barndomsupplevelser 

(Passer & Smith 2007).  

1.1.6 Prostitution och genus 

Ur en historisk synvinkel har myndigheterna inriktat sina insatser och åtgärder till 

kvinnor som prostituerar sig. I 1993-års prostitutionsutredning skrev statens 

offentliga utredare att den homosexuella prostitutionen var mindre synlig och 

omfattande jämfört med den heterosexuella prostitutionen (SOU 2010:49, s. 115). 

Detta osynliggörande sker fortfarande och då den homosexuella prostitutionen 

vanligtvis är osynlig har få insatser och åtgärder riktats till män som prostituerar sig 

(Siring 2008a). Idag utgår fortfarande flertalet forskare ifrån att en person som 

prostituerar sig är en kvinna som säljer sig till män och normen och idealtypen för 

”den prostituerade” är således en kvinna (se exempelvis; Barry 1993; Dodillet 2009; 

Ds S 1980:9; Eduards 2007; Jansdotter 2004; SOU 2010:49; SoS-rapport 2000:5; 

Spanger 2007). Därmed grundar svensk jämställdhetspolitik även en del av sin syn 

på prostitution i antagandet att prostitution är ”en form av manligt våld mot kvinnor” 

(SOU 2010:49, s. 55).  

Den litteratur som benämns i ovanstående stycke har ett heteronormativt perspektiv 

på köparna framkommit där de alltid framställs som män. Det tydliggörs inte att 

kvinnor också kan köpa sexuella tjänster av män och att män kan köpa sexuella 

tjänster av män. Vidare ses skaderisken för män som prostituerar sig som lägre än för 

kvinnor (Siring 2008a). Grunden i detta antagande är att män som prostituerar sig 

kan vara attraherade av sina köpare och att de kan använda prostitution som ett 

tonårsuppror och som någonting spänningsfyllt (SOU 2010:49).  

Siring (2008a) inriktar sin diskussion om män som prostituerar sig på att manlig och 

kvinnlig prostitution har förekommit parallellt men att det inte har varit 
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uppseendeväckande på samma sätt. I de intervjuer som författaren genomfört 

framkommer det att det beror på att män som prostituerar sig befinner sig på andra 

platser. Författaren framhäver vidare att osynliggörandet kan bero på att 

myndigheterna inte letar efter män som prostituerar sig. Detta kan bero på att staten 

anser att en kvinna som prostituerar sig är förtryckt medan försäljning inom manlig 

prostitution ses som en ”jämlik affärsuppgörelse” (ibid., s. 356).   

1.1.7 Prostitution ur ett offerperspektiv 

Dagens offerbegrepp har en del av sina rötter i den svenska kvinnorörelsens 

våldtäktsdebatt där sexualbrottsutredare år 1976 ansåg att kvinnor var aktörer och 

medansvariga när de blev våldtagna. Kvinnorörelsen kämpade för att dessa 

kvinnor skulle ses som oskyldiga passiva offer, det vill säga, som inte delaktiga 

eller medskyldiga i våldtäkten. Efter att kvinnorörelsens synsätt blev etablerat och 

en brottsoffersdiskussion växte fram blev synen på offret som skyldigt tabubelagt 

(Dodillet 2009). Även Christie (2001) och Lindqvist och Lindqvist (2008) ser ett 

offer som en oskyldig och försvarslös individ som inte är delaktig i en kriminell 

handling. Dodillet (2009) framhäver i sin avhandling att statens offentliga 

utredningsgrupp har en stark övertygelse om att en vuxen svensk kvinna är sjuk 

om hon prostituerar sig och att en människa som kan bestämma fritt aldrig skulle 

välja att prostituera sig.  Även inom politiken finns olika synsätt.  Margareta 

Persson (1987) framhävde i en riksdagsdebatt om åtgärder mot prostitution, att 

prostitution var en sexuell misshandel av kvinnor. Centerpartisten Karin 

Israelsson (1988) hade liknande synpunkter och lade fram en motion där hon 

påtalade att personer som prostituerar sig inte var aktiva i sexköpet då de sågs som 

hjälplösa offer. Detta framhäver även Barry (1993) som menar att alla personer 

som prostituerar sig är tvingade till sina handlingar och att det inte finns någon 

frivillig prostitution.  

1.1.8 Prostitution ur ett aktörsperspektiv 

Enligt Dahlgren och Florén (1996) är en aktör en individ som utför medvetna 

handlingar som är styrda av konflikter, överenskommelser eller samförstånd. Ett 

sådant aktörsperspektiv överfört till prostitution innebär att en person som 

prostituerar sig är medveten och delaktig i affärstransaktionen av sin kropp 

(Dodillet 2009). 
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Östergren (2006) betonar att personer som prostituerar sig ibland i media har gett 

uttryck för att de inte ser sig själva som offer och inte anser att det är rätt att de 

porträtteras som offer. Vidare har de menat att de trivs med sitt arbete men att de 

inte kommer till tals i prostitutionsfrågan och kan visa sin version av vad 

prostitution är. Dessa personer ser sig som aktörer men den svenska debatten om 

prostitution har ett annat synsätt: ”Det faktum att inte alla sexsäljare känner sig 

som passiva offer har i den svenska debatten tolkats som en brist på kunskap hos 

dessa kvinnor. (Dodillet 2009, s. 333) 

Personer som prostituerar sig har sett sig som aktörer under en längre tid. Under 

1970-talet bildades Sexualpolitisk front. Föreningen bestod av kvinnor som 

prostituerade sig som ville förändra lagar, minska skamstämpeln och arbeta med stöd 

och medvetenhet tillsammans med andra personer som prostituerade sig. 

Sexualpolitisk Front försökte att samarbeta med journalister, forskare och 

kvinnoförbund. De tog även kontakt med prostitutionsutredningen. Dock var ingen 

av de grupper som de tog kontakt med var intresserade av ett samarbete med. Det 

innebar att Sexualpolitisk Front inte kunde framföra sitt perspektiv och att föreningen 

tvingades att lägga ner (Dodillet 2009). Intresseföreningar som Sexualpolitisk Front 

har varit osynliga i Sverige då samhällets attityd inte innehåller något aktörskap 

(Östergren 2006). Dock fick sju medlemmar i sexarbetsorganisationen Rose Alliance 

en förfrågan år 2010 om att medverka i statens utvärdering av sexköpslagen (SOU 

2010:49).  

Rose Alliance (2010a) beskriver sig som en organisation för personer som 

prostituerar sig och som trivs med sitt arbete. De arbetar för att skapa rättigheter och 

minska det sociala stigmat för de personer som trivs och mår bra i sin prostitution 

(Rose Alliance 2010b). Även att medlemmarna i organisationen ser sig själva som 

aktörer framställs de i SOU 2010:49 som utnyttjade personer vars arbete måste 

bekämpas. Detta synsätt framgår i rubriken De utnyttjade personernas syn på 

kriminaliseringen, där utredarna talar om Rose Alliance:  

När det gäller de personer som fortfarande utnyttjas i prostitution måste ovan 

nämnda negativa effekter av förbudet som de beskriver närmast betraktas som 

positiva sett utifrån perspektivet att syftet med lagen är att bekämpa prostitutionen 

(SOU 2010:49, s. 130) 
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De negativa effekter av förbudet (sexköpslagen) som beskrivs i citatet ovan handlar 

om den förstärkta stigmatiseringen och rädsla för polisen. Vidare framhävs det i 

utvärderingen att de deltagande medlemmarna i Rose Alliance anser sig 

omyndigförklarade då deras vilja och val inte respekteras (SOU 2010:49, s. 130). Det 

anser även Östergren (2006) som menar att det är en kränkning att inte lyssna på vad 

medlemmarna i Rose Alliance berättar. I de intervjuer som författaren genomfört 

med personer som prostituerar sig och som ser det som ett frivilligt val ser 

intervjupersonerna negativ på detta. De anser inte att staten ser skillnader i hur 

prostitution går till, det vill säga om personer som prostituerar sig gör det av tvång 

eller fri vilja.  

Ber man inte om hjälp att hamna någon annanstans så, ja då ska man inte släpas från 

sin position i livet utav någon som inte ens har frågat om de får. (”Susanne” i 

Östergren 2006, s.174)  

1.2 Problemformulering 

Under läsningen av den litteratur vi funnit kan vi urskilja två olika perspektiv; 

prostitution ur ett offerperspektiv (se exempelvis Eduards 2007; SOU 2010:49) och 

prostitution ur ett aktörsperspektiv (se exempelvis Dodillet 2009; Östergren 2006). 

Genom ett radikalfeministiskt synsätt på prostitution har staten valt att kriminalisera 

sexköp för att försöka minska kvinnors underordning i patriarkatet (Siring 2008b). 

Till följd av detta utför den köpande mannen en brottslig handling enligt 

Brottsbalkens (SFS 1962:700) 6 kap. 11 §, medan personen som prostituerar sig inte 

är straffbar för prostitutionen och därmed får hjälp enligt Socialtjänstlagens (SFS 

2001:453) 2 kap. 1 §. 

Det finns olika begrepp som används för att benämna prostitution. Varje begrepp 

bygger på åsikter och värderingar om hur prostitution ska framställas. I en 

utvärdering av sexköpslagen förs en diskussion om begreppet sexsäljare (SOU 

2010:49). Utredarna slår fast att detta begrepp kan:  

ge bilden av en affärstransaktion mellan två jämställda parter vilket (...) ytterst sällan 

motsvarar verkligheten (ibid., s. 61).  

I internationella sammanhang föredras ofta sexarbetare då det syftar till det arbete 

som utförs och att försäljning av sexuella tjänster kan uppfattas som ett 

inkomstbringande arbete (Östergren 2006). I Sverige används däremot begreppet 
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prostitution då det är mest förekommande i lagtext och i statens offentliga 

utredningar. Utredarna (SOU 2010:49) definierar begreppet på följande sätt:  

Prostitution är när minst två parter köper eller säljer sexuella tjänster mot ersättning 

(vanligen ekonomisk); vilken utgör en förutsättning för den sexuella tjänsten. (s. 60) 

Utredarna anser att begreppet prostituerad kan vara stigmatiserande men att det 

samtidigt kan påvisa en sann bild av verkligheten och att personer som prostituerar 

sig utnyttjas och är i behov av samhälleliga insatser (SOU 2010:49, s. 62, 93).  

