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Sammanfattning 

Syftet med denna kvalitativa studie är att belysa socialarbetares konstruktion av individer i 
prostitution samt deras beskrivningar av andra myndigheters attityder av målgruppen. Vi skapar även 
en ökad förståelse för konstruktionen genom att analysera utifrån ett intersektionellt perspektiv. 
Genom sju semistrukturerade intervjuer med socialarbetare, kvalitativ innehållsanalys samt 
socialkonstruktivism och intersektionalitet som teoretisk inramning så skapade vi oss en ökad 
förståelse för hur informanterna konstruerar individen i prostitution samt att vi synliggör olika former 
av underordnade maktpositioner som den utsatta målgruppen kan befinna sig i. Informanternas 
beskrivningar mynnade ut i temat konstruktionen av målgruppen med kategorierna den homogena 
målgruppen, attityder hos andra myndigheter samt målgruppens anledningar till prostitution. Temat 
och kategorierna har bidragit till viktiga byggstenar i analysen och tillsammans har de bidragit till att 
besvara studiens frågeställningar i diskussionsavsnittet. 
  
Våra slutsatser visar att socialarbetare med huvuduppgiften att arbeta med målgruppen inom 
prostitution i Sverige definierar och uppfattar målgruppen av individer inom prostitution som en 
homogen målgrupp. Den gemensamma nämnaren för denna homogenitet är att alla individer i 
prostitution konstrueras av informanterna som utsatta offer. Den grundläggande visionen med 
informanternas arbete är att stötta och hjälpa dessa individer ur prostitution. Informanterna ser även 
att en stor del av deras arbete innefattar att sprida kunskap om prostitution till allmänheten samt 
andra socialarbetare och professioner. Genom perspektivet intersektionalitet skapar vi en ökad 
förståelse för maktstrukturer uppdelat i kategorierna kön, etnicitet, klass, sexualitet och 
funktionalitet. Samtliga intersektionella kategorier beskrivs av informanterna och därmed kan detta 
styrka informanternas konstruktion av att individer i prostitution är utsatta offer.  
 
 
Nyckelord: prostitution, socialarbetare, socialt arbete, intersektionalitet, socialkonstruktivism. 
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Förord  

Att fått chansen att skriva denna studie har varit en otroligt utvecklande process för oss och har 
bidragit till ett slutresultat som vi verkligen är stolta över. I denna arbetsprocess har vi fått en ökad 
förståelse för ämnet vilket var ett av våra personliga mål. Därför vill vi rikta ljuset mot er som gjort 
detta möjligt. 
 
Först och främst vill vi ge ett stort tack till de eldsjälar som gett oss inspiration och kämparglöd, våra 
informanter, för den tid och kunskap som ni bidragit med i vår studie. Ni har lärt oss otroligt mycket 
och utan er insats skulle inte denna studie varit möjlig. 
 
Vi vill självklart även tacka vår fantastiska handledare, Kamila Biszczanik, doktorand på avdelningen 
för socialt arbete (SOCARB) och institutionen för samhälls- och välfärdsstudier (ISV), Linköpings 
universitet, för sin tillgänglighet och stöttning under vår arbetsprocess. Du har gett oss kloka råd och 
varit ett stöd för oss i hela processen och lugnat oss när vi vacklat mellan stress och val. 
 
Vi vill slutligen ge ett stort tack till varandra men också våra vänner och bekanta som lagt sin tid åt 
att delta i provintervju och korrekturläsning, ert stöd har bidragit med mycket kloka tips och råd. 
 
Enormt stort tack till er alla, ni är guld! 
 
 
 
Norrköping i juni 2018 
 
 
Maria Berglund & Karin Moreau 
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1. Inledning 
Hösten 2017 innefattades av hashtags som #metoo och #intedinhora. Samma höst gjorde vi 

socionomstudenter vid Linköpings universitets vår verksamhetsförlagada utbildning där en av oss 

gjorde sin tid vid en organisation i Indien som arbetar med individer i prostitution i ett av Indiens 

största red-light district för bordell- och gatuprostitution. Tillsammans har detta lett till en ökad 

kunskap för den komplexa verklighet som målgruppen individer i prostitution lever i utifrån 

lagstiftning, människohandel samt den utsatthet och stigmatisering. Detta väckte ett intresse av den 

sociala utsatthet som prostitution innefattar i Sverige och därmed socialt arbete och därför valde vi 

att undersöka ämnet vidare. 

  

Enligt tidigare forskning finns det vissa grupper som är överrepresenterade inom prostitution, dessa 

är bland annat individer med missbruksproblematik, unga i institutionsvård samt personer med 

funktionsvariationer, främst intellektuell funktionsnedsättning (Länsstyrelsen Stockholm 2015, ss. 29-

30). Som framtida socialarbetare strävar vi efter en bredare kunskap inom prostitution, vi tolkar att vi 

inte fått tillräcklig kunskap gällande ämnet som i princip aldrig nämnts under vår socionomutbildning. 

Som socialarbetare möter vi människor i utsatthet på olika sätt och därmed kommer också denna 

problematik att finnas parallellt inom arbetsområden i socialt arbete. Vi menar att prostitution är ett 

växande fenomen som kan förekomma i hela fältet för det sociala arbetet och därför anser vi att det 

är viktigt att förstå hur socialarbetare konstruerar individer i prostitution samt andra myndigheters 

attityder av målgruppen men också hur socialarbetares konstruktion av målgruppen kan förstås 

genom perspektivet intersektionalitet. 

1.1 Problemformulering 

I Sverige har det varit olagligt att köpa sexuella tjänster sedan år 1999. Den så kallade sexköpslagen 
återfinns i lag (2011:517), brottsbalken (1962:700), köp av sexuell tjänst enligt 6 kapitel, 11 §, och 
lyder följande:  
 

11 § Den som skaffar sig en tillfällig sexuell förbindelse mot ersättning, döms för köp av sexuell 
tjänst till böter eller fängelse i högst ett år. 

Vad som sägs i första stycket gäller även om ersättningen har utlovats eller getts av någon 
annan. Lag (2011:517). 

 
Enligt lagen är det därmed endast parten som köper sexuella tjänster som begår ett brott. 
Brukarorganisationen Prostituerades Revansch i Samhället (PRIS) menar dock att det i samhället ännu 
anses vara mer skambelagt att sälja än att köpa sex (PRIS 2018). Med uppdrag av regeringen gjorde 
Länsstyrelsen ett omfattande arbete år 2013 som resulterade i ett underlag med ökad kunskap kring 
Sveriges prostitution (Länsstyrelsen Stockholm 2015, s. 16). Genom Länsstyrelsens kartläggning 2014 
redovisades det att det fanns cirka 200-250 kvinnor i gatuprostitution. Förutom gatuprostitutionen 
har hemsidor på internet i form av eskortannonser en central betydelse för organiseringen av 
prostitution. Antalet annonser har ökat markant de senaste åtta åren, från 304 till 6 965 
(Länsstyrelsen Stockholm 2015, s. 10). 
 
Som vi tidigare nämnt så finns det enligt tidigare forskning vissa grupper som är överrepresenterade 
inom prostitution (Länsstyrelsen Stockholm 2015, s. 29-30). Som framtida socialarbetare strävar vi 
efter en bredare kunskap inom prostitution och vi upplever att vi inte fått tillräcklig kunskap gällande 
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ämnet som i princip aldrig nämnts under socionomutbildningen. Som socialarbetare möter vi 
människor i utsatthet på olika sätt och därmed kommer också denna problematik att finnas parallellt 
inom arbetsområden i socialt arbete. Avslutningsvis menar vi att prostitution är ett växande fenomen 
som kan förekomma i hela fältet för det sociala arbetet och därför anser vi att det är viktigt att förstå 
hur informanterna konstruerar målgruppen samt andra myndigheters attityder av målgruppen. 

1.2 Syfte 

Syftet med denna kvalitativa studie är att belysa socialarbetares konstruktion av individer i 
prostitution samt deras beskrivningar av andra myndigheters attityder av målgruppen. Vi kommer 
även att skapa en ökad förståelse för konstruktionen genom att analysera utifrån ett intersektionellt 
perspektiv. 

1.3 Frågeställningar 

● Hur konstruerar socialarbetare individer i prostitution samt hur beskriver socialarbetare 
andra myndigheters attityder av målgruppen? 

 
● Hur kan socialarbetares konstruktion av målgruppen förstås genom perspektivet 

intersektionalitet? 

1.4 Avgränsningar 

I vår studie har vi valt att intervjua socialarbetare med huvuduppgiften att arbeta med målgruppen 
inom prostitution. Vi kommer vidare i syfte och frågeställningar benämna våra informanter som 
socialarbetare samt målgruppen för målgrupp alternativt individer i prostitution, detta för att öka 
studiens läsvänlighet. Vi har även valt att avgränsa oss till prostitution utifrån en svensk kontext. 
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2. Definitioner 
Prostitution 
Vi kommer i vår studie att utgå från en definition sammansatt av Statens offentliga utredningar 
“Förbud mot köp av sexuelltjänst” (SOU 2010:49) och sexköpslagen (2011:517) för att ge en tydlig 
bild av det komplexa begreppet prostitution. ”När minst två parter köper eller säljer sexuella tjänster 
mot ersättning (vanligen ekonomisk); vilken utgör en förutsättning för den sexuella tjänsten” (SOU, 
2010:49, s. 60). Detta “gäller även om ersättningen har utlovats eller getts av någon annan” 
(Brottsbalken kapitel, 11 §). Definitionen innebär överenskommelsen av sexuella tjänster mot 
ersättning och lämnar utrymme för olika former av materiella och immateriella ersättningar i form av 
till exempel pengar, alkohol, narkotika, kläder, resor och sovplats. 
 
Med prostitution hänvisar vi även till människohandelsoffer för sexuell exploatering vilket innebär 
människor som används som handelsvara för sexuella ändamål. “Den som genom olaga tvång, 
vilseledande, utnyttjande av någons utsatta belägenhet eller med annat sådant otillbörligt medel 
rekryterar, transporterar, överför, inhyser eller tar emot en person i syfte att hen ska exploateras för 
sexuella ändamål […] eller annan verksamhet i en situation som innebär nödläge för den utsatte, 
döms för människohandel till fängelse i lägst två och högst tio år.” (Brottsbalken kapitel 4, 1 a §). 
 

Målgruppen/individer i prostitution 
Målgruppen samt individer i prostitution kommer att syfta till de individer som är i prostitution och 
som är den utsatta av parterna enligt SOU 2010:49. I vår definition ingår även människohandelsoffer 
för sexuell exploatering. Etiska dilemman i vår studie kan eventuellt vara att vi ytterligare 
stigmatiserar individerna inom prostitution genom att benämna dem som en målgrupp. För att 
minska risken för detta har vi diskuterat ordval och valt att benämna målgruppen vid “individer i 
prostitution”. Ordvalet tolkar vi formar enskilda individer samtidigt som det visar på den 
gemensamma nämnaren “prostitution”. Vi anser att detta ordval är det som minst kan komma att 
stämpla prostitution som en egenskap hos individen. 
 

Sexköpare 
När vi nämner sexköpare kommer vi att syfta till den parten i definitionen i SOU 2010:49 (s. 60) som 
nämns ovan. ”parten i prostitution som ger ersättning i utbyte mot sexuella tjänster”. 
 

HBTQ-person 
Begreppet innefattar personer som ryms inom någon eller flera av följande: homosexuell eller 
bisexuell vilket är sexuella läggningar, trans vilket är hur en person definierar och uttrycker sitt kön 
och slutligen queer vilket både kan vara sexuell läggning, könsidentitet, relationer och sexuell praktik 
men även ett uttryck för ett kritiskt förhållningssätt till rådande normer (Nationella sekretariatet för 
genusforskning, 2018). 
 

Cisperson 
Att vara cisperson innebär att en individs biologiska och juridiska kön hänger ihop med hens 
könsidentitet. Ett exempel på en cisperson kan vara en person som föddes med fitta (biologiskt kön), 
blev registrerad som ”kvinna” hos myndigheter (juridiskt kön), som alltid har sett sig själv som kvinna 
(könsidentitet) och som genom exempelvis kläder, hår, kroppsspråk och socialt beteende uttrycker 
sin könstillhörighet som kvinna (könsuttryck). Centralt i positionen som cisperson är att den i hög 
grad förknippas med sociala föreställningar om att vara normal, naturlig och frisk vilket medför 
många privilegier. Stora delar av samhället är uppbyggt efter den så kallade tvåkönsnormen vilket 
innebär föreställningen om att individers biologiska och juridiska kön bör överensstämma med hens 
könsidentitet samt att det enbart finns två, från varandra motsatta, kön (Nationella sekretariatet för 
genusforsknings, 2018).  

https://lagen.nu/begrepp/M%C3%A4nniskohandel
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3. Bakgrund 

3.1 Historiskt perspektiv på socialt arbete med prostitution 

Idén bakom socialt arbete är att vissa individer eller grupper som är socialt avvikande i samhället ska 
lokaliseras eftersom det sociala avvikande beteendet kräver åtgärder. Det praktiska sociala arbetet 
upprätthålls av institutionella praktiker, det vill säga att åtgärden för att hantera det sociala 
avvikande beteendet i samhället görs genom socialarbetarna. Det sociala beteendet kan delas upp i 
personer som ingår i det som är socialt eftersträvat det vill säga normen i samhället och de personer 
som inte ingår i det som är socialt eftersträvat och inte normen i samhället det vill säga det som i 
samhället anses socialt avvikande. Genom denna uppdelning så skapar detta en maktstruktur med 
över- och underordnad och ett “vi och de”-tänk (Fahlgren & Sawyer 2013 s. 97). 
 
Under början av 1800-talet fram till 1918 infördes i Sverige en kontroll av individer i prostitution för 
att förhindra spridningen av syfilis. Detta kom att innebära att de som ansågs som individer i 
prostitution registrerades och fick vissa regler att följa som till exempel regelbundna undersökningar 
av läkare samt övervakning av polis (Jansdotter 2007, s. 113). Efter 1918 kom lagen ”Lex Veneris” 
som beskrev läkarens skyldighet att utföra åtgärder mot utbredning av könssjukdomar 
(Socialstyrelsen 2008, s. 17). 
 
Under samma tid bedrevs kristet socialt arbete som kallades räddningsrörelsen (Jansdotter 2004, s. 
74). Maria Magdalena beskrivs som en symbol för rörelsen genom att hon räddades av Jesus från sin 
prostitution och blev förlåten för hennes synder (Jansdotter 2004, s. 68). Rörelsen skapade 
räddningshemmen vars funktion var att förändra individen i prostitutions sociala status samt finna 
ett legitimt sätt för henne att försörja sig på (Jansdotter 2004, s. 167). Hemmen skulle lära de boende 
att uppträda som kvinnor och komma i kontakt med Guds ord och efter vistelsen återanpassas i 
samhället (Jansdotter & Svanström 2007, s. 19). Hemmen ansågs som familjärt samtidigt som de 
utövade social kontroll (Jansdotter 2004, s. 200). Boende hade tider för mat, arbete och sömn. De 
hade frihet under kontrollerade former det vill säga att de fick ha besök men inte vara själva under 
dessa besök och att de fick skriva brev men att dessa kontrollerades av föreståndarinnan innan de 
fick skickas iväg (Jansdotter 2004, s. 202). Skillnader beskrevs mellan kvinnor i samhället utifrån den 
ärbara överklassen som hjälpte den fallna underklassen av individer i prostitution vilket gav en tydlig 
maktskillnad (Jansdotter 2004, s. 15). Samhället ville disciplinera och kontrollera underklassen. 
Individer i prostitution sågs som ett hot mot samhället genom sin sexualitet och stämpeln som 
sjukdomsbärare (Jansdotter 2004, s. 18). Oftast ansågs de antingen ha upplevt en svår barndom 
vilket skulle ha lett till dåligt sällskap eller att de var njutningslystna och självupptagna. De ansågs 
vara kriminella, fattiga och alkoholiserade. Räddningskvinnorna ville rädda individerna i prostitution 
för att ge tillbaka deras ödmjukhet och förlorade kvinnlighet (Jansdotter 2004, s. 64). 
Räddningskvinnorna bar uniform för att visa på kyskhet och enkelhet samt ansågs vara lugna med 
självkontroll (Jansdotter 2004, s. 128). Likheter med det svenska arbetssättet fanns även i USA som 
under samma tidsperiod lät kvinnor i överklassen hjälpa individerna i prostitution genom vägledning. 
Denna vilja att hjälpa hade även influenser av social kontroll. Man ansåg att individerna i prostitution 
var oförmögna att göra rätt val (Wahab 2002, s. 45-46). Kvinnorna från överklassen hjälpte 
individerna i prostitution med att förändra vad de kallade “low-class values” (Wahab 2002, s. 53). 

Statens offentliga utredningar (1995) beskriver prostitutionen och det sociala arbetet i Sverige från 
mitten av 1900-talet fram till slutet av 1990-talet i “Socialt arbete mot prostitution i Sverige - en 
dokumentation och utvärdering” (SOU 1995:16). Under mitten av 1900-talet så beskrivs 
prostitutionen som låg i Sverige. Antalet ökade sedan under 1970-talet och de flesta gick att finna på 
sexklubbar, inom gatuprostitution samt i anslutning till restauranger, barer eller 
massageanläggningar. Man började använda sig av ett helhetsperspektiv för att kartlägga 
omfattningen och inte endast individerna i prostitution utan även sexköpare och hallickar (SOU 
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1995:16, s. 11-12). Socialt arbete för prostitution i Sverige bedrevs främst i städerna Stockholm, 
Göteborg, Malmö och Norrköping (SOU 1995:16, s. 8). Hur man i städerna arbetade med målgruppen 
var förhållandevis likt. Arbetet under 1970-talet och fram till 1990-talet bestod främst av fältarbete i 
gatumiljö där man observerade för att sedan successivt övergå till att ta kontakt med individerna i 
prostitution, dels för att kartlägga hjälpbehov och dels för att påbörja ett åtgärds- och 
behandlingsarbete. Visionen med det sociala arbetet var att hjälpa dem bort från detta för att kunna 
få ett bättre liv. För att nå detta mål var förhållningssättet som de professionella hade gentemot 
individerna i prostitution en viktig del (SOU 1995:16, s. 13). Man strävade efter att kunna ge konkret 
och snabb hjälp som motsvarade det akuta behovet. Metoderna för att nå dessa kan ses som ett 
ganska konfrontativt förhållningssätt, det var inte helt ovanligt att man använde sig av andra kvinnor, 
antingen som föredöme eller som varningsexempel. Man arbetade även med det sociala nätverket 
kring individen i prostitution genom att exempelvis återuppta kontakten med trygga personer och 
bryta kontakten med hallicken. För att snabbt kunna bemöta dessa behov var det viktigt att ha 
tillgång till olika resurser, detta ledde till samverkan mellan olika myndigheter (SOU 1995:16, s. 14). 
Den problematik målgruppen hade var varierande men majoriteten av individerna hade varit utsatta 
för sexuella övergrepp sedan tidigare vilket beskrevs som anledningen till att de klarade av det 
sexuella mötet i sin prostitution (SOU 1995:16, s. 27). Sex olika grupper av individer hittades under 
tidsperioden; unga, utsatta för hallickar, vars ekonomi bestod av skulder, psykiska problem samt 
narkotika- och alkoholberoende (SOU 1995:16, s. 15). 

Under början av 1980-talet rådde högkonjunktur i prostitutionen med ett stort antal individer i 
prostitution. Från mitten av 1980-talet påbörjades en nedgång som fortsatte fram till 1990-talet. 
Därefter vände trenden uppåt igen (SOU 1995:16, s. 85). Förhållningssättet kring hur man bemötte 
målgruppen förändrades under början av 1990-talet, visserligen hade man samma uppsökande och 
stödjande funktion men man backade från det konfrontativa förhållningssättet som fanns tidigare. 
Istället för omedelbara insatser försökte man skapa en relation med den enskilda individen för att på 
så sätt kunna kartlägga dennes hjälpbehov. Detta ledde till längre kontaktskapande faser och djupare 
stödrelationer. Istället för att slussa kvinnan vidare till en annan organisation så hjälpte man kvinnan i 
samråd med andra myndigheter (SOU 1995:16, s. 36). Socialarbetarna bedrev aktiv påverkan för att 
få kvinnorna att sluta i prostitution och ta fram resurser för en alternativ sysselsättning för dem, där 
bland arbete, utbildning alternativt socialbidrag (SOU 1995:16, s. 58). Arbetsgruppen i Göteborg 
sysslade även förhållandevis stor del av sin arbetstid med att informera andra professionella om 
denna målgrupp (SOU 1995:16, s. 86). Individerna i prostitution beskrivs endast som kvinnor och 
medelåldern har från början till mitten av 1990-talet ökat från 32 år till 34 år. Drygt hälften av alla 
kvinnor i prostitution under 1990-talet hade ett missbruk medan den andra hälften var helt drogfria. 
En stor del av kvinnorna i prostitution ansågs ha allvarliga psykiska problem (SOU 1995:16, s. 40). 

