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Sammanfattning 
 

Syftet med denna studie är att undersöka hur socialtjänsten hanterar och bemöter prostitutionens 

omfattning bland kvinnor samt identifiera eventuella utvecklingsmöjligheter hos myndigheten. 

För att besvara vårt syfte har tre frågeställningar formulerats: 

  

1. Hur har prostitutionens förekomst förändrats över tid? 

2. Vilka insatser/vilket stöd erbjuder socialtjänsten kvinnor som lever i prostitution? 

3. Hur skulle arbetet kring prostitution inom socialtjänsten kunna utvecklas och förstärkas? 

  

Denna uppsats fokuserar på hur socialtjänsten möter kvinnor som befinner sig i prostitution. 

Studien har baserats på kvalitativa intervjuer med socialsekreterare, samordnare och en 

enhetschef i medelstora kommuner i Norrland. Intervjupersonerna i studien har kunnat förmedla 

en representativ och tydlig bild över hur det sociala arbetet med prostitution i norra Sverige ser 

ut. Resultatet visar att prostitutionen har bytt arena och förflyttats från gatan till internetannonser, 

vilket har lett till en dold men också en tydlig ökning av fenomenet. Något som framkommer av 

intervjuerna är att i de fall socialtjänsten kommer i kontakt med personer i prostitution, har 

personerna ofta även ett missbruk där prostitutionen finansierar droger/alkohol/spel. Det 

identifierades två olika synsätt på hur denna dubbel-problematik skulle bemötas: det ena synsättet 

betraktade prostitutionen som något sekundärt och som en effekt av missbruket medan det andra 

synsättet betraktade missbruket och prostitutionen som två lika stora delar av ett omfattande 

problem där behandling bör ske för båda problematikerna. Resultatet tydliggjorde även de 

insatser kommuner i Norrland kan erbjuda kvinnor i prostitution, där ett exempel på hjälpinsats 

visade sig vara socialtjänstens kvinnofridsmottagningar. Ytterligare ett resultat som framkom av 

studien är att intervjupersonerna identifierar ett behov av tydliga och utarbetade riktlinjer för att 

kommunerna ska kunna möta den ökade prostitutionen med givna arbetsmetoder och 

målsättningar. 
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1. Inledning 

I Sverige är det socialtjänsten, via kommunen, som har det yttersta ansvaret för att hjälpa 

personer som befinner sig i utsatta situationer (2 kap. 1 § SoL). Socialtjänstlagen ger dock inga 

tydliga direktiv kring vilka sociala insatser som kan erbjudas till människor som är eller har blivit 

utsatta för prostitution eller människohandel (Holmström, Siring & Kuosmanen, 2008). Den 

lagen som direkt berör prostitution är lagen om förbud att köpa sexuella tjänster (2011:517). 

Lagen trädde i kraft första januari 1999 och i och med införandet blev Sverige det första landet i 

världen att kriminalisera köp av sexuella tjänster (Regeringen, 2010). Regeringen slog fast att all 

form av prostitution utgör sexuell exploatering med ett förtydligande om att oavsett huruvida 

kvinnor samtycker eller inte så utgör det ett oskäligt utnyttjande (Holmström, Siring & 

Kuosmanen, 2008). I och med detta har olika åtgärder tagits av myndigheter. Socialstyrelsen har 

bland annat utarbetat utbildningsmaterial för att öka kunskapen och medvetenheten om 

prostitution i Sverige (Socialstyrelsen, 2016). Behovet av utbildning och kunskap hos 

professionella lyfts också fram som ett förbättringsområde under uppropet #intedinhora. Här 

efterlyses kompetensutveckling bland samtliga myndigheter som kommer i kontakt med 

målgruppen där socialtjänstens ansvar läggs på ett gott professionellt bemötande till alla personer 

som varit utsatta i prostitution (http://www.intedinhora.se).  

 

Enligt en kartläggning gjord av länsstyrelserna i Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och 

Jämtland har prostitutionen i länen ökat drastiskt från 2016 till 2017 (Länsstyrelsen, 2017). I och 

med kartläggningen utfördes bland annat intervjuer med yrkesverksamma personer som arbetar 

med att möta människor som befinner sig i prostitution. Utifrån dessa intervjuer framkommer det 

att det är av stor betydelse att så tidigt som möjligt ge kvinnor som är utsatta för prostitution det 

stöd de behöver. Yrkesverksamma personer inom området menar att liksom ärenden som gäller 

våld i nära relationer bör ärenden som rör prostitution prioriteras (Länsstyrelsen, 2017). I 

Stockholm, Göteborg och i Malmö finns det särskilda prostitutionsenheter som jobbar aktivt med 

målgruppen. I dessa enheter arbetar socialarbetare specifikt mot sexhandel och de erbjuder bland 

annat råd- och stödsamtal, behandling och hjälp med kontakten till andra 

myndigheter/samhällsresurser. Enheterna arbetar även uppsökande både på gatan och på internet 

(Holmström, Siring & Kuosmanen, 2008). På liknande sätt arbetar verksamheterna 

Mikamottagningen och KST, dit människor som lever i prostitution kan vända sig och utan 

kostnad få stöd och hjälp. Dessa verksamheter har också Stockholm, Göteborg och Malmö som 

utgångspunkt (https://www.nmtsverige.se). Prostitutionen i Norrland ökar men det existerar inte 

några grupper eller verksamheter som riktar fokus mot denna målgrupp. I vår studie vill vi därför 

lägga fokus på socialtjänsten och hur de arbetar och möter kvinnor i prostitution. Vi anser att 

socialtjänstens kompetens gällande prostitution blir särskilt viktigt i länen i Norrland, för om inte 

denna myndighet stödjer och hjälper dessa kvinnor - vem skall då göra det? 

 

 

  

http://www.intedinhora.se/
https://www.nmtsverige.se/
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1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna studie är att undersöka hur socialtjänsten hanterar och bemöter prostitutionens 

omfattning bland kvinnor samt identifiera eventuella utvecklingsmöjligheter hos myndigheten. 

För att besvara vårt syfte har tre frågeställningar formulerats: 

 

1. Hur har prostitutionens förekomst förändrats över tid?  

2. Vilka insatser/vilket stöd erbjuder socialtjänsten kvinnor som lever i prostitution? 

3. Hur skulle arbetet kring prostitution inom socialtjänsten kunna utvecklas och förstärkas? 

 

1.2 Avgränsningar 

Innan vi kunde börja samla in material till bakgrund och tidigare forskning blev det av vikt att 

göra en avgränsning. Även om prostitution existerar bland män, transpersoner och barn i Sverige 

är prostitution bland kvinnor ett aktuellt och uppmärksammat ämne. Valet av att basera studien 

på enbart kvinnor i prostitution grundar sig i att vi uppfattar målgruppen som sårbar och att 

fenomenet betraktas som en del av mäns exploatering av kvinnor. I och med uppropet 

#intedinhora formulerades krav på förändring hos Sveriges välfärdsaktörer, därför kändes det 

aktuellt att undersöka hur socialtjänsten möter kvinnor som befinner sig i prostitution. Den sista 

avgränsningen som har gjorts är att undersöka hur socialtjänsten i kommuner i Norrland bemöter 

prostitution, vilken blev aktuell då vi tog del av en rapport av Länsstyrelsen som visade på en 

ökning av prostitutionen och sexhandeln i Norrlandslänen. Rapporten framställer även 

utvecklingsområden inom socialtjänsten, något som gjorde att vi ville undersöka hur arbetet 

faktiskt ser ut i de två valda kommunerna, samt hur arbetet utvecklas och är på väg framåt.  
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2. Tidigare forskning 

Det råder framförallt två diskurser som dominerar debatten om sexhandel i Sverige. Den första är 

en radikalfeministisk diskurs där all sexhandel ses som uttryck för exploatering av kvinnor utifrån 

kvinnors strukturella underordning. En lagstiftning riktad mot sexköparen anses i detta perspektiv 

vara det mest verksamma för att motverka all form av sexhandel och främja jämställdhet. 

Argument om frivillighet när det gäller personer som säljer sex avfärdas därför då de anses sakna 

legitimitet utifrån den underordnade position som dessa anspråk görs. Denna diskurs präglar även 

politikens och myndigheters syn på fenomenet. Den andra diskursen är den liberala där en 

marknadslogik slår igenom i synen på både försäljning och köp av sexuella tjänster. Sexhandeln 

förstås då som en affärsuppgörelse mellan två likställda parter och ses som ett fält som borde 

regleras arbetsrättsligt i likhet med andra arbeten (Holmström, Siring & Kuosmanen, 2008).  

 

För att erbjuda en bred förståelse om fenomenet prostitution presenteras tidigare forskning om 

ämnet. För att klargöra vilka insatser som behövs för att motverka prostitution behövs kunskap 

om varför det sker, därför presenterar vi här forskning om varför prostitution sker och olika 

synsätt på lämpliga insatser. Det kommer redovisas olika synsätt på prostitution och vad 

exempelvis en legalisering skulle innebära för samhället och även för den enskilde. Då denna 

uppsats tar sin grund i den radikalfeministiska modellens syn på prostitution anser vi det viktigt 

att lyfta fram andra synsätt och teoretiska förklaringar till prostitution för att få en mer 

omfattande uppfattning om fenomenet.  