I vår studie har vi valt att använda begreppet personer som prostituerar sig och 

prostitution för att försöka vara så värdeneutrala som möjligt. Vi är medvetna om att 

detta begrepp ändå inte är helt neutralt och kan ses som aktörsinriktat.  Dock vill vi 

med detta begreppsval understryka att en person som prostituerar sig inte är 

prostituerad, det vill säga att det inte är en oföränderlig essens som genomsyrar hela 

personens identitet. Istället framhäver vi den handling som individen utför. På detta 

sätt vill vi göra en åtskillnad mellan identitet och handling. Vidare har vi lagt stor 

vikt vid att framhäva personen framför handlingen för att minimera att personen 

stämplas efter den handling som denne utför. Vi har även haft tankar om att använda 

begreppet personer som befinner sig i prostitution. Detta begrepp valdes inte, då vi 

befarar att begreppet i enlighet med stämplingsteorin (Giddens 2003) kan stämpla en 

person som prostituerad och att andra sidor av personen inte framhävs. Vidare är vi 

medvetna om att den traditionella synen på prostitution bygger på att en kvinna säljer 

sexuella tjänster till män (Dodillet 2009), dock vill vi inte förutsätta att en person 

som prostituerar sig är en kvinna. Därför har vi valt att skriva personer som 

prostituerar sig i vår studie.   

Under senare år har berättelser från personer som prostituerar sig och deras åsikter 

börjat få gehör. Linnea Evertsdotter (2010) är en av de kvinnor som prostituerar sig 

och hon skriver i sin självbiografi att hon är nöjd med sitt liv och ser sig som en 

aktör. Hon menar vidare att det inte är något fel med att få betalt för sin hobby. I 

studier framkommer liknande tankegångar, att flertalet av de personer som 

prostituerar sig anser sig ha valt att sälja sexuella tjänster och därigenom ser de sig 

som aktörer och som starka individer (se exempelvis Dodillet 2009; Östergren 2006). 

Det innebär att personer som prostituerar sig, av socialarbetare och allmänheten, kan 
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ses som offer eller aktörer i prostitutionen. Dessa två synsätt ser vi som intressanta 

att utforska.  

Vanligtvis läggs fokus på personer som prostituerar sig och därigenom ser vi en 

möjlighet till vidareutveckling av forskningsfältet gällande socialarbetares synsätt då 

vi tror att socialarbetare har stor kunskap om prostitution och dess komplexitet.  

Vi tror att individer i samhället genom vår studie kan få en ökad kunskap om 

socialarbetares synsätt på prostitution. I förlängningen kan vår, och liknande studier, 

leda till debatter om prostitution och om individens självbestämmande och 

handlingsutrymme gentemot samhället.  

1.3 Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka socialarbetares syn på personer som 

prostituerar sig ur ett offer- och aktörsperspektiv.  

1.4 Frågeställningar 

 Hur ser socialarbetare på offer- och aktörskap inom prostitution? 

 Hur ser socialarbetare på manliga och kvinnliga personer som prostituerar 

sig? 

1.5 Disposition 

Studien består av fem kapitel. I kapitel 1 inleds studien med en genomgång av 

tidigare forskning om prostitution. Den tidigare forskningen inriktar sig på vad 

prostitution är, historia, lagstiftning, socialt arbete, statens och socialarbetarens 

synsätt, genusskillnader, offer och aktör. Vidare följer en problemformulering, syfte 

och frågeställningar, samt denna disposition. En redogörelse för våra metodologiska 

utgångspunkter följer i kapitel 2. Där redogörs för avgränsning, vetenskapsteoretisk 

ansats, urval, etiska överväganden, datainsamling, dataanalys, tillförlitlighet, 

överförbarhet och äkthet, bortfall och arbetsfördelning. I kapitel 3 presenteras våra 

teoretiska utgångspunkter: socialkonstruktionism, den postmoderna feminismen och 

stämplingsteori. Vidare redovisas resultat och analys i kapitel 4. I det femte och sista 

kapitlet förs en avslutande diskussion där vi förklarar vilka slutsatser vi dragit genom 
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studien, hur vi resonerar om dessa och förslag till vidare forskning. Förutom 

ovanstående kapitel finns det även en referenslista samt tre bilagor; informationsmail 

(Bilaga 1), samtyckesblankett (Bilaga 2) och intervjuguide (Bilaga 3). 

2. Metod 

2.1 Avgränsning 

Denna studie har inriktats på socialarbetare som enbart arbetar med personer som 

prostituerar sig. Socialarbetarna arbetar i tre stora städer i Sverige. Fokus ligger 

endast på socialarbetares arbete med personer som prostituerar sig inom 

gatuprostitution. Således har inget fokus lagts på andra former av prostitution, så som 

prostitution via Internet och människohandel. 

2.2 Vetenskapsteoretisk metod och ansats 

Denna studie inriktar sig på att undersöka socialarbetares synsätt genom en kvalitativ 

metod. Vi vill analysera den insamlade datan där socialarbetare ger sin syn på 

personer som prostituerar sig om offer eller aktörer genom hermeneutiken. Den 

kvalitativa metoden tillsammans med hermeneutiken skapar en djupare förståelse och 

en helhetssyn. I hermeneutiken är forskarens helhetsförståelse viktig och det innebär 

att alla delar i ett system tillsammans utgör en helhet (Thurén 2006). Därmed kan en 

socialarbetare och dennes synsätt ses som en del i det svenska samhället, eller 

systemet, där staten utgör helheten (Grönmo 2006).  

När resultatet presenteras har vi använt oss av en hermeneutisk tolkningsspiral. Det 

innebär att tolkningar, likt en spiral, byggs på av andra tolkningar och därmed kan vi 

få fram stora delar av verkligheten (Ödman 1994) 

Genom hermeneutiken läggs stor fokus vid förförståelsen hos oss (Grönmo 2006, s. 

369). Vår förförståelse belyses närmare i avsnittet 2.7.1 Tillförlitlighet.  

2.3 Urval  

Vår första ambition var att fokusera på organiserade sexarbetares rättigheter och 

skyldigheter i relation till sitt arbete. Vi avstod från det då Etikkommittén Sydost gav 
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oss rådet att inte intervjua personer som prostituerar sig då vi inte hade någon 

möjlighet att erbjuda terapi om känslor skulle väckas. Etikkommittén menade även 

att risken hade varit stor att känsliga personuppgifter om sexualitet hade framkommit 

och således orsakat mer skada än nytta. Vi fann ändå ämnet intressant och valde 

således en annan vinkel – socialarbetares syn på personer som prostituerar sig ur ett 

offer- och aktörsperspektiv. 

Vi eftersökte tolv intervjupersoner på Internet för att finna socialarbetare som arbetar 

med personer som befinner sig i prostitution. Vi använde sökorden ”prostitution 

[stad] socialarbetare” på Google. Genom denna sökning fann vi åtta 

intervjupersoner som valde att delta i studien. Sex av intervjupersonerna arbetar 

kommunalt med personer som prostituerar sig medan två av intervjupersonerna 

arbetar med personer som prostituerar sig utefter en kristen värdegrund.  

Sökningen efter intervjupersoner utfördes med hjälp av ett strategiskt urval genom 

självselektion och snöbollsurval. Ett strategiskt urval innebär att vi systematiskt 

under studiens process bedömer vilka personer som är mest relevanta och intressanta 

för studiens syfte (Grönmo 2006, s. 419). Självselektion innebär att möjliga 

intervjupersoner informeras om studien och dess syfte och därefter bjuds de in till att 

delta i studien. I detta moment kontaktades socialarbetare som endast arbetar med 

personer som prostituerar sig. Efter kontaktmomentet fick de möjliga 

intervjupersonerna själva avgöra om de ville delta i studien. Om de var intresserade 

kontaktade de möjliga intervjupersonerna oss. Trots att det inte var planerat uppstod 

det i samband med självselektionen en snöbollseffekt. Det innebar att en utvald 

intervjuperson upplyste författarna till studien om ytterligare en möjlig 

intervjuperson (ibid.). Tre intervjupersoner har valt att delta i studien genom 

snöbollsurval. 

I vårt urvalsförfarande var vårt mål att intervjua socialarbetare av båda könen i tre av 

Sveriges större kommuner. Detta mål har vi uppfyllt genom att vi har intervjuat två 

manliga och sex kvinnliga socialarbetare. Dock ledde självselektionen (Grönmo 

2006) till att det blev en ojämn könsfördelning. Vi har inte lagt någon vikt vid 

intervjupersonernas utbildning utan enbart vid att de arbetar med personer som 

prostituerar sig. I kontakten med intervjupersonerna har vi inte tagit någon hänsyn till 
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ålder, klass och etnicitet då vi inte har som ambition att jämföra dessa faktorer hos 

socialarbetarna. 

2.3.1 Bortfall 

Jacobsen (2007) beskriver bortfall som att utvalda intervjupersoner inte kan eller vill 

medverka i studien. Vid bortfall kommer studien inte påverkas då syftet med denna 

kvalitativa studie inte är att generalisera. För att minska risken för bortfall har vi 

förtydligat de etiska aspekterna för intervjupersonerna, både i informationsmail 

(Bilaga 1) och vid intervjuerna genom en samtyckesblankett (Bilaga 2).  

Under studiens genomförande har fyra socialarbetare valt att inte delta i vår studie på 

grund av tidsbrist. Detta fick vi information om kort efter att vi skickat ut en 

förfrågan om deltagande. Således har det inte påverkat studiens arbetsgång och de 

åtta socialarbetare som visade intresse fick delta i studien. 

Vid en telefonintervju med intervjuperson 6 uppstod tekniska problem med 

ljudupptagningen. Intervjun blev inte inspelad och således gick denna inte att 

använda i resultatet. Kontakt togs med intervjuperson 6 för att berätta om det 

inträffade varvid intervjun gjordes om. Den första intervjun genomfördes av 

Emmelie Wiss Cedergren och för att den andra intervjun inte skulle bli enformig för 

intervjupersonen genomfördes den av Jessica Liljekvist. Det var ett medvetet val av 

oss för att underlätta intervjun för intervjupersonen och att minska risken för att 

intervjupersonen eventuellt skulle avstå från att utveckla sina resonemang. 