3.2 Lagstiftning 

Den 1 januari år 1999 lagstiftades förbudet mot köp av sexuella tjänster (brottsbalken kapitel 6, 9 § & 
11 §), denna lagstiftning benämns som sexköpslagen. Med sexköpslagen så kom Sverige att bli det 
första landet i världen som valde att lägga skulden hos sexköparen och endast kriminalisera dennes 
handling. Den största grunden till detta beslut var att minska efterfrågan av prostitution. Detta 
lagförslag baserades på tidigare utredning, slutbetänkande och proposition. Prostitutionsutredningen 
gällande Könshandel (SOU: 1995:15) hade som huvuduppgift att göra en översyn av samhällets 
åtgärder mot prostitution och bland annat utarbeta förslag till förbättringar av samhällets insatser 
mot prostitution. Kvinnovåldskommissionens slutbetänkande Kvinnofrid (SOU 1995:60) som utifrån 
ett kvinnoperspektiv gjorde en översyn av frågor som rör våld mot kvinnor och föreslog åtgärder för 
att motverka sådant våld. I Propositionen Kvinnofrid (prop 1997/98:55) beskrivs åtgärder för att 
motverka våld mot kvinnor, prostitution och sexuella trakasserier i arbetslivet (SOU 2010:49, s. 53). I 
denna proposition konstaterades att mäns våld mot kvinnor inte är förenligt med att ha ett jämställt 
samhälle och att det i ett sådant samhälle anses ovärdigt att män köper tillfälliga sexuella kontakter 



14 
 

med kvinnor. Enligt den syn på sexhandel som ligger till grund för svensk jämställdhetspolitik är 
sexhandeln en form av manligt våld mot kvinnor och tar sig i form att män kan köpa och utnyttja 
kvinnor och barn som varor (SOU 2010:49, s. 55). 

Förslaget från SOU 1995:15 var att kriminalisera båda parterna i köpet av sexuella tjänster. Detta 
möttes av kritik från så gott som samtliga remissinstanser och därmed utfördes det inte (SOU 
2010:49, s. 74). Det omarbetades ett nytt förslag som grundades utifrån SOU 1995:15 och SOU 
1995:60. Här kom man fram till att straffansvaret endast ska ligga hos sexköparen men även detta 
förslag avvisades av majoriteten av remissinstanserna. Justitieutskottet ställde sig dock bakom 
regeringens förslag och trots motstånd beslutade riksdagen den 29 maj 1998 att införa förslaget att 
endast kriminalisera sexköparen gällande köp av sexuella tjänster. Sexköpslagen kom att träda i kraft 
1 januari 1999. Syftet med sexköpslagen var att påverka de skador som prostitution innebär på både 
individ- och samhällsnivå. Prostitution anses vara ett allvarligt samhällsproblem och individerna inom 
detta befinner sig i en svår social utsatt situation. Förhoppningen med den nya sexköpslagen var att 
risken att hamna i en polisutredning skulle vara tillräckligt avskräckande för att minska efterfrågan. 
Ett förbud mot köp av tillfälliga sexuella förbindelser ansågs vara en viktig markering från samhällets 
sida samt inge en normbildande funktion (SOU 2010:49, ss. 74-75). Individer som befinner sig i 
prostitution anses som utsatta vilket var ett av skälen att endast kriminalisera sexköparen. Man 
framhöll även vikten av att sexköpslagen kan motivera individerna som befinner sig i prostitution att 
känna att de när som helst kan söka hjälp utan att det ska finnas någon risk för någon form av rättslig 
påföljd (SOU 2010:49, s. 76).  

Sexköpslagen bygger på att sexköp ses som ett brott mot allmän ordning det vill säga inte ett brott 
mot person. Detta betyder att individen i prostitution inte blir målsägande i en rättegång utan vittne 
medan sexköparen blir den tilltalande. När det gäller andra brott än brott mot den enskilde kan 
samtycke sällan få betydelse för ansvarsfrihetsgrund. Det betyder att även om individen i prostitution 
vill ha sex mot ersättning så kan sexköparen bli dömd för handlingen (NJA 2001, s. 527).   

3.3 Former av prostitution 

Följande är de vanligaste formerna av prostitution: 

● Gatuprostitution. Sexköparen och individen i prostitution möts utomhus. Den sexuella 
handlingen utförs sedan oftast i sexköparens bil, utomhus, på hotell eller hemma (Statistiska 
centralbyrån 2005, s. 9). 

● Nätprostitution. Kontakt sker via internet (Statistiska centralbyrån 2005, s. 12). 
● Genom hallick/via koppleri. En hallick utnyttjar individen i prostitution ekonomiskt genom att 

få en del eller all ersättning som erhållits vid mötet med sexköparen. Handlingen som 
hallicken begår benämns koppleri och är olagligt i Sverige (Nationalencyklopedin 2018). 

● Bordell. En verksamhet i en bostad där sexköpare kan köpa sex av individer i prostitution. 
Bordeller är olagligt i Sverige vilket innebär att denna verksamhet är dold bakom andra 
tjänster som till exempel massageverksamhet (Statistiska centralbyrån 2005, s. 13). 

● Callgirl/eskortservice/eskortfirmor. Mötet mellan sexköparen och individen i prostitution 
bokas via telefon eller internet. Träffen sker oftast på hotell eller på annan bestämd plats 
(Statistiska centralbyrån 2005, s. 12 & Nationalencyklopedin 2018). 

● Sugarbabe. En yngre person “dejtar” en äldre person där den äldre ger ersättning till den 
yngre för varje dejt. Ersättningen ges i olika former, till exempel genom pengar, sex, 
restaurangbesök, resor, kläder etcetera (Sveriges Television 2018). 
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Prostitution kan både ske av individen själv, via andra parter eller via tvång och hot. Ett möte kan 
bokas genom telefon, på internet eller via gatan. En individ i prostitution kan ingå i flera former av 
prostitution, till exempel vara callgirl på en eskortfirma, ha en hallick och vara utsatt för 
människohandel och sexuell exploatering via tvång och hot (Statiska centralbyrån 2005, s. 12). 
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4. Tidigare forskning 

4.1 Attityder kring prostitution  

Den svenska lagstiftningen gällande prostitution är originell och det är inte många andra länder som 
har samma upplägg – att köpa sexuella tjänster är olagligt, men att sälja sexuella tjänster är lagligt. I 
studien ”Attitudes and perceptions about legislation prohibiting the purchase of sexual services in 
Sweden” menar Kousmanen att majoriteten (71%) av respondenterna i studien vill behålla lagen som 
kom år 1999 men att 59% även vill kriminalisera säljaren av sex (Kousmanen 2011, ss. 253-254). 
Detta betyder att 59% inte ser prostitution som ett fenomen där den som efterfrågar tjänsten är den 
enda skyldige utan att ansvaret även ligger på den som säljer och att man måste se båda parterna för 
att komma åt prostitution som fenomen (Kuosmanen 2008, s. 379). Jonsson och Jakobsson (2017, s. 
58) visar i sin artikel att de som föredrar kriminalisering av prostitution menar att prostitution skulle 
bli mindre accepterande och att sexmarknaden skulle minska. Vanwesenbeeck (2017, s. 1631) säger 
att kriminalisera den som säljer sex är att lägga skulden på fel part och leder inte till att lösa de 
bakomliggande faktorerna som fattigdom och ojämlikhet. Kissil och Davey granskar den feministiska 
kritiken av prostitution och aktuella problem i feministisk litteratur. Fenomenet prostitution hanteras 
olika beroende på om man ser målgruppen som egenbestämmande entreprenörer eller offer som 
tvingas. Feministiska forskare är överens om att ojämlikhet är kärnproblemet, men om det är klass 
eller sexism som är avgörande finns det delade meningar om (Kissil & Davey 2010, s. 1). 

Jakobsson och Kotsadam (2011, s. 31) studerade attityder kring prostitution i Sverige och Norge där 
Sverige är mer negativa till prostitution än Norge. Resultatet visar att män och de som ser sex som ett 
självständigt val är mer positiva till prostitution medan konservativa individer samt individer som 
stödjer jämställdhet är mer emot prostitution. Jonsson & Jakobsson (2017, s. 58) har skrivit en 
jämförande studie av attityder i åtta europeiska länder. Studien resulterade i att medborgare i länder 
där köpet av sex är kriminaliserat är mindre toleranta mot köpet av sex jämfört med medborgare 
som bor i länder där köpet av sex är legaliserat. Personer som ser jämställdhet som viktigt är mindre 
accepterande av sexköp i länder där sexköp är förbjudet, men mer accepterande i länder där sexköp 
och drivandet av bordeller är lagligt. 

4.2 Problematik hos individen relaterat till prostitution  

I Fredlund et. al. (2017) beskrivs sex som självskada (sex as self-injury, SASI) enligt Stockholms 
Tjejjours definition. Enligt denna definition innebär SASI “att ha upprepade och återkommande 
intensiva känslor såsom skam, skuld, ångest, avsky och självhat som bekräftas och/eller tillfälligt 
lindras av upprepad och återkommande exponering för sexuella och fysiska övergrepp, förnedring 
och kränkning”. Trots att SASI är ett outforskat forskningsområde så har det idag blivit ett begrepp i 
det svenska samhället. I Fredlunds et. al. studie som gjorts på svenska gymnasieungdomar så visade 
det sig att individer med SASI var belastade med fler erfarenheter av sexuellt-, fysiskt- och psykiskt 
våld än de som inte hade SASI. Studien visar att det finns en nära koppling mellan SASI och tidigare 
trauma som sexuella övergrepp och psykisk ohälsa (Fredlund et. al. 2017, ss. 1-2). 

I Fredlunds et.al. studie så har unga kvinnor som säljer sex beskrivit att SASI är likvärdigt med känslan 
av att skära eller bränna sig och därmed ger liknande effekt, och att man ibland till och med ersätter 
detta med sex för att sexet mer sällan ger bestående fysiska ärr (Fredlund et. al. 2017, ss. 1-2). 
Traumasymptom som ångest, depression, posttraumatiskt stressyndrom (PTSD), ilska och sexuella 
problem var allt vanligare hos ungdomar med SASI. Det fanns en tydlig koppling mellan SASI och att 
sälja sex samt andra typer av direkta och indirekta självskadebeteenden som drogmissbruk, 
ätstörningar och självmordsförsök. Gällande sociodemografisk data så fanns det hos SASI-gruppen 
inga skillnader vid föräldrarnas utbildning, etnicitet eller anställningssituation. Däremot fanns det 
samband med att sälja sex och att ha en generellt lägre inkomst utifrån familjesituation samt att ha 
skilda föräldrar. Att vara icke-heterosexuellt orienterad var också en grupp som var något vanligare 
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bland SASI-gruppen. Studien visar att det finns en nära koppling mellan SASI och psykisk ohälsa samt 
att ha varit utsatt för sexuella övergrepp (Fredlund et. al. 2017, ss. 6-7). 

I en studie på 88 kvinnor i Nederländerna studerades hur prostitution i förhållande till faktorer 
utifrån livskvalitet kan relateras till symptom på depression och PTSD. Inom samhällsvetenskapen 
anses det av vissa att prostitution är traumatiserande och att det resulterar till psykisk ohälsa för 
människor som är i prostitution. Andra anser att vara i prostitution i sig är våldsamt, nedbrytande och 
exploaterande. Målgruppen förhandlar om sin kropp och sexuella tjänster mot en avgift, och är av 
tillgänglighet och efterfrågan därmed i en underordnad maktposition gentemot sexköparen (Krumrei-
Mancuso 2016, s. 1843). Ett flertal kvantitativa empiriska studier har kommit fram till att depression 
och PTSD är vanligast bland kvinnor i prostitutions psykiska ohälsa. Studien hänvisar även till andra 
studier som gjorts i USA och Sydkorea där man funnit att kvinnor i prostitution visar högre nivåer av 
depression och PTSD jämfört med kvinnor som inte är i prostitution. Flera studier har också sett ett 
samband av högre andel suicidförsök och ångest hos de som är i prostitution. Det sexuella våldet som 
individer i prostitution utsätts för ses också som en viktig faktor till psykisk ohälsa i form av 
depression och PTSD. Andra faktorer som gör skillnad vid depression och PTSD hos kvinnor i 
prostitution är vilket land prostitutionen äger rum i samt kvinnans sociala stöd och hur hon uppfattar 
stigmat av att vara i prostitution (Krumrei-Mancuso 2016, s. 1844). 

4.3 Professionella och individen i prostitution 

I en kvalitativ studie undersöktes tolkningarna hos 15 socialarbetare på sex behandlingsenheter i 
Israel gällande unga kvinnor i prostitution. Det visade sig att informanterna hade svårt att koppla 
termen “prostitution” med de unga kvinnor som var placerade hos dem. Fenomenet “unga kvinnor i 
prostitution” kan därmed utgöra utmaningar för yrkesverksamma som arbetar med målgruppen unga 
kvinnor i risk och utsatthet som oftast inte kopplar sina klienter till att kunna vara i prostitution 
(Peled & Lugasi 2015, s. 20). I en annan studie gjord i Sverige har man via intervjuer analyserat hur 
professionella inom vården, specialiserade mot prostitution, polisen, socialtjänsten och specialskolor 
upptäcker och hanterar prostitution bland personer med intellektuella funktionshinder. Studien visar 
att centraliseringen i olika myndigheter och tjänster gör det svårt att identifiera och arbeta med 
denna målgrupp. Individer i prostitution med komplexa sociala problem tenderar att hamna mellan 
stolarna vilket betyder att många inte får det stöd de behöver. Resultatet visar att socialt arbete 
under de senaste årtiondena har genomgått en ökad centralisering och specialisering vilket innebär 
att varje enskild organisation regleras av specifik lagstiftning, förordningar, kunskapsformer och 
normativa antaganden. Professionella som arbetar med personer med funktionsvariationer har 
svårigheter att upptäcka prostitution bland sina klienter medan de som arbetar med prostitution 
saknar kunskap och metoder för att arbeta med intellektuella funktionshinder. Samtidigt blir det en 
vägning för socialarbetare gällande prostitution mellan självbestämmanderätt och professionellas 
ansvar för välbefinnandet hos individen i prostitution. Studien visar att med denna typ av komplexa 
problematik är det viktigt att etablera olika typer av samarbete mellan olika organisationer. Risken 
för ökad kontroll är skadlig för klienten vilket gör att samarbetet måste grundas på klientens behov 
och rätt till självbestämmande (Kuosmanen & Starke 2013, s. 123). 
 
I en kvalitativ studie har man intervjuat 14 ungdomar som sålt sex och som tidigare hade varit i 
kontakt med socialarbetare. Slutsatsen är att för att ha någon form av inverkan hos ungdomarna i 
denna fråga så behöver socialarbetare prioritera relationsbyggandet över behovet att anpassa till 
organisationsprotokoll och riktlinjer. Sådana riktlinjer hjälper socialarbetarna att bedöma huruvida 
familjesituationer utgör en hög risk för en ung person, men risken för “risker” ifrågasätts av 
ungdomar, vilket leder till bristande förtroende och hinder för relationerna (Abel & Wahab 2017, s. 
1391). 

 
En kvantitativ studie om att sälja sex har gjorts på ungdomar i årskurs 3 på gymnasieskolor i Sverige. 
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Studien hade 3498 deltagare och en responsgrad på 60,4 %. Resultatet visade att 1,5 % av deltagarna 
hade sålt sex. Att sälja sex var förknippat med en historia av att varit utsatta för sexuellt, psykiskt och 
fysiskt våld och ungdomarna har efter detta en högre grad av psykisk ohälsa och självskadliga 
beteenden (Svenson et. al. 2013, s. 81). Vidare menar Svensson et. al. att en fjärdedel av 
ungdomarna som sålde sex hade sökt hjälp för att hantera sina erfarenheter och de hade också sökt 
hjälp i större utsträckning för andra problem som sexuell identifiering, missbruk, sexuella övergrepp, 
psykiska problem, problem med föräldrar och internetrelaterade problem (till exempel mobbning 
och utpressning). Det är enligt Svensson et. al. viktigt att uppmärksamma verkligheten för ungdomar 
som säljer sex i Sverige och att vi tidigare kan fånga upp dessa ungdomar som söker hjälp. Dessa 
ungdomar var inte lika nöjda med den hjälp och stöd som de hade fått och det kan bero på att den 
professionelle man får möta fokuserade på andra problem och var fokuserade på dessa istället för att 
höja de känsliga frågorna om att sälja sex. En annan anledning till varför frågan ej tas upp kan bero på 
bristen på medvetenhet om förekomsten av ungdomars praktik av att sälja sex. Vidare menar 
Svensson et. al. att det skulle vara önskvärt att använda interprofessionella nätverk för att hjälpa de 
ungdomar som har sålt sex eftersom deras problem ofta är psykiska, fysiska och sociala. Enligt 
studien har man också anledning att tro att de 10% av ungdomarna som inte är inskrivna i det 
svenska gymnasiesystemet innefattar ungdomar som är mer utsatta för psykosociala risker och 
därför även inkluderar ungdomar som har sålt sex. Sammanfattningsvis så utsätts ungdomar som 
säljer sex ofta för sexuellt, psykiskt och fysiskt våld, uppskattar sin psykiska hälsa som sämre och visar 
på självskadande beteenden. Det här är en grupp som behöver fångas upp och få mer hjälp och stöd 
av välfärdssamhället samt att forskningsfältet behöver ge gruppen en ökad uppmärksamhet 
(Svensson et. al. 2013, ss. 85-87). 

4.4 Individen inom prostitution - offer eller aktör? 

Varje enskild individ skapar konstruktionen av att se en annan individ som ett offer eller inte, det 
finns med andra ord ingen objektiv sanning. Brottsoffer är en form av offerstämpel när man blivit 
offer för en kriminell handling. Sexualbrottsutredningen (SOU 1976:9) utgör starten för 
brottsofferstämpeln (Tham 2001, s. 29; Dodillet 2009, s. 68). Med hjälp av att få stämpeln som 
brottsoffer så uppfattas man som en person som kan ställa krav på sin omgivning att bli bemött med 
respekt och förståelse och som har rätt till särskilt stöd i olika former (Tham 2001, s. 28). Samtidigt 
kan en offerstatus leda till att individen i fråga tillskrivs en passiv roll. Offer är ett motsatsbegrepp till 
aktör, aktörer är de som tar saken i egna händer för att åstadkomma en förändring. Tilltron till att 
staten ska ta sig an skyddet av brottsoffer och vara behjälplig innebär samtidigt en underordning och 
förstärkning av maktförhållandet (Christie 2001, s. 39). 

Om individer inom prostitution anses som offer eller aktörer sker det delade meningar om inom 
forskningen. Det finns de som menar att målgruppen är tvingade även fast de själva inte upplever det 
(Gould 2001, s. 445). Waltman (2011, s. 133) påvisar att individen i prostitution är ett offer och att 
sexköparen ifråga utnyttjar hens sårbarhetsposition. Därmed uppmanas det att anta lagar som 
endast avskräcker sexköpare för att minska efterfrågan på köp av sexuella tjänster och i sin tur stödja 
och skydda individerna som befinner sig i prostitution. I en riksdagsdebatt beskrev en av talarna att 
individer inom prostitution inte är aktiva i sexhandeln utan hjälplösa offer (Dodillet 2009, s. 332). 