 

2.1 Internationell forskning om prostitution 

Det finns flera synsätt och olika modeller att granska prostitution genom. Vid en generalisering 

går det att dela upp dessa i två olika positioner: det ena menar att en kriminalisering är det som är 

mest gynnsamt för både samhället och för den enskilde och den andra grenen menar att en 

avkriminalisering är det mest gynnsamma för att prostituerade ska garanteras säkerhet på olika 

nivåer. För att lyfta de synsätt och modeller som skiljer sig från Sveriges, redovisas forskning 

som är gjord i andra länder där andra värderingar och förutsättningar präglar dessa samhällens 

konstruering och hantering av fenomenet. Även faktorer för att lyckas lämna prostitutionen 

redogörs för utifrån en studie gjord i USA. Där framställs tre faktorer som väsentliga: 

bekantskapskretsar, resurser och personlig utveckling.   

 

2.1.1 Fördelar med modeller där prostitution är avkriminaliserat 

Sagade och Forster (2018) menar att det råder olika synsätt och teorier som kvinnlig prostitution 

kan granskas genom. Prostitution eller sexarbete kan kategoriseras i fyra modeller: en modell 

som förbjuder och kriminaliserar alla aspekter av prostitution, en modell som endast 

kriminaliserar barnprostitution och att tvinga kvinnor in i prostitution, en modell där prostitution 

regleras av myndigheter och slutligen en ”pro-work”-modell som ser prostitution som ett yrke där 

man är anställd liksom vilket yrke som helst. Sagade och Forster (2018) redogör för hur Indiens 

nuvarande regelverk placeras i förbuds-/kriminaliseringsmodellen och argumenterar för att det 
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rättsliga svaret på prostitution som närmast överensstämmer med kvinnors mänskliga rättigheter, 

är partiell avkriminalisering kombinerat med en pro-work-modell. Författarna menar att det 

skulle medföra positiva konsekvenser om Indien införde en modell där prostitutionen är partiellt 

avkriminaliserad och kombinerad med en pro-work-modell: brottsligheten och korruptionen som 

omger sexhandeln skulle minska, folkhälsan skulle främjas och förbättras och landet skulle kunna 

erbjuda de prostituerade kvinnorna rättsliga och mänskliga rättigheter som internationella 

bestämmelser kräver.  

  

Kvinnorna som Sagade och Forster (2018) intervjuade hade i tidigare yrken arbetat med typisk 

inhemsk service alternativt byggnads- eller fabriksarbete. Dessa arbetserfarenheter upplevdes ofta 

som exploaterande och tvångsmässiga, det fanns förväntningar på sexuella utbyten för 

arbetsuppgifter och gav inte tillräckligt betalt för att möta deras och deras familjers behov. För 

vissa kvinnor innebar prostitutionen ett flexibelt och lönsamt arbete, till skillnad mot deras 

tidigare arbete. Det möjliggjorde också att kvinnor utan utbildning eller några specifika 

kunskaper kunde uppbära en inkomst. Sagade och Forster (2018) skriver också att genom 

prostitutionen skulle kvinnorna ha betydligt fler möjligheter till ekonomiskt oberoende, ett 

oberoende från manliga partners, möjligheten att försörja familjemedlemmar, möjlighet att 

förvärva materiella tillgångar (såsom ett hus eller ett lån), förmågan att ta kontroll över deras 

egna kroppar och att få ersättning för det sexuella arbete de redan förväntas utföra. 

  

2.1.2 Gemenskap, stöttning och förbättrad självkänsla - en väg ut ur prostitutionen 

Hickle (2016) har i en studie utfört intervjuer med kvinnor i USA som har tagit sig ur 

prostitutionen och undersökt vilka faktorer som gjorde detta möjligt. Samtliga kvinnor i studien 

beskrev vägen in i prostitution som ofrivillig, som något de försökte ta sig ur flera gånger innan 

de lyckades. För att lämna prostitutionen menade kvinnorna att det fanns tre viktiga faktorer som 

gjorde det lättare: bekantskapskretsar, resurser och personlig utveckling. Bekantskaper, stöttning 

av andra och känslan av gemenskap med kvinnor som också var i processen att lämna 

prostitutionen ansågs vara viktig för att lyckas. Flera av kvinnorna i studien bodde exempelvis på 

boenden med personal där de fick behandling och stöd från andra kvinnor i samma situation. 

Tillhörighet med barn, föräldrar, vänner och personal beskrevs också som viktigt för att känna 

mindre stigmatisering, isolering och skam. Den andra faktorn var resurser i form av nätverk, 

struktur och säkerhet/trygghet. Det sociala nätverket innefattade hjälp och stöttning från 

behandlingspersonal, polis, socialarbetare, vänner, sponsorer, familj och andra hjälpande 

professionella. När det sociala nätverket visade tilltro och stöttning skapades vilja och hopp om 

förändring. Nästan alla kvinnor i studien behövde få hjälp med en missbruksproblematik innan de 

kunde påbörja samtalsbehandling för de negativa effekter som prostitutionen bidragit till. 

Framgångsfaktorerna som lyftes av kvinnorna var 12-stegsprogram (både för missbruket och 

prostitutionen) och rådgivande tjänster. Dessa program skapade trygghet, en känsla av säkerhet 

samt en tillit och struktur i vardagen. Den sista faktorn som kvinnorna lyfte upp som 

betydelsefull var personlig utveckling där förbättrad självkänsla, skapande av en ny identitet och 

upplevelsen av nya känslor inkluderades. I arbetet med en förbättrad självbild menade kvinnorna 



 5 

att det var viktigt att känna och att få förtroende, acceptans, tillit och uppskattning av andra 

(Hickle, 2016).   

 

2.2 Nationell forskning om prostitution 

Under detta avsnitt kommer orsaker bakom och lyckade metoder för att lyckas lämna 

prostitutionen beskrivas. Här lyfts tidigare trauman som vanliga anledningar till att kvinnor 

hamnar i prostitution. Viktiga händelser såsom återtagandet av sina barns vårdnad identifierades 

som ögonöppnare och blev den avgörande faktorn till att bestämma sig för att lämna livet i 

prostitution. Det stigma och den negativa effekt som prostitution har på självkänslan är också 

något som nedan kommer lyftas.  

 

2.2.1 Fyra steg i att bryta sig fri från ett liv i prostitution 

Månsson och Hedin (1999) har genomfört en studie med kvinnor i Sverige som lämnat 

prostitutionen. Vägen in i prostitutionen berodde ofta på en lång kedja av tidigare erfarenheter av 

förstörande händelser. Detta i form av sexuella övergrepp, våldtäkt och trakasserier som 

resulterat i dålig känslomässig koppling till andra - vilket sedan resulterade i att kvinnorna i tidig 

ålder inte såg sitt eget värde. Kvinnorna beskrev att valet att lämna prostitutionen gjordes när de 

förstod hur ohållbart det livet var. De insåg att sexköparna psykiskt, fysiskt och sexuellt 

misshandlade dem så illa att det kunde bli deras död. Kvinnorna kände även att de behövde återta 

kontrollen över sin egen vilja. Några kvinnor höll även på att förlora vårdnaden om sina barn och 

i kampen om att få tillbaka dem började även kampen med att ta sig ur prostitutionen. Några 

kvinnor i studien valde att ta sig ur livet i prostitution till följa av positiva händelser i livet såsom 

barn, jobb, utbildning och kärlek. Som ett resultat av studien beskrivs fyra steg som kvinnorna 

gick igenom i processen att förändra sitt liv. I första steget uppstod krisliknande känslomässiga 

reaktioner med upplevelser av stark ångest, skam, ånger, låg självkänsla angränsande till självhat 

och förtryckta minnen som kom tillbaka. I det andra steget associerades skammen med känslan 

av att vara en ”hora”. Kvinnorna förde en kamp mot omgivningens attityder i form av 

stigmatisering, reaktioner och rykten, samt en kamp med sitt eget självförtroende. I det tredje 

steget kände kvinnorna att de hade lämnat det välbekanta livet där de identifierade sig som 

prostituerad till att känna sig främmande i en ny värld utan känsla av tillhörighet. Kvinnorna 

kände sig även osäkra på sin identitet och hade mycket känslor att hantera. I det fjärde steget 

jobbade kvinnorna med tankar kring sexualitet, förakt mot män, tankar om fysisk kontakt i 

framtiden, självbild, samt läkning av djupa känslomässiga sår.  