2.4 Etiska överväganden 

De goda effekter som denna studie kan bidra till är att göra forskningsfältet nyanserat 

och att socialarbetares syn framhävs. 

Vi har arbetat med Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (2002) inom 

humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning på följande sätt: 

Informationskravet och samtyckeskravet har uppfyllts genom att de möjliga 

intervjupersonerna informerats om studiens syfte och innehåll innan de bestämt sig 

för att delta. Därefter har de även gett sitt samtycke. Vi har framhävt att deltagandet -
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var frivilligt och att intervjupersonerna när som helst hade möjlighet att avbryta sin 

medverkan i studien utan motivering.  

Konfidentialitet innebär att insamlad data och personuppgifter kommer att hanteras 

och förvaras på ett sätt så att obehöriga inte kommer åt det och att enskilda 

intervjupersoner inte kommer att kunna identifieras i studien (Grönmo 2006, s. 28). 

Vi har arbetat med konfidentialiteten genom att intervjupersonernas personuppgifter 

hanterats, och hanteras, på ett noggrant och konfidentiellt sätt. Dock finns det en risk 

att intervjupersonernas konfidentialitet röjs då flera av intervjuerna genomförts med 

personer som arbetar på samma arbetsplats. Intervjupersonerna informerades om det 

innan de valde att medverka i studien i det informationsmail som skickades ut. 

Intervjupersonerna har även blivit informerade om att den insamlade datan förstörs 

efter ett år.  

Avslutningsvis uppfylldes nyttjandekravet genom att insamlad data enbart används 

till studien.  

2.5 Datainsamling 

För att få svar på våra frågeställningar lämpade sig en kvalitativ intervju bäst. 

Anledningen var att vi ville undersöka socialarbetares syn på personer som 

prostituerar sig ur ett offer- och aktörsperspektiv. Enligt Kvale och Brinkmann 

(2009) är en kvalitativ intervju en metod som fångar upplevelser och betydelser från 

intervjupersonernas upplevelsevärld. Då vi ville undersöka synsätt såg vi informella 

intervjuer som nödvändiga eftersom att de bygger på en god kommunikation mellan 

intervjuare och intervjupersonen. Vi har byggt den informella intervjun på teman och 

ett flexibelt genomförande där ljudupptagning har använts för att möjliggöra 

citatanvändning (Grönmo 2006). 

Vi upplevde en bra och öppen kontakt med intervjupersonerna där de utvecklade sina 

svar. Intervjuguiden bestod av fem teman; Arbetet, Mötet, Sexköpslagen, Offer och 

aktör samt Manligt och kvinnligt.  Vid intervjuerna delades intervjuguidens teman 

upp mellan oss. Den som inte höll i frågan kunde därmed ställa följdfrågor ifall det 

behövdes. Detta upprepades vid de intervjuer som genomfördes gemensamt.  
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Tre intervjuer genomfördes genom personliga möten medan de resterande fem 

intervjuerna genomfördes via telefon. När intervjuerna skedde genom personliga 

möten delades en samtyckesblankett (Bilaga 2) ut för att försäkra oss om att 

intervjupersonerna var medvetna om vad studien och deras deltagande innebar. 

Denna samtyckesblankett fick intervjupersonerna och vi underteckna. Vid de 

telefonintervjuer som genomfördes lästes samtyckesblanketten upp av en av oss och 

därefter fick intervjupersonen bekräfta och godkänna sitt deltagande muntligt. Detta 

spelades in på ljudfil. 

Intervjupersonerna fick även möjlighet att välja om de ville medverka vid en 

ljudupptagning eller om de ville att vi skulle använda minnesanteckningar. Alla 

intervjupersonerna godkände ljudupptagning. Intervjuerna tog mellan 25 och 45 

minuter beroende på hur mycket intervjupersonerna utvecklade sina resonemang. 

Anledningen till att intervjuerna hade en relativt kort tidsåtgång grundar sig i att vi, 

under de informella intervjuerna, gav intervjupersonerna möjlighet att berätta fritt 

men samtidigt försökte vi att hålla intervjun inom ramen för syftet. Vikten av att inte 

genomföra en alltför lång intervju framhäver Patel och Davidsson (2003) som menar 

att intervjupersoner kan bli trötta vid långa intervjuer och nackdelen blir att de inte 

orkar svara på frågorna.  

2.6 Dataanalys 

Efter att intervjuerna var genomförda lades ljudupptagningarna in på ett USB-minne 

och ett ljuduppspelningsprogram (VLC 2011) samt ordbehandlare (OpenOffice.org 

2011) användes när intervjuerna transkriberades. Denscombe (2009) beskriver att det 

kan vara problematiskt att transkribera talspråk då intervjupersoner i vissa fall inte 

avslutar sina meningar. Vi har rekonstruerat talspråket till skriftspråk i enlighet med 

författarens rekommendationer för att därefter möjliggöra citatanvändning. Vi skrev 

ner intervjuerna i sin helhet för att undvika tolkningar i förväg. De färdigställda 

transkriberingarna lästes igenom tre gånger för att vi skulle få en helhetsbild som 

kunde analyseras djupare. 

Vi har med hjälp av en kvalitativ innehållsanalys valt ut viktiga delar i det 

transkriberade materialet med syftet att framhäva viktiga argument, ståndpunkter, 
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attityder och värderingar (Grönmo 2006). Dessa stycken sammanställdes i ett 

fristående dokument och användes sedan i utformningen av resultatet och analysen.  

2.7 Tillförlitlighet, överförbarhet och äkthet 

Bryman (1997) skriver att den kvalitativa forskningen använder tillförlitlighet, 

överförbarhet och äkthet för att försäkra läsaren om att studien är genomförd på ett 

medvetet och genomtänkt sätt. Dessa tre grundpelare har vi arbetat med 

genomgående under studien både vid intervjuer samt under analysprocessen.  

2.7.1 Tillförlitlighet 

Inom tillförlitlighet finns det vissa grundkrav som bör uppfyllas för att studien ska 

ses som tillförlitlig och trovärdig; förförståelse, förmåga att göra bra intervjuer, 

förmåga till följsamhet mot data, handledning och utrustning (Malterud 1998). 

Vi har sedan tidigare en viss förförståelse för ämnet prostitution. Då Emmelie Wiss 

Cedergren tidigare mött personer som prostituerar sig har en stor del av hennes 

förförståelse skapats genom dessa samtal. Därmed fanns en förutfattad mening om 

att personer som prostituerar sig lever i en svår och utsatt situation. I möten med 

personer som prostituerar sig har Wiss Cedergren upplevt att dessa personer inte vill 

bemötas som offer. Det innebar att Wiss Cedergren uppfattade det som viktigt att 

socialarbetare som möter personer som prostituerar sig utgår ifrån att dessa individer 

har resurser och förutsättningar för att ta sig ut ur prostitutionen, om de själva vill. 

Därmed kan Wiss Cedergren sägas ha haft ett mer aktörsinriktat synsätt.  

Jessica Liljekvist har inte haft någon personlig kontakt med personer som 

prostituerar sig men har alltid tyckt att ämnet prostitution varit angeläget. Liljekvist 

hade, innan studiens påbörjades, ett synsätt på prostitution som byggde på utsatthet 

och fara. Liljekvist kunde vidare aldrig tänka sig att personer som prostituerar sig 

kunde trivas med detta. Liljekvist hade således ett synsätt som var inriktat på 

offerskap. 

Vi har genom media, litteratur och forskning ökat vår förförståelse. Genom media 

har vi fått mer kunskap från exempelvis självbiografier av personer som prostituerar 

sig, verksamhetsberättelser från socialarbetare, tidningsartiklar, bloggar, trådar på 

eskortforum, hemsidor av personer som prostituerar sig, samt genom att ha tittat på 
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debatt- och tv program. Detta har medfört att vår tidigare förförståelse har förändrats 

och att vi har blivit mer öppna för olika ståndpunkter.  

Vår förmåga att göra bra intervjuer har utvecklats under tidigare studier och i 

arbetslivet. I intervju 1 upplevde vi nervositet och hade ett behov av att hålla oss till 

frågorna, medan vi i den sista intervjun inte upplevde några svårigheter att 

omformulera frågor, ställa följdfrågor och att få samtalet att flyta. Därmed 

utvecklades vår förmåga till följsamhet mot data under studiens process. 

Genom den handledning som vi har fått av Marie Eriksson, fil. Dr. i historia, har 

studien lyfts upp en nivå och de centrala frågor som funnits i det insamlade 

materialet har analyserats på ett relevant sätt. 

Under studiens gång har författarna använt sig av en mobiltelefon, utrustning, för att 

spela in intervjuerna. Denna mobiltelefon gav en ljudkvalité som ibland gjorde det 

svårt att höra vad intervjupersonerna berättade. Genom ett ljudprogram (VLC 2011) i 

datorn ökades ljudkvalitén och därmed blev transkriberingen mindre problematiskt.  

Tillförlitligheten i denna studie har även ökats genom att datainsamlingen, urvalet 

och analysprocessen i metodavsnittet beskrivs detaljerat. I analysprocessen har vi, 

med hjälp av hermeneutiken och den kvalitativa innehållsanalysen (Grönmo 2006), 

varit tydliga med vad som sägs av intervjupersonerna och vad som är våra egna 

tolkningar. Vi har även, på ett tydligt sätt, framhävt vilka tolkningar som görs utifrån 

teorierna.  

För att öka graden av tillförlitlighet har vi valt att skriva ut intervjupersonerna med 

nummer i resultatet. Det är egentligen inte intressant att veta vad varje intervjuperson 

tycker men genom numreringen av intervjupersonerna blir resultatet tydligare för den 

läsare som kritiskt vill granska materialet. Om vi inte hade skrivit ut numreringen 

finns en risk att läsaren tolkar resultatet felaktigt då antalet intervjupersoner i sådant 

fall inte hade framkommit tydligt. 