Kvinnor som är involverade i prostitution är enligt Matthews (2015) bland de mest utsatta grupperna 
i samhället. Samtidigt finns det vissa röster som argumenterar för att det är ett brott där ingen är 
offer utan att det handlar om egna val som görs av individen som väljer att vara i prostitution. 
Matthews menar att trots att målgruppen utsätts för flera former av situationer där dem är utsatta 
så anses de ofta inte vara "verkliga offer" av myndigheterna. Om målgruppen anses vara offer eller 
valt sin situation själva väcker frågan om tvång och hur mycket individer som är involverade i 
prostitution kan sägas ge sitt fulla samtycke när de tillhandahåller sexuella tjänster för betalning 
(Matthews 2015, s. 85). 
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De som däremot förespråkar att se individerna som befinner sig i prostitution som aktörer anser att 
offerrollen som tillskrivs är kränkande eftersom man antar att de inte förstår sitt eget bästa när de 
väljer prostitution som yrke och att de genom den positioneringen jämställer individen med barn 
(Dodillet 2009, s. 333). Östergren (2006) baserar sin bok på intervjuer med individer som befinner sig 
i prostitution där vissa tydligt talar om bilden att de inte är mer offer än sexköparen, det var deras 
fria vilja och de valde själva deras kunder (Östergren 2006, ss. 176-177). De beskriver att vissa 
kvinnliga politiker talar om att det är destruktivt och att individerna som är i prostitution mår dåligt 
och via detta indirekt påpekar hur man ska leva och därmed försöker omyndighetsförklara 
individerna (Östergren 2006, s. 179). Den sociala kontrollen och ingripandet är att förneka 
medborgerliga rättigheter. Informanterna i studien ansåg att de stereotypa bilderna som media 
beskrev försakade de stora problemen. Individerna såg sig inte som offer utan att medias bild av dem 
endast gav en reproduktion av utanförskapet. Framförallt var prostitutionen som en 
försörjningsmässig livslösning under en viss tid av deras liv. De ansåg att sexköpslagen försämrade 
deras situation, de kände sig intellektuellt, emotionellt och ekonomiskt omyndighetsförklarade av 
samhället samt att de kände sig svikna och gjorda till offer av kvinnorörelsen (Östergren 2006, s. 
263). Att alla individer i prostitution inte upplever sig själva som passiva offer har i den svenska 
debatten tolkats som en brist på kunskap hos dessa individer (Dodillet 2009, s. 333). 

4.5 Tidigare forskning i relation till vår studie 

Den tidigare forskning som vi har funnit relevant och som vi valt att ha med i vår studie har vi delat 
upp i fyra rubriker. Den första rubriken “attityder kring prostitution” beskriver samhällets attityder 
kring lagstiftning samt prostitution. Detta har vi med för att skapa en förståelse för hur allmänheten 
konstruerar individen i prostitution samt om detta influeras i de professionellas sätt att konstruera 
målgruppen inom prostitution. I nästa rubrik som vi har valt att namnge “hälsa hos individen i 
prostitution” har vi valt att ha med artiklar där man har intervjuat individer som befinner sig i 
prostitution, detta för att skapa en förståelse för hur målgruppen konstruerar sitt eget mående och 
ställa det i relation till de socialarbetare som vi intervjuat för att se om liknande konstruktioner görs. 
Artiklarna i första och andra rubriken tänker vi lägger en grund för att förstå hur informanterna i vår 
studie konstruerar målgruppen inom prostitution utifrån hur de definierar och uppfattar målgruppen. 
Genom denna förståelse kan vi sedan beskriva hur vi uppfattar deras konstruktion i relation till det 
intersektionella perspektivet. Eftersom konstruktioner görs i interaktion med andra människor finner 
vi det relevant med tidigare forskning som fokuserat på allmänhetens konstruktioner gällande 
målgruppen men också målgruppens upplevelser.  
 
Den tredje rubriken i tidigare forskning benämns som “professionella och individer i prostitution”. 
Under denna rubrik presenteras forskning som undersökt professionella på olika enheter i socialt 
arbete där prostitution beskrivs som ett komplext problem samt att professionella har svårt att 
identifiera denna målgrupp. Den fjärde och sista rubriken “individen inom prostitution - offer eller 
aktör?” beskriver två olika synsätt professionella kan ha till individen i prostitution, det vill säga att se 
individen i prostitution som offer eller aktör. De kategoriseringar som professionella gör kan i sin tur 
hjälpa oss att förstå vad synsättet ger för konsekvenser i arbetet med målgruppen.   
 
Det som vi saknade i vår litteratursökning och som får oss att bidra med vidare kunskap är att vi 
lägger fokus på att intervjua de professionella som arbetar med den faktiska målgruppen. Genom 
detta kan vi se hur informanterna konstruerar individen i prostitution och vad detta får för 
konsekvenser i informanternas förhållningssätt men också hur informanterna beskriver andra 
myndigheters attityder av målgruppen och vad detta kan innebära.  
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5. Teoretisk inramning 

5.1 Socialkonstruktivism 

Vi har i vår studie valt att undersöka hur socialarbetare med huvuduppgiften att arbeta med 
målgruppen inom prostitution i Sverige konstruerar målgruppen och andra myndigheters attityder av 
målgruppen samt hur konstruktionen av målgruppen kan förstås utifrån ett intersektionellt 
perspektiv. Ordet konstruktion är och kommer vara ett återkommande begrepp i vår studie, 
anledningen till detta är dels att vi valt att använda oss av socialkonstruktivism men också för att 
ordet konstruktion är ett ord som ger en bild av den komplexitet som ämnet prostitution och 
begreppet intersektionalitet innefattar. 
 
Socialkonstruktivism förnekar att vår kunskap är en direkt uppfattning om verkligheten. Istället 
bygger vi i relation till vår historia och kultur samt vårt samhälle våra egna versioner av verkligheten. 
Inom socialkonstruktivism finns det inte något som kan kallas ett objektivt faktum. Till exempel kan 
jag säga att min utsatthet är obefintlig, någon annan säger att den finns till en viss grad medan en 
tredje part tolkar min utsatthet som extrem. Inget av dessa uttalanden är en objektiv sanning om 
utsattheten men varje beskrivning grundar sig i en konstruktion av utsatthet, det vill säga graden av 
utsatthet (Burr 2015, s. 9). Socialkonstruktivismen menar att de kategorier vi väljer att använda oss 
av är historiskt eller kulturellt påverkade. Hur man förstår världen beror på var och när i världen man 
lever (Burr 2015, s. 4). Det som nu anses som sanning kan ses som våra nuvarande sätt att förstå 
världen. Kunskap är en produkt som inte är en objektiv observation av världen utan grundar sig i de 
sociala processer och interaktioner som människor ständigt utför av och med varandra (Burr 2015, s. 
5). 
 
Den nuvarande kunskapen och sättet att se på fenomen just nu leder till konsekvenser för 
exempelvis det sociala arbetet. Burr (2015) menade att Foucaults syn på det sätt på vilket människor 
pratar om och tänker på, till exempel sexualitet och psykisk ohälsa, och hur de är allmänt 
representerade i samhället, medför konsekvenser för hur vi behandlar människor. Våra 
konstruktioner av andra medför olika typer av under- och överordnade maktförhållanden (Burr 2015, 
ss. 20-21). När konstruktionen av andra förändras medför det också att vi ser på dessa människor på 
ett annat sätt. Till exempel sågs en individ i prostitution som helt ansvarig för sin livssituation förr och 
därför såg det som ett eget val. Denna konstruktion förflyttades senare till att se målgruppen som en 
utsatt grupp, vilket gör att man ser dessa individer i en utsatthet och därmed inte är fullt ansvariga 
för sina handlingar. Den sociala insats som är lämplig för att förstå individer i prostitution på detta 
sätt är att erbjuda hjälp och stöd. Konstruktioner av världen uppbär därför vissa mönster av social 
handling och utesluter andra. Våra konstruktioner i världen är därför också kopplade till 
maktförhållanden eftersom de har konsekvenser för vad det är tillåtet för olika människor att göra, 
och hur de kan lagligt bemöta andra (Burr 2015, s. 5). 

 
Vår kunskap och de kategoriseringar som vi gör upprätthålls och utvecklas med hjälp av sociala 
processer. Dessa processer sker i den dagliga interaktionen mellan människor och våra versioner av 
kunskap grundar sig i våra konstruktioner som görs i samband med andra människor (Burr 2015, s. 4). 
Med andra ord är språk en avgörande faktor i vad människor gör för konstruktioner (Burr 2015, s. 5). 
Våra sätt att förstå världen kommer inte från en objektiv verklighet utan från andra människor. Vi är 
födda i en värld där de begreppsramar och kategorier som används av människorna i vår kultur redan 
existerar och dessa färgar därmed våra konstruktioner (Burr 2015, s. 10).  
Sammanfattningsvis innebär socialkonstruktivism att vi ser och förstår verkligheten genom hur vi 
väljer att tolka den utifrån vår förförståelse (Mattsson 2015, s.31). Genom vår interaktion med andra 
i samhället så skapar detta gemensamma föreställningar om hur till exempel grupper i samhället är 
eller ser ut utifrån kategorierna kön, sexualitet, klass, etnicitet och funktionalitet. Konstruktionen av  
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vår verklighet kan förändras över tid utifrån den sociala och kulturella kontexten (Mattsson 2015, s. 
32). 

5.2 Kritisk reflektion av socialkonstruktivism 

Socialkonstruktivismen har kritiserats för att försvaga forskningens möjlighet att bidra till positiva 
förändringar i samhället. När brottsoffer analyseras som sociala konstruktioner kan det uppfattas 
som att deras lidande nonchaleras, men sådana rekonstruktioner av personliga berättelser om 
problem och behov är redan en del av socialarbetarens praktik. Socialkonstruktivismen har som mål 
att granska hur föreställningar byggs upp och reproduceras, inte bara hos klienter som definieras som 
avvikare utan även hos socialarbetare (Sahlin 2013, ss. 148-149). 

En annan typ av kritik mot socialkonstruktivismen är påståendet att vetenskapen inte kan anses vara 
bättre än någon annan kunskap. Man menar med denna kritik att man aldrig med 
socialkonstruktivismen kan bidra med någon samhällsförändring genom att kritiken av sociala 
förhållanden och förslag till åtgärderna alltid bygger på normativa föreställningar hos forskarens 
rekonstruktion. Som svar på detta så kan det socialkonstruktivistiska perspektivet ändå ha 
samhällskritisk kraft eftersom man medverkar till att ifrågasätta ”sanningar” och reflekterar över 
makthavares och myndigheters förklaringar och problemdefinitioner (Sahlin 2013, ss. 149-150). 
Citatet nedan belyser grunden för socialkonstruktivismen: 

Det är en påminnelse om att det sociala arbetets konstruktioner av individers problem varken 
är nödvändiga eller oföränderliga, att det aldrig bara finns en sanning om en individ och 
hennes problem och historia – och att det därför alltid finns flera möjliga framtider (Sahlin 
2013, s. 150). 

Citatet går att koppla till att klienter sällan själva har makten att själva välja vilket tolkningsalternativ 
det finns för deras individuella bekymmer och därför är det viktigt att belysa forskning om hur 
individuella sociala problem konstrueras inom institutioner och samhället. Detta för att 
förhoppningsvis bidra till ett mer flexibelt och ödmjukt förhållningssätt hos socialarbetare och andra 
professionella som arbetar med människor och deras förändringar (Sahlin 2013, s. 150). 

5.3 Intersektionalitet 

Det intersektionella begreppet bygger på att analysera hur olika maktstrukturer och kategorier 
(främst kön, sexualitet, klass och etnicitet) vävs samman och tillsammans påverkar varandra på ett 
komplext sätt. Genom intersektionell analys kan olika gruppers maktrelationer i relation till normers 
föreställningar och förtryck synliggöras (Mattsson 2015, s. 19). Utöver de centrala kategorierna kön, 
sexualitet, klass och etnicitet så har vi även valt att använda oss av kategorin funktionalitet eftersom 
att denna är relevant utifrån vår empiri. Empirin innebär det material vi fått utifrån våra intervjuer. Vi 
har valt att inte använda oss av kategorin religion eftersom det är något som inte alls nämns bland 
informanternas beskrivningar (Nationella sekretariatet för genusforskning, 2018). 

Intersektionalitet, samhällsvetenskapligt begrepp som syftar till att synliggöra specifika 
situationer av förtryck som skapas i skärningspunkter för maktrelationer baserade på ras, kön 
och klass (Nationalencyklopedin, 2018). 

För att ta ett exempel utifrån denna typ av skärningspunkter utifrån våra valda kategorier så innebär 
intersektionalitet till exempel att gruppen kvinnor i samhället inte är en homogen grupp. Sexualitet, 
klass, etnicitet och funktionalitet gör denna grupp till en varierad grupp trots att gruppen endast 
innefattar kvinnor. Genom vår analys kommer målgruppen att förstås utifrån dessa kategorier och 
skärningspunkter. Utifrån våra valda kategorier i intersektionalitet så är 
ytterligheterna/motsatsparen för varje kategori följande: 

● Kön: män är överordnade kvinnor 

http://dod.mtm.se/play/2d34_0095.smil#rng_txt_0095_0037
http://dod.mtm.se/play/2d34_0095.smil#rng_txt_0095_0037
http://dod.mtm.se/play/2d34_0095.smil#rng_txt_0095_0037


22 
 

● Sexualitet: normativ sexualitet och heterosexuella cispersoner är överordnat icke normativ 
sexualitet och HBTQ-personer 

● Klass: överklass är överordnad underklass 

● Etnicitet: vita är överordnade svarta 

● Funktionalitet: normativt funktionell är överordnad funktionsvariationer 
(Mattsson 2015, s. 45). 

För att förstå dessa kategorier var för sig måste vi även se till att varje kategori går in i varandra och 
sammanflätas genom begreppen som innefattas i vardera kategori för sig. För att ta ett exempel så 
innebär kategorin kön begrepp som feminism, patriarkala strukturer och vad dessa bidrar med för 
könsmaktsordningen. Men inom kategorin kommer vi även in på begrepp som klass, kapitalism och 
förtryck vilket gör att kategorin kön kan förstås i relation till kategorin klass och så vidare (de los 
Reyes & Mulinari 2005, s. 17). Genom att kategorierna sammanflätar varandra så blir dessa 
maktpositioner komplexa, till exempel så kan en individ med både över- och underordning i olika 
kategorier klassas som över- och underordnad beroende på sammanhang utifrån historisk, social och 
kulturell kontext. Detta kan medföra förtryck i situationer där en kategori är tydlig medan en annan 
är dold, till exempel så kan din hudfärg vara tydlig medan din sexualitet kan vara dold (Mattsson 
2015, s. 20). Beroende på kontexten av sammanhang så påverkar dessa kategorier individen parallellt 
med varandra i varierande grad. Samspelet mellan dessa kategorierna kön, sexualitet, klass, etnicitet 
och funktionalitet används för att förstå dess privilegier och ojämlikhet (Mattsson 2015, s. 21). 
Ojämlikhet skapas mellan olika kategorier men också inom kategorier, där till exempel etniska 
minoritetsgrupper i samhället kan utsättas för olika former av förtryck och diskriminering men på 
olika sätt och i olika sammanhang (Mattsson 2015, s. 22). 

Utifrån kategorierna så uppfattas individen på ett visst sätt, och det som blir relevant utifrån 
intersektionalitet i just socialt arbete i relation till ämnet prostitution är att maktrelationen mellan 
individen i prostitution och socialarbetaren denne får möta inger en underordnad position för 
klienten utifrån klass (Mattsson 2015, s. 31). I mötet mellan två parter så spelar samtligas 
kategoritillhörighet roll. Dessa påverkar och styr tolkningen av mötet och därmed hur var och en 
uppfattar den andre och agerar i situationen (Mattsson 2015, s. 43). 

Maktstrukturer och ojämlikhet existerar i samhället utifrån att olika grupper och kategorier värderas i 
en över- och underordnad maktposition. Detta bibehålls och synliggörs främst på en strukturell nivå 
och ser olika ut beroende på samhällets historiska, sociala och kulturella kontext. Går vi ner på 
individnivå blir däremot maktstrukturer mer komplexa eftersom det innefattar människors 
konstruktioner av deras verklighet och val. Till exempel så kan prostitution ses som en social 
utsatthet på samhällsnivå medan det på individnivå utifrån individens egna konstruktion av sin 
verklighet kan ses som ett eget val (Mattsson 2015, s. 35). På individnivå finns det ofta undantag som 
ofta används för att visa på att det inte finns makt och förtryck. Till exempel så kanske en individ i 
prostitution upplever att hen valt sin livssituation själv och mår bra av det, men det undantaget 
motbevisar inte att alla individer i prostitution valt detta själva och mår bra av det eller att alla inte är 
utsatta för en strukturell ojämlikhet (Mattsson 2015, s. 38). 

Kön 
Denna kategori förhåller sig till de biologiska könen “man” och “kvinna”. För att förstå över- och 
underordning utifrån kön så kan detta beskrivas utifrån den radikalfeministiska teoritraditionen. 
Patriarkatet är här ett begrepp som används för att beskriva mäns överordnade maktposition och 
dominans i samhället där kvinnor ses som förtryckta på grund av sitt kön. Mäns kontroll, förtryck, 
objektifiering och våld (misshandel och sexuella övergrepp) mot kvinnor används för att bibehålla 
denna överordnade maktposition. Patriarkatet innefattar strukturer som sammanflätas genom hela 
samhället och berör individer oavsett kategorierna sexualitet, klass, etnicitet och funktionalitet 
(Mattsson 2015, ss. 51-52). Inom kategorin kön kan orden sexism eller misogyni användas för att 
beskriva den diskriminering och förtryck som personer med lägre maktposition i denna kategori 
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utsätts för (Mattsson 2015, s. 12). Utifrån kategorin kön ligger vårt fokus på samtliga punkter som 
tagits upp, det vill säga utifrån mäns kontroll, förtryck, objektifiering och våld mot kvinnor. 

Etnicitet 
Denna kategori förhåller sig till individer utifrån en postkolonial och kritisk teoritradition om etnicitet, 
kultur och “ras” och söker förståelsen för hur skillnader skapas och representeras. Etnicitet är ett 
brett begrepp som skapas genom dynamiska sociala interaktioner och processer. För att förstå över- 
och underordning utifrån etnicitet så kan detta beskrivas utifrån att dessa dynamiska situationer ger 
individen känslan av samhörighet och identitet mellan och inom gruppen utifrån till exempel kultur 
(språk, religion, seder, regler, normer och värden), det vill säga att det är ett transnationellt begrepp 
som sträcker sig över landsgränser. Etnicitet kan ses som “social organisering av grupper på grundval 
av kulturella skillnader”. Det kan också förklaras genom att individen tillhör en grupp och delar dess 
levnadsförhållanden utifrån till exempel ekonomiska resurser, territorium, kulturell och/eller språklig 
samhörighet och därmed bildar detta en grupptillhörighet. Detta i sin tur innebär att dessa grupper 
bildar en över- och underordnad hierarki. För att denna grupp ska klassas som en etnisk grupp krävs 
det utöver samhörigheten, att gruppen även utsätts för utanförskap och marginalisering i samhället 
(Mattsson 2015, ss. 83-84). Utifrån begreppet etnicitet och strukturella förutsättningar så har vi valt 
att fokusera på nationalitet samt språkliga och kulturella förutsättningar men också medborgarskap 
(Mattsson 2015, ss. 83-84, 102). Inom kategorin etnicitet kan ordet rasism eller afrofobi användas för 
att beskriva den diskriminering och förtryck som personer med lägre maktposition i denna kategori 
utsätts för (Mattsson 2015, s. 12). Utifrån kategorin etnicitet ligger vårt fokus på underordning 
utifrån språk, seder, nationalitet samt medborgarskap. 

Klass 
Denna kategori förhåller sig till individers socioekonomiska förhållanden och status. För att 
förstå över- och underordning utifrån klass så kan detta enligt Mattsson beskrivas utifrån Bourdieus 
teori kring samhällsklass genom ekonomiskt kapital (ekonomiska tillgångar), kulturellt kapital 
(kulturella aspekter gällande till exempel film, musik, teater, mode och inredning) och socialt kapital 
(socialt kontaktnät). Tillsammans skapar dessa individens symboliska kapital som innebär att det 
ekonomiska-, kulturella- och sociala kapitalet sammanflätas och bildar olika styrkor och svagheter 
beroende på situation (Mattsson 2015, s. 75). Utifrån ekonomiskt kapital har vi valt att utgå från 
relativ- och absolut fattigdom. Relativ fattigdom går att ses utifrån en svensk medborgares inkomst 
och levnadsstandard jämfört med alla andra medborgare i det svenska samhället. Att den är relativ 
innebär att den varierar beroende på samhällets grad av ojämlikhet och måttet följer därmed 
samhällsutvecklingen. Relativ fattigdom innebär att måttet utgår från just landets nivå av vad 
fattigdom är utifrån dess förutsättningar och standard just i den tidpunkten som detta mäts. Att vara 
fattig utifrån relativ fattigdom innebär att “man är fattig i relation till andra, till dem som har 
tillgångar, till dem som har makt.” (Börjeson & Börjeson 2015, s. 284). Utifrån en förenklad version är 
absolut fattigdom ett mått som utgår ifrån en människas grundläggande behov. Måttet utgår ifrån 
vad en människa behöver för att överleva såsom som mat, kläder och bostad. Att inte uppnå dessa 
grundläggande behov mäter om en människa går under absolut fattigdom (Unicef, 2018). Utifrån 
detta tolkar vi att relativ fattigdom är överordnad absolut fattigdom. 