 

2.2.2 Upplevelser av socialsekreterares bemötande och syn på prostitution 

Enligt Danna (2011) var syftet med införandet av den svenska policymodellen att helt få bort 

gatuprostitutionen på Malmskillnadsgatan i Stockholm och att ansvaret för prostitutionens 

existens ska läggas på sexköparna. Införandet av kriminalisering av köp av sexuella tjänster har 

inspiration från radikalfeminismen och bygger även på det extrema stigmat som är kopplat till 

den svenska prostitutionen. Danna (2011) menar att personer som lever i prostitution behöver 

statens hjälp på grund av olika orsaker som har gjort att kvinnor lever i prostitution. Det kan 
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handla om missbruk, mentala sjukdomar, trauman från barndomen, ekonomiska problem, 

hemlöshet och så vidare. Hjälpen, menar Danna (2011), ska likna den som erbjuds våldsutsatta 

kvinnor. Ett resultat visar på att prostitutionsenheten fokuserar på orsaker till prostitutionen, som 

exempelvis sexuella övergrepp och trauman från barndomen. Vilket en intervjuperson anser kan 

göra att klienter inte får ett individuellt bemötande där socialarbetaren inte har en förutfattad 

mening. Ett annat resultat visar på att personer som inte vill ta sig ur prostitution känner sig 

ovälkomna på prostitutionsenheterna. Ett respektfullt bemötande är betydelsefullt för de kvinnor 

som söker hjälp på prostitutionsenheterna. En kvinna förklarade att en dörrklocka som ringer när 

någon kommer in i enhetens lokal skapar känslan av att när de väl har tagit steget in, så finns det 

inte någon återvändo. Danna (2011) menar att sättet som socialarbetare ser på prostituerade är 

avgörande för hur klienterna väljer att ta emot hjälp.  
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3. Bakgrund 

I bakgrunden redovisas relevant lagstiftning, information om hur prostitutionens utveckling har 

sett ut över tid, information om hur regering, landsting och myndigheter ser på och hanterar 

fenomenet. Ur olika rapporter och kartläggningar kommer det konkretiseras hur det sociala 

arbetets hjälp- och stödinsatser är utformade för kvinnor i prostitution. Detta kommer även att 

presenteras ur de utsatta kvinnornas perspektiv. Det kommer ges en bild av hur prostitutionens 

förekomst har förändrats över tid och hur detta hanteras av socialtjänsten och andra myndigheter i 

Sverige.  

   

3.1 Prostitutionens utveckling 

Under mitten av 1800-fram till början på 1900-talet var prostitutionen i Sverige kommunalt 

reglerad och kvinnorna kontrollerades genom att registreras som “offentliga kvinnor”. År 1918 

avskaffades detta system och kvinnorna kontrollerades istället med hjälp av 

lösdriverilagstiftningen. Under 1970-talet började prostitutionen uppmärksammas och det 

definierades som ett socialt problem. År 1977 gjordes den hittills mest omfattande kartläggningen 

av prostitutionen i Sverige och antalet kvinnor som uppskattades befinna sig i gatuprostitution 

uppgick till cirka 1300 stycken. I och med internet och mobiltelefoni har gatuarenan bytts ut till 

internetannonser, vilket gör det svårare för myndigheter att uppskatta prostitutionens omfattning 

då den till stor del är dold.  

 

3.1.1 Historisk tillbakablick av prostitutionen i Sverige 

Mellan 1847–1918 var prostitutionen kommunalt reglerad i Stockholm och i en del andra svenska 

städer. Denna reglering innebar att kvinnor skrevs in i register som ”offentliga kvinnor”. Som ett 

resultat av regleringen fick myndigheterna en uppfattning om omfattningen och förekomsten av 

prostitution, framförallt den synliga prostitutionen i de svenska storstäderna. Syftet med denna 

reglementering var att begränsa spridningen av könssjukdomar, samt att kontrollera kvinnor i 

prostitution genom att tvinga dem att följa vissa regler gällande uppträdande på allmänna platser, 

bostadsförhållanden och liknande. Detta system avskaffades år 1918 och efter det blev det 

svårare att överblicka situationen och kvinnorna kunde inte övervakas på samma sätt. Uppgifter 

som finns att ta del av från denna tid gäller inte antal inskrivna, utan berör antalet anhållanden, 

häktningar och annat som skedde i enlighet med lösdriverilagstiftningen. Efter 1951 sjönk antalet 

årliga ingripanden drastiskt då en skrivelse från inrikesdepartementet rekommenderade en mer 

begränsad tillämpning av lagen. Ur statistiken går det att utläsa att den av myndigheter kända 

prostitutionen var begränsad till Stockholm, Göteborg och Malmö. Under 1970-talet började 

prostitutionen i Sverige successivt att uppmärksammas och definieras som ett socialt problem och 

som en välfärdsfråga som angår alla. I samband med det ökade kunskapsintresset under 1970-

talet och början av 1980-talet genomfördes ett antal utredningar och forskningsstudier 

(Holmström, Siring & Kuosmanen, 2008). 
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3.1.2 Från gatuprostitution till internetannonser  

Den hittills mest omfattande kartläggningen av prostitutionen i Sverige gjordes år 1977. Detta år 

beräknades antalet kvinnor i gatuprostitution uppgå till cirka 1300, varav de flesta var verksamma 

i storstäderna Stockholm, Göteborg och Malmö. År 1993 uppgavs antalet till cirka 650 stycken 

kvinnor och då var även Norrköping inkluderat. År 2007 redovisade Socialstyrelsen att antalet 

kvinnor i gatuprostitution i storstäderna var cirka 300, där de flesta verkade i Stockholm. 

Gatuprostitution utgör endast en del av den totala prostitutionen, närmare bestämt motsvarar den 

öppna prostitutionen en tredjedel av all prostitution. I och med kriminaliseringen av köp av 

sexuella tjänster har internetkontakten ökat och gatuprostitutionen minskat, vilket har lett till att 

prostitutionen sker inomhus och bakom skärmar där köpare och säljare är svåra att identifiera, 

hjälpa och lagföra (Holmström, Siring & Kuosmanen, 2008). 

  

3.2 Lagstiftning 

För att få en bild av den svenska lagstiftningen och hur den förhåller sig till prostitution, 

människohandel och utsatthet i stort presenteras nedan olika relevanta lagrum. Den lag som 

direkt berör prostitution är sexköpslagen som vid dess uppkomst resulterade i att Sverige blev det 

första landet i världen som kriminaliserade sexköp. Även lagrummen som rör människohandel 

och koppleri redovisas för att klargöra skillnaderna mellan fenomenen. Socialtjänstlagens 

allmänna, men ändock relevanta, paragrafer lyfts också fram för att tydliggöra socialtjänstens 

ansvar för personer i olika former av utsatthet. Till sist ges en förklaring av den nya 

Samtyckeslagen, dess syfte och vilka effekter lagen önskas ge.  

 

3.2.1 Sexköpslagen 

Den första januari år 1999 trädde lagen om förbud om att köpa sexuella tjänster i kraft och 

Sverige blev då det första landet i världen att kriminalisera köp av sexuella tjänster. I och med att 

lagen om förbud att köpa sexuella tjänster trädde i kraft blev Sverige det första landet i världen att 

kriminalisera köp av sexuella tjänster. Genom förbudet skulle prostitutionen och dess 

skadeverkningar kunna bekämpas på ett mer effektivt sätt än vad som var möjligt med de tidigare 

åtgärderna. Inför införandet av lagen ansågs det, i ett jämställt samhälle, vara ovärdigt och 

oacceptabelt att män i Sverige skaffade sig tillfälliga sexuella förbindelser med kvinnor mot 

ersättning. Regeringen fastslog också att alla former av prostitution, oavsett om kvinnorna som 

säljer sex har samtyckt eller inte, utgör sexuell exploatering. Det ansågs också vara en viktig 

markör gentemot andra länder att visa Sveriges inställning till sexköp och prostitution. 

Kriminaliseringen skulle få en avskräckande effekt på sexköpare samt kunna minska intresset 

från grupper eller individer i utlandet att etablera en mer omfattande organiserad 

prostitutionsverksamhet i Sverige.  (Regeringen, 2010).  

  

I samband med sexualbrottsreformen år 2005 omarbetades den tidigare sexköpslagen och ersattes 

av en ny straffbestämmelse, köp av sexuell tjänst, i 6 kap. 11 § brottsbalken (2011:517). Den 

nuvarande lydelsen är: “Den som, i annat fall än som avses förut i detta kapitel, skaffar sig en 

tillgänglig sexuell förbindelse mot ersättning, döms för köp av sexuell tjänst till böter eller 
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fängelse i högst ett år. Vad som sägs i första stycket gäller även om ersättning har utlovats eller 

getts till någon annan.” (Regeringen, 2017).  

 

3.2.2 Människohandel 

Människohandel (som med andra ord kan benämnas som trafficking) är ett närliggande fenomen 

till prostitution. Det som skiljer dem åt är att människohandel kan jämföras med att tvinga någon 

att sälja sex för ersättning (prostitution), men att ersättningen vanligtvis tilldelas den tvingande 

parten (exempelvis en hallick eller människosmugglare). Människohandel för sexuella ändamål 

kriminaliserades i Sverige år 2002. År 2004 utvidgades lagen till att omfatta andra former av 

utnyttjande som inte var gränsöverskridande (Holmström, Siring & Kuosmanen, 2008). Enligt 4 

kap. 1 a § Brottsbalken (2010:371) beskrivs brottet människohandel på följande sätt: ”Den som, i 

annat fall än som avses i 1 §, 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 han eller hon ska exploateras för sexuella ändamål, 

avlägsnande av organ, krigstjänst, tvångsarbete eller annan verksamhet i en situation som 

innebär nödläge för den utsatte, döms för människohandel till fängelse i lägst två och högst tio 

år. Den som begår en gärning som avses i första stycket mot en person som inte har fyllt arton år 

döms för människohandel även om inte något sådant otillbörligt medel som anges där har 

använts. Är ett brott som avses i första eller andra stycket mindre grovt, döms till fängelse i högst 

fyra år.” (Länsstyrelsen, 2016).  