2.7.2 Överförbarhet 

Överförbarhet används för att mäta generaliserbarhet. En kvalitativ studie påverkas 

av intervjupersonernas upplevelser och synsätt och därmed kan en liknande studie 

aldrig komma fram till exakt samma sak. Resultatet kan förändras beroende på vilken 
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sinnesstämning som intervjupersonen befinner sig i under intervjun (Svensson 1996). 

Denna studies överförbarhet definieras inte av oss. Vi beskriver endast vägen till 

resultatet och slutsatser och därefter får läsaren själv avgöra hur denne ställer sig till 

studiens resultat och analys samt om studien kan ses som generaliserbar eller inte 

(Malterud 1998). Det är viktigt att poängtera att studiens resultat inte bör överföras 

till andra socialarbetare oavsett om de arbetar med personer som prostituerar sig eller 

inte då de eventuellt har en annan syn på prostitution och inte tillhör den kontext som 

studerats. Vidare kan studiens resultat inte överföras på andra yrkesverksamheter 

som exempelvis poliser och forskare då synsätten kan se annorlunda ut beroende på 

utbildning och yrkesutövande.  

2.7.3 Äkthet 

Äkthet är till för att försäkra läsaren om att forskaren inte har påverkat studiens 

resultat. Under forskningsprocessen har vi gjort egna tolkningar med hjälp av 

hermeneutiken och samtidigt varit mycket noga med att de tolkningar som vi gjort 

inte framhävs som någon annan författares. Vidare är äktheten säkrare genom att vi 

använt oss av ljudupptagning och att handledare och examinator, vid förfrågan, har 

möjlighet att ta del av dessa inspelningar. Under studiens process har vi varit 

medvetna om att det finns en del typiska problem som kan uppstå under den 

informella intervjuns datainsamling. Dessa typiska problem kan vara 

kommunikationssvårigheter mellan forskaren och intervjupersonen och att svaren 

kan påverkas av forskaren (Grönmo 2006, s. 162). Vi är medvetna om dessa risker 

och uppfattade inte några former av kommunikationssvårigheter under intervjuerna. 

Detta kan bero på att vi, genom intervjuguidens utformning och vårt bemötande 

försökt att begränsa dessa risker. 

För att förhöja graden av äkthet har vi under de intervjuer som genomförts haft en 

deltagarkontroll då vi upplevt det som mycket viktigt att intervjupersonerna har fått 

möjlighet till en dialogisk validering (Malterud 1998). Det innebär att 

intervjupersonerna ges en möjlighet till förtydligande och förändringar i sina 

uttalanden i slutet av intervjun. Intervjuperson 7 ville även ta del av den färdigställda 

transkriberingen av sin intervju för att försäkra sig om att inte bli felciterad. 
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2.7.4 Svagheter i metoden 

Under studieprocessen har det uppkommit en del metodologiska svagheter i 

förhållande till resultatet och dessa svagheter ligger främst i den etiska aspekten, 

konfidentialitet. Fem av intervjupersonerna var medvetna om varandras deltagande 

vilket därmed kan ha bidragit till att intervjupersonerna haft en begränsad möjlighet 

att uttrycka sina åsikter och därmed kan en påverkan på resultatet inte uteslutas.  

Vi ser även en viss risk med snöbollsurval, speciellt med tanke på citatanvändning 

eftersom att den individen som ”tipsade” oss om den möjliga intervjupersonen är 

medveten om intervjupersonens deltagande. Individen bakom snöbollsurvalet kan 

därför känna igen hur en viss intervjuperson uttrycker sig i talspråk och trots att vi 

haft som ambition att avidentifiera intervjupersonerna kan dessa ändå avstå från att 

exempelvis uttrycka synsätt som skiljer sig ifrån statens och kollegornas. Således kan 

snöbollsurvalet påverka resultatet. Risken med snöbollsurval kan även överföras till 

att de flesta av intervjupersonerna kontaktade sina chefer för ett godkännande om 

deltagande i studien. Resultatet kan således påverkas på samma sätt som i 

snöbollsurvalet.  

Vi har genomfört ett stort antal telefonintervjuer och Denscombe (2009) skriver att 

det finns en viss risk med bandinspelningar då icke-verbal kommunikation inte 

framkommer. Detta kopplar vi samman med de telefonintervjuer som genomförts i 

denna studie då vi tror att den uteblivna, icke-verbala kommunikationen, som inte 

finns i en telefonintervju kan ha en viss påverkan på vårt resultat.  

Denna studie har endast utgått ifrån socialarbetare som endast arbetar med personer 

som prostituerar sig och därigenom har triangulering uteblivit (Malterud 1998). 

Triangulering innebär att forskaren ser på det utvalda området utifrån olika 

synvinklar och låter intervjupersoner med olika yrkesperspektiv medverka i 

datainsamlingen. Anledningen till att vi valde att inrikta oss på socialarbetare som 

endast arbetar med personer som prostituerar sig beror på att vi hade en uppfattning 

om att andra socialarbetare hade gett andrahandsinformation, då de inte arbetar i 

direktkontakt med fenomenet prostitution. Om vi, i syftet och frågeställningen, 

avstått ifrån att endast undersöka socialarbetares syn hade vi även kunnat ta del av 
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andra yrkesperspektiv som polisperspektiv och forskarperspektiv och då hade 

studiens resultat och slutsatser eventuellt utformats och innehållit andra synsätt.  

Då vi valt att intervjua både kvinnliga och manliga socialarbetare har det inneburit att 

olika genusrelaterade synsätt kan förekomma i resultatet, genom exempelvis att 

kvinnor och män kan se på sexualitet på olika sätt (Ds S 1980:9). Vidare kan kvinnor 

och män ha olika nivåer av acceptans för prostitution och olika erfarenheter av att 

vara man eller kvinna. Det innebär att individer agerar på olika sätt och kan ha olika 

synsätt beroende på vilket kön de tillhör.  Vi har dock inte lagt någon större vikt vid 

att jämföra skillnader mellan genus och synsätt och orsaken till detta är att vi endast 

ville undersöka socialarbetares synsätt och således valde vi att inte analysera om 

synsätten såg annorlunda ut mellan kvinnor och män. För att göra en sådan 

jämförelse hade vi dessutom behövt fler män som deltog i studien. Bristen på 

genusjämförelser kan således ha påverkat studiens resultat då vi inte framhävt om de 

olika synsätten tillhört en man eller en kvinna. 

2.7.5 Arbetsfördelning 

Arbetsfördelningen har varit jämn under författandet av studien och vi har 

gemensamt genomfört sex intervjuer. Vidare har vi valt att medverka tillsammans 

vid så många intervjuer som möjligt för att ge intervjupersonerna ett bra bemötande 

och för att i efterhand kunna hålla en gemensam dialog om vad intervjuerna 

innehållit. Jessica Liljekvist genomförde en telefonintervju ensam och Emmelie Wiss 

Cedergren genomförde två telefonintervjuer ensam, varav en intervju kunde 

användas i studien. När intervjuerna var genomförda transkriberade Jessica Liljekvist 

intervju 2, 4, 6 och 8 och Emmelie Wiss Cedergren transkriberade intervju 1, 3, 5 

och 7.  

Litteratursökning och -läsning har genomförts genom en jämn fördelning. Studiens 

delar har skrivits och bearbetats gemensamt och således kan inte enskilda stycken 

eller avsnitt kopplas samman med någon av oss.  
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3. Teoretiska utgångspunkter 

3.1 Socialkonstruktionism, människosyn och genus 

I varje samhälle skapas sociala konstruktioner om vad som anses vara rätt och fel. 

Därmed kategoriseras såväl ett normalt som ett avvikande beteende för att 

upprätthålla samhällsordningen. Utifrån Sveriges övergripande normsystem 

dominerar synsättet att prostitution är felaktigt och avvikande (Norén 1995; SOU 

2010:49).  

Inom socialkonstruktionismen driver samhället individers tankesätt till att bli 

produkter av rådande sociala konstruktioner, det vill säga att aktörer interagerar med 

varandra i en ständigt pågående process. När en individ utforskar omvärlden 

inhämtas en kunskap som sedan blir till en sanning för individen. Sanning påverkas 

av maktrelationer och materiella tillgångar. Dessa maktrelationer anses alltid finnas 

närvarande i samspel och därmed ha stor betydelse för de sociala processer en 

individ genomgår. Dessutom sätter en individs materiella tillgångar upp ramar för 

hur denne kan leva sitt liv (Cromby & Nightingale 2001). 

Med tiden skapar individens sanning en social konstruktion i samhället. När det 

kommer in nya individer i samhället, eller i olika organisationer, lär de sig de 

rådande sociala konstruktionerna (Norén 1995). Vidare skriver författaren att de som 

leder en organisation skapar normer som medarbetarna utan motstånd följer. När det 

kommer in nya medarbetare kan det uppstå spänningar då de kan ha en annan bild av 

verkligheten och ännu inte hunnit lära sig gruppens normer. För en socialarbetare kan 

det innebära att statens syn på prostitution övertas av en socialarbetare som tidigare 

haft en syn som skiljer sig ifrån mängden. Således kan en socialarbetares syn på 

prostitution förändras. Denna process kan leda till att en ny socialarbetare 

socialiseras in i gruppens rådande synsätt och en cirkelrörelse bildas som medför att 

nya synsätt har svårt att få utrymme i organisationen (ibid.). 

Prostitution genererar konsekvenser för personer som prostituerar sig genom 

ensamhet och utsatthet. Likaså genererar det konsekvenser för samhället genom 

exempelvis ojämlikhet. Detta konsekvensbildande är ett grundkrav för att den sociala 



23 

 

konstruktionen ska ses som ett socialt problem (Bergmark & Oscarsson 2000). På 

grund av att den sociala konstruktionen ses prostitution som avvikande och inte 

önskvärt. Därmed får personer som prostituerar sig en negativ stämpel (Giddens 

2003; SOU 2010:49). Denna negativa stämpel innebär, enligt stämplingsteorin, att 

personer som prostituerar sig kan få en negativ självbild genom att de identifierar sig 

med omgivningens negativa syn på dem (Giddens 2003). En av förtjänsterna med ett 

socialkonstruktionistiskt perspektiv är att synsättet är dynamiskt. Det innebär att en 

individ inte föds med en viss syn på människor tvärtom skapas och omvandlas den 

under individens livstid. Denna teori ligger i linje med det postmodernistiska 

synsättet på genus som vi utgår ifrån. Detta synsätt innebär att genus, det vill säga 

manligt och kvinnligt är något som hela tiden skapas och omskapas i sociala och 

kulturella sammanhang (Gemzöe 2002). 