Klass är något vi tilldelas, föds in i, upplever oss vara samt definieras som men det är också något som 
vi kan påverka genom att på olika sätt göra en “klassresa” (Mattsson 2015, ss. 76-77). Inom kategorin 
klass kan orden klassism (taget från engelskan classism) eller klassförtryck användas för att beskriva 
den diskriminering och förtryck som personer med lägre maktposition i denna kategori utsätts för 
(Mattsson 2015, s. 12). Utifrån kategorin klass ligger vårt fokus på underordning utifrån 
socioekonomisk status, ekonomiska tillgångar och socialt kapital.  

Sexualitet 
Denna kategori förhåller sig till flera underkategorier inom individers sexualitet med över- och 
underordnad och kan förklaras genom en förenklad version av Rubins (1993) modell för 
sexualitetshiearkin: 
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● heterosexuella cispersoner är överordnade HBTQ-personer 

● gratis sex är överordnat sex för pengar 

● samma ålder/generation är överordnat olika åldrar 

● äktenskap är överordnat ej gifta 

● monogami är överordnat polygami/promiskuös 

● privat/hemma är överordnat utomhus/offentligt 

● i par är överordnat ensam i grupp 

● endast kroppar är överordnat med redskap 
(Mattsson 2015, s. 69). 

Nationella sekretariatet för genusforskning (2018) beskriver detta ytterligare. För att förstå över- och 
underordningen utifrån sexualitet så kan detta beskrivas utifrån maktordningen av vad som ses som 
normativt/acceptabelt och inte. Cispersoner innehar till exempel en överordnad position i samhället 
genom sina privilegier. Samhällsfunktioner som till exempel skolan, vården och rättsväsendet utgår 
från en cisnormativitet vilket innebär att individer utanför tvåkönsnormen klassas som avvikande och 
därmed löper högre risk för att utsättas för diskriminering. Inom kategorin sexualitet kan orden 
heterosexism, homofobi eller transfobi användas för att beskriva den diskriminering och förtryck som 
HBTQ-personer med lägre maktposition i denna kategori utsätts för (Mattsson 2015, s. 12). Utifrån 
kategorin sexualitet ligger vårt fokus på de tre översta punkterna av modellen för sexualitetshiearkin, 
det vill säga underordning utifrån att ha sex för pengar, vara HBTQ-person och att vara yngre än 
sexköparen. 

Funktionalitet 
Denna kategori förhåller sig till individers funktionalitet utifrån funktionsvariationer och 
funktionsnedsättningar. Nationella sekretariatet för genusforskning (2018) tar upp begreppet 
funktionalitet och att det kan användas för att beskriva historiska, sociala, kulturella och materiella 
antaganden av våra kroppar och dess funktioner. Funktionalitet är inte en egenskap utan en 
beskrivning av individens funktionsvariation som i sin tur även kan förändras över tid på grund av till 
exempel ålder, rehabilitering, läkprocess eller medicin. För att förstå över- och underordning utifrån 
funktionalitet så kan detta beskrivas utifrån den funktionella normen av en individ. Denna norm 
utgörs av samhällets uppbyggda normativa bild av hur individens kropp ska se ut, vad kroppen har 
förmåga att göra samt kroppens fysiska- och psykiska förmåga. Desto mer en individ uppfyller och 
möter denna norm, desto mer fördelar får hen i samhället. Utifrån begreppet funktionalitet har vi 
valt att fokusera på kognitiva funktionsnedsättningar och psykisk ohälsa. Inom kategorin 
funktionalitet används ordet funkofobi för att beskriva den diskriminering och förtryck som personer 
med lägre maktposition i denna kategori utsätts för. Utifrån kategorin funktionalitet ligger vårt fokus 
på underordning utifrån kognitiva funktionsnedsättningar samt psykisk ohälsa. 

5.4 Kritisk reflektion av intersektionalitet 

Viss kritik har riktats till det intersektionella perspektivet genom att perspektivet ifrågasatts gällande 
hur användbart det är (Lykke 2013, s. 7). Vidare kan detta förklaras genom begreppet ”additiv 
intersektionalitet” där kategorierna förstås utifrån var och en och därmed bidrar till att analyseras 
som separata maktstrukturer. Genom denna uppdelning av vardera kategori så innebär detta att 
sammanflätningen av kategorierna är svår att uppnå (Lykke 2013, ss. 9-10). En annan form av kritik 
mot intersektionalitet kan förklaras genom begreppet ”konkurrerande intersektionalitet”. Denna 
kritik riktas mot att en kategori kan anses överordnad och att de följande kategorierna ses som 
underordnade denne. För att ta två exempel så kan vi se till den traditionella vänstermarxismen som 
ser till kategorin klass överordnat andra kategorier eller till feministiska diskussioner som ser till 
kategorin kön överordnat andra kategorier (Lykke 2013, s. 10). Intersektionalitet innebär inte att 
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varje kategori ska förklaras var för sig och därmed stämpla individer med en underordnad 
maktposition som passiva. Perspektivet innebär heller inte att det huvudsakliga målet är att jämföra 
två kategorier eller hur dessa påverkar varandra. Däremot innebär perspektivet att varje social 
interaktion med andra är situationsberoende utifrån maktrelationerna som skapas av individernas 
intersektionella kategoritillhörigheter. Poängen med det intersektionella perspektivet är att rikta 
ljuset mot hur dessa sammanflätningar skapas och bibehålls samt vad detta innebär för problematik 
för dessa grupper. Genom att synliggöra dessa maktstrukturer så innebär det också att det därmed 
går att se till detta för att minska bevarandet av ojämlikheten (de los Reyes & Mulinari 2005, s. 24). 

Att inte kunna se de maktstrukturer som skapar individernas utsatthet leder till att grupper, 
familjer och individer stigmatiseras. Att inte se det specifika i individens utsatthet inom dessa 
strukturer medför en diskriminerande praxis som både osynliggör människors historiskt skilda 
erfarenheter av förtryck och hindrar formuleringen av kollektiva strategier (de los Reyes & 
Mulinari 2005, s. 128). 

Om vi tar prostitution eller trafficking som ett exempel så tenderar ofta ljuset att riktas mot 
stigmatiseringen av individen i prostitution eller trafficking istället för de maktstrukturer som råder i 
samhället som skapar detta. Det intersektionella perspektivet betonar vikten av att se till olika 
kategorier utifrån över- och underordnade maktpositioner och är därmed ett sätt att belysa 
maktstrukturer och dess förtryck (Lykke 2013, s. 8). Genom att det intersektionella perspektivet 
pekar ut olika grupper som över- och underordnade så går det även att uppfatta det som att dessa 
underordningar och därmed ojämlikheten vidmakthålls genom användandet av intersektionalitet (de 
los Reyes & Mulinari 2005, s. 34). Anledningen till att vi valde att analysera informanternas 
konstruktion av målgruppen med hjälp av intersektionalitet grundar sig i att vi såg att dessa 
kategorier visade sig under samtliga intervjuer med våra informanter. Att använda oss av 
intersektionalitet innebär att vi kan analysera de underordnade maktpositioner som målgruppen. 

5.5 Den teoretiska inramningen i relation till vår studie 

Utifrån socialkonstruktivism ser vi individer i prostitution och socialarbetares attityder som socialt 
konstruerade. Det som informanterna beskriver som väsentligt är inte objektiva sanningar utan 
formas och upprätthålls i relation till institutionaliserade normer genom interaktion med andra 
människor. Beroende på vilken diskurs gällande prostitution som råder på en arbetsplats så kan detta 
i sin tur forma socialarbetarnas attityder. Hur socialarbetare definierar målgruppen baseras på de 
rådande normer, värderingar och föreställningar som bestämmer vad som anses avvikande i 
samhället. Socialarbetarens konstruktion av målgruppen får vidare konsekvenser för hur attityder 
formas (Burr 2015, ss. 4-5). 

Genom de fem valda intersektionella kategorierna så kan vi analysera varför informanterna 
konstruerar målgruppen på ett visst sätt. Utifrån kön, etnicitet, klass, sexualitet och funktionalitet 
finns möjligheten att se informanternas beskrivningar ur ett tydligare sammanhang genom att 
maktstrukturer i förhållande till under- och överordnad maktposition kan påverka individer på olika 
sätt (Nationella sekretariatet för genusforsknings webbplats, 2018). Eftersom vi använder det 
intersektionella perspektivet så tolkar vi att det skapas en möjlighet för en ökad förståelse för 
informanternas konstruktion av målgruppen. 
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6. Metod 

6.1 Vetenskapsteoretisk ansats 

Då vi varken ville hitta samband eller generalisera vilket en kvantitativ metod lämpar sig bättre för så 
valde vi att använda en kvalitativ metod (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen 2010, s. 33). Den 
kvalitativa metoden ansåg vi passade bättre då vi önskade att skapa oss ett djup och en större 
förståelse kring informanternas arbete (Ahrne & Svensson 2015, s. 12; Dalen 2015, s. 15). Vi har 
använt oss av ett abduktivt förhållningssätt med induktiv ansats vilket innebär att vår empiri ledde 
oss till vissa begrepp som vi har analyserat utifrån vår teoretiska ram. Abduktion är en kombination 
av deduktion och induktion. Deduktion betyder att man utgår från en teori och därmed formulerar 
hypoteser som testat utifrån verkligheten. Induktion är motsatt där man utgår från verkligheten som 
sedan leder till generella slutsatser och nya teorier bildas (Svensson 2015, s. 218-219). Att vi har en 
induktiv ansats betyder att vi till en början inte hade en teori i bakhuvudet när vi formulerade syfte, 
forskningsfråga och intervjuguiden utan teorin började vi använda efter vi hade kodat och skapat 
vissa teman och kategorier och fick sedan reducera dessa för att kunna tillämpa vårt teoretiska 
ramverk.  

6.2 Litteratursökning 

För att hitta litteratur samt vetenskapliga artiklar har vi använt oss av UniSearch vilket är en 
sökfunktion vid Linköpings universitet samt biblioteket vid Linköpings universitet. Vi har även fått tips 
på litteratur av vår handledare Kamila Biszczanik, doktorand, och Karin Osvaldsson Cromdal, 
universitetslektor, båda på avdelningen för socialt arbete och institutionen för samhälls- och 
välfärdsstudier vid Linköpings universitet. Sökbegreppen vi använde var: prostitution och sex work i 
kombination med social work och/eller Sweden men även Skype. Vi använde oss av kedjesökning 
vilket innebär att vi såg till relevant forsknings referenslistor som i sin tur ledde oss vidare till annan 
relevant litteratur.  

6.3 Urvalsprocess 

Urvalet skedde genom en typ av snöbollsurval. Snöbollsurval innebär att man inleder med att 
intervjua en person som man har fått kännedom om och som kan föra en vidare till nya informanter. 
Ett snöbollsurval är främst lämplig om man vill undersöka omständigheterna kring en speciell 
händelse eller företeelse. Genom litteratursökning fick vi tidigt kännedom om att det 
saknas kompetens kring prostitution inom socialt arbete valde vi att genom ett forum för socionomer 
på Facebook eftersöka nya intressanta ämnen att studera. Vi fick därefter kontakt med en individ 
som tipsade oss vidare där vi fick information gällande svenska kommunala organisationer som 
arbetar mot prostitution inom socialt arbete. Genom denna sökning fann vi kontaktuppgifter till 
relevanta mailkontakter och via dessa fick vi sedan flera namn att kontakta. Vi skickade ett mail där vi 
berättade lite kort om studien och många av de vi fick kontakt med var entusiastiska och ville ställa 
upp för att kunna hjälpa oss att kunna genomföra denna studie. 7 av 14 tackade ja, av de som 
tackade nej så berodde detta främst på hög arbetsbelastning alternativt att man lämnade 
kontaktuppgifter till kollegor ansågs bättre lämpade för vårt syfte. (Ahrne & Svensson 2015, s. 41). Vi 
har även reflekterat kring homogenitet vid urvalsprocessen. Genom att socialarbetare som arbetar 
med målgruppen är så pass få till antalet samt har en hög arbetsbelastning så har vi förbisett att 
ställa krav på typ av organisation, erfarenhet, kön och liknande. Vi har inte haft möjligheten att ställa 
dessa krav på grund av den begränsade tidsram som denna studie innefattade samt svårigheten att 
hitta informanter. Vi menar istället på att kompetensen hos våra informanter leder till en 
homogenitet i sig. Gällande utbildning har samtliga informanter socionomutbildning alternativt 
utbildning som är likvärdig med en socionomutbildning. Vi har valt att hålla en relativt låg profil 
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gällande informanternas bakgrund för att behålla deras anonymitet då det finns ett begränsat antal 
socialarbetare i Sverige som arbetar direkt med individer i prostitution. 

6.4 Intervjuer 

För att få svar på forskningsfrågan var vår primära datainsamlingsmetod semistrukturerade intervjuer 
via videosamtal på Skype (Dalen 2015, s. 14). Detta innebär att vi under intervjuerna utgick ifrån olika 
teman med öppna och neutrala frågor som gav informanten utrymme att beskriva sina 
uppfattningar. Genom denna intervjumetod kunde vi därmed även använda oss av följdfrågor som 
bidrog till en ökad förståelse för informanternas uppfattningar (Dalen 2015, s. 31). En 
semistrukturerad intervju ger en viss struktur genom underliggande teman. En öppen intervju saknar 
däremot struktur och gör att informanterna kanske inte täcker de svaren vi söker och därför tyckte vi 
att en semistrukturerad intervjumetod var mest lämpad (Dalen 2015, s. 34). Vår intervjuguide 
innehöll tre teman: den professionelles roll, målgruppen samt arbetssätt. Intervjuguiden bifogar vi 
som bilaga. Intervjuerna tog mellan 45-75 min att genomföra. Vi inledde varje intervju med att fråga 
om samtycke för inspelning, att inspelning och transkribering raderas efter examination, att 
deltagandet är anonymt, att de fick avbryta deltagandet när de vill samt hur länge intervjun kan 
komma att ta. Transkriberingen skedde samma dag och av den som utförde intervjun (Eriksson-
Zetterqvist & Ahrne 2015, s. 49). Fem av våra sju intervjuer gjordes via videosamtal varav en gjordes 
via telefonintervju och en annan genom fysisk intervju. En av utmaningarna med att utföra 
videosamtal online är att det finns en möjlighet att informanten blir obekväm inför att bli filmad 
alternativt saknar en viss teknisk kompetens (Deakin & Wakefield, 2014, 605). I vårt fall kände en av 
informanterna sig inte bekväm med videosamtal och därför löste vi det genom en telefonintervju. 
Den fysiska intervjun gjordes av ren slump vid samma tillfälle som vi skulle boka intervjutid och 
informanten var tillgänglig att ses för intervju på Campus Norrköping, Linköpings universitet. 
Resterande fem intervjuer gjordes via videosamtal på gratisprogrammet Skype, programmet går att 
ladda ner på antingen din smarttelefon, surfplatta eller dator där du via internetuppkoppling kan 
utföra ljud och videosamtal över hela världen (Skype, 2018 hämtad 2018-05-13). Videosamtal öppnar 
upp möjligheten att nå informanter som befinner sig på olika geografiska platser. Eftersom vi i vår 
studie har haft begränsat med resurser ger videosamtal oss möjligheten att spara restid och pengar 
(Seitz 2016, s. 230). 

6.5 Transkribering, bearbetning och analysmetod 

När vi därefter analyserade vår data så använde vi oss av innehållsanalys. Innehållsanalys används för 
att se mönster i empirin. Detta gör man genom att kvantifiera, det vill säga räkna förekomsten av 
begrepp och företeelser i materialet. En innehållsanalys är ett systematiskt sätt att beskriva 
textinnehållet för att skapa en struktur genom koder och teman. Vi försökte hitta mönster i empirin 
vilket vi sedan analyserade i relation till vårt teoretiska ramverk. Innehållsanalys tyckte vi föll lämplig 
som analysmetod i vår studie eftersom vi använder oss av ett abduktivt förhållningssätt till vår studie. 
Vår utgångspunkt var att genom en induktiv ansats använda oss av en bred forskningsfråga, hur 
informanterna konstruerar målgruppen samt andra myndigheters attityder till målgruppen. Detta 
betyder att vi hade ett gediget material vilket är den största anledningen till att valet föll på 
innehållsanalys eftersom den bäst lämpar sig vid större transkriberat intervjumaterial (Bergström & 
Boréus 2012, ss. 50-51). Vårt stora material ledde det till att vi sorterade, reducerade och 
analyserade (Rennstam & Wästerfors 2015, ss. 220-221).  
 
Efter att vi utfört samtliga intervjuer och transkriberingar så började vi sortera. detta gjorde vi genom 
att läsa igenom transkriberingarna och kodade i olika färger som hörde ihop med rubrikerna 
“allmänt”, “Sveriges sexköpslag”, “arbetssätt/metoder” samt “målgruppen”. På så sätt fick vi fram 
det som var relevant för studien. Därefter gick vi igenom varje färg och förkortade dessa stycken till 
ord eller kortare meningar. Slutligen skrev vi upp dessa på en whiteboard för att få en överblick över 
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vad som tas upp i transkriberingarna. Detta kallas även att sortera sitt material, något som vi också 
stötte på var just kaosproblemet som blir av den oöverskådlighet och oordning som finns innan 
sorteringen är gjord (Rennstam & Wästerfors 2015, ss. 220-221). Vi fick flytta om lite punkter men till 
sist fick vi följande rubriker för vårt tema och dess kategorier: 
 

 
 
Därefter var nästa del att reducera vilket innebar att vi valde bort vissa delar i det insamlade 
materialet men samtidigt skapa en god representation av materialet. Detta betydde rent konkret att 
vi valde bort vissa delar i materialet för att skapa en struktur och öka möjligheterna att försöka skapa 
en innehållsrik analys (Rennstam & Wästerfors 2015, s. 228). Genom att reducera empirin löste vi 
representationsproblemet vilket är omöjligheten att visa allt (Rennstam & Wästerfors 2015, s. 220). 
Det sista begreppet som är argumentationen är något som har följt oss under hela analysprocessen. 
Vi har behövt argumentera både för oss själva samt för varandra och sedan försökt övertyga läsaren 
om detta kunskapsbidrag (Rennstam & Wästerfors 2015, s. 232).   

6.6 Förförståelse 

För att uppnå en god kvalité är det viktigt att beskriva vår förförståelse. Vi anser att vår studietid på 
socionomprogrammet har en inverkan på vår förförståelse i och med den grund vi fått i olika kurser 
gällande socialt arbete. Vi hade båda en bild av att målgruppen bestod främst av kvinnor sedan var 
det var för “typ” av kvinnor hade vi en delad mening om. En av oss hade en bild med etnicitet i fokus 
där den främsta orsaken var fattigdom medan den andra inte hade reflekterat kring 
människohandelsaspekten utan såg unga utsatta kvinnor som använde SASI för att främst dämpa sitt 
bekräftelsebehov. 
 
En av oss har även gjort socionomprogrammets verksamhetsförlagda utbildning vid en organisation i 
Indien som arbetar med flickor, kvinnor och transkvinnor inom bordell- och gatuprostitution. Detta 
har lett till en ökad kunskap för den komplexa verklighet målgruppen lever i utifrån lagstiftning, 
trafficking och den utsatthet och stigmatisering som görs av individer i prostitution i Indien. Därmed 
väckte detta ett intresse av fenomenet prostitution och därför valde vi att undersöka ämnet vidare. 

6.7 Etiska överväganden 

Varje intervju inleddes med att informera om samtyckeskravet, informationskravet, 
konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. Det krävs ett frivilligt samtycke av informanterna för 
deras medverkan. Det krävs även att informanten blir informerad om syftet, det frivilliga deltagandet 
samt att de när som helst får avbryta intervjun och sin medverkan. I videosamtal kan man även påstå 
att det är lättare att avbryta en intervju än i en fysisk eftersom man kan känna sig oförmögen och 
lämna om intervjuaren är i rummet (Deakin & Wakefield 2014, s. 610). 
 
Gällande konfidentialiteten så krävs det att vi håller informanternas personuppgifter anonyma och 
oåtkomliga för andra parter under processen och efter publicering av studien (Dalen 2015, ss. 25-27). 
Nyttjandekravet innebär i vårt fall att de personuppgifter vi samlat in för vår studie inte kommer att 
användas för åtgärder som direkt kan påverka den enskilde (Svensson & Ahrne 2015, s. 29). Gällande 
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konfidentialitetskravet och anonymitet så är det några saker som bör beaktas gällande informanterna 
vilket vi tolkar att vi har gjort genom att inte benämna namn, organisation eller ort. Vi fick även innan 
intervjun ett muntligt samtycke av informanterna samt att vi beskrev i introduktionsmailet att vi 
önskade att få spela in intervjun. Detta beskriver Deakin & Wakefield (2014, s. 610) är extra viktigt i 
videosamtal. I fysiska intervjuer kan man anta att informanten ser diktafonen vilket man inte kan 
göra i videosamtal.  