  

3.2.3 Koppleri  

Ytterligare ett lagrum som syftar till att motverka sex- och människohandel för sexuella ändamål 

är 6 kap 12 § Brottsbalken (2005:90) som behandlar brottet koppleri: “Den som främjar eller på 

ett otillbörligt sätt ekonomiskt utnyttjar att en person har tillfälliga sexuella förbindelser mot 

ersättning, döms för koppleri till fängelse i högst fyra år.” Om brottet är grovt döms 

gärningsmannen till fängelse i minst två år och högst åtta år. Koppleri räknas som ett brott mot 

staten, inte mot en person, vilket innebär att personen som sålt sex betraktas som vittne till brottet 

och inte som målsägande. Det gäller även sexköpslagen (Holmström, Siring & Kuosmanen, 

2008). 

   

3.2.4 Samtyckeslagen 

Den nya samtyckeslagen planeras att träda i kraft första juli 2018. Regeringen föreslog 

lagändringen med syftet att tydliggöra varje människas ovillkorliga rätt till personlig och sexuell 

integritet och sexuellt självbestämmande. Inför lagändringen föreslås bland annat att gränsen för 

en straffbar gärning ska dras vid om deltagandet i en sexuell aktivitet är frivillig eller inte. Nu ska 

det inte längre krävas att gärningsmannen ska ha använt sig av hot eller våld, eller ha utnyttjat 

offrets särskilt utsatta situation, för att dömas till exempelvis våldtäkt (Regeringen, 2017). 

https://lagen.nu/begrepp/Koppleri
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3.2.5 Socialtjänstlagen 

Socialtjänsten har det yttersta ansvaret för att hjälpa personer som befinner sig i en utsatt situation 

(2 kap. 1 § SoL). I Socialtjänstlagens portalparagraf står det att samhällets socialtjänst, på 

demokratins och den gemensamma ansvarighetens grund, ska främja människors ekonomiska och 

sociala trygghet, aktiva deltagande i samhällslivet och jämlikhet i levnadsvillkor. Socialtjänsten 

ska också respektera människors rätt till självbestämmande och integritet, vilket handlar om 

frivillighetsprincipen (1 kap. 1 § SoL). I 2 kap. 1 § står det att alla kommuner ansvarar för 

socialtjänsten inom sitt område och att de är skyldiga att ge enskilda det stöd och den hjälp som 

de behöver. Även 3 kap. 1 § är ett relevant och viktigt lagrum och handlar om socialtjänstens 

uppgifter att: göra sig väl förtrogen med levnadsförhållandena i kommunen, medverka i 

samhällsplaneringen och i samarbete med andra samhällsorgan, organisationer, föreningar och 

enskilda främja goda miljöer i kommunen samt informera om socialtjänsten i kommunen. 

Socialtjänsten ska även, genom uppsökande verksamhet och på annat sätt, främja 

förutsättningarna för goda levnadsförhållanden och de ska svara för omsorg och service, 

upplysningar, råd, stöd och vård, ekonomisk hjälp och annat bistånd till familjer och enskilda 

som behöver det. 

  

Ett annat lagrum i socialtjänstlagen (2001:453) som är relevant för denna studie är 3 kap. 4 § där 

det står att socialnämnden i den uppsökande verksamheten ska upplysa människor om 

socialtjänsten, samt erbjuda olika grupper och enskilda sin hjälp. Om det anses lämpligt ska 

nämnden även samverka med andra samhällsorgan, organisationer och föreningar. Ytterligare ett 

relevant lagrum från Socialtjänstlagen är 5 kap. 11 § där det framgår att en av socialnämndens 

uppgifter är att verka för att personer som har utsatts för brott ska få det stöd och den hjälp som 

de behöver, vilket även inkluderar anhörigstöd. Socialnämnden ska även särskilt hjälpa kvinnor 

som är eller har varit utsatta för våld eller andra övergrepp av en närstående. Kvinnorna ska även 

erbjudas det stöd och hjälp som kan vara nödvändigt för att kvinnorna ska kunna förändra sin 

situation. 

 

3.3 Myndigheters samlade arbete gällande prostitution 

Arbetet mot prostitution framställs som ett område som är i behov av 

kompetensutvecklingsinsatser (Länsstyrelsen, 2017). Regeringen formulerade år 2008 en 

handlingsplan där olika myndigheter förväntades ta ansvar för olika åtgärdsområden. 

Socialstyrelsen skulle exempelvis ansvara för att utforma utbildningsmaterial till verksamheter 

som kommer i kontakt med personer som befinner sig i prostitution (Regeringen, 2008). Ur 

Socialstyrelsens olika årliga rapporter finns begränsad information att ta del av gällande 

prostitution. Länsstyrelser har betydligt mer material att tillhandahålla och därför tillåts detta ta 

stor plats under denna rubrik. 
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3.3.1 Regeringens målsättning att förstärka myndigheters arbete mot prostitution 

Sedan år 1998 har regeringen haft ett uppdrag och ansvar för att kontinuerligt göra uppföljningar 

kring hur prostitutionen ser ut i Sverige och hur myndigheter arbetar kring denna problematik. 

Flera kartläggningar har gjorts under åren och dessa visar att prostitution är vanligast i 

Stockholm, Göteborg och Malmö. År 2008 utvecklade regeringen en handlingsplan mot 

prostitution och människohandel för sexuella ändamål på grund av att dessa områden utgjorde ett 

allvarligt hinder för jämställdhet i samhället. Handlingsplanen syftade till att utsatta skulle få 

kännedom om sina mänskliga rättigheter och innehöll redovisade åtgärder inom fem 

insatsområden: ökat skydd och stöd, stärkt förebyggande arbete, stärkt kvalitet och effektivitet i 

rättsväsendet, samt ökad samverkan och ökad kunskap. Inom dessa fem insatsområden utformade 

regeringen 36 åtgärdsområden. Åtgärderna handlade bland annat om arbetet att sprida kunskap, 

utveckla barnhus, kartlägga prostitutionens omfattning, öka samverkan, samordna insatser och så 

vidare. Dessa insatser genomfördes under 2008–2010 och myndigheter och organisationer fick i 

uppdrag av regeringen att implementera dessa åtgärder (Regeringen, 2008). Statens 

institutionsstyrelse fick i uppgift att skapa en försöksverksamhet för att bättre identifiera och 

erbjuda insatser till klienter som befann sig eller riskerade att befinna sig i prostitution. 

Socialstyrelsen fick i uppdrag att utforma utbildningsmaterial till verksamheter där kontakt med 

personer som befinner sig eller riskerar att befinna sig i prostitution kan förekomma (BRÅ, 2010, 

Regeringen, 2008). Brottsförebyggande rådet fick i uppdrag från regeringen att göra en 

uppföljning kring hur myndigheter implementerade de 36 åtgärderna. Utvärderingen visade bland 

annat att det förebyggande arbetet för att minska att unga dras in i sexhandel har förstärkts genom 

bland annat utbildning för lärare inom skolan i undervisning om sex och samlevnad. Även 

rättsväsendet och det polisiära arbetet har inom flera områden förbättrats, som exempelvis 

bemötande, antalet anmälningar och utökade resurser. Ett annat resultat är en stärkt nationell och 

internationell samverkan, samt en hel del ny kunskapsspridning som ett resultat av de 

kartläggningar som gjordes under uppdraget. De slutsatser som har gjorts i BRÅ:s rapport är 

bland annat att kunskapsspridning är viktig såsom regelbundna kartläggningar inom området, 

metodutveckling och prioriterade polisiära insatser (BRÅ, 2011). 

  

3.3.2 Socialstyrelsens inventering av arbetssätt och lägesrapporters redovisning av det utförda 

och framtida arbetet mot prostitution 

Institutet för utveckling av metoder i socialt arbete (IMS) vid Socialstyrelsen fick 2007 ett 

uppdrag av regeringen att inventera metoder och arbetssätt som används i bland annat 

socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens arbete med personer som befinner sig eller har 

befunnit sig i prostitution. Rapporten visar att det råder en rad olika arbetssätt i Sverige: 

prostitutionsenheterna har en psykosocial verksamhet med behandling och motiverande samtal, 

det finns samtalsgrupper och rådgivning som är tillgänglig via telefon och internet och det finns 

ett uppsökande arbete som har en central roll. Det finns också exempel på lågtröskelverksamheter 

som utgör en bas under dagtid för kvinnor i prostitution. Rapporten redovisar även att flertalet 

SiS-institutioner och öppenvårdsmottagningar i sina verksamheter möter kvinnor med erfarenhet 

av prostitution. Dessa verksamheter uppger sig arbeta med helheten där prostitution ofta är ett av 



 12 

många problematiska inslag, därför läggs fokus istället på övrig behandling som exempelvis 

missbruksbehandling. I länder där sexköp är legaliserat läggs ofta fokus på skadereducerande 

insatser som i vissa fall kombineras med arbetssätt som exempelvis syftar till att stärka 

målgruppens ställning och självkänsla, det vill säga empowerment (Socialstyrelsen, 2008).  

 

I en rapport från Socialstyrelsen (2016) framgår det att Sverige 2015 genomförde en satsning mot 

våld i nära relationer där utvecklingsmedel har fördelats mellan 246 kommuner. 