3.2 Den postmoderna feminismen 

I den postmoderna feminismen ses individen som viktig. Det finns två huvudbegrepp 

inom denna teori; diskurs och dekonstruktion. Teorin bygger på diskurser som 

innebär språket. Språket har en viktig roll i den postmoderna feminismen då språket 

avgör hur världen och vår självuppfattning ser ut. Samhället utgörs av en mängd 

diskurser och den diskurs som dominerar är framtagen av ”politiska 

maktförhållanden i samhället” (Gemzöe 2002, s. 132). Den svenska staten har ett 

radikalfeministiskt synsätt på prostitution genom införandet av sexköpslagen (Siring 

2008b). Därmed har en diskurs skapats genom politiska debatter och 

ställningstagande. Den dominerande diskursen bygger på offerskap (SOU 2010:49) 

och denna diskurs kan utmanas av underordnade grupper eller individer. Denna 

utmaning kallas för diskursanalys. Debatten om aktörskap inom prostitution kan ses 

som en diskursanalys då exempelvis socialarbetare eller personer som prostituerar 

sig utmanar den dominerande diskursen genom att framhäva aktörskap (Dodillet 

2009; Östergren 2006). Dekonstruktion och diskursanalys kopplas samman genom 

att dekonstruktion bygger på att förändra begrepp som samhället har konstruerat 

(Gemzöe 2002, s. 132).  

Den postmoderna feminismen anser inte att det finns ett patriarkat och har kritiserat 

andra feministiska teorier då de anser att samhället enbart bygger på ett patriarkat. 



24 

 

Anledningen till det kritiska ställningstagandet beror på synen på patriarkatet endast 

bygger på värderingar och åsikter (en subjektiv sanning) och inte på neutralitet och 

objektivitet. Den postmoderna feminismen framhäver istället vikten av individuella 

ståndpunkter (Gemzöe 2002). 

Den postmoderna feminismen anser att kategorisering av kön är missvisande. Teorin 

påpekar att det är viktigt att dekonstruera kategorin kvinna, det vill säga att förändra 

begreppet.  Därigenom anser den postmoderna feminismen att det är viktigt att se till 

varje kvinnas individualitet (Gemzöe 2002). Genus ses, enligt den postmoderna 

feminismen som socialt konstruerat och därmed har individens synsätt konstruerats 

av familj och samhälle.  

Sammanfattningsvis betonar den postmoderna feminismen mångfald, identiteter och 

normen om manligt och kvinnligt. 

3.3 Stämplingsteori 

Stämplingsteorin förklarar avvikande beteenden och hur samhället reagerar på 

avvikelse och hur avvikelsen uppstår genom interaktion mellan avvikare och icke-

avvikare. Då avvikelse inte ses som en egenskap är det omgivningen och samhället 

som definierar vad som är ett avvikande beteende. Därmed skapas och upprätthålls 

en avvikare (Giddens 2003). Personer som prostituerar sig kan genom stämplingen, 

det vill säga att en individ pekas ut som avvikande och kategoriseras, utsättas för 

negativa reaktioner från icke-avvikare, självbilden kan påverkas negativt hos 

personer som prostituerar sig och personer som prostituerar sig riskerar att bli 

stigmatiserade, det vill säga negativt utpekade och föraktade (Giddens 2003; 

Goffman 2001).  

Becker (2006) har också utvecklat stämplingsteorin. Författaren använder begreppen 

outsiders och insiders. Outsiders kan själva välja att inte acceptera de sociala regler 

som finns i samhället och därmed betrakta sig själva som insiders. Samhällets 

sedvänjor kan variera över tid. Det innebär att synen på ett avvikande beteende kan 

förändras. Vidare kan vissa avvikande beteenden dömas hårdare jämfört med andra 

då de inte accepteras på samma sätt.  
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4. Resultat och analys 

4.1 Socialarbetare och synen på offerskap 

Under intervjuerna framkom det att hälften av intervjupersonerna (2, 3, 4 & 8) anser 

att personer som prostituerar sig är offer för en situation. De beskriver, precis som 

Barry (1993), att prostitution är en tvingande utsatthet som skapar ett offerskap där 

kvinnan underställs hallicken. Likaså har Margareta Persson (1987) i en 

riksdagsdebatt påtalat att prostitution är en sexuell misshandel av kvinnor. Det 

framhäver även intervjuperson 1 och 4. 

Det är ju ändå alltid kvinnan som är i underläge. (Intervjuperson 4) 

Intervjupersonerna anser att de personer som prostituerar sig ofta har varit med om 

olika former av trauman i uppväxten, så som fysiska-, psykiska- och sexuella 

övergrepp, självförakt och övergivenhetskänslor. Vi framhäver att 

intervjupersonernas synsätt på traumatiseringen kan sammankopplas med Freuds 

psykoanalytiska människosyn. I denna människosyn framkommer hur de trauman 

individen varit med om och hur individens undermedvetna kan påverka dennes 

agerande (Passer & Smith 2007). Vidare resonerar intervjuperson 1 och 7 om att 

personer som börjar prostituera sig ofta är osäkra på sig själva och har svårt att sätta 

gränser.  

4.1.1 Gradering av offerskapet 

Under intervjuerna upptäcktes olika grader i intervjupersonernas uttalanden om 

offerskap. Synsätten på offerskap varierade från att personer i prostitution inte sågs 

som offer (Intervjuperson 7), till att de var totalt utnyttjade offer (Intervjuperson 3 & 

4). Vi anser att denna gradering av offerskapet kan förklaras med att 

intervjupersonernas individuella människosyn har byggts upp av en 

socialiseringsprocess utifrån familj, samhälle och utbildning (Collste 2010; Kalkas & 

Sarvimäki 1996).  

Intervjuperson 4 har en hög gradering av offerskapet där den enda tänkbara synen är 

att se personer som prostituerar sig som offer.  
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De är hårt hållna av hallickar som utnyttjar dem, som använder dem för att i sin tur 

tjäna pengar. Därför är de ju alldeles tydligt offer. De är i en situation som de inte 

ser någon utväg ur. (Intervjuperson 4) 

Intervjuperson 3 har en aningen mildare graderingen av offerskapet jämfört med 

intervjuperson 4, och påtalar även att det finns ett val i offerskap där individen kan 

välja att bli ett offer. Samtidigt poängteras utsattheten i citatet nedan: 

de här tjejerna som går nu som uppenbarligen har hallickar allihopa, de mår inte bra, 

de är offer, verkligen. (Intervjuperson 3) 

Vi upplever även en tydlig gradering av offerskap hos majoriteten av 

intervjupersonerna (1, 2, 5, 6, 7 & 8) där de är försiktiga i sin benämning av 

offerskap hos personer som prostituerar sig då de inte anser att det gynnar någon. 

Vidare påtalar intervjuperson 1 och 2 att socialarbetaren tar ifrån individen dess fria 

val om denne görs till ett offer. Därmed anser intervjupersonerna (1, 2, 5, 6, 7 & 8) 

att det är viktigt att överlåta rätten att definiera sig som offer eller aktör till personen 

som prostituerar sig. 

Men om en person kommer till mig och ser sig som en aktör så vore det förödande om jag ser 

den personen som ett offer och tvärtom kanske. Så det handlar om att hela tiden möta personen 

där den är. (Intervjuperson 5) 

Intervjuperson 7 ser inte personer som prostituerar sig som offer. Intervjupersonen 

kan endast stämpla personer som prostituerar sig som offer då de blivit utsatta för 

människohandel.  

Offer för mig är när man blir hitplockad från ett annat land och intvingad i 

prostitutionen, inlåst i en lägenhet och fråntagen pengarna. Men våra kvinnor vi 

träffar, (…) som vi jobbar mest med ser jag inte dem som offer för de har så mycket 

resurser de här kvinnorna. (Intervjuperson 7) 

Vidare kan intervjuperson 3 och 4 urskilja olika grader av offerskap hos personer 

som prostituerar sig, där de etniskt svenska personerna anses vara mindre offer än 

personer från andra länder.  

Det är ju män som organiserar det här och därför är de definitivt offer. Det blir 

väldigt mycket tydligare med de utländska jämfört med de svenska. (Intervjuperson 

4) 

En diskussion om offerskap när det gäller personer från andra länder förs av samtliga 

intervjupersoner. Vi tolkar, med hjälp av socialkonstruktionismen, att 

intervjupersonerna genom en socialiseringsprocess i organisationerna har lärt sig att 

personer från andra länder som prostituerar sig ofta har en större grad av offerskap. 
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Detta resultat ser vi som ett uttryck för att etnicitet är en central kategori för hur 

offerskap konstrueras i relation till prostitution. Därmed konstrueras de utländska 

personerna som prostituerar sig som mer offer än de svenska personerna som 

prostituerar sig.  

4.1.2 Effekter av offerstämpeln 

Intervjuperson 6 och 7 anser att det är oerhört kränkande att stämpla en person som 

ett offer och de har valt att inte använda sig av stämpling. I likhet med Cromby & 

Nightingale (2001) poängterar intervjuperson 6 att den makt som alltid finns i mötet 

mellan socialarbetare och personer som prostituerar har en stor betydelse för den 

fortsatta kontakten, och att makten kan skapa en obalans.  

Jag tycker att det är så kränkande att stämpla personer som ett offer. Jag tror inte att 

det blir konstruktivt. Det skulle ju kunna bli en konstig maktbalans mellan mig och 

personen också. Så det är väl ett skäl till att jag inte gör det. (Intervjuperson 6) 

Vid en ojämn maktbalans mellan socialarbetare och personer som prostituerar sig 

finns det en stor risk för stämpling. Vi anser i enlighet med Giddens (2003) och 

Goffman (2001) att personer som prostituerar sig genom stämpling kan få en negativ 

självbild när de möter socialarbetare som ser dem som offer.  Intervjuperson 7 ser en 

fara i att stämpla en person som prostituerar sig som ett offer då denne blir sedd 

”som en liten stackare som man ska tycka synd om”. Intervjupersonen menar att 

ingen blir hjälpt av detta då de har ett eget val och möjligheter.  