6.8 Metoddiskussion 

Att producera denna studie innebar en begränsad tidsram vilket resulterar i att vi inte hann skaffa oss 
en fördjupad kunskap i tidigare forskning samt teorianknytning. Vi saknar också tidigare erfarenheter 
av att skriva och analysera egenskapad empiri, detta kan ha lett till att vi i vår studie kan tänkas sakna 
en fullt utvecklad analys. 
De metodologiska problem som kan uppstå är studiens snöbollsurval som kan ha bidragit till en viss 
risk att de informanter som vi hänvisas till via första urvalet kan antas till viss del ha liknande 
uppfattningar gällande attityder eftersom de som vi hänvisas till kan ha en viss typ av samarbete eller 
relation sedan tidigare (Ahrne & Svensson 2015, s. 41). Eftersom vi inte är ute efter att generalisera 
resultatet utan endast vill ha informanternas unika subjektiva beskrivningar så har vi ändå valt att 
utföra urvalet på detta sätt. Det finns ett begränsat antal yrkesverksamma som arbetar med 
målgruppen som befinner sig i prostitution vilket innefattar att informanterna befinner sig i olika 
organisationer och orter i Sverige. Detta ger därmed inte en helt homogen grupp men är nödvändigt 
för att komma åt det vi ville undersöka.  
 
Vi hade föredragit att ha intervjuerna på plats men genom att vi hade begränsade resurser så har 
detta lett till att vi valde att främst utföra intervjuer via videosamtal, detta för att informanterna 
befinner sig på olika orter i Sverige. Vi har valt att använda videosamtal för att utföra våra intervjuer 
detta fast telefonintervjuer också har förmågan att underlätta att kommunicera över ett långt 
avstånd.  Videosamtal gav oss inte bara möjligheten att prata med informanten utan även se denne 
samt att informanten får möjlighet att se den som intervjuar också (Deakin & Wakefield 2014, s. 
606). Deakin & Wakefield (2014, s. 604) skriver i sin artikel att intervjuer via onlineplattformar kan 
producera data lika pålitliga och djupgående som fysiska intervjuer. De skriver också att majoriteten 
(56%) föredrog Skype-intervjuer framför fysisk intervju eftersom den ökar flexibiliteten och 
informanterna kan bestämma själva när på dygnet de vill utföra intervjun (Deakin & Wakefield 2014, 
ss. 607-608). Våra intervjuer utfördes dock bara på vanliga arbetstider men vi lämnade förslaget 
öppet till våra informanter att välja själva när de ville utföra intervjun. Att intervjuerna inte utfördes 
på plats kan göra att informanterna blir mer bekväma eftersom de själva befinner sig på en egen vald 
plats (Seitz 2016, s. 230). 
 
I videosamtal kan olika problem uppstå som exempelvis att samtalet bryts, att vissa delar i intervjun 
blir svåra att höra, svårigheter att läsa kroppsspråk och förlust av intimitet jämfört med fysisk intervju 
(Seitz 2016, s. 229). Att samtalet bryts leder till att flödet i intervjun får ett abrupt slut och det kan 
vara svårare att hitta tillbaka och fortsätta på det samtalsämnet man hade innan avbrottet (Seitz 
2016, s. 230). Vi valde att sitta i Linköpings universitets lokaler och majoriteten av våra informanter 
befann sig på deras kontor, detta ledde till att båda parter hade lämpliga lokaler och hade en relativt 
god uppkoppling under hela intervjutillfället för att minska risken för avbrott (Deakin & Wakefield 
2014, s. 609). En av våra intervjuer bröts under samtalet och detta berodde på att informantens 
batteri tog slut. Att samtalet bröts ledde till viss del till ett avslut i den frågan men informanten 
ringde upp direkt när hen hade anslutit laddaren och samtalet kunde fortsätta och flödet i intervjun 
kom snabbt tillbaka. Vi tror att om avbrottet hade pågått en längre stund än vad det gjorde kan det 
ha påverkat intervjun mer än det faktiskt gjorde vid detta tillfälle. 
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Att alla parter satt i ett lugnt rum utan distraherande ljud ledde även till att vi minskade risken att 
vissa segment i intervjun skulle bli ohörbara. Informanterna och den som intervjuade talade även 
tydligt för att minska risken för detta (Seitz 2016, s. 231). Innan vi utförde de riktiga intervjuerna 
utförde vi en provintervju för att höra så inspelningen av videosamtalet fungerade och att man 
tydligt hörde vad som sas under inspelningen för att underlätta transkriberingen. Vi utförde även 
provintervjun för att prova på frågorna för att se om missförstånd kunde ske samt för att skapa ett 
flyt i intervjun.  
 
I en fysisk intervju är det lättare att se kroppsspråket jämfört med ett videosamtal, detta kan i sin tur 
leda till en svårighet att läsa av den andra partens kroppsspråk. Detta gör det betydligt viktigare att 
lyssna på tonen i informantens röst samt att vara medveten om både informantens och sina egna 
ansiktsuttryck, detta för att förmedla förståelse (Seitz 2016, s. 232). Vid samtliga intervjuer närvarade 
vi båda där en av oss höll i intervjun medan den andra fungerade som en observerande funktion, 
detta var dels för att öka möjligheterna att vara observant på informantens känslor. Genom att vi 
båda närvarade under intervjuerna så gav detta också en minskad risk för tolkningsbias, det vill säga 
att resultatet snedvrids vid analysen. Det gav även en minskad risk för elitbias, det vill säga att man 
lägger stort fokus vid vissa informanter och att dessa får en nyckelroll (Svensson 2015, ss. 214-215). 
 
Den sista utmaningen med att utföra videosamtal är förlusten av intimitet, detta är dock 
personbaserat. Ett videosamtal kan innebära att vissa individer kan känna sig obekväma att prata om 
personliga angelägenheter via detta sätt medan andra kan känna sig säkrare och mer bekväma att 
uttrycka sina åsikter (Seitz 2016, s. 232). Videosamtal kan komma att ge mer reflekterande svar och 
kan vara ett användbart sätt för att fråga om känsliga frågor (Deakin & Wakefield 2014, s. 605). Som 
sagt finns det inget rätt och fel men Seitz (2016, s. 234) skriver att personliga ämnen kan vara mest 
lämpade för fysiska intervjuer. Vi ansåg att våra frågor endast intresserades av deras beskrivningar 
som professionella och inte berörde exempelvis livshistorier från deras privata liv vilket minimerade 
risken att vi skulle beröra personliga ämnen. Detta i sin tur gjorde att vi valde att utföra dessa via 
videosamtal. 

6.9 Trovärdighet och generaliserbarhet 

I studier och forskning är det viktigt att läsaren tror på det den läser, detta bör man eftersträva 
genom att skapa en trovärdighet till studien. För att göra har vi eftersträvat en transparens och skapa 
en genomskinlighet i forskningsprocessen. Detta har vi gjort genom att i vår studie försökt att så 
tydligt och konkret som möjligt berätta om processen av detta skrivande samt att vi redovisat vår 
förförståelse. Detta bidrar till att man kan diskutera och kritisera de val vi har gjort samt att det går 
att synliggöra brister och tvivel som uppkommit under tidens gång (Ahrne & Svensson 2015, ss. 24-
25). Risken för brister i tillförlitligheten hos oss som studenter finns eventuellt vid problematiken att 
försöka vara opartiska eftersom vi saknar tidigare erfarenhet av att utföra kvalitativa studier. Målet 
var att vi genom en tydlig korrekturläsning, att vara så neutralt öppna som möjligt och tydliga i hur vi 
har gått tillväga vid genomförandet av studien skapar en transparens. En annan sak man kan göra för 
att öka trovärdigheten är att under arbetets gång inkludera informanterna för att på så sätt 
återkoppla till fältet genom att låta informanterna ge deras synpunkter på materialet. Detta är dock 
inte något vi insåg att vi inte hann med på grund av att vi hade en tidsbrist. Däremot kommer vi att 
skicka ut vår färdiga studie till informanterna (Ahrne & Svensson 2015, s. 26).  
Trovärdigheten kan också hänga samman med studiens möjlighet att generalisera. Vi kommer dock 
inte i vår studie kunna påvisa någon generaliserbarhet eftersom vi i vår studie har varit intresserade 
av informanternas konstruktion av detta fenomen. Återkommande svar kom från informanterna och 
deras synsätt kan antas stämma in hos andra socialarbetare men studiens omfattning är relativt liten 
och vi väljer av försiktighetsskäl att inte anta detta. Vi har även haft i åtanke att man aldrig kan säga 
att vi med säkerhet kan generalisera eftersom ytterligare informanter kan komma med starkt 
avvikande svar mot de vi hittills fick fram (Ahrne & Svensson 2015, s. 27). 
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Vi har också försökt att ha goda kvaliteter i framställningen i sin helhet likt Larsson (2005) beskriver. 
Han tar upp perspektivmedvetenhet vilket vi har försökt att uppnå genom att beskriva den 
förförståelse vi besitter som kan vara relevant och kan ha påverkat vår studie. Vi har även 
presenterat forskningsläget för att ge läsaren en inblick i vad som tidigare har skrivits (Larsson 2005, 
s. 18). Vi har även försökt eftersträva en intern logik i studien som helhet och detta gör man genom 
att det finns en harmoni mellan forskningsfråga, datainsamlingsmetod och analysteknik (Larsson 
2005, s. 20).  
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7. Resultat och analys  

7.1 Kategori: Den homogena målgruppen  

Informanternas målgrupp 
Informanterna i denna studie möter på olika sätt målgruppen i sitt arbete. De möter cispersoner, 
HBTQ-personer, olika klasstillhörigheter, olika åldrar, varierad etnicitet och form av medborgarskap, 
olika former av psykisk ohälsa samt olika typer av funktionsvariationer. I sitt arbete möter de 
individen i prostitution genom att hen själv tar kontakt med dem alternativt vid samarbete med 
polisen. Vid samarbete med polisen möter informanterna målgruppen i samma stund som polisen 
går in under ett sexköp, polisen går iväg och pratar med sexköparen medan informantens uppgift är 
att prata med individen i prostitution och erbjuda hen stöd och hjälp. Ingen av informanterna arbetar 
med målgruppen under tvång utan det är alltid frivilligt att ta stöd och hjälp. Gällande typer av 
prostitution så möter informanterna målgruppen utifrån typerna gatuprostitution, nätprostitution, 
med hallick/via koppleri, dolda bordeller i lägenheter samt via eskortservice/eskortfirmor/callgirls på 
hotell eller i lägenhet. Informanterna nämnde inte att de möter sugarbabes i sitt arbete, däremot 
beskrev en av informanterna att denna grupp är väldigt svår att nå jämfört med resterande individer i 
prostitution eftersom denna typ av prostitution ofta är gömd bakom någon form av relation. Enligt 
informanten så uppfattar sugarbabes sällan att de är i en utsatt situation då de upplever att det är 
dem som satt reglerna för de ömsesidiga tjänsterna som detta innefattar (pengar, sex, 
restaurangbesök, resor, kläder etcetera).  

 

Offerskap 
Genom hur informanterna beskriver målgruppen gällande ordval så är ord som “hora”, 
“prostituerad” eller “sexarbetare” oacceptabla att säga. Individens identitet bygger inte på 
handlingen och därför ska det heller inte definiera personen, att vara i prostitution menar 
informanterna är varken en egenskap eller ett arbete. Genom att använda dessa ord så bidrar man 
till att stämpla individer och därmed uppfattar vi det som att orden även ej används för att undvika 
underordnad, att fortsätta använda dessa ord skulle upprätthålla denna över- och underordning som 
finns i samhället gällande stigmat av en “prostituerad hora”. De ordval som informanterna beskriver 
som oacceptabla används av informanterna för att de vill använda ord i relation till målgruppen som 
bibehåller målgruppens offerroll för att därmed ge dem en stärkt position för att bli berättigade 
hjälpinsatser. 

Ord som informanterna använder är istället “säljer sex”, “brottsoffer”, “människohandelsoffer”, 
“person som befinner sig i nöd”, “i prostitution”, “knulla för pengar”, “sexuellt utnyttjad mot 
ersättning”, “utsatta personer i prostitution”, “utsatta människor för människohandel/sexuell 
exploatering”, “personer som har erfarenhet av sex mot ersättning”, “personer som skadar sig 
genom/med sex”. Dessa ord belyser istället individen och dess position i denna utsatta situation 
vilket också ger en underordning av utsatthet gentemot sexköparen, socialarbetaren och andra 
professioner. Orden ändrar även bilden av individen till ett brottsoffer till skillnad från tidigare, det 
ger en bild av att skulden läggs hos personen som säljer istället för hos den som köper som är den 
som är den som begår ett brott och därmed en kriminell handling. Även fast man använder olika 
begrepp för att beskriva målgruppen redogör samtliga informanter att individerna i prostitution 
befinner sig i en utsatthet. Olika begrepp används för att beskriva denna utsatthet och för att dela 
upp den i olika grader från utsatta till enormt/extremt utsatta. Denna gradering tolkar vi utgår från 
hur många olika underordningar en person har, förklarat utifrån ett intersektionellt perspektiv. Vi kan 
se tendenser att till exempel en svensk kvinna i prostitution anses mindre utsatt än en kvinna från 
Nigeria som lever i prostitution eftersom hon befinner sig i ett annat land än hennes hemland och 
därmed saknar vissa rättigheter etcetera. En fördjupad analys angående graderingen finns vidare 
under rubriken “målgruppens anledningar till prostitution”.  
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I vår studie har vi funnit beskrivningar som kan förstås som att informanterna ser på individerna som 
befinner sig i prostitution som offer istället för aktiva aktörer. Informanterna benämner målgruppen 
som faktiska offer. Vi gör också tolkningen att informanternas beskrivningar kring hur dessa individer 
lever i en utsatthet kan jämföras med att individerna därmed är offer för sin förövare (sexköparen, 
hallicken, människohandlaren eller människosmugglaren) och därmed tolkas som offer. Följande citat 
beskriver detta ytterligare. 

Begreppet brottsoffer, det är inte bara ett begrepp utan det medger också att man kan erhålla 
hjälp från sociala myndigheter och sjukvård, blir man brottsoffer så får man en annan legal 
status så det där är ganska viktigt (Intervju 3) 

Det informanten beskriver ovan är att genom stämplingen som offer så får man en annan tillgång till 
rättigheter i samhället vilket kan ses som en positiv följd för att få hjälp vid sjukdom och liknande. 
Detta stämmer överens med socialkonstruktivismen med att hur man ser på ett fenomen leder till 
konsekvenser inom det sociala arbetet (Burr 2015, s. 5). Anledningen till att denna positionering görs 
kan i detta exempel förstås utifrån att man gör det för att man anser att det är individens bästa och 
att man därmed får ett erkännande från samhället. Detta beskriver även Tham (2001, s. 28), genom 
denna stämpling kan man ställa krav på sin omgivning att bli bemött med respekt och förståelse samt 
att det skapar rätten till särskilt stöd i olika former.  

Sjöblom (2012, s. 127) beskriver att beroende på hur man ser individerna, antingen som offer eller 
förövare, i sin tur lägger grunden till i vad personen sedan får för insatser. De som ser individerna 
som offer i första hand betonar vikten av hjälp och skydd vilket citatet ovan påvisar, individerna i 
prostitution behöver hjälp och genom denna stämpling kan de få det. En annan informant betonar 
även vikten av att individerna inom prostitution behöver hjälp och stöd. 

Vi möter inte en prostituerad utan vi möter en kvinna som befinner sig i nöd som behöver hjälp 
och stöd (Intervju 1) 

Utifrån citatet ovan uppfattar vi det som att informanten vill belysa att det inte spelar någon roll 
vilken anledning till utsattheten individen har utan att det viktigaste är att hjälp och stöd ges. 
Konstruktionen informanterna gör leder till vissa mönster av handlingar och utesluter andra (Burr 
2015, s. 5). Informanternas konstruktion leder till att man betonar hjälp och stöd medan Sjöblom 
beskriver att om man ser individerna i prostitution som förövare och som ansvariga för sina egna 
handlingar argumenterar istället för straff och korrigering (Sjöblom 2012, s. 127). Detta synsätt 
stämmer överens med allmänhetens attityder, de tycker att människor som har sex mot ersättning 
även ska ses skyldiga till brottet och inte som brottsoffer. Detta synsätt var det ingen av 
informanterna som delade (Kuosmanen 2008, s. 379; Kuosmanen 2011, s. 247).  

Dodillet (2009, s. 333) skriver i hennes avhandling ”Är sex arbete?: svensk och tysk 
prostitutionspolitik sedan 1970-talet” att offerrollen som tillskrivs individen kan anses kränkande och 
förutsätter att personen inte förstår sitt eget bästa. Östergren (2006) baserar sin bok på intervjuer 
med individer som befinner sig i prostitution där vissa tydligt talar om bilden att de inte är mer offer 
än sexköparen och det var deras fria vilja (Östergren 2006, ss. 176-177). En informant beskriver att 
det kan finnas individer i prostitution som anser att de trivs med att göra det de gör men att 
informanten personligen inte har träffat någon med denna åsikt ännu. En annan informant beskriver 
målgruppen som brottsoffer på följande sätt. 

De kanske inte upplever sig själva som brottsoffer för att de kommer från olika omständigheter 
[...] de tycker inledningsvis att man faktiskt förstör deras affärsverksamhet eller nånting, och 
det blir väldigt svårt, men graden av utsatthet, att göra de här grejerna på grund av fattigdom, 
på grund av att vara rekryterad av andra människor, på grund av att tvingas till en sån här 
hårdhet [...] för att kunna förstå den, på nått sätt, att kunna haja att bakom det där lagret av 
hårdhet som finns hos många av de här personerna så finns ju en utsatthet som jag inte i mitt, 
för mitt liv kan egentligen begripa (Intervju 3) 
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Utifrån citatet tolkar vi att informanten kan förstå att vissa inte upplever sig själva som offer men att 
man ändå måste se de som utsatta. När vi frågar om informanterna tror att målgruppen själva anser 
sig utsatta kom olika svar, vissa anser att de gör de medan andra anser att de inte gör de. Två av de 
som beskrev att de anser att målgruppen inte uppfattar sig som utsatta beskriver, som vi ser det, att 
individerna i prostitution ser sig själva som aktiva aktörer och att de nu själva har kontroll över deras 
liv. Följande citat beskriver detta ytterligare. 

En del tycker ju att de har makten, man har känt sig extremt maktlös tidigare, min kropp har 
används av andra personer. Andra människor har haft tillgång till den utan att jag har satt 
några regler, nu är det jag som sätter reglerna (Intervju 2) 

Citatet ovan tolkar vi bygger på informantens bild av vad vissa individer i prostitution kan ha varit 
utsatta för, att tidigare sexuella övergrepp kan bidra till ens situation i prostitutionen idag. 
Informanten syftar i detta fall till att individen hellre vill bestämma när nästa sexuella övergrepp sker 
än att vänta på att det kan ske igen utan samtycke. 

Informanterna beskriver dock att de inte har samma syn som individerna i prostitution gällande att 
individen har kontroll över sin situation. I exemplet tidigare anser informanterna att individerna i 
prostitution inte har kontrollen eftersom de fortfarande är i ett underläge genom att handlingen 
betalas. Skillnaden mellan vad informanterna tycker och vad de beskriver att individerna i 
prostitution tycker blir märkbart under flera beskrivningar, ett exempel är när de pratar om utsatthet 
och säkerhetstänk. 

De svarar att amen jag vet vart jag ska ringa, ja men du gjorde ju nyss upp en träff med, ja säg 
en polis då, du visste ju inte vem han va men ändå följde du med han i bilen, han såg ju 
civilklädd ut, och de svarar ja men jag hade kunnat hoppa ut genom dörren, aha okej så du 
hade hoppat ut genom dörren i full fart [...] jag uppfattar inte att de uppfattar det, de säger att 
de har säkerhetstänk och de säger att de vet vad de ska göra (Intervju 4) 

Beskrivningarna informanten gör av individen stämmer inte överens med deras beskrivning de gör av 
individens egna tänk. detta kan förstås utifrån socialkonstruktivismen då informanternas 
konstruktioner har skapats i relation till deras verklighet det vill säga andra professionella medan 
individen i prostitution kan ses inte tillhör samma verklighet och därmed utför en annan konstruktion 
(Burr 2015, s. 4).  