Utvecklingsmedlen fördelades på olika sätt och användes till bland annat utbildning, 

förebyggande arbete och samverkan. 12 kommuner använde utvecklingsmedel till att arbeta med 

insatser mot prostitution och människohandel för sexuella ändamål. De insatser som sattes in var 

bland annat enskilda samtalsstöd och information om verksamheter (Socialstyrelsen, 2016). I 

Individ- och familjeomsorgens lägesrapport samma år behandlas området sex mot ersättning 

under ett avsnitt under kapitlet om våld. I denna framgår det att det utbildningsmaterial 

Socialstyrelsen lanserade 2015 handlar om att ge stöd till barn, unga och vuxna som har 

erfarenhet av sex mot ersättning. Myndigheten har också producerat utbildningsmaterial för 

yrkesverksamma för att öka medvetenheten om sexuella riskfaktorer som barn, unga och vuxna 

kan befinna sig i. Dessa finns att ta del av på Socialstyrelsens hemsida (Socialstyrelsen, 2016). I 

lägesrapporterna för 2017 och 2018 framkommer ingen information om prostitution eller hur 

myndigheten förhåller sig till exempelvis kompetensutveckling.  

 

Då det av Länsstyrelsens kartläggning (2017) framkommer att yrkesverksamma anser att det bör 

råda liknande synsätt på prostitution som på våldsutsatthet, kommer en kort redogörelse av 

Individ- och familjeomsorgens lägesrapport 2018 ges. I denna står det att regeringen har beslutat 

om en tioårig nationell strategi för att bekämpa mäns våld mot kvinnor. Däri finns ett mål att öka 

användningen av standardiserade bedömningsmetoder i arbetet med våld i nära-relationer för att 

på så sätt identifiera våldsutsatthet. Det har skett en ökning i användandet och den största står 

bedömningsmetoderna FREDA för (Socialstyrelsen, 2018). Det finns tre utvecklade FREDA-

instrument och dessa kan användas i socialtjänstens och andra verksamheters arbete med att 

identifiera våld och bedöma behovet av stöd och skydd i samband med våldsutsatthet. Dessa tre 

bedömningsmetoder är: FREDA-kortfrågor som är ett kort formulär som ger socialarbetare stöd i 

att fråga om våld, FREDA-beskrivning som ger närmare beskrivning av våldets karaktär och 

omfattning som en person varit utsatt för samt FREDA-farlighetsbedömning som syftar att ge en 

bild av risken för fortsatt våld och dödligt våld (Socialstyrelsen, 2014).  

 

3.3.3 Kartläggning som redovisar förbättringsområden i arbetet mot prostitution i Norrlandslänen  

I en rapport utgiven år 2017 av länsstyrelserna i Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och 

Jämtland framställs resultat från en jämförande kartläggning gjord år 2016 och 2017 gällande 

öppna annonser och profiler som finns på internet. År 2016 visade undersökningen på att det 

fanns 59 upplagda annonser och år 2017 fanns det 509 annonser. Rapporten baseras på intervjuer 

med personer som arbetar med kvinnor som befinner sig i prostitution. Intervjupersonerna menar 

att precis som i ärenden där det handlar om våld i nära relationer, bör ärenden gällande 

https://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/19466/2014-6-15.pdf
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prostitution prioriteras. Detta skulle leda till att en snabb och noggrann hot- och riskbedömning 

kan göras över den situation som de prostituerade kvinnorna lever i, vilket skulle kunna leda till 

att kvinnorna kan erbjudas ett skyddat boende om det bedöms finnas en hotbild. 

Intervjupersonerna lyfter upp olika framgångsfaktorer som behöver utvecklas för att arbetet med 

prostitution inom de norrländska länen ska förbättras. Det ansågs viktigt att kvinnorna ska 

informeras om lagar, möjligheter till stöd och skydd. Vikten av att skapa ett gott samarbete 

mellan polis, socialtjänst och regionskoordinator under polisiära tillslag lyfts också upp som en 

framgångsfaktor i arbetet mot prostitution som länen behöver arbeta mer med. Ytterligare en 

satsning som rapporten synliggör är att skapa verksamheter som arbetar med stöd- och 

hjälpinsatser till både förövare och utsatta. En annan satsning som lyfts upp är att utveckla 

centrumbildningar för att dels ge stöd till utsatta och dels skapa ett kompetenscentrum för de som 

arbetar med kvinnor i prostitution. Det lyfts även upp om betydelsefullt att skapa samverkan 

mellan polis, psykiatri, sjukvård och kvinnojourer. En tydlighet och utveckling av riktlinjer 

behöver arbetas fram då det i rapporten framgår att vissa verksamheter helt saknar riktlinjer och 

handlingsplaner kring arbetet med prostitution. Personer som arbetar inom området prostitution 

menar att det finns en stor okunskap eftersom att samhället inte har kunskap om hur 

förekommande det är. Denna okunskap kan enligt de som arbetar inom området vara en 

anledning till att arbetet mot prostitution inte prioriteras (Länsstyrelsen, 2017).   

 

3.4 Socialt arbete mot prostitution 

Socialtjänsten i Stockholm, Göteborg och Malmö har tillsatt prostitutionsenheter som uteslutande 

arbetar mot prostitution: både uppsökande och behandlande. I dessa städer finns även 

Mikamottagningar som riktar sig till personer som prostituerar/har prostituerat sig och tills dess 

anhöriga samt KAST-verksamheter som har sexköpare som målgrupp. Det finns inga direkta 

motsvarigheter till dessa verksamheter, eller till prostiutionsenheterna, i Norrlands län. Det finns 

dock alternativ som exempelvis FREDA-mottagningen i Luleå och Boden och 

Kvinnofridsmottagningen i Umeå dit våldsutsatta personer kan vända sig för samtalsbehandling. 

Det finns också en utsedd regionskoordinator i region Nord som verkar i hela Norrland och som 

bland annat erbjuder kommuner och myndigheter vägledning i arbetet med personer som befinner 

sig i prostitution.   

 

3.4.1 Socialtjänstens prostitutionsenheter behandlande och uppsökande arbete 

I Sverige finns tre kommunala prostitutionsenheter i Stockholm, Göteborg och Malmö. Där 

arbetar socialarbetare specifikt mot sexhandel och gemensamt för enheterna är att de erbjuder 

råd- och stödsamtal, behandling, praktisk hjälp och förmedling till andra samhällsinstanser. 

Prostitutionsenheterna har även medicinska mottagningar. Enheten har ett uppsökande arbete på 

gatan och på internet. Arbetet på gatan syftar till att skapa kontakt med personer som prostituerar 

sig för att möjliggöra ett första samtal, under detta samtal ges information om vad enheten kan 

erbjuda. Det uppsökande arbetet på internet går ut på att enheten skickar ut enkla mejl med 

information till de personer som har annonser ute på internet om att de säljer sexuella tjänster 

(http://www.nejtillsexköp.nu). Det finns olika vägar för klienter att komma i kontakt med 
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prostitutionsenheterna: det kan exempelvis vara socialsekreterare, polis eller läkare/psykologer 

som uppmanar klienter till att ta kontakt eller så kan klienten själv hitta information om enheten 

på internet (Ibid).  

  

Som en del av prostitutionsenheterna finns KAST (köpare av sexuella tjänster) som riktar sig till 

personer som köper sexuella tjänster och vill sluta köpa sex. Gemensamt för de sexköpare som 

enheterna har träffat är att samtliga är män och kommer från välordnade förhållanden: de har en 

god ekonomi och välfungerande sociala nätverk. Majoriteten av de köpare som kontaktar KAST 

har köpt sexuella tjänster av kvinnor som de kommit i kontakt med på internet. Anledningen till 

att köparna söker hjälp hos KAST är ofta på grund av psykisk ohälsa (de har ofta ångest och 

känner skam över sexköpen), att någon anhörig har fått reda på att de köper sex eller att de efter 

ett polisförhör söker hjälp, (http://www.nejtillsexköp.nu). 

  

3.4.2 Verksamheter med prostituerade som målgrupp 

Mikamottagningen i Stockholm och Göteborg och Kompetenscentrum sexuella tjänster (KST) i 

Malmö är verksamheter dit personer över 18 år som har erfarenhet av sexuella tjänster mot 

betalning, har skadat sig med sex och/eller har varit utsatt för människohandel kan vända sig. De 

erbjuder också stöd för anhöriga som känner oro för någon i sin närhet. Verksamheterna erbjuder 

stöd och hjälp till människor som vill sluta sälja sex, bearbeta sina upplevelser eller som vill prata 

med någon om sin livssituation - oavsett om de vill sluta sälja sex eller inte. Verksamheten kan 

erbjuda samtal eller praktisk hjälp och stöd i kontakten med andra myndigheter. De arbetar också 

uppsökande i gatumiljöer eller andra arenor där prostitution äger rum. Mikamottagningen och 

KST erbjuder även företag och organisationer som kommer i kontakt med målgruppen 

utbildning/handledning i bemötande. De kan exempelvis fungera som en rådgivande konsult dit 

yrkespersoner som möter människor som säljer sex för ersättning kan vända sig. De kan också 

besöka arbetsplatser och föreläsa om prostitution och människohandel för sexuella ändamål 

(http://www.stockholm.se, http://www.goteborg.se, http://www.malmo.se). 