Vidare har intervjuperson 8 helt avstått från att använda begreppet offer utan 

använder sig istället av ”överlevare” och betonar att personer som prostituerar sig är 

starka människor. Intervjupersonen påpekar att en individ inte är ett offer bara för att 

personen prostituerar sig. Intervjupersonen påpekar istället att personen som 

prostituerar sig har tagit kontroll över sin situation genom prostitutionen.   

4.1.3 Arbetet med offret 

Under en av intervjuerna framkom det att intervjuperson 7 ser svårigheter i att arbeta 

med personer som prostituerar sig om de ser sig som offer. Anledningen är att dessa 

personer inte ser sina resurser och möjligheter till förändring. Intervjupersonen 

berättar vidare att denne möter personer som prostituerar sig och till viss del ser sig 
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som aktörer. Däremot tror intervjupersonen att de personer som ser sig som aktörer 

inte söker hjälp i samma utsträckning som personer som ser sig som offer. 

De kvinnor som känner så, de tar aldrig kontakt med mig för att söka hjälp. (---) Jag 

kan inte komma med min kunskap och tala om att det är fel och det är inte som du 

säger utan säger hon det, då litar jag på det att det är så och skulle hon börja känna 

något annat så litar jag också på att hon klarar av att söka min hjälp. (Intervjuperson 

7) 

Intervjupersonen poängterar även att de personer som ser sig som offer kan vara 

svåra att hjälpa ut ur prostitution. Vi tolkar detta resonemang, i enlighet med Cromby 

& Nightingale (2001) och Giddens (2003) att en person som stämplas som ett offer 

tillslut identifierar sig med denna roll. När intervjuperson 5 resonerar om offer- och 

aktörskap syns tydliga likheter med intervjuperson 7:s synsätt. Intervjuperson 5 anser 

att det inte är svårare att arbeta med personer som ser sig som aktörer. Istället 

framhävs det att det är lättare att finna en styrka och resurser att hjälpa dem ut ur 

prostitutionen. 

4.1.4 Äldre personer som prostituerar sig och den minskade 

offergraderingen 

Två av intervjupersonerna (3 & 7) diskuterade hur personer över 60 år (äldre 

personer som prostituerar sig) uppfattas i prostitution. De anser att äldre personer 

som prostituerar sig är mycket isolerade och ensamma. Denna ensamhet har skapat 

en längtan efter närhet och beröring. Vidare menar intervjuperson 7 att det inte är 

någon mening med att försöka att förändra eller att få äldre personer som prostituerar 

sig att sluta med det.  

Vi pratar aldrig med dem om deras prostitution om de ska lägga ner det här, om de 

inte har planer på det. Jag menar redan för 40 år sedan visste de att det här inte var 

bra för dem och de är på gatan. (Intervjuperson 7) 

Ovanstående resonemang tolkar vi som att intervjupersonen (7) har genomgått en 

förändring i sin människosyn genom personliga erfarenheter under sin karriär inom 

socialt arbete (Collste 2010; Kalkas & Sarvimäki 1996). Diskussionen antyder även 

att generation är en central kategori för hur socialarbetare konstruerar offer- och 

aktörskap i relation till sin syn på personer som prostituerar sig. Därmed tror vi att 

intervjuperson 7 genom inlärning har förändrat sina tankesätt och upplever att äldre 

personer som prostituerar sig inte går att förändra eller hjälpa ut ur prostitutionen.   
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4.2 Socialarbetare och synen på aktörskap  

Under föregående avsnitt, 4.1 Socialarbetare och synen på offerskap, framkom det 

att intervjupersonerna vanligen betraktar personer som prostituerar sig som offer, 

men utifrån ett graderat offerskap. Utifrån detta graderade offerskap upplever vi att 

offret tycks vara mer eller mindre offer beroende på kategorier som genus, etnicitet, 

ålder med mera vilket sammanfaller med den traditionella synen på att ett offer i 

prostitution är en kvinna som prostituerar sig (Dodillet 2009). Detta synsätt utmanas 

dock av forskare som hävdar att personer som prostituerar sig kan ses som aktörer 

(se exempelvis Östergren 2006).  

Vi har under de intervjuer som genomförts upplevt att även synsättet på aktörskap 

kan ses ur olika grader. Intervjuperson 7 utmärker sig starkast genom sitt synsätt på 

aktörskap inom prostitution. Intervjupersonen menar att en person som prostituerar 

sig har ett eget ansvar med både skyldigheter och rättigheter gentemot sig själv. 

Intervjuperson 1 har ett liknande, om än mildare, synsätt på aktörskap: 

Vi alla är väl aktörer, en scen, på en arena? (…) Om man tänker att aktör betyder en 

människa som gör fria val… Jo visst, det är ett fritt val men det är ett ganska 

anmärkningsvärt fritt val. Visst, man kan väl göra vissa antaganden om att 

människans fria val ibland är mer komplexa. (…) De fria valen står kanske inte helt 

fria i universum. Det är saker som varit tvingande tider som gör att, eller även nu, 

kanske ekonomiskt eller vad som helst att man tvingas till det här. (Intervjuperson 1)  

Av citatet framgår en problematiserande syn på hur det fria valet och hur aktörskap 

kan betraktas i relation till prostitution. Förespråkare för prostitution beskriver att 

försäljning av sexuella tjänster genomförs av en individ som är medveten och 

delaktig i försäljningen av sin kropp (Dodillet 2009).  

Genom diskussionen om aktörskapet kan vi med hjälp av den postmoderna 

feminismen se en diskurs där nya begrepp och synsätt träder fram. Det syns tydligt 

genom att majoriteten av intervjupersonerna (1, 2, 5, 6, 7 & 8) framhäver att det finns 

aktörskap inom prostitution (Gemzöe 2002).   

Däremot framhäver två intervjupersoner (3 & 4) samhällets dominerande diskurs om 

att personer som prostituerar sig och som ser sig som aktörer är skadade personer 

med djupa inre sår. De anser även att de lever i en förnekelse och använder 

aktörskapet som en förklaring och ursäkt för sitt arbete.  
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4.2.1 Aktörskapets rustningar 

Som tidigare nämnts, i avsnittet 4.1 Socialarbetare och synen på offerskap, är 

flertalet av intervjupersonerna (1, 2, 5, 6 & 7) restriktiva till användandet av 

begreppet offer. De framhäver istället vikten av att möta personen där den är. Genom 

detta resonemang ser vi en dualism i intervjupersonernas uttalande där de dels påtalar 

en högre grad av aktörskap men samtidigt en viss grad av offerskap. Detta kan tydligt 

utläsas i två av intervjuerna (Intervjuperson 2 & 8) när de resonerar om dolda motiv 

och rustningar. De menar att personer som prostituerar sig och ser sig som aktörer 

egentligen inte är aktörer utan att de stänger av sina känslor för att kunna hantera 

prostitutionen som framgår i citatet nedan: 

Är du aktiv så är det nästan nödvändigt att du har någon form av försvar, rustning på 

dig, eller någon attityd som gör att du orkar befinna dig i verksamheten. (---) De har 

varit tvungna att öva upp den här förmågan att stänga av sig om de inte hade den 

sedan tidigare. (…) Annars kan de inte överleva och hålla prostitutionen på avstånd. 

Man lånar liksom ut kroppen men sen är det avstängt. (Intervjuperson 8) 

Två intervjupersoner (6 & 8) poängterar även att det försvar som aktörskapet utgör 

spricker när individen slutar att prostituera sig. Då kommer den verkliga bilden av 

prostitutionen fram. Hälften av intervjupersonerna (3, 4, 6 & 8) framhäver att de 

personer som ser sig som aktörer befinner sig i en förnekelsefas och att fasen med 

tiden kommer att rämna. I denna förnekelsefas finns det personer som prostituerar sig 

som hävdar att de gör en samhällsinsats och en god gärning (Intervjuperson 4). 

Samhällsinsatsen och den goda gärningen talar även intervjuperson 8 om när denne 

citerar en person som prostituerar sig:  

Du ska vara glad att jag går här och prostituerar mig så att våldtäktsmännen inte 

hoppar på dig när du åker hem från jobbet. (Intervjuperson 8)  

Den postmoderna feminismen påpekar att det är mycket viktigt att vara objektiv och 

inte göra egna tolkningar (Gemzöe 2002). Vi upplever dock att intervjupersonerna 

gör egna tolkningar när de talar om förnekelse och rustningar. Därmed anser vi att 

dessa tolkningar som intervjupersonerna gör bygger på subjektiva sanningar och 

således inte på verkligheten (ibid.). Vi ser en tydlig koppling till 

socialkonstruktionismen eftersom att intervjuperson 2, 4 och 8 anser att personer som 

prostituerar sig befinner sig i en förnekelsefas. Vi tolkar detta som att den sociala 

konstruktionen bygger på offerskap och att andra synsätt ses som felaktiga (Norén 

1995).   
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4.2.2 Prostitution – frivilligt val eller inte? 

Flertalet av intervjupersonerna (2, 3 & 4) anser att personer som ser sig som aktörer 

inte är medvetna om att de egentligen inte gjort ett frivilligt val. Detta synsätt 

framkommer då intervjupersonerna poängterar att personer som prostituerar sig inte 

har ”några spärrar”, att de är ”omedvetna” och att de blivit utsatta för svår 

traumatisering och därför inte förstår att de utför en felaktig handling. Intervjuperson 

4 menar vidare att de personer som prostituerar sig och som ser sig som aktörer ska 

tas med en ”nypa salt” då aktörskapet inte överensstämmer med verkligheten. Dessa 

synsätt kan ses som inspirerade av den psykoanalytiska människosynen som bygger 

på att individen styrs av smärtsamma upplevelser och därför inte är medveten om sin 

handling (Olivestam & Thorsén 1989). Det innebär att intervjupersonerna överför 

sina egna föreställningar om att personer som prostituerar sig och som ser sig som 

aktörer har varit med om traumatisering och därför är omedvetna om prostitutionens 

baksida. 