Detta tolkar vi även som en viss frustration hos informanterna, att man vill få dem att lämna 
prostitutionen och där individerna oftast inte vill ta emot hjälpen som erbjuds. Följande citat 
beskriver detta ytterligare. 

Ibland vill man säga kan du inte bara lyssna på mig nu så blir allt bra (Intervju 2) 

Utifrån citatet ovan så tolkar vi att informanten vill rädda individerna i prostitution från den utsatthet 
som dessa individer befinner sig i. Sättet som informanterna beskriver, att se individerna i 
målgruppen som offer och som några som behöver skyddas även fast de kanske inte alltid själva ser 
det är det fler forskare som påvisar (Gould 2001, s. 445 & Waltman 2011, s. 133). Informanterna 
beskriver att målgruppen ofta har svårt att ta hjälp och att man ofta måste motivera dessa till att ta 
hjälp. Följande citat beskriver en av informanternas syn på att hjälpa. 

 Jag skulle ju så gärna vilja hjälpa de, det är ju de jag känner att åh jag vill ta er härifrån och 
stoppa i er god mat och bädda ner er (Intervju 4) 

Utifrån citatet ovan tolkar vi att informanten menar att hen till och med kan tänka sig att ta hand om 
individerna i prostitution själv, att behovet är så pass stort att informanten själv kan ta över ansvaret 
för att hjälpa individen med sina grundläggande behov som mat och husrum. Benämningarna som 
offer och utnyttjad tyder även på att de inte ser målgruppen som aktörer i detta sammanhang utan 
som individer som behöver deras hjälp utifrån deras utsatthet. Informanterna konstruerar bilden av 
att målgruppen behöver tas hand om. Detta tolkar vi som att informanterna ser att målgruppen 
behöver räddas och att de ser det som en del av deras uppgift att rädda dem från deras livssituation.  
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7.2 Kategori: Attityder hos andra myndigheter 

Informanternas sätt att se individerna inom prostitution som en målgrupp i behov av hjälp och stöd 
är något som beskrivs delas av andra myndigheter. En myndighet som dock inte tillskriver samma 
behov hos målgruppen är främst socialtjänsten. Konstruktionen informanterna gör delas inte med 
socialtjänsten detta beror på enligt socialkonstruktivismen att professionella inom socialtjänsten har 
en annan version som är baserad på den sociala kontext som dessa tillhör (Burr 2015, s. 4). Den 
främsta anledningen till det tror informanterna grundar sig i okunskap och att individerna inom 
prostitution därmed inte vågar berätta och därför inte får den hjälp informanterna anser att de skulle 
behöva. Följande citat beskriver en av informanternas tolkning av mötet med myndigheter för 
målgruppen. 

Det kan vara så vid andra kontakter att man valt att inte berätta, eller man har berättat men 
bemötandet har varit så att man inte velat fortsätta på den vägen, kunskapsbristen är ju stor, 
man kan inte så mycket om prostitution eller sex mot ersättning, det finns mycket 
föreställningar och fördomar som man bär med sig från media (Intervju 6) 

Citatet ovan beskriver en stor kunskapsbrist samt fördomar hos andra myndigheter gällande 
prostitution och hur detta ska bemötas. Vidare beskriver även informanterna att socialtjänsten i 
vissa fall saknar en öppenhet i frågan kring sex mot ersättning och att man i vissa fall väljer att inte 
beröra dessa ämnen för man inte vet hur man ska hantera det och därmed inte inbjuder klienter 
att prata kring detta. En av informanterna beskriver i följande citat hur målgruppen tolkar mötet 
med andra myndigheter. 

Det är många som har vittnat om att de har sökt hjälp, de har vart hos kuratorer eller 
socialtjänsten eller så, men det är så, man vågar inte berätta det här men om någon vågar 
ställa frågor eller iallafall säger att jag vet att det här, så kan det va, jag vet att det kan va på 
det här sättet, då kanske de också vågar berätta, så man måste våga öppna upp för det som 
sagt (Intervju 5) 

Citatet ovan tolkar vi beskriver hur målgruppen inte får rätt bemötande hos andra myndigheter där 
rätt frågor aldrig ställs eller att ens prostitution på något sätt nämns. Vi tolkar att detta leder till att 
målgruppen inte tar upp sin problematik eller sin situation då informanten beskriver det som att de 
inte vågar nämna det själva. Att “rätt” frågor inte ställs kan bero på att den professionelle man får 
möta fokuserade på andra problem och var fokuserad på dessa typer av frågor istället för att höja de 
känsliga frågorna om att sälja sex. En anledning till varför frågan ej tas upp kan bero på bristen på 
medvetenhet om förekomsten av ungdomars praktik av att sälja sex (Svensson et. al. 2013, ss. 85-
87).  

Informanterna talar också om att bristen av kunskap om målgruppen och främst de insatser de kan få 
leder till att socialtjänsten försöker skjuta undan ansvaret. Följande citat beskriver detta ytterligare. 

Vissa socialtjänster vill inte samarbeta till exempel när det gällde EU-medborgare och deras 
barn där familjen hade körförbud på bilen och blev stoppade och ej får använda bilen, för vi har 
ju skrivit på Barnkonventionen och har ansvar över barnen men ändå säger socialsekreterarna 
att de måste höra med sin chef och chefen säger nej [...] Det är vistelsebegreppet, du har barn 
där, lös det. [...] Såna socialtjänster vill man inte ha att göra med (Intervju 1) 

Utifrån citatet ovan tolkar vi att informanten syftar till att andra myndigheter som socialtjänsten 
inte har samma kunskap och förståelse för individer som inte har svenskt medborgarskap. 
Informanterna beskriver även hur vissa professionella inom socialtjänsten upprätthåller 
föreställningar om målgruppen vilket beskrivs i citatet nedan. 



36 
 

Socialtjänsten är ganska fyrkantig [...] den här okunskapen och föreställningen av, aha hur 
mycket pengar har hon på kontot då, hon är inte berättigad till ekonomiskt bistånd, det här 
måste vi räkna av inkomsterna från prostitution, ah det kan bli jätteknepigt (Intervju 6) 

Citatet ovan beskriver socialtjänsten ytterligare och återger bilden av att okunskap och fördomar 
påverkar bemötandet med målgruppen negativt. Sammantaget så går det att i informanternas citat 
att urskilja att vissa individer inom socialtjänsten inte gör samma tolkning som informanterna 
gällande om individerna inom prostitution anses som offer och därmed behöver hjälp och insatser. 
Detta stämmer även överens med det Matthews skriver (2015, s. 85), det vill säga att målgruppen 
ofta inte anses vara verkliga offer av myndigheter. Informanternas beskrivningar av att individerna i 
prostitution inte får hjälp kan till viss del förstås utifrån en studie av Kuosmanen och Starke (2013, s. 
123) som visar att centraliseringen i olika myndigheter och tjänster gör det svårt att identifiera och 
arbeta med denna målgrupp. Individer i prostitution med komplexa sociala problem tenderar att 
hamna mellan stolarna vilket betyder att många inte får det stöd de behöver. Resultatet visar att 
socialt arbete under de senaste årtiondena har genomgått en ökad centralisering och specialisering 
vilket innebär att varje enskild organisation regleras av specifik lagstiftning, förordningar, 
kunskapsformer och normativa antagningar. Abel och Wahab (2017, s. 1391) skriver att 
socialarbetare borde prioritera relationsbygget framför behovet att anpassa sig utifrån lagar och 
riktlinjer. I relation till dessa två artiklar kan man enligt det socialkonstruktivistiska perspektivet förstå 
att professionella inom socialtjänsten konstruerar målgruppen som svår att hantera. Genom deras 
sociala kontext utformas de utifrån de lagar och riktlinjer som finns vilket i och med informanternas 
beskrivningar av prostitutionens komplexitet kan leda till att individerna i prostitution hamnar mellan 
stolarna. 

7.3 Målgruppens anledningar till prostitution 

Genom det socialkonstruktivistiska perspektiv kan vi förstå deras uppfattningar och beskrivningar av 
individerna som befinner sig i prostitution och i sin tur genom intersektionalitet skapa en ökad 
förståelse för deras tolkningar av maktstrukturer. 

7.3.1 Kön 

Enligt informanterna består målgruppen i majoritet av kvinnor och förövarna i princip uteslutande av 
män. Utifrån socialkonstruktivismen kan vi genom den strukturella könsmaktsordningen, kopplad till 
den tid vi lever i och vår historia, förstå att informanterna beskriver målgruppen i en utsatt och 
underordnad maktposition. Det är både män som begår brottet att köpa sex samt att det är män som 
är hallickar och människohandlare och står för koppleriet. Detta stämmer även överens med vad 
Krumrei-Mancuso (2016, s. 1843) skriver i sin studie att individer i prostitution befinner sig i en 
underordnad maktposition gentemot sexköparen. Informanterna beskriver målgruppen som utsatta 
på väldigt många olika sätt och för att ge en förståelse har vi samlat informanternas ordval av denna 
utsatthet: “väldigt våldsutsatta sexuellt”, “psykiskt- och fysiskt utsatta” (gällande fysiskt så är det 
bland annat övergrepp, misshandel, sexuella övergrepp, våldtäkt och gruppvåldtäkt), de har också 
ofta varit involverade och exponerade för kriminella sammanhang och bevittnat brott och en av 
informanterna uttrycker sig att allt hänger ihop och syftar på människo-, narkotika- och 
vapenhandel/smuggling. En av informanterna beskrev prostitutionen och människohandeln i Sverige 
med “vårt nutida slaveri”. Informanterna konstruerar individerna i prostitution och deras utsatthet i 
relation till normaliseringsprocesser. Att genom förtryckarens kontroll, objektifiering och våld mot 
dem så innebär detta också att det sexuella-, fysiska- och psykiska våldet tillslut normaliseras och 
därmed kan individer i prostitution sudda ut sina gränser för vad som är okej eller inte att bli utsatt 
för samt bidrar till att förminska hur dem själva ser på deras utsatthet.  

En typ av maktrelation gällande kön är informanternas beskrivning av att det kan börja som en 
romantisk relation mellan två parter. Ett exempel på detta är att en ung tjej träffar en man i 
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Rumänien som hon blir uppvaktad av och djupt förälskad i. Han kommer med förslaget att de ska åka 
till Europa för att arbeta för att tjäna mer pengar och få ett nytt liv och på så sätt komma ifrån 
fattigdomen. Dem åker till exempel till Sverige och när dem inte får arbete så kommer han med idéen 
att hon kan sälja sig för deras skull och på den vägen kan det gå. Pojkvännen blir sin flickväns hallick 
och hon gör detta för att vara till lags medan pojkvännen utnyttjar sin maktposition och flickvännens 
känslor för honom i förhållandet. Det är en underordnad maktposition för flickvännen genom att hon 
inte ser några andra alternativ än det han föreslår, och hon vill hjälpa sin partner och dem båda 
samtidigt som det egentligen handlar om ett utnyttjande av hennes kropp och där hon inte får en 
krona. Mannen är här överordnad kvinnan genom kontroll, objektifiering och/eller hot om/genom 
våld att börja och fortsätta att sälja sin kropp för “deras” skull. 

De sexuella, psykiska och fysiska våld som förövarna utsätter målgruppen för kan förklaras utifrån 
intersektionalitetens kategori kön och skulle därmed kunna, tillsammans med dessa 
normaliseringsprocesser, vara en förklaring till att männen som här är förövare får utlopp för sin 
överordnade maktposition utifrån de maktstrukturer som män besitter i samhället (Mattsson 2015, 
ss. 51-52).  

7.3.2 Etnicitet 

Enligt informanterna är en vanlig typ av utsatthet hos målgruppen ofta människohandel och sexuell 
exploatering, detta innefattar främst individer som ej har svenskt medborgarskap. Här rekryteras 
kvinnan av andra personer eller av organiserad brottslighet genom antingen en 
“affärsöverenskommelse” eller via tvång som människohandelsoffer. Gällande tvång så finns det 
synliga tvångsmedel som direkt fysiskt våld av olika slag men också osynliga tvångsmedel som att 
andra personer, eller ens familj eller släkt hotar individen, individens barn eller individens familj. I 
afrikanska länder, och främst Nigeria som har flest medborgare som är människohandelsoffer för 
sexuell exploatering i Sverige, så kan tvångsmedlen vara som tidigare nämnt alternativt genom seder 
som voodoo ritualer. Även här nämner informanterna att majoriteten av förövarna i princip 
uteslutande är män som hotar och ansvarar för detta. 

Informanterna delar upp målgruppen i tre kategorier utifrån medborgarskap: svenska medborgare, 
EU-medborgare samt icke EU-medborgare. Av EU-medborgare samt icke EU-medborgare så finns 
kategorierna att vara endast medborgare i sitt hemland, medborgare i sitt hemland och Sverige eller 
att vara medborgare i sitt hemland samt har någon typ av uppehållstillstånd i EU-land (ej Sverige). De 
nationaliteter som nämndes av informanterna gällande arbetet med målgruppen i Sverige var främst 
svenska, rumänska och nigerianska medborgare.  Andra länder som också nämndes var Ukraina, 
Ryssland, Bulgarien och Albanien. Latinamerika nämndes. Två målgrupper som togs upp utifrån 
etnicitet gällande utsatta grupper inom målgruppen är ensamkommande pojkar och transpersoner 
från Latinamerika. 

Utifrån socialkonstruktivismen och informanternas verklighetsuppfattning kan vi förstå att i dessa fall 
är underordningen främst beroende på medborgarskapet. Rättigheterna för dig som människa i 
Sverige blir olika beroende på om du är svensk medborgare, EU-medborgare eller icke EU-
medborgare. Det blir också ett underläge i maktposition gällande att kommunikationen försvåras 
genom samtal via tolk eller Google translate vilket inte kan jämföras med ett bemötande där båda 
parterna talar samma språk. En av informanterna beskrev sin syn på de mänskliga rättigheterna i 
Sverige i relation till arbetet med målgruppen. 

Sen finns det så mycket annat man vill ändra. Man vill ändra, vi kommer väldigt nära personer 
som inte har uppehållstillstånd och ser hur jävla illa det är med det och hur fruktansvärt, asså 
man kan diskutera det här med mänskliga rättigheter, vilka är de till för och här i Sverige tycker 
vi att vi följer det, men gör vi verkligen det för alla personer som befinner sig här? Där finns det 
jättemycket som man vill ändra på, ibland känns det som när vi träffar dem, att vi lägger 
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plåster på brutna ben. Jag vill ändra på väldigt mycket men vi får försöka så långt det går 
(Intervju 5) 

I citatet tolkar vi att informanten är frustrerad och besviken över hur arbetet med individerna utan 
uppehållstillstånd sköts i förhållande till de mänskliga rättigheterna. Att vara i en underordnad 
maktposition på grund av sitt medborgarskap och att detta avgör vad för hjälp du får är ett tydligt 
exempel under den intersektionella kategorin etnicitet. 

Informanterna såg även ett mönster där det funnits tidigare insatser för svenska medborgare, varav 
dessa insatser var kontakt med barn- och ungdomspsykiatrin, psykiatrin eller kontakt med 
socialtjänst. De icke svenska medborgarna har sällan haft tidigare insatser och uttrycks av flera av 
informanterna som individer med inga rättigheter trots att dem bör fångas upp av socialtjänst under 
vistelsebegreppet.  

En av informanterna använde orden “vårt nutida slaveri”, för att beskriva målgruppen och syftade 
främst mot människohandeln för sexuell exploatering som främst består av ej svenska medborgare 
från EU eller icke EU-länder.  

Informanterna beskriver även målgruppen som offer för människohandeln och sexuell exploatering. 
Att vara rekryterad av andra personer eller av organiserad brottslighet genom en 
affärsöverenskommelse eller via tvångsmedel som människohandelsoffer är också inom ramen för 
underordning i maktposition gällande etnicitet. Det kan vara så att man tackat ja till något som sedan 
visar sig vara något helt annat eller att man inte förstått vad man faktiskt gav sig in i. En av 
informanterna gav ett exempel på individer som vid deras möte inte ens visste att de var i Sverige, 
och om man kanske inte heller kan något annat språk än sitt modersmål så ger detta en underordnad 
position gällande att kommunicera och ta hjälp, man kanske heller inte vågar ta kontakt med svenska 
myndigheter eller tror att de inte kan hjälpa dem. 

Tillsammans ger informanternas beskrivningar av målgruppen konstruktionen av att det existerar en 
underordnad maktposition för en del av denna grupp utifrån kategorin etnicitet och 
underkategorierna språk, seder, nationalitet samt medborgarskap. 

7.3.3 Klass 

Gällande ekonomiska tillgångar så beskriver informanterna att vissa individer inom målgruppen 
befinner sig i extrem fattigdom och ekonomisk utsatthet, främst nämns människor som inte har 
svenskt medborgarskap, vilket kan kopplas till att individens ekonomiska tillgångar är obefintliga 
alternativt svaga. En annan typ av målgrupp är de individer som är i stort behov av någon annan form 
av ersättning. Det kan vara behovet av snabba pengar in för att finansiera sina skulder eller sitt 
missbruk (tobak, alkohol, narkotika, spelmissbruk) alternativt för att betala till kläder, mobil, 
studielån, bostad eller resor men också i utbyte mot mat, sovplats, tobak, alkohol, narkotika. Dessa 
individer kan klassas under både ekonomiska tillgångar och socialt kapital beroende på 
anledningarna till att finansiera dessa punkter. Till exempel så kan finansiering av kläder innebära att 
inte behöva frysa under vinterhalvåret, medan det också kan innebära socialt kapital att få en ökad 
status bland en grupp som kanske har dyra märkeskläder och där individen har varma kläder att gå i 
men vill ha en viss jacka som kostar väldigt mycket pengar för att få en ökad social status i gruppen. 

Det kan också vara så att individen uppfattar sin situation som en affärsöverenskommelse trots att 
avansen ligger på cirka 20%, resten går till den som bestämmer över individen som är i prostitution 
(pojkvän/hallick/människohandlare). Detta innebär i sig en underordnad maktposition, även om det 
används som en överenskommelse så får individen i prostitution inte ens hälften av de pengar som 
individen själv “tjänar in”. En av informanterna beskrev följande. 

Dem blir så traumatiserade och utsattheten för de kvinnorna som säljer sig på nätet som jag 
säger är den stora gruppen, dem gör det ju av fattigdom, extrem fattigdom dem kommer ifrån, 
och dem känner att dem inte har något val, ibland blir de lurade och ibland så vet de om att 



39 
 

dem ska sälja sex och de gör det hellre för 1500kr i halvtimmen än 20 spänn på Rumäniens 
gator, men det är ju fortfarande så att de blir traumatiserade och dem är extremt utsatta 
(Intervju 1) 

Citatet kan användas i relation till den globala ojämlikheten som märks gällande olika länders 
arbetsdelning och kostnadslägen. Billigare tjänster utförs oftare av människor i fattigdom som 
därmed ofta står utanför både landets arbetslagstiftning och trygghetssystem. Citatet beskriver 
kostnadsläget för samma tjänst i Rumänien kontra Sverige, där Sveriges kostnadsläge är mycket 
högre och därmed ett lockande alternativ (de los Reyes & Mulinari 2005, s. 56). 

Den relativa fattigdomen kan ses utifrån informanternas konstruktion av de svenska medborgarna 
som har som mål att uppnå ökad social status genom socialt kapital men kan också användas för att 
förstå kostnadsläget i Rumänien kontra Sverige 20 kr kanske inte är en låg summa i relation till den 
levnadsstandard som är aktuell för Rumäniens medborgare. Den absoluta fattigdomen kan främst ses 
utifrån informanternas konstruktion av målgruppen i Sverige som inte har svenskt medborgarskap 
(här är majoriteten utsatta för människohandel). Målgruppen utifrån absolut fattigdom har som mål 
att uppnå ekonomiska tillgångar för sin överlevnad. 

Det som blir relevant utifrån intersektionaliteten i relation till arbetet kring prostitution är att 
maktrelationen mellan individen i prostitution och socialarbetaren denne får möta inger en 
underordnad position för klienten utifrån klass (Mattsson 2015, s. 31). Den över- eller underordnade 
maktpositionen varierar beroende på situation och kan både vara reell eller föreställd (Mattsson 
2015, s. 78). Utifrån informanternas konstruktion gäller detta mötet mellan klienten och dem själva 
men också med andra parter som klienterna möter i relation till sin utsatthet, av informanterna 
nämnda är till exempel sexköparen, socialtjänsten, socialjouren, polisen, migrationsverket, 
skatteverket, åklagarmyndigheten, jämställdhetsmyndigheten, sociala myndigheter i EU-länder, 
psykiatrin, barn- och ungdomspsykiatrin, ungdomsmottagningar, vårdcentraler, 
mödravårdscentraler, gynekologer, Mikamottagningen, frivilligorganisationer och tolkar. 