 

3.4.3 Insatser mot prostitution i region Nord 

Under 2016 tillsattes en regionskoordinator för att arbeta mot människohandel för sexuella 

ändamål och prostitution i region Nord, det vill säga i Västerbottens län, Norrbottens län, 

Västernorrlands län och Jämtlands län. En kartläggning kring hur omfattningen av prostitution 

och människohandel för sexuella ändamål ser ut gjordes och utbildningsinsatser, samt 

informationsinsatser implementerades. Regionskoordinatorn har haft en betydande roll och har 

använts som ett operativt hjälpmedel i ärenden där misstankar om människohandel har funnits, 

vilket har skapat en god samverkan mellan både myndigheter och länen (Socialstyrelsen, 2016). 

Regionskoordinatorn fungerar som ett stöd till Jämställdhetsmyndighetens nationella uppdrag 

gällande prostitution och människohandel. De arbetsuppgifter en regionskoordinator utför är 

bland annat; att bistå regionala myndigheter, som exempelvis socialtjänst och polis, med stöd vid 

människohandelsärenden och fungera som en regional aktör med spetskompetens i ämnet. 

Koordinatorn ska också synka det regionala arbetet mot prostitution och människohandel i det 

http://www.nejtillsexköp.nu/
http://www.stockholm.se/mikamottagningen
http://www.goteborg.se/
http://malmo.se/mikamalmo
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arbete som sker på nationell nivå genom regelbunden kontakt med den nationella samordnaren 

mot prostitution och människohandel hos Jämställdhetsmyndigheten. Den ansvarar även för att 

länka vidare människohandelsärenden i regionen till rätt instans (https://www.nmtsverige.se). För 

att möjliggöra samverkan i frågor om prostitution och människohandel samt planera 

kompetenshöjande insatser för verksamheter som jobbar inom området, är det även inrättat 

regionala samverkansgrupper i Västerbotten och Norrbotten. I dessa ingår det representanter från 

bland annat länsstyrelsen, polis, migrationsverk, åklagarmyndighet, kriminalvård och universitet. 

(http://www.nejtillsexköp.nu).   

 

En person som är eller har varit utsatt för våld i nära relation och är bosatt i Luleå eller Boden, 

kan vända sig till FREDA-mottagningen mot våld. Barn och unga som upplevt våld mellan 

närstående vuxna kan också vända sig hit för samtalsbehandling. Alternativ-mottagningen mot 

våld är, liksom FREDA-mottagningen, en del av Centrum mot våld och riktar sig till personer 

som utövar/utövat någon form av våld i nära relation. De vänder sig till personer över 18 år som 

har svårt att kontrollera sin ilska och/eller har utövat någon form av våld mot sin partner eller 

annan närstående vuxen (http://www.lulea.se). Motsvarigheten till FREDA-mottagningen i Umeå 

är Kvinnofridsmottagningen. Mottagningen riktar sig mot kvinnor över 18 år som lever/har levt i 

en relation där det förekommit exempelvis hot, kränkningar eller misshandel. 

(https://www.1177.se).  

 

3.5 Prostitution ur den enskildes perspektiv 

Rörelsen #metoo kom till Sverige under 2017 och flera yrkesgrupper delade sina upplevelser av 

sexuella trakasserier och övergrepp. Ur denna föddes uppropet #intedinhora där prostituerade 

kvinnor berättade om sina negativa erfarenheter. Deltagarna i uppropet formulerade även krav på 

förändring de anser är viktiga för att samhället och dess myndigheter ska kunna möta och hjälpa 

människor som befinner sig eller har befunnit sig i prostitution.  

 

3.5.1 Uppropet #intedinhora - prostituerades upplevelser och kraven de ställer på samhället 

Uppropet #intedinhora uppkom ur #metoo, som under hösten 2017 blev aktuellt i Sverige. I och 

med #metoo gick kvinnor från olika yrken samman och stod upp mot sexuella trakasserier och 

övergrepp i sina branscher. Med uppropet #intedinhora ville 141 personer, från en värld som få 

har inblick i, få sina röster hörda. De ville belysa de prostituerades utsatthet, öka medvetenheten 

hos allmänheten och förändra synen på prostitution som någonting självvalt. På uppropets 

hemsida (http://www.intedinhora.se) beskriver dessa personer att prostitution ofta benämns som 

världens äldsta yrke. De menar snarare att det borde beskrivas som ett av världens äldsta förtryck. 

Synen på att prostitution är ett yrke förminskar utsattheten hos personer i prostitution och 

normaliserar sexköp. Personerna under uppropet vill säga att det ofta inte är ett fritt val att sälja 

sex, även om många påstår det. För de allra flesta handlar det om brist på andra alternativ. För en 

del människor är prostitutionen en konsekvens av tidigare sexuella övergrepp och andra säljer sex 

för att finansiera ett missbruk alternativt hantera en problematisk ekonomisk situation. Många 

hamnar i prostitution redan som barn, enligt Allmänna barnhusets rapport 2015 uppskattas den 

https://www.nmtsverige.se/
about:blank
https://www.1177.se/Hitta-vard/Vasterbotten/Kontakt/Centrum-mot-vald/
http://www.intedinhora.se/
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genomsnittliga debutåldern 15 år (Ibid, http://www.allmännabarnhuset.se, 2015). Personerna 

vittnar också om att det i prostitution är väldigt vanligt med övergrepp och dessa ser olika ut. Det 

kan handla om köpare som vägrar betala, som tar av sig kondomen eller på andra sätt överstiger 

gränser. Det är också vanligt att personer i prostitution får genomlida grova våldtäkter och 

allvarlig misshandel.  

 

Det uttrycks även en misstro och besvikelse till myndigheter då dessa personer har vänt sig till 

exempelvis hälso- och sjukvården, socialtjänsten eller polisen för att få hjälp men istället blivit 

avfärdade. De anser att rättsväsendet inte prioriterar brotten och de upplever att de skuldbeläggs 

för övergreppen de blivit utsatta för. Personerna bakom uppropet anser att det inom psykiatrin 

saknas kompetens om prostitution och därför är hjälpen bristfällig. De berättar att det finns 

organisationer med rätt kompetens (som exempelvis Mikamottagningen), dock på väldigt få 

platser i Sverige, men att dessa har svårt att få sin verksamhet finansierad då arbetet mot 

prostitution inte prioriteras (http://www.intedinhora.se). Deltagare i uppropet har även delat med 

sig av sina berättelser för att synliggöra händelser och deras upplevelser av vad livet i prostitution 

kan innebära. Jepson Wigg (2015) menar att dela med sig av livsberättelser är ett sätt för den 

enskilde att begripa vad den har upplevt, men även för omgivningen att ta del av och försöka 

förstå och respektera. Syftet är därför inte att omgivningen att avgöra vad som är sant eller 

efterkonstruerat, utan det viktiga är att förstå aspekter av människors liv. Med detta sagt kommer 

ett axplock av berättelser kvinnor i uppropet delat med sig av att kunna läsas under bilaga 1.  

 

Under uppropet har dessa personer formulerat fyra krav på förändring från samhället. De skriver 

följande: “Det är dags att sluta blunda. Vi finns. Det här sker varje dag, i varje stad. Betalda 

övergrepp som har förödande konsekvenser för de som utsätts. Nu ställer vi krav på förändring”. 

De fyra kraven som ställs är kompetenshöjande insatser inom socialtjänsten, hälso- och 

sjukvården samt i rätts- och skolväsendet. Människor som blivit utsatta i prostitution eller 

människohandel ska hos dessa instanser kunna förvänta sig ett respektfullt och professionellt 

bemötande. Det andra kravet handlar om att personer i prostitution ska få ett ökat rättsskydd, 

böter ska tas bort ur straffskalan både för köp av sexuell tjänst och köp av sexuell handling av 

barn. Vuxna personer i prostitution ska få brottsofferstatus och det ska finnas tillgång till skydd- 

och stödinsatser från myndigheter utan att hänsyn tas till medborgarstatus eller medverkan i 

rättsprocess. Det tredje kravet innefattar förebyggande insatser: sexuella övergrepp, prostitution 

och sexköp ska inkluderas i skolans sexualundervisning och åtgärder ska vidtas för att minska 

den ekonomiska utsattheten (vilket kan göras genom höjd norm för ekonomiskt bistånd och 

tidigare möjligheter för skuldsanering). Det sista kravet är att det ska insättas kompetensbaserade 

stödprogram där det finns möjligheter till både praktisk hjälp och vård. Den praktiska hjälpen ska 

bestå av allt från kontakt med myndigheter till hjälp med boende och traumabearbetning ska 

erbjudas av vården (http://www.intedinhora.se).    

 

  

about:blank
http://www.intedinhora.se/
http://www.intedinhora.se/
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4.Teori och Begrepp 

  

4.1 Begrepp 

Prostitution 

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

ekonomisk) vilken utgör en förutsättning för den sexuella tjänsten” (SOU 1995:15). 

 

Människohandel  

Enligt en definition från Nationalencyklopedin definieras begreppet människohandel med att en 

person genom tvång, vilseledande eller annat otillbörligt medel låter sig transporteras till ett 

främmande land med syfte att utsätta de transporterade personerna för sexuella brott eller utnyttja 

dem för sexuella ändamål (Nationalencyklopedin, a).  

 

Köp av sexuella tjänster 

Begreppet definieras av Nationalencyklopedin som ett sexualbrott som innebär att en person mot 

ersättning betalar för en tillfällig sexuell tjänst (Nationalencyklopedin, b).  