Även om personer som prostituerar sig vill upprätthålla sin fria vilja och sitt 

aktörskap anser majoriteten av intervjupersonerna (2, 3, 4 & 8) att de lever i en 

förnekelse. Vi tolkar, med hjälp av Dodillet (2009, s. 333, 375), intervjupersonernas 

”ovilja” att se personer som prostituerar sig som aktörer som att intervjupersonerna 

ser personer som prostituerar sig som okunniga om prostitutionens konsekvenser. 

Hälften av intervjupersonerna (2, 3, 4 & 8) anser att personer som prostituerar sig 

och som ser sig som aktörer avviker från samhällsnormen. Enligt vår mening innebär 

det att intervjupersonerna ser på personer som prostituerar sig och ser sig som aktörer 

som outsiders, det vill säga att de inte följer de rådande sociala konstruktionerna 

gällande prostitution (Becker 2006; Giddens 2003).  

Intervjuperson 5 och 7 uttrycker en annan ståndpunkt som bygger på att 

socialarbetare bör lita på vad personerna som prostituerar sig säger gällande sitt 

aktörskap. Detta kopplar vi samman med den humanistiska människosynen genom 

att det är viktigt att tillvarata individens resurser och ansvar (Kalkas & Sarvimäki 

1996).  
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4.3 Offerskap som samhällelig överenskommelse 

Sedan mitten av 1800 – talet har Sverige haft en likartad syn på prostitution och 

offerskap. Historiskt har personer som prostituerar sig setts som individer med 

bristande självkontroll (Jansdotter 2004, 2007; Spanger 2007). Detta synsätt finns till 

viss del fortfarande kvar och tydliggörs i flera intervjuer när intervjupersonerna talar 

om bristande spärrar och omedvetenhet som grund för den handling som personer 

som prostituerar sig utför. Vi tolkar, i enlighet med stämplingsteorin och 

socialkonstruktionismen, det näst intill oförändrade synsättet på prostitution som att 

samhället och icke-avvikare har haft ett liknande synsätt på prostitution. Därför har 

prostitution fortsatt att kategoriseras som ett avvikande beteende. Det innebär även 

att intervjupersonerna kan betraktas som en del av upprätthållandet av den sociala 

konstruktionen där personer som prostituerar sig bör ses som offer (Bergmark & 

Oscarsson 2000; Giddens 2003). Därmed bidrar intervjupersonerna till att 

diskussionen om aktörskap inte ges något ökat utrymme.  

Man har olika åsikter och man tycker olika saker. Jag är för att man öppnar upp en 

diskussion från alla olika håll. Jag tycker att det är jättespännande. Jag menar vi kan 

inte bara lägga oss på allting och säga att vi har rätt, så ser det inte ut. (---) Man får 

ju vara ödmjuk mot att människan gör lite lustiga val ibland liksom och så får man 

se om det finns någonting som gör att de eventuellt skulle kunna tänka sig och 

förändra det. För det är ju vår samhälleliga överenskommelse här, helt enkelt. Men i 

Sverige har vi en ganska krass, eller krass har vi väl verkligen inte, men vi har en 

ganska hård syn på det och vi har till och med kriminaliserat delar av handlingen. 

(Intervjuperson 1) 

I ovanstående citat är intervjupersonen (1) väl medveten om att det finns olika 

synsätt i samhället och påvisar även en medvetenhet om att Sverige har skapat en 

samhällelig överenskommelse gällande offerskapet (SOU 2010:49). Statens synsätt 

sammanfaller med de flesta andra intervjupersonerna och således har deras synsätt en 

stark prägel av radikalfeminism (Siring 2008b). Det kan vi utläsa genom att 

intervjupersonerna ser personer som prostituerar sig som sexuellt utsatta för män  

4.3.1 Samarbetssvårigheter med en kollega som är aktörsinriktad 

Alla intervjupersonerna beskriver att det skulle vara svårt att samarbeta med en 

kollega som ser personer som prostituerar sig som aktörer. Vidare beskriver en 

intervjuperson (6) att en person som har ett synsätt inriktat på aktörskap troligen inte 

skulle få en anställning i arbetet med personer som prostituerar sig. Alla 

intervjupersonerna anser att kollegans synsätt förmodligen hade motverkat 
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verksamhetens syfte och mål, att minska och hjälpa personer ut ur prostitution. 

Intervjuperson 2 och 4 anser i likhet med intervjuperson 6 att en socialarbetare som 

har ett synsätt inriktat på aktörskap inte borde arbeta med personer som prostituerar 

sig. Intervjuperson 5 påtalar problematiken gällande samarbete med en kollega som 

är aktörsinriktad. Samtidigt framhäver intervjupersonen vikten av att ha en bra 

människosyn och att perspektivvalet mellan offer och aktör inte har någon större 

betydelse i arbetet. 

De samarbetssvårigheter som alla intervjupersonerna framhäver kan i enlighet med 

socialkonstruktionismen bero på samhällets normer, värderingar och på 

maktförhållanden. Vi tolkar det som att en socialarbetare som ser prostitution som en 

form av aktörskap hade haft svårigheter att ingå i de sociala processer som 

arbetsgruppen har. Maktskillnader och risken för att bli en avvikare skulle enligt vår 

mening kunna medföra att individen avstår från att uttrycka sin åsikt inför 

arbetsgruppen och istället bli påverkad och institutionaliserad i gruppens sociala 

konstruktioner (Cromby & Nightingale 2001). Vi tror att denna process, en 

cirkelrörelse, medför svårigheter att föra in nya synsätt på prostitution i de 

organisationer där intervjupersonerna arbetar (Norén 1995). Därmed kan det skapas 

ett statiskt synsätt som vi flätar samman med den psykoanalytiska människosynen 

beroende på att en människas förnuft kan blockeras och därmed tas ingen 

information emot utifrån (Olivestam & Thorsén 1989, s. 39). 

4.4 Män, kvinnor och genus – osynliga offer eller 

aktörer? 

Män som prostituerar sig syns vanligtvis inte i litteratur om prostitution. Det medför 

att denna grupp också riskerar att osynliggöras i det sociala arbetet med prostitution 

(SOU 2010:49, s. 115). Detta osynliggörande framhävs även i de intervjuer som 

genomförts. Alla intervjupersonerna utom intervjuperson 1 har, i sitt arbete, mött ett 

fåtal män som prostituerar sig men de påtalar att de sällan arbetar med dem och att de 

är osynliga. Ett par intervjupersoner (3 & 4) berättar att de män som de har träffat i 

arbetet enbart har fått delta i deras verksamhet på grund av att de var transvestiter 

och således uppfattades som kvinnor. Siring (2008a) menar att det är lika många 
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män, som kvinnor, som prostituerar sig och detta poängterar ett par intervjupersoner 

(5 & 8).  

Trots att det inte är ovanligt att män prostituerar sig utgår staten, forskare och 

intervjupersonerna från att en person som prostituerar sig är en kvinna (se 

exempelvis Barry 1993; Dodillet 2009; Ds S 1980:9; Eduards 2007; SoS-rapport 

2000:5; SOU 2010:49; Spanger 2007). Under intervjuerna nämnde ingen av 

intervjupersonerna män som prostituerar sig förrän vi tog upp frågan. När de 

exemplifierade och talade om personer som prostituerar sig handlade det enbart om 

kvinnor. Denna uppfattning ser vi som en social konstruktion där mannen 

osynliggörs och normer ger tydliga konsekvenser för hur socialarbetare arbetar med 

män som prostituerar sig. De hjälpinsatser som finns för män som prostituerar sig 

framhäver flera av intervjupersonerna (1, 5 & 8) som underutvecklade och 

ouppmärksammade. Vidare framhäver intervjuperson 8 att män som prostituerar sig 

har samma erfarenheter av utsatthet och skadeverkningar som kvinnor som 

prostituerar sig. 

Ja, det är ju en grupp som man missat. För de finns ju. Vi har en handfull om året 

som går här och de berättar ju samma erfarenheter som kvinnorna. De har samma 

skadeverkningar (…) de berättar om samma erfarenheter och uppväxten och vad de 

har varit utsatta för, det är väldigt likt kvinnornas historier men ibland kanske lite 

värre till och med. (Intervjuperson 8) 

Osynliggörandet av män, som citatet ovan betonar, beror enligt flera intervjupersoner 

(3, 5 & 8) på att män ses som starkare och att kvinnor traditionellt sett är mer offer än 

män (Gemzöe 2002, s. 47).  

Män är starkare och att kvinnor är mer offer. (Intervjuperson 3) 

Intervjuperson 2 och 3 är medvetna om var män som prostituerar sig utför sin 

försäljning. Dock framhäver intervjuperson 2 att: 

det är väldigt intressant, jag har inte vågat mig upp men det känns fel om vi ska 

klampa in för det är väldigt privat. (Intervjuperson 2) 

Anledningen till att intervjupersonen (2) ser den manliga prostitutionen som mer 

”privat” tolkar vi som att stämpling av män som prostituerar sig inte är lika hård som 

av kvinnor som prostituerar sig. Således är manlig prostitution mer accepterat, vilket 

tydligt syns i intervjupersonens uttalande (Giddens 2003). Under flertalet av 

intervjuerna framkom det att intervjupersonerna (3, 5 & 8) upplever att allmänheten 
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har en positiv syn på män som prostituerar sig och att det är naturligt för män att vara 

sexuellt aktiva.  

Pojkar är lite äventyrliga, de måste ut och rasta av sig och de förenar nytta med nöje. 

(Intervjuperson 8) 

Detta kan kopplas samman med det utredarna i SOU 2010:49 skriver. De skriver att 

tonårspojkar kan använda sig av prostitution som ett spännande uppror och att de 

som tonåringar och i vuxen ålder kan uppleva attraktion till köparen av den sexuella 

tjänsten. Vidare tolkar vi acceptansen av manlig prostitution som en social 

konstruktion då män kan se sexualitet som ett sätt att minska på spänningar medan 

kvinnor istället söker efter kärlek (Ds S 1980:9). Detta genusrelaterade synsätt kan 

kopplas samman med socialkonstruktionismen och osynliggörandet av män som 

prostituerar sig (Cromby & Nightingale 2001). 