Klass kan ses i relation till etnicitet där som tidigare nämnt människor som inte har svenskt 
medborgarskap är de individer i prostitution som enligt informanterna är mest utsatta utifrån 
ekonomiska tillgångar och fattigdom. Att individen i prostitution endast får cirka 20% av avansen och 
att resten går till förövaren kan vid dessa fall kopplas till kategorin kön och den maktposition som 
män har om det i detta fall skulle vara en man som är förövare och att individen i prostitution är 
kvinna. 

Tillsammans ger informanternas beskrivningar av målgruppen konstruktionen av att det existerar en 
underordnad maktposition för denna grupp utifrån kategorin klass och underkategorierna 
ekonomiska tillgångar och socialt kapital. Informanterna beskriver att vissa av individerna i 
prostitution ser prostitutionen som den enda utvägen för att kunna finansiera sitt uppehälle och 
anledningen kan variera. Det kan både bero på fattigdom i form av att få ihop mat och tak över 
huvudet men också i form av att vilja öka sin status genom materiella ting vilket i sig kan ses som 
klass också eftersom detta grundar sig i att passa in i en viss klasstillhörighet genom materiella 
tillgångar som grundar sig i ekonomiska förutsättningar.  

7.3.4 Sexualitet 

Att ha sex för pengar 
Denna punkt i sexualitetshearkin innebär att sex för pengar är underordnat att ha sex gratis 
(Mattsson 2015, s. 69). Att kategorisera grupper i samhället innebär att människor stereotypifieras. 
Informanterna använder inte ordval som till exempel “prostituerad” eller “sexarbetare”. Anledningen 
till att dessa ord inte används är för att individens handling inte ska definieras som en egenskap. 
Skulle informanterna använda dess ordval så skulle individen stämplas med egenskapen att sälja sex 
som ett eget ansvar och val och genom det skulle individens utsatthet suddas ut. Detta går att 
jämföra med att inte stereotypifiera individer som har ett missbruk eller lever ett kriminellt liv med 
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missbrukare eller kriminella. Genom att informanterna trycker på just ordvalen så kan detta påverka 
hjälpen som ges från andra instanser när informanterna ska länka individer i prostitution till annan 
myndighet eller organisation. Genom att kategorisera målgruppen som brottsoffer så kan detta 
hjälpa och stärka rätten till att få ett bättre bemötande, rätt resurser och beslut för att möta dessa 
individers behov av stöd eller vård. Här är målet ständigt att sudda ut målgruppens underordnade 
maktposition utifrån intersektionalitetens kategori sexualitet (Mattsson 2015, s. 42). 

Informanterna beskriver att vissa individer inom målgruppen befinner sig i extrem fattigdom och 
ekonomisk utsatthet, främst nämns människor som inte har svenskt medborgarskap, och där dessa 
individer befinner sig i prostitution på grund ut av ekonomiska skäl. Informanterna beskriver att 
målgruppen kan vara i behov av snabba pengar in för att finansiera sina skulder eller sitt missbruk 
(tobak, alkohol, narkotika, spelmissbruk) alternativt för att betala till kläder, mobil, studielån, bostad 
eller resor. Denna punkt gäller generellt hela målgruppen förutom de individer i prostitution som har 
sex mot ersättning som är annat än pengar, detta kan vara behovet av utbyte mot mat, sovplats, 
tobak, alkohol, narkotika och så vidare. Att ha sex för pengar beskrivs av en av informanterna med att 
man genom den överenskommelsen (den ersättning individen i prostitution får för den sexuella 
tjänst som görs för detta) betalar för ett samtycke. Att betala för ett samtycke innebär därmed att 
man köper bort själva samtycket. Vidare följer ett citat från en av informanterna som beskriver denna 
underordnade maktposition som målgruppen får genom att någon betalar dem för att ha sex mot 
ersättning. 

Men det blir ju fel så fort man byter tjänst när man tar betalt för då blir du i underläge, och det 
är ju det som är problemet, och det är ju det som inte alla förstår, att om jag köper en ny bil, 
om jag betalar 200 000 så är det ju klart att jag vill ha en ny bil, jag vill ha den bilen jag betalar 
för, betalar jag 2500 för din kropp då vill jag faktiskt göra vad jag vill med den under en 15, 30 
eller 40 min, och det har jag inte heller riktigt förstått men så är det verkligen (Intervju 4) 

Ovan jämför informanten prostitution med köp av varor där individer i prostitution ses som en 
betald vara eller tjänst som därmed ska innefatta det kunden önskar, att göra kunden nöjd. Vidare 
beskriver en annan informant nedan hur individer i prostitution går att ersätta de sexuella 
handlingar sexköparens partner inte vill utföra. 

Och många män svarar ju också att dem får göra sånt med de här tjejerna som dem inte får 
göra där hemma, för mig är det helt galet, man går till en rumänsk 20årig tjej, sätter på henne, 
på ett sätt som man inte får göra med frun, asså, så någonstans är det ju fel i vår hjärna 
(Intervju 7) 

Informanten betonade att det är fel i våra hjärnor och syftar till hur sexköparen tänker vid köp av 
sexuella tjänster där de utför handlingar på andra som ens partner inte vill. Detta beskrivs 
ytterligare i citatet nedan. 

Och det var en sexköpare som sa att ah men min flickvän ville inte göra det som jag har sett i 
porrfilm så då köpte jag det istället, och då sa jag men om din flickvän tyckte att det gjorde ont, 
tror du det gör mindre ont på den kvinnan du köper? Det hade han aldrig reflekterat över för 
hon får ju pengar o gör det ju frivilligt, man ba aa fast nej (Intervju 1) 

Informanten tar här även avstånd till sexköparen tankegång där det skulle vara okej att begå 
sexuella handlingar på en individ med betalt samtycke när ens partner inte vill göra det för att det 
gör ont. Vi tolkar att informanten vill belysa att genom det betalda samtycket så ser sexköparen 
inte konsekvenserna av hens handlingar för att individen i prostitution redan upplevs gett sitt 
samtycke. Det som informanten anser är problematiskt är att något som gör ont hos ens partner 
också kan göra ont på individen i prostitution men detta har sexköparen inte reflekterat över. 
Informanten i sista citatet menar att ingen vaknar på morgonen och vill detta, utan att det alltid 
finns en anledning till att en individ är i prostitution. Tillsammans beskriver dessa citat hur 
informanterna upplever den underordnade maktposition som målgruppen får genom att 
sexköparen betalar för något och att sexköparen därmed har en viss förväntan på vilka krav som 
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förväntas uppfyllas vid mötet. Utifrån informanternas beskrivningar av att samtycket köps bort så 
kan detta ses som ett styrkande till denna underordning hos målgruppen där sexköparen har en 
förväntad föreställning av vad som förväntas vid ett betalt möte. Utifrån deras beskrivning går 
samtycke till sex ej att köpas. 

Att vara yngre än sexköparen 
Denna punkt i sexualitetshearkin innebär att individer i samma ålder eller generation är överordnat 
att vara i olika åldrar (Mattsson 2015, s. 69). Informanternas konstruktion av målgruppen gjorde det 
tydligt att deras målgrupp, som har sex mot ersättning, är en relativt ung målgrupp. Informanterna 
beskriver målgruppen med en medelålder på 25 år, med en debutålder på oftast 12-14 år, och där 
målgruppen i prostitution innefattar unga individer under 18 år som nämns vid “unga tjejer, killar och 
transpersoner”, “ensamkommande pojkar” och “skolelever”. Informanterna beskriver att unga i 
prostitution kan sälja sex under en rast och att dessa individer både kan vara ensamma i skolan och 
utsatta för mobbning eller märks/syns ej i en skolklass alternativt vara högpresterande elever. Detta 
ger en bred bild av vilka unga individer i prostitution som kan vara i denna utsatta situation. 
Informanterna beskriver unga människor som är i prostitution som mer utsatta för att det blir en 
ökad utsatthet av att individen är yngre och i ett underläge på grund av sin ålder. Informanterna 
beskriver även att dem skulle vilja arbeta mycket mer med unga i prostitution, att det krävs ökad 
kunskap om ungas utsatthet och att det är ungas utsatthet som vi behöver fokusera på. Tillsammans 
med föregående rubrik “att ha sex för pengar” och gällande att samtycke ej kan köpas så beskrev 
även en av informanterna detta på följande sätt. 

Jag tycker att det finns i bara åldersskillnad på den som säljer och köper och bara där finns det 
en maktförhållande mer än andra situationer där någon är över 18 år där de också finns det 
här med makt och sånt men där blir det ännu tydligare när de är under 18 (Intervju 2) 

Utifrån informanternas citat tolkar vi att unga individer i prostitution konstrueras som ytterligare 
utsatta både på grund av situationen att handlingen innefattar ersättning men också att åldern 
innebär en utsatt maktposition gentemot sexköparen. Informanterna trycker på att de unga är de 
viktigaste att fokusera på, de är lättare att motivera och övertala till hjälp. Sammantaget utifrån 
informanternas beskrivningar så uppfattar vi det som att unga individer i prostitution är i en utsatt 
situation och i en underordnad maktposition på grund av sin ålder. 

Det som går att utläsa utifrån kategorin sexualitet är följande: att ha sex för pengar och att vara 
yngre än sexköparen innebär en dubbelt underordnad maktposition. Gällande sexköpare så beskriver 
informanterna dessa att vara i alla åldrar och en sexköpare kan vara yngre än individen i prostitution. 
Detta utesluter dock inte att sexköparen är överordnad individen i prostitution i det sexuella mötet 
eftersom det sker mot ersättning.  

HBTQ-personer 
Denna punkt i sexualitetshearkin innebär att heterosexuella cispersoner är överordnade HBTQ-
personer i samhället och därmed är underordnade på grund av den normativa föreställningen om att 
människor oftast är cispersoner (Mattsson 2015, s. 69). Informanterna beskriver att målgruppen 
innefattar HBTQ-personer och beskriver främst unga transpersoner under 18 år som särskilt utsatta. 
En av informanterna beskrev även att det finns en tendens att HBTQ-personer dejtar via internet för 
att våga möta en okänd person att utforska sin sexualitet med vilket självklart inte är något negativt i 
sig. Däremot så kan detta medföra risken att hen möter någon som har andra intentioner och att 
individen på den vägen direkt eller med tiden kan introduceras för prostitution. Informanten beskrev 
HBTQ-personer på följande sätt. 

HBTQ-personer är ju en riskgrupp och en del använder ju att sälja sig för att kolla av, är det 
verkligen så att jag är lagd åt något håll, och då gör man det som ett sätt att komma ut. Och 
också det här att man har en känsla av att jag är annorlunda eller sådär så det är ju en 
riskgrupp som alltid tas upp och som är en riskgrupp man behöver vara extra vaksam på 
(Intervju 1) 
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Utifrån citatet tolkar vi att informanten syftar till att HBTQ-personer i prostitution oftare har andra 
bakomliggande orsaker till att dem hamnade i prostitution där individens sexualitet är en tydlig 
koppling. Under intervjuerna togs även transpersoner upp i relation till etnicitet där kvinnor från 
Latinamerika flyr till andra länder som Sverige på grund av hot mot sin transsexualitet som 
transkvinnor. Det är också svårare för dem att skaffa ett arbete eftersom den diskriminering de 
möter utifrån sin transsexualitet. Informanterna beskriver att dem främst mött transsexuella kvinnor. 
Utifrån informanternas konstruktion av HBTQ-personer så tolkar vi att HBTQ-personer i prostitution 
är underordnade utifrån sexualitet och att detta medför en underordnad maktposition som individ i 
prostitution i Sverige. 

Tillsammans medför avsnittet HBTQ-personer flera underordningar parallellt gällande de två 
föregående punkterna under kategorin sexualitet (sex för pengar samt att vara yngre än sexköparen) 
men också kön, etnicitet och klass. HBTQ-personer inom prostitution går att koppla till kön eftersom 
att transkvinnor klassas som underordnade cismän i det normativa samhället. Även om en 
transkvinna ej är biologiskt sett kvinna, till exempel att individen ej är livmoderbärare eller ej upplevs 
ha de normativa fysiska attribut som en “kvinna” bör ha så tänker vi att transkvinnor blir dubbelt 
underordnade på grund av sin transsexualitet (HBTQ-person) samt sina fysiska attribut om dessa 
skulle kodas som kvinnliga i det normativa samhället. Genom att kodas som kvinna av samhället 
underordnas transkvinnor därmed utifrån kön trots sin transsexualitet, detta beroende på situation 
och sammanhang. Dessutom är HBTQ-personer underordnade cispersoner vilket gör att detta blir en 
underordning om andra kodar dig utifrån dina fysiska attribut som man eller transsexuell samt att du 
kan utsättas för förtryck genom att människor vet om din transsexualitet oavsett om du är kodad 
kvinna eller inte. Vi vill tillägga att detta är utifrån den normativa samhällsbilden och inte vår egna 
uppfattning. Sedan utsätts kvinnor från Latinamerika för förtryck gällande klass utifrån arbete vilket 
kopplas samman med dem som HBTQ-personer och därmed berör detta båda sexualitet och klass. 
Att sedan vara latinamerikan blir en underordning i sig när individen flyttar till ett annat land som till 
exempel Sverige där den normativa samhällsmedborgaren är vit samt att det skapar språkliga- och 
kulturella skillnader. Detta medför olika underordningar beroende på när i denna process vi utgår 
ifrån, för att förklara detta ytterligare kan vi ta ett exempel; som transsexuell kvinna i Latinamerika är 
du underordnad på grund av din sexualitet, ditt kön och din klass. När du sedan flyttar till Sverige för 
att arbeta så är du underordnad på grund av din sexualitet, ditt kön och din etnicitet men däremot 
inte din klass eftersom att du arbetar vilket innebär en ökad maktposition utifrån kategorin klass. 
Informanterna beskriver latinamerikanska transpersoner i målgruppen och därmed är även sexualitet 
utifrån att ha sex för pengar en ytterligare underordnad maktposition. Beroende på om individen har 
en hallick/människohandlare som tar inkomsten så kan individen enligt informanterna vara olika 
utsatt utifrån kategorin klass. Informanterna beskriver till exempel att individer i prostitution med en 
hallick får ut cirka 20 % av de pengar som tjänas ihop utifrån att sälja sex för pengar. 

Tillsammans ger informanternas beskrivningar av målgruppen konstruktionen av att det existerar en 
underordnad maktposition för denna grupp utifrån kategorin sexualitet och underkategorierna att ha 
sex för pengar, vara HBTQ-person och att vara yngre än sexköparen. 

7.3.5 Funktionalitet 

Psykisk ohälsa 
Informanterna beskrev att målgruppen överlag oftast har någon form av psykisk ohälsa eller psykiskt 
dåligt mående som till exempel att vara traumatiserad, ha ångestproblematik, 
självskadebeteende/SASI/använder sin kropp som ångestdämpande medel samt brist på 
bekräftelse/bekräftelsebehov och/eller låg självkänsla. Målgruppen som informanterna möter kan 
även ha en historik med suicidförsök eller suicidala tankar, missbruk för ångestdämpande av sin 
situation (alkohol/narkotika). Bland målgruppen möter de också individer med olika typer av 
diagnoser som lett till psykisk ohälsa som exempelvis depression, PTSD eller bipolaritet. Att dessa 
diagnoser är representerade hos målgruppen påvisar även Krumrei-Mancusos studie (2016, ss. 1843-



43 
 

1844). Genom dessa former av psykisk ohälsa och diagnoser så skapar detta en underordnad 
maktrelation i mötet med socialtjänst, sjukvård och sexköpare. Denna underordnade maktposition 
bidrar till individens mående och därmed motivationen att sluta sälja sex vilket i sin tur kan ses som 
att individen i prostitution är underordnad sin egen psykiska ohälsa. Följande citat beskriver en av 
informanternas bild av de svenska individerna i prostitution utifrån psykisk ohälsa. 

Och svenskar, unga, deras utsatthet börjar ju inte där om man säger så de börjar ju inte från 
kriminalitet utan börjar utifrån psykisk ohälsa eller brist på bekräftelse, att tidigare vara utsatt 
för sexuella övergrepp, eller våldtäkt (Intervju 2) 

Citatet belyser informantens bild av unga svenska individer i prostitution och deras bakomliggande 
orsaker till varför de kan ha börjat med prostitution. Informanten syftar till att anledningen till att 
individen är i prostitution och är svensk medborgare oftast grundas i psykisk ohälsa, brist på 
bekräftelse eller tidigare utsatthet av sexuella övergrepp etcetera. Detta påvisar även Fredlund et. al. 
(2007, s. 1) i sin studie. Informanten menar att detta skiljer sig jämfört med individer i prostitution i 
Sverige som inte har svenskt medborgarskap som oftare är offer för organiserad brottslighet som 
människohandel, människosmuggling och sexuell exploatering. 

Kognitiv funktionsnedsättning 
Informanterna beskrev att målgruppen även innefattar individer med kognitiv funktionsnedsättning. 
De beskriver att individen inte alltid förstår vad konsekvenserna kan bli av det man ger sig in i och där 
förövare utnyttjar detta till sin fördel, det vill säga sexköpare, hallickar eller människohandlare. Det 
beskrevs även fall där individen utnyttjas av sin partner i en “romantisk relation” där partnern sedan 
blir ens hallick. Målgruppen beskrivs som underordnad i maktrelationen med hallicken, sexköparen 
och/eller människohandlaren. Detta visar i sin tur hur informanterna konstruerar målgruppen med 
funktionsnedsättning som ett offer där de blivit lurade samt behöver räddas från prostitutionen med 
hjälp av de professionella. Följande citat beskriver ett av exemplen som informanterna beskrev. 

Det var en ung tjej som var kanske 21 år och hade någon typ av psykisk funktionsvariation [...] 
hon var sexuellt exploaterad och dessutom satt i tiggeri, och var gravid och jag fick övertala 
henne att hennes förövare inte var schyssta och verkligen vara väldigt tydlig med att nu måste 
du vara på det här skyddade boendet, det är absolut bäst för dig, de här personerna är snälla 
mot dig men det är faktiskt för att när det barnet kommer ut så används det som handelsvara 
och den här tjejen hon förstod inte riktigt, och jag sa till henne på skarpen, men jag kan inte 
säga att jag förbjuder dig, men jag kan säga att du ska vara här och vi ska ta hand om dig och 
allting ska bli bra, de som du tycker är snälla dem är i själva verket skitdumma, men hon drog 
(Intervju 3) 

Genom informantens beskrivning i detta citat så beskrivs individen i prostitution som att inte ha 
förmågan att förstå sitt eget bästa. Men också att individen i prostitution är i en underordnad 
maktposition utifrån sexköpare och människohandlare. 

Tillsammans ger informanternas beskrivningar av målgruppen konstruktionen av att det existerar en 
underordnad maktposition för denna grupp utifrån kategorin funktionalitet och underkategorierna 
psykisk ohälsa samt kognitiv funktionsnedsättning.  
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8. Diskussion 

8.1 Slutsatser  

Hur konstruerar socialarbetare individer i prostitution? 
Idén bakom socialt arbete är att vissa individer eller grupper som är socialt avvikande i samhället ska 
lokaliseras eftersom det sociala avvikande beteendet kräver åtgärder. Genom denna uppdelning så 
skapar detta en maktstruktur med över- och underordnad och ett “vi och de”-tänk (Fahlgren & 
Sawyer 2013 s. 97). I informanternas konstruktion är det tydligt att ha sex mot ersättning inte är det 
som är norm och eftersträvansvärt vilket i sin tur leder till att informanternas uppgift blir att hjälpa 
dessa individer ur prostitution. Genom detta upprätthåller informanterna det sociala arbetet med 
eftersträvan att minska det oönskade beteendet. Uppgiften att hjälpa individerna ur prostitution ses 
som central hos informanterna även fast individerna i prostitution beskrivs ha en annan synvinkel. 
Detta innebär att informanternas uppfattning, det vill säga institutionens synsätt, blir avgörande i hur 
man ska arbeta med samt hjälpa målgruppen ur prostitution. Målgruppen kan däremot enligt 
informanternas beskrivningar se sin situation i prostitution som en affärsöverenskommelse och att 
de därmed kanske inte vill ha den hjälp som informanterna erbjuder eftersom de ser sin situation 
som ett eget självständigt val. 
 