 

Exploatering 

Enligt Marx så förknippas exploatering med våld: det kan handla om direkt våld i form av slaveri 

eller indirekt våld i form av tvång att underkasta sig en arbetsgivare eller någon man är beroende 

av för sin överlevnad. Det handlar i huvudsak om att en grupp exploateras (utsugs) av en annan, 

mer maktfull, grupp (Engdahl & Larsson, 2011). 

 

4.2 Teoretisk ram 

Utifrån de två huvudsakliga diskurserna/perspektiven (det liberala och det radikalfeministiska) 

som råder gällande prostitution har vi valt att utgå från en radikalfeministisk teori i denna studie. 

Argumentet bakom detta val grundar sig i den politiska förklaringen gällande fenomenet och 

diskussionen inför införandet av lagstiftningen om förbudet att köpa sexuella tjänster. Det går 

också att tyda att den radikalfeministiska teorin och synsättet genomsyrar det sociala arbetets 

förhållningssätt gällande prostitution. Det går inte heller att bortse från att när kvinnor under 

uppropet #intedinhora berättar om deras upplevelser och deras egen uppfattning om deras 

livssituation, anser de själva att de är en konsekvens av männens överordnad och makt över deras 

kroppar. Alla dessa faktorer leder till vårt val av teori. Med detta sagt, kommer även det liberala 

synsättet lyftas fram som en alternativ teori i att betrakta prostitution.  

 

4.2.1 Radikalfeministiskt perspektiv/teori  

Enligt den radikalfeministiska teorin beror det grundläggande förtrycket av kvinnor i vårt 

samhälle på föreställningar och konstruktioner av kön, där det kvinnliga könet betraktas som 

lägre stående. Begreppet patriarkat används för att beteckna den manliga dominansen och 

mannens maktposition som genomsyrar hela samhället. Radikalfeminister förnekar inte att det 
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finns biologiska skillnader mellan män och kvinnor men de ser dessa som en anledning bakom 

förtrycket, där kvinnans förmåga att föda barn alternativt mannens medfödda aggressivitet 

förklarar faktumet att mannen överordnas kvinnan. Radikalfeminismen menar att kvinnor 

underordnas kontinuerligt på grund av de kroppsliga olikheter som finns mellan könen. Mannens 

kontroll över kvinnans kropp och sexualitet ses som grunden för kvinnoförtrycket, därför ligger 

fokus i denna teori på frågor om kropp, sexualitet, makt och övergrepp. Den bristande 

jämlikheten mellan kvinnor och män utgör grunden för sociala orättvisor i det universella system 

där patriarkatet möjliggör männens dominans över kvinnorna. Radikalfeminismen har varit viktig 

för att driva frågor om kvinnans rätt till sin egen kropp rörande exempelvis rätt till 

preventivmedel och fri abort. De har också varit en drivande kraft i frågor gällande sexuella 

övergrepp och misshandel, det vill säga mäns våld mot kvinnor. Det slutgiltiga målet är, och 

kommer alltid att vara, att frigöra kvinnor (Mattsson, 2010).  

 

Männens dominans kan få flera olika konsekvenser, det leder bland annat till att kvinnor 

successivt exkluderas från maktpositioner (Mattsson, 2010). Engdahl och Larsson (2011) menar 

att grunden för patriarkala strukturer är att män och kvinnor inte är arbetskraft, utan endast 

könsvarelser och därför betraktas inte patriarkatet som en konsekvens, utan istället som en 

förutsättning, för kapitalismens existerande. Samhällets underordning av kvinnor är, som tidigare 

beskrivet, sammanlänkad med mäns makt över kvinnors kroppar och sexualitet. De 

heterosexuella äktenskaps- och sexualitetsformerna ses som den starkaste institutionaliseringen 

av mäns sexualiserade dominans, vilken möjliggör och tillgodoser männens begär framför 

kvinnornas (Engdahl & Larsson, 2011). Beegan och Morgan (2017) argumenterar för i sin artikel 

om feministiska teorier kopplat till prostitution, att ur ett radikalfeministiskt perspektiv betraktas 

sexköp av kvinnor i prostitution som ett av det allvarligaste förtrycket som manlig överordnad 

kan resultera i. Det ses också som fundamentet av sexuell exploatering. Exploatering av kvinnor, 

menar radikalfeminismen, tydliggörs också särskilt inom porrindustrin och, såklart, av mäns 

sexuella våld mot kvinnor (Beegan & Morgan, 2017). 

 

4.2.2 Liberala perspektivet/teorin 

Som nämnt råder det i Sverige framförallt två diskurser som dominerar debatten om sexhandel i 

Sverige. Den ena av dessa diskurser är den liberala där en marknadslogik slår igenom i synen på 

både försäljning och köp av sexuella tjänster. Sexhandeln förstås då som en affärsuppgörelse 

mellan två likställda parter, vilken borde ha en arbetsrättslig reglering. De rådande liberala 

perspektiven skiljer sig lite beroende på vilka länder de är tillämpade/önskas tillämpas i. Vi har 

tagit del av en artikel som argumenterar för ett liberalt synsätt/perspektiv i Indien som kommer 

lyftas för att tydliggöra innebörden av ett sådant. Enligt artikeln, som redovisas under Tidigare 

forskning, av Sagade och Forster (2018) skulle en “pro-work”-modell där prostitution är partiellt 

avkriminaliserad gynna kvinnors rättigheter och jämställdheten i Indien. Med partiell 

avkriminalisering menas att det endast ska finnas förbud gentemot barnprostitution och det ska 

vara olagligt att tvinga kvinnor in i prostitution. Förutom att gynna kvinnors ställning i samhället 

menar Sagade och Forster (2018) att brottsligheten och korruptionen som omger sexhandeln i 
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landet skulle minska och folkhälsan skulle förbättras och främjas. Kvinnorna skulle även ha 

betydligt fler möjligheter till ekonomiskt oberoende, inte vara beroende av manliga partners, de 

skulle ha möjligheten att försörja familjemedlemmar, ha möjlighet att köpa ett hus/andra 

materiella tillgångar och de skulle ha kontroll över deras egna kroppar, samt få ersättning för det 

sexuella arbetet (som arbetsgivare på exempelvis fabriker redan förväntar sig att de ska utföra).  
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5. Metod och metodologisk diskussion 
Vår studie har till störst del bestått av kvalitativa intervjuer men svar via mail har också insamlats 

i framställandet av resultatet, detta för att hantera det bortfall som annars skulle ha skett. 

Personerna som intervjuats arbetar på, eller samverkar med, socialtjänsten i kommuner i Norrland 

och dessa har tillsammans kunnat bidra med en tydlig bild av hur arbetet mot prostitution ser ut 

och kan förstärkas.  

 

5.1.1 Förförståelse 

I valet av forskningsområde hade vi en uppfattning om att arbetet inom socialtjänsten i norra 

Sverige inte har kommit lika långt som i södra Sverige. Vi har sedan tidigare, innan arbetet med 

studien tog fart, tagit del av uppropet #intedinhora och utifrån detta hade vi kunskap om vad 

kvinnor efterfrågar i socialtjänstens arbete och bemötande. Området prostitution är något som är 

ett aktuellt problemområde som på senare tid har uppmärksammats i samhället och 

samhällsdebatten. Detta gjorde att vi innan genomförandet av studien hade en hypotes om att 

prostitution har ökat i samhället, något som har gjort att vi ville undersöka hur arbetet med 

prostitution ser ut i norra Sverige. Vi hade även en föreställning om att kvinnor i prostitution är 

en utsatt grupp som socialtjänsten i region Nord inte prioriterar eller har något etablerat arbetssätt 

kring. Dessa förförståelser har vi varit noga med att lägga åt sidan i sökandet av material till 

bakgrunden och i analyserandet och framställningen av resultat. 

 

5.1.2 Litteratursökning 

Underlaget till studien har bestått av tidigare forskning där bakgrunden synliggör hur arbetet med 

prostitution har utvecklats över tid. I avsnittet med tidigare forskning synliggör internationella 

och nationella artiklar bland annat olika synsätt på prostitution och faktorer som hjälpte 

kvinnorna att ta sig ur prostitutionen. Artiklarna ger bakgrunden en helhetsbild med fakta över 

hur arbetet ser ut internationellt och i Sverige. Vi anser även att artiklarna visar på hur 

forskningsläget ser ut just nu både i Sverige och i andra länder. Valet av artiklar baserades på att 

vi ville synliggöra hur arbetet mot prostitution ser ut, vilka framgångsfaktorer som lyfts fram som 

viktiga för att lämna prostitutionen, samt hur arbetet konkret ser ut. Vi har också tagit del av 

verksamhetsbeskrivningar om socialtjänstens prostitutionsenheter i södra Sverige, samt 

information från verksamheter som möter klienter som befinner sig i prostitution. Vi anser att 

detta ger uppsatsens bakgrund en helhetsförståelse där det blir tydligt hur arbetet ser ut utanför 

forskningsområdet. De databaser som har använts för att söka fram material är Web of Science, 

Google Scholar och SocIndex. Vi har sökt på nyckelord som “prostitution”, “länsstyrelsen, 

prostitution”, “prostitutionsenheter”, “socialstyrelsen”, “#intedinhora”, “#metoo” och 

“regeringens arbete mot prostitution”. För att söka fram relevanta artiklar har vi sökt på följande 

nyckelord: “methods* prostitution”, “social work* prostitution”, “prostitution* exit process”. 