Vidare påtalar intervjuperson 1 i enlighet med Siring (2008a), att osynliggörandet av 

män som prostituerar sig beror på att den är undangömd och befinner sig på andra 

platser.  

Den har sina egna arenor, kanske dit vi inte når. Eller vi kanske söker oss mer till 

den heterosexuella prostitutionen. Det är där som man lagt uppmärksamheten. (---) 

Jag vet inte varför man inte har uppmärksammat det tidigare eller varför man inte 

gör det nu, men jag har inget bra svar på det. (Intervjuperson 1)  

Vi upplever att de flesta av intervjupersonerna (1, 2, 3, 4 & 5) har ett mer 

aktörsinriktat synsätt på prostitution när det gäller män.  

Man ser att män är mer aktörer och bestämmer över sitt liv på något sätt. Om vi 

skulle vända på det och säga män som är offer för någonting, det blir väldigt svårt, 

alltså det är en tankegång som i så fall får jobbas in om vi nu ska se någon som 

offer. (Intervjuperson 5) 

Vi tror att det aktörsinriktade synsättet beror på att män som prostituerar sig inte 

anses ha samma hjälpbehov och att få av intervjupersonerna utövar socialt arbete 

med män som prostituerar sig. På så sätt upplever vi att socialarbetares syn på 

prostitution och genus kan bidra till att män som prostituerar sig blir mer utsatta, 

ensamma och får svårare att få hjälp jämfört med kvinnor som prostituerar sig.  
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5. Avslutande diskussion 

Vi ser det som mycket viktigt att ännu en gång påpeka att denna studie är kvalitativ. 

Därmed har vi inte några ambitioner att överföra våra resultat och slutsatser på andra 

socialarbetare oavsett om de arbetar med personer som prostituerar sig eller inte. 

Under studiens process har vi blivit medvetna om att gränserna mellan de olika 

områdena i prostitution är flytande och ofta flyter samman. Detta märktes särskilt 

tydligt när det handlade om människohandel och frivillig prostitution då dessa ofta 

flöt samman. 

Syftet med denna studie var att undersöka socialarbetares syn på personer som 

prostituerar sig ur ett offer- och aktörsperspektiv. Våra frågeställningar var: Hur ser 

socialarbetare på offer- och aktörskap inom prostitution? Hur ser socialarbetare på 

manliga och kvinnliga personer som prostituerar sig? Då vi har besvarat dessa 

frågeställningar anser vi att vi har uppfyllt studiens syfte. 

5.1 Slutsatser 

I vår studie framkommer det att synen på personer som prostituerar sig som offer är 

dominerande. Det tolkar vi som ett uttryck för att den radikalfeministiska 

teoribildningen haft ett stort genomslag i svensk prostitutionsdebatt och lagstiftning 

(Siring 2008b).  Hälften av intervjupersonerna har dessutom poängterat att det inte 

finns något aktörskap inom prostitution utan att det enbart finns offerskap.  

I detta offerskap har vi upptäckt att intervjupersonerna graderar personer som 

prostituerar sig. Den största graderingen av offerskap har kvinnor som prostituerar 

sig och som kommit till Sverige genom människohandel. Den lägsta graderingen 

som offer ges män som prostituerar sig.  

Vår studie visar att män som prostituerar sig är osynliggjorda och inte får lika 

mycket hjälpinsatser av intervjupersonerna som kvinnor som prostituerar sig. Vi ser 

ett tydligt samband med att den dominerande synen på prostitution är att det är en 

kvinna som prostituerar sig (Dodillet 2009). Kvinnor som prostituerar sig får 

hjälpinsatser av intervjupersonerna, dock påtalar flera av intervjupersonerna att män 

inte är välkomna i deras verksamhet. Den låga graderingen av offerskap när det 
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gäller män som prostituerar sig medför att det sociala arbetet med män som 

prostituerar sig är underutvecklat. Detta reagerar vi, precis som ett antal av 

intervjupersonerna, på och vi vill ännu en gång poängtera att män som prostituerar 

sig genom osynliggörandet blir mer utsatta än kvinnor då hjälpinsatser inte riktas till 

dem. Vår studie har påvisat att män som prostituerar sig kan vara lika utsatta som 

kvinnor som prostituerar sig. Därför anser vi att begreppet prostitution med hjälp av 

den postmoderna feminismen behöver dekonstrueras (Gemzöe 2002) så att även män 

som prostituerar sig får utrymme i prostitutionsdebatten. 

Avståndstagandet från män som prostituerar sig kan bero på att män ses som mindre 

offer och utsatta jämfört med kvinnor som prostituerar sig. Dessutom tolkar 

intervjupersonerna allmänhetens synsätt som att män som prostituerar sig ”förenar 

nytta med nöje”. Vi ser tydliga paralleller med den postmoderna feminismen och 

detta synsätt ser vi som konstruerat av genus, då det hör till mannens natur att 

använda sexualitet för att minska på spänningar (Ds S 1980:9; Gemzöe 2002). 

Därmed placerar detta synsätt män som prostituerar sig i en kategori där de njuter av 

att prostituera sig, medan kvinnor som prostituerar sig blir utnyttjade och 

traumatiserade. Precis som män har intervjupersonerna tillskrivit äldre personer som 

prostituerar sig (över 60 år) en låg grad av offerskap och de anses vara omöjliga att 

hjälpa ut ur prostitutionen.  

Flertalet av intervjupersonerna har belyst att det inte är någon mening att prata om 

prostitutionen med dessa kvinnor och därför anser vi att de har en låg grad av 

offerskap som kan jämföras med män som prostituerar sig. Därmed frågar vi oss, 

varför intervjupersonerna har denna låga gradering av offerskap när det gäller män 

och generation. Vi anser även att det är uppseendeväckande att flertalet av 

intervjupersonerna inte uppmuntrar de äldre personerna att sluta prostituera sig trots 

att de kan upplevas som lika utsatta som andra personer som prostituerar sig.  

I studien framgår inte bara graderingar på synsätt i offerskap utan även i aktörskap.  

Intervjupersonerna anser att personer som prostituerar sig och som ser sig som 

aktörer är omedvetna och förnekande av att de egentligen är offer. Vi ser detta som 

en social konstruktion som är uppbyggd av intervjupersonernas egna tolkningar. 

Därmed ser vi en tillbakagång till ett samhälle där den sociala konstruktionen av 
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personer som prostituerar sig och en genusrelaterad kvinnosyn medför att nya synsätt 

inte möjliggörs och framhävs (Collste 2010; Siring 2008a). 

Vi tror att avståndstagande som intervjupersonerna har ifrån aktörskapet kan grunda 

sig i den samhälleliga överenskommelse om att alla personer som prostituerar sig är 

offer. Då intervjupersonerna arbetar efter denna överenskommelse är eniga om att 

det inte är uppskattat om en kollega ser prostitution ur ett aktörsperspektiv ser de 

stora svårigheter att arbeta med en kollega som ser ett aktörskap i prostitution. Detta 

leder till att socialarbetare med aktörsinriktade synsätt inte syns i organisationer då 

de förmodligen inte vill uppfattas som avvikande. Vi har tolkat det som att den 

samhälleliga överenskommelsen och det statiska synsättet på offerskapet inte blir 

förändringsbar.  

Sammanfattningsvis har det framkommit genom studiens resultat att genus, etnicitet 

och generation är viktiga delar i den sociala konstruktionen av föreställningar och i 

graderingen av offer- och aktörskap. Vi ser nu att det hade varit fruktbart att utgå 

ifrån ett intersektionellt perspektiv under studiens process då detta perspektiv 

sammanflätar och analyserar såväl genus, etnicitet, klass, generation med mera (se 

exempelvis Lykke 2009).  

5.2 Förslag till vidare forskning  

I denna studie har det framkommit en del intresseväckande resultat. Dock finns det 

mer att forska vidare på inom ämnet prostitution. Vi tycker att det skulle vara 

intressant att ägna en större studie åt hur socialarbetare ser på män som prostituerar 

sig. Likaså anser vi att en studie som genom det liberalistiska perspektivet 

undersöker om personer som prostituerar sig gör en samhällsinsats där de genom 

prostitutionen eventuellt minskar sexualbrott.  

Avslutningsvis ser vi det som viktigt att även personer som prostituerar sig blir hörda 

och att deras synsätt värderas i forskningen.  
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Intervjuguide 

Tema: Arbetet 

 Hur länge har du arbetat med personer som prostituerar sig? 

 Hur ser era riktlinjer ut? Hur arbetar ni med dem? 

 Vad har ni för mål med ert arbete? 

 Hur ser du på prostitution? Fördelar och nackdelar? 

 Är det accepterat bland kollegorna om en socialarbetare på din arbetsplats har 

ett annorlunda synsätt på prostitution? 

Tema: Mötet  

 Hur bemöter du personer som prostituerar sig? 

 Tror du att ditt bemötande blir annorlunda om personen som prostituerar sig 

ser sig som offer eller aktör? 

Tema: Sexköpslagen 

 Ser du någon förändring sedan sexköpslagen trädde i kraft? 

 Vad tycker du om sexköpslagen? 

Tema: Offer och aktör 

 Anser du att de personer som prostituerar sig som du vanligtvis möter är offer 

eller aktörer? Utveckla. 

 Hur urskiljer du ett offer? Vilka egenskaper har den personen?  

 Ser personen som prostituerar sig som ett offer? På vilket sätt? 

 Hur urskiljer du en aktör? Vilka egenskaper har den personen?’ 

 Staten anser att en person som prostituerar sig är ett oskyldigt och 

försvarslöst offer. Hur ser du på det? 

 Sexarbetsorganisationen Rose Alliance menar att det finns en grupp personer 

som prostituerar sig som är aktörer. De menar att de trivs med sitt arbete och 

har valt det frivilligt. Hur ser du på detta? 



 

 

 

 Har du mött någon som anser sig vara aktör? Hur har du arbetat med dem? 

Tema: Manligt och kvinnligt 

 Vanligtvis framhävs inte män som prostituerar sig i forskning om 

prostitution. Hur ser du på detta?  

 Möter du män som prostituerar sig? 

 Ser du annorlunda på män och kvinnor som prostituerar sig?  

 Tror du att manliga och kvinnliga socialarbetare ser olika på prostitution? Hur 

kommer det sig? 

 