Enligt informanterna är målgruppen enormt utsatt och vi tolkar att informanternas konstruktion av 
målgruppen i prostitution i samhället bidrar till att visa på hur den underordnade maktpositionen 
bibehålls och fortgår. Detta gäller både samhällets normativa föreställningar om den ideala 
medborgaren samt hur lagstiftning och organisationer arbetar men även hur patriarkala strukturer 
skapar denna enorma utsatthet hos målgruppen. Med detta kan vi se hur dessa gruppers villkor 
skapas och förändras i relationen till varandra i en kontext av makt (Fahlgren & Sawyer 2013, s. 96). 
Informanternas egna roll skapas också genom informanternas konstruktion av målgruppen. 
Informanterna beskriver individen i prostitution som utsatta offer och sig själva som hjälpare. Detta 
leder i sin tur till att informanterna ser utsattheten hos målgruppen som samhällets ansvar och att 
genom hjälp och stöd ta dessa individer ur prostitution och därmed utsattheten. Den grundläggande 
visionen med informanternas arbete är att stötta och hjälpa dessa individer ur prostitution.  
 
Informanterna definierar målgruppen som varierad. Målgruppen beskrivs som relativt ung och med 
en psykisk ohälsa, kan ha olika former av medborgarskap och nationalitet, ha kognitiva 
funktionsnedsättningar, varierad klasstillhörighet samt både vara HBTQ- och cisperson. Denna 
målgrupp anses enligt informanterna som bred men den gemensamma nämnaren är att de alla är 
offer för utsatthet. Informanternas konstruktion är att målgruppen har en varierad bakgrund till 
anledningar till att vara i prostitution men att allas unika historier innefattar en utsatthet som gör 
dem till offer för sin situation idag. Vi tolkar informanternas konstruktion som att det är en svår 
målgrupp att nå genom denna bredd samt att dessa individer är svåra att fånga upp för hjälp och 
stöd. 
 
Sammantaget tolkar vi att informanterna konstruerar att individer i prostitution som ser sin situation 
som ett självständigt och frivilligt val påminner om dilemman i missbruksvården. Individer i missbruk 
som själva inte ser sitt missbruk som skadligt eller destruktivt tolkar vi kan ses som offer för sitt 
missbruk. Även om informanterna nämner att de inte mött någon som faktiskt mår bra av att vara i 
prostitution så nämner Östergren (2006, ss. 176-177) att individer i prostitution valt de själva. Vi 
anser dock att det ligger väldigt mycket bakom till varför en individ är i prostitution och att det 
svenska samhället utan specialiserad kompetens inte kan sätta sig in i denna problematik i samma 
utsträckning som informanterna. Detta innebär i sin tur att målgruppen stämplas som ansvariga över 
sin situation och dess risker då de av allmänheten ses som ett självständigt val att befinna sig i 
prostitution. 
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Informanterna har beskrivit att de möter individer i olika former av prostitution. De möter individer i 
gatuprostitution, nätprostitution, med hallick/i koppleri, dolda bordeller samt eskortservice/callgirls. 
Den grupp individer i prostitution som benämns sugarbabes är dock den enda formen som 
informanterna inte möter i sitt arbete då dessa individer är svåra att nå genom att prostitutionen 
göms bakom en relation. Vi tolkar att det är svårt att dra en gräns för när prostitution faktiskt är 
frivilligt. Målgruppen kan vara utsatta för människohandel och tvång, använda prostitution som 
självskada alternativt att de upplever att de gör det frivilligt, men var går gränsen för ett faktiskt 
självbestämmande? Många individer i prostitution har utsatts för sexuella övergrepp som barn eller 
unga. En av informanterna ifrågasatte vad som faktiskt är frivillighet. När går det över från att vara 
ett självskadligt beteende efter sexuella övergrepp till att bli ett eget självständigt val? Är det när 
man fyller 18 år? Informanten menade att en individ som utsatts för sexuella övergrepp kan utsätta 
sig själv för SASI senare i livet. Detta innebär därmed att de individer i prostitution som blivit utsatta 
för sexuella övergrepp som barn eller unga kan vara offer för att utsätta sig själva för återupprepade 
sexuella övergrepp. Skillnaden idag är att individen själv bestämmer när detta ska ske istället för att 
bli utsatt igen utan sitt samtycke. Detta kan uppfattas som självskada eftersom att individen i 
prostitution befinner sig i sin situation för att undvika att sexuella övergrepp ska ske igen. Genom 
normaliseringsprocessen som sker med tiden i prostitution så suddas gränserna ut för vad som är 
samtycke, sexuella övergrepp och våldtäkt. Så var går den självbestämmande gränsen?  
 
Hur beskriver socialarbetare andra myndigheters attityder av målgruppen? 
Utifrån ett socialkonstruktivistiskt perspektiv kan vi se att de flesta myndigheter som informanterna 
samverkar med beskriver individerna i prostitution på samma sätt, det vill säga som utsatta offer som 
behöver hjälp och stöd. Enligt informanterna tillskriver socialtjänsten målgruppen en annan stämpel 
vilket leder till att de inte ser samma behov av hjälp och stöd som informanterna ser. Detta tolkar 
informanterna beror på okunskap. Utifrån ett socialkonstruktivistiskt perspektiv kan vi förstå att 
informanternas och socialtjänstens olika verklighetsuppfattningar beror på att de tillhör olika sociala 
sammanhang genom sin yrkesroll och organisation. Eftersom våra versioner av kunskap bildas i 
interaktion med andra människor så innebär det att informanterna besitter mer specialiserad 
kunskap om prostitution och att de arbetar med och interagerar med andra parter med denna 
kunskap och därmed skapar de sin specialiserade kunskap om sin verklighet gällande prostitution. 
Professionella inom socialtjänsten interagerar med parter som inte besitter denna kunskap som 
informanterna har vilket innebär att professionella inom socialtjänsten skapar en annan verklighet. 
 
Vi tolkar att informanternas skildring av deras arbete kontra socialtjänstens grundar sig i att 
organisationerna har olika uppdrag och förutsättningar. Socialtjänsten träffar en bred målgrupp där 
medvetenheten främst ligger på de erkända grupperna inom sociala problem, det vill säga till 
exempel missbruk och fattigdom. Informanternas uppdrag är att se behovet av stöd och hjälp hos 
individerna i prostitution medan socialtjänsten är den beslutande parten av insatser för dessa 
individer. Detta innebär att socialtjänsten utgår från lagstiftning och riktlinjer vid beslut om insatser 
för målgruppen. Vi anser att målgruppens problematik är komplex och därmed inte passar in i de 
stereotypiska ramarna som finns hos socialtjänsten vilket kan vara en av anledningarna att 
informanterna beskriver att socialtjänsten missar eller avslår insatser till denna målgrupp. För att 
dessa individer inte ska falla utanför ramarna och därmed inte berättigas den hjälp och stöd de 
behöver så tolkar vi att det krävs ökad kunskap gällande prostitution inom socialtjänsten. 
 
Hur kan socialarbetares konstruktion av målgruppen förstås genom perspektivet intersektionalitet? 
Genom det intersektionella perspektivet kan vi skapa oss en ökad förståelse för informanternas 
konstruktion av individer inom prostitution. I analysen fann vi de intersektionella kategorierna kön, 
etnicitet, klass, sexualitet och funktionalitet i informanternas konstruktion. Utifrån kategorin kön 
fann vi i empirin kopplingar till ett flertal punkter: män är överordnade kvinnor utifrån mäns kontroll, 
förtryck, objektifiering och våld mot kvinnor. Gällande kategorin etnicitet fann vi kopplingar till 
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underordning utifrån språk, seder, nationalitet samt medborgarskap. Kategorin klass tolkade vi 
visade på en underordning utifrån ekonomiska tillgångar och socialt kapital. Informanternas 
beskrivningar påvisar att det inom målgruppen på olika sätt befinner sig individer som utifrån 
begreppet klass har en ekonomisk bottnad grund till sin utsatthet i prostitution. I kategorin sexualitet 
fann vi beskrivningar om de tre översta punkterna av sexualitetshiearkin, det vill säga underordning 
utifrån att ha sex för pengar, vara HBTQ-person och att vara yngre än sexköparen. Genom kategorin 
funktionalitet fann vi i empirin underordning utifrån kognitiv funktionsnedsättning samt psykisk 
ohälsa.  

Utifrån det intersektionella perspektivet kan vi se att psykisk ohälsa under kategorin funktionalitet, 
att ha sex för pengar under kategorin sexualitet samt kategorin kön är de två övergripande 
underordningarna gällande prostitution som informanterna konstruerar. Informanterna har inte mött 
någon som inte har någon form av psykisk ohälsa, målgruppen innefattar att ha sex för pengar samt 
att sexköpare i majoritet är män och individen i prostitution i majoritet är kvinnor vilket innebär 
underordning på flera sätt. Gällande kategorin sexualitet så är ålder och att vara HBTQ-person 
relevant, även kognitiva funktionsnedsättningar utifrån kategorin funktionalitet. Dessa beskrivs dock 
inte som dominerande underordningar jämfört med kön, etnicitet och klass.  

Gällande maktrelationen mellan informanterna och individerna i prostitution och hur deras 
förutsättningar påverkas finner vi utifrån de intersektionella kategorierna att informanterna lägger 
mest fokus på etnicitet (medborgarskap och vad detta ger för rättigheter) samt klass (absolut 
fattigdom). Samspelet mellan kategorierna etnicitet och klass blir tydligt av informanternas 
konstruktion där målgruppen som ej har svenskt medborgarskap beskrivs komma från extremt fattiga 
förhållanden. Enligt de los Reyes och Mulinari (2005, s. 114) är viktimisering centrala komponenter i 
den process som konstruerar personer med invandrarbakgrund som annorlunda. Detta kan vi även se 
i vårt material där individer med annat medborgarskap än svenskt anses som mer utsatta. Genom 
detta tillskrivs individer som inte har svenskt medborgarskap stämpeln av att vara offer för 
fattigdom, det vill säga ha en lägre klass, vara offer för starkare patriarkala strukturer, levt i korrupta 
länder samt att deras situation i prostitution oftast grundas i ett tvång genom hot. De olika 
intersektionella kategorierna är sammanflätade och leder till att de professionella ser det angeläget 
att hjälpa individerna som inte har svenskt medborgarskap ur denna extrema utsatthet. Vi tolkar att 
detta återspeglas här eftersom vi anser att samhällets normer menar att dessa individer har haft en 
tuffare bakgrund utifrån deras härkomst och troligen har normaliserat deras förhållningssätt till 
prostitution eftersom att de inte har haft samma förutsättningar i sitt hemland som svenska 
medborgare har i Sverige. Individerna som inte har ett svenskt medborgarskap anses även befinna sig 
i en absolut fattigdom, något som vi anser värderas som en större utsatthet än den relativa 
fattigdomen. 

Utifrån ett samhällsperspektiv ska alla människor enligt informanterna vara berättigade de mänskliga 
rättigheterna och bli tillgodosedda dessa utifrån vistelsebegreppet. Med vistelsebegreppet syftar 
informanterna till att den kommun individen befinner sig i är ansvarig för stöd och hjälp gällande 
individen i fråga. Enligt informanterna ses dock individer i prostitution som inte har svenskt 
medborgarskap som mindre eller obefintligt berättigade stöd och hjälp av kommunen man befinner 
sig i utifrån vistelsebegreppet eftersom individen saknar svenskt medborgarskap. Även om 
informanterna beskriver en vilja att ge samtliga inom målgruppen samma förutsättningar för stöd 
och hjälp så beskriver de en markant skillnad gällande till exempel samtalskontakt där individerna i 
prostitution som inte kan kommunicera genom det svenska språket använder tolk via telefonkontakt 
alternativt använder sig av den kostnadsfria översättningstjänsten Google Translate via smarttelefon, 
surfplatta eller dator. Detta tolkar vi visar en underordnad maktposition hos de individer som 
behöver kommunicera på annat sätt än via det svenska språket där tolk alternativt 
översättningstjänsten innebär en större risk för pauser och misstolkning i kommunikationen som gör 
att samtalet inte flyter på samma sätt som mellan två individer som kan uttrycka sig väl på samma 
språk utan problematik. 
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De individer som tillskrivs underordning utifrån kategorierna etnicitet och klass tillhör oftast någon 
form av människohandel och sexuell exploatering. Individer som är utsatta för människohandel och 
sexuell exploatering tolkar vi utifrån informanternas beskrivningar tillhöra den mest utsatta gruppen 
människor inom prostitutionen i Sverige genom att de befinner sig i denna utsatthet på grund av 
tvång och hot av andra människor, kommer från extremt fattiga förhållanden samt befinner sig i ett 
annat land med ett språk som de ej behärskar. 

Sammanfattning 
Informanterna beskriver individer i prostitution som en bred målgrupp gällande anledningar och 
bakgrund till sin nuvarande situation. Dock finns det två gemensamma nämnare i informanternas 
konstruktion av målgruppen, offerskap och utsatthet, detta blir tydligt under analysens gång. Att 
individerna inom denna målgrupp konstrueras som offer och utsatta innebär därmed även att de är i 
ett underordnat maktförhållande i relation till deras utsatthet. Utifrån informanternas beskrivning av 
målgruppen så tolkar vi också att samtliga kategorier påverkar och går in i varandra och bidrar till 
graden av den underordnade maktpositionen utifrån kontext och sammanhang. Att vi i olika 
kategorier upprepar informanternas citat och exempel har sin förklaring i att samma beskrivning kan 
ses utifrån olika synvinklar kopplat till våra fem kategorier kön, etnicitet, klass, sexualitet och 
funktionalitet inom intersektionalitet (Mattsson 2015, s. 97). Vår analys berör inte endast 
konstruktionen av maktförhållandena mellan individen i prostitution och sexköparen eller 
människohandlaren utan även maktförhållandena mellan individen i prostitution och socialarbetare. 
 Utifrån vår intersektionella analys så innebär vårt resultat att det sociala arbetet inte bara präglas av 
den enskilde socialarbetarens handlingar och tänkande utan att det även styrs och regleras av 
samhället och de organisationer de existerar inom (Mattsson 2015, s. 196). 

8.2 Kritisk reflektion 

Genom att använda oss av intersektionalitet kan vi förstå informanternas konstruktion av 
målgruppen i relation till de kulturella aspekter som samhället i stort innefattar. Att vi bara fått 
informanternas konstruktion gör att vi inte belyser målgruppens beskrivningar. Genom 
intersektionalitet som teori missar vi aspekten att förstå individerna i prostitutions egna 
handlingsutrymme och riskerar att de genom dessa underordningar ses som passiva av den tilldelade 
offerrollen. 

8.3 Studiens kunskapsbidrag 

Studien kan hjälpa oss genom att konstruktionen av målgruppen hos socialarbetare med 
huvuduppgift att arbeta med prostitution ger en ökad förståelse för hur arbetet kring denna 
målgrupp konstrueras och utförs. Med denna studie kan vi påvisa att professionellas sätt att 
konstruera målgruppen riktar ljuset mot den utsatthet som målgruppen lever i och att denna 
utsatthet kan förstås utifrån över- och underordnad kopplat till kategorierna inom intersektionalitet. 

8.4 Vidare forskning 

Ett viktigt förslag är att studera vad Sveriges sexköpslag har haft för funktion. Vissa menar att 
sexköpslagen skulle vara avskräckande men våra informanter beskrev det med att dess konsekvenser 
inte är det hos majoriteten av sexköparna. En majoritet av informanterna talade för ökat straff som 
sexköpare och syftade till att det i dagsläget endast leder till dagsböter trots att fängelsestraff finns 
på straffskalan. Sedan sexköpslagen lagstiftades 1999 så har ingen sexköpare blivit dömd till fängelse 
trots att detta straff finns på straffskalan. Vissa av informanterna menade därmed att 
konsekvenserna av brottet inte är avskräckande eftersom straffet dagsböter kan uppnå den summan 
det kan kosta för ett tillfälle att köpa sex, vilket därmed är en summa pengar som sexköparen oftast 
utan problem besitter och kan betala utan att detta påverkar denne ekonomiskt. 
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Ett annat förslag är att undersöka aspekter likt Sjöblom (2012) beskriver problematik hos ungdomar, 
det vill säga att undersöka ungdomsproblem och ungdomars problem. Vi vill föreslå att man utifrån 
detta istället använder sig av individer som befinner sig i prostitution och deras problem som andra 
samt de själva konstruerar. Likt hur hon beskriver om unga finns det i samband med prostitution flera 
andra kriminella handlingar som samhället måste ta avstånd från. Samtidigt måste vi lyssna på deras 
egna tolkningar för att dessa personer ska hitta vägen tillbaka till samhället. Det krävs ett 
helhetstänkande där målgruppen blir delaktiga (Sjöblom 2012, s. 127). Man skriver även om aspekten 
att skilja på ungdomsproblem och ungdomars problem. Innebörden av ungdomsproblem speglar hur 
vuxenvärlden tillskriver en annan grupp problem som nödvändigtvis inte behöver spegla hur 
ungdomar upplever sin situation. Begreppet ungdomars problem innebär stället att man är 
intresserad av hur ungdomar själva tolkar sin situation i sitt livssammanhang, att det är ungdomen 
själv som definierar vad som är problematiskt för dem i deras liv här och nu (Sjöblom 2012, s. 131). 
Samma kan ses utifrån prostitution men eftersom vi endast har intervjuat professionella får vi inte 
bilden av hur de som faktiskt befinner sig i prostitution själva ser sina problem. Dock kan vi se 
tendenser i vår empiri att de professionella kan se att de som befinner sig i prostitution inte själva har 
makten över situationen på grund av normaliseringsprocesser samtidigt som de beskriver att 
individerna själva kan berätta att dem nu via prostitutionen har makten över sin situation. 
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10. Bilagor 

10.1 Bilaga 1: Intervjuguide 

Vi skulle önska att få spela in intervjun för att underlätta intervjun och transkriberingen eftersom vi 
vill ge dig vårt fulla fokus. Inspelning och transkribering kommer självklart att raderas efter 
examination. Vi vill påminna om att ditt deltagande i studien kommer att vara anonymt samt att du 
får avbryta när du vill. Vi tänker att intervjun kommer att ta cirka en timme att genomföra. Vi 
kommer att ha öppna frågor kring tre teman, din professionella roll, din målgrupp och dina 
arbetssätt. 
 

1. Den professionelles roll 
1.1 Kan du berätta lite om dig själv? 
1.2 Vad har du för utbildning? 
1.3 Vad är din yrkestitel?  
1.4 Inom vilken typ av verksamhet arbetar du? 
1.5 Hur länge har du arbetat med målgruppen? 
1.6 Hur kommer det sig att du börja arbeta med det du gör? 

 
2. Målgruppen 
2.1 Vad använder ni för termer och hur pratar ni om denna målgrupp? Vilka ord används inte? 
2.2 Vad är din definition av prostitution? 
2.3 Hur skulle du beskriva målgruppen?  
2.4 Hur skulle du beskriva målgruppens utsatthet? 
2.5 Tolkar du det som att målgruppen anser sig vara utsatta? 
2.6 Vad ser du att målgruppen har för anledning till att sälja sexuella tjänster? 
2.7 Brukar målgruppen tidigare ha varit i kontakt med andra instanser? Hur/varifrån?   

 
3. Arbetssätt 
3.1 I vilket skede träffar du målgruppen i ditt arbete? 
3.2 Hur ser en vanlig dag ut på ditt arbete? 
3.3 Finns det något du skulle vilja förändra? 
3.4 Finns det något du vill bibehålla? 
3.5 Vilka insatser erbjuds av er? 
3.6 Verkar målgruppen nöjd med insatserna? 
3.7 Hur tror du målgruppen ser på din roll som professionell? 
3.8 Kan du beskriva hur ett möte med målgruppen ser ut? 
3.9 Hur samarbetet fungerar med målgruppen? 
3.10 Samarbetar ni med andra aktörer? 
3.11 Hur tycker du att samarbetet med andra aktörer fungerar? 
3.12 Vad är det svåraste i ditt arbete med målgruppen? 
3.13 Vad tycker du är det viktigaste i ditt arbete med målgruppen? 
3.14 Hur skulle du beskriva dina arbetssätt och metoder i arbetet med målgruppen? 
3.15 Hur ser du på den svenska lagstiftningen gällande köp av sexuella tjänster?  
3.16 Vad tror du lagen ger för fördelar i arbetet med målgruppen? 
3.17 Vad tror du lagen ger för nackdelar i arbetet med målgruppen? 
3.18 Vilka kompetenser behöver socionomer för att göra ett bra arbete på din arbetsplats tycker 

du? 
3.19 Vad är viktigt för oss som framtida socionomer att ta med oss om denna målgrupp? 
3.20 Är det något du vill tillägga som inte tagits upp under intervjun?  