 

5.1.3 Urval och bortfall 

Valet av att intervjua socialsekreterare gjordes på grund av att det är dem som möter kvinnor som 

befinner sig i prostitution, samt aktivt arbetar med utformandet av insatser, stöd och riktlinjer. 

Enhetschefen förmedlade den övergripande bilden av socialtjänstens arbete då hen ansvarar för 

att tillgänglig kunskap sprids till socialsekreterarna. Samordnarna besitter en spetskompetens och 
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kunde svara på hur det nationella arbetet är utformat, samt identifiera utvecklingsområden som 

finns på en regional- och verksamhetsnivå. Valet av att inkludera två samordnare i studien 

baserades på att vi vid kontakt med dessa, per telefon, kände att de kunde svara på frågor på en 

mer övergripande nivå då de arbetar med just samverkan med/mellan verksamheter, samt med 

andra län och städer i landet. Samordnarna har även kunna ge en tydlig bild av hur 

utvecklingsarbetet mot prostitution faktiskt ser ut. Samordnarna har kunnat tillföra god kunskap 

till studien på grund av att de vet hur arbetet ser ut inom socialtjänsten, på en kommunalnivå, 

samhällsnivå och i hela landet. Bryman (2008) menar att det finns flera beskrivningar av den 

sociala verkligheten och att resultat och analys visar hur trovärdig en social verklighet är i andras 

ögon. Vi anser att intervjupersonerna gör studien trovärdig och att de skapar en representativ bild 

av hur socialtjänstens, men även det sociala arbetet i stort, ser ut två medelstora kommuner i 

Norrland. För att komma i kontakt med intervjupersoner har ett målstyrt urval använts. Detta 

definierar Bryman (2008) som ett urval som handlar om att forskaren väljer ut de 

organisationer/individer som denne önskar intervjua för att besvara forskningsfrågorna. Då det 

visade sig vara svårt att komma i kontakt med socialsekreterare har det målstyrda urvalet baserats 

på att vi har ringt till olika enheter på socialtjänsten för att få tips om personer som arbetar med 

prostitution. På så vis kom vi i kontakt med lämpliga intervjupersoner. Endast en intervjuperson 

har kontaktats via förmedlad kontakt från en enhetschef. I sökandet efter kunskap fann vi 

information om de två samordnarna som har intervjuats och kontakt med dessa togs via telefon.  

Från början var det tänkt att vi skulle inkludera tre medelstora kommuner i norra Sverige i 

studien, men på grund av svårigheter med att komma i kontakt med intervjupersoner fick studien 

ett ofrivilligt bortfall. Valet av att utesluta en kommun i studien gjordes efter att ett flertal 

socialsekreterare och enhetschefer ansåg att bristande kompetens inom området gjorde det svårt 

att medverka i en intervju. Kontakt med andra eventuella intervjupersoner togs utan återkoppling. 

För att kompensera för detta bortfall valde vi att inkludera de två intervjuade samordnarna i 

studien då vi ansåg att de kunde svara på hur arbetet ser ut på en mer övergripande nivå, samt har 

kunskap om hur utvecklingsarbetet ser ut i hela Norrland. 

 

5.1.4 Intervjuer 

Det empiriska materialet till studien har baserats på sex kvalitativa intervjuer, tre 

semistrukturerade, samt tre strukturerade intervjuer. De semistrukturerade intervjuerna har 

genomförts med två socialsekreterare och med en enhetschef. Dessa intervjuer har genomförts på 

studiedeltagarnas arbetsplatser och vid intervjutillfället har den utformade intervjuguiden (se 

bilaga 2) fungerat som ett stöd för att skapa tydlighet och struktur. Intervjuguiden är semi-

strukturerat utformad med teman och frågor som vid intervjutillfället har gjort att vi både har 

kunnat samtala fritt, men också säkerställt att viktiga frågor besvaras. De semistrukturerade 

intervjuerna har möjliggjort att intervjupersonernas kunskaper och erfarenheter har lyfts fram. De 

ha fritt kunnat utforma sina svar utan att vara styrd av en tydlig mall. I de strukturerade 

intervjuerna har vi tagit del av en socialsekreterares och två samordnares svar via mail då 

möjligheten för att medverka i en intervju via telefon eller vid ett fysiskt möte inte fanns. 

Samordnarna arbetar med bland annat våld i nära relationer och prostitution. Enligt Bryman 

(2008) har en strukturerad intervju en förbestämd och tydlig struktur genom alla frågor. I de 

strukturerade intervjuerna har intervjupersonerna svarat på våra frågor per mail. Utifrån den 

semistrukturerade intervjuguiden har vi valt ut vilka frågor som intervjupersonerna via mailsvar 

fick svara på. Detta har gjort att frågorna har anpassats utifrån den yrkesroll som 
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intervjupersonerna har. Socialsekreteraren besvarade alla frågor som stod i intervjuguiden. 

Samordnarna fick svara på frågor om samverkan mellan län/regioner, om prostitution är ett 

prioriterat område, samt på frågor om riktlinjer och utvecklingsarbete.  

 

5.1.5 Respontentvalidering  

Vid de semistrukturerade intervjuerna har intervjupersonerna informerats om att de vid eventuella 

frågor eller behov av förtydliganden kunde ta kontakt med oss, vilket även vi har gjort vid behov 

av förtydliganden under analysprocessen. Då de strukturerade intervjuerna genomfördes via mail 

har vi vid genomläsning av undersökningspersonernas svar mailat och bett om förtydliganden 

och även ställt följdfrågor vid behov. Vid intervjutillfällena har vi förtydligat att de intervjuade 

personerna endast kommer att benämnas med yrkestitel, medan arbetsplats och kommun kommer 

utelämnas. Detta för att säkerställa att deras identitet inte kommer att gå att identifiera, vilket 

samtliga personer godkänt. Vid de semistrukturerade intervjuerna har vi även frågat 

intervjupersonerna om de önskar ta del av transkriberingen av intervjun, vilket nekades då de inte 

kände att de hade något behov att bekräfta sina intervjusvar. Denna tillit har vi tagit på stort allvar 

och därför har vi inte på något sätt manipulerat resultaten, utan enbart framställt resultaten så som 

de är sagda. 

 

5.1.6 Analysmetod 

Det insamlade materialet har som ovan nämnt bestått av tre semistrukturerade och tre 

strukturerade intervjuer. Den metod som sedan användes för att analysera det insamlade 

empiriska materialet var en summerande kvalitativ innehållsanalys. Enligt Bryman (2008) 

förklaras den kvalitativa innehållsanalysen med att analys och slutsatser har skrivits objektivt och 

med systematiska beskrivningar. Det objektiva i analysen handlar om att arbetet med materialet 

har varit opåverkat av egna värderingar och tankar. Det systematiska i innehållsanalysen handlar 

om att forskaren har följt objektiviteten för att antalet felkällor i analysen ska minska. En 

kvalitativ innehållsanalys granskar och analyserar meningen med materialet. Med en 

summerande innehållsanalys har fokus legat på att identifiera förekomsten av specifika ord och 

meningsbärande enheter, vilket har lyft fram underliggande meningar och viktigt innehåll i 

intervjumaterialet (Bryman, 2008). I analysen av empirin har vi noga läst igenom 

transkriberingarna för varje intervju för att kunna lyfta fram viktiga meningsbärande enheter, 

samt koda, kategorisera och upptäcka teman. Utifrån vårt syfte och våra tre frågeställningar har vi 

sedan framställt och analyserat resultat utifrån tre teman. Dessa teman har kunnat synliggöra 

viktiga resultat och de är även relevanta för uppsatsens frågeställningar (se bilaga 3). Intervjuerna 

har analyserats med en tydlig objektivitet, egna värderingar och tankar har uteslutits. Det 

systematiska arbetet med innehållsanalysen har präglats av en stor noggrannhet och objektivitet. 

Slutsatser och framställning av resultat är underbyggda med material från intervjuerna, samt 

referenser från bakgrunden. Analysprocessen har inte präglats av egna värderingar, materialet har 

dock gett stöd till bakgrunden och till svårigheten i sökandet efter fakta gällande hur arbetet med 

prostitution ser ut i Norrland. Bryman (2008) menar att det är viktigt att inte tolka 
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intervjupersonernas uppfattningar och åsikter för att minska feltolkningar då forskaren inte vet 

om den sociala verkligheten är rätt uppfattad. I resultat och analys har vi varit noga med att inte 

vinkla eller tolka intervjumaterialet.  

 

5.1.7 Etiska överväganden 

Vid intervjutillfället har intervjupersonerna informerats om de fyra etiska principerna som enligt 

Bryman (2008) gäller för svensk forskning. Till att börja med har intervjupersonerna fått 

information enligt informationskravet gällande studiens syfte, momenten för intervjutillfället, 

samt frivillighet till deltagande i intervjun. Det har även skickats ut informationsbrev via mail när 

ett intervjutillfälle bekräftats för att säkerställa intervjupersonernas förståelse och trygghet inför 

deras deltagande. Vid intervjutillfället har även information om samtyckeskravet getts och ett 

klargörande gällande intervjupersonernas självbestämmande till medverkan, samt möjlighet att 

neka att svara på frågor och avbryta intervjun har gjorts. Intervjupersonerna har även underrättats 

om konfidentialiteten i form av att personuppgifter kommer att behandlas med största möjliga 

konfidentialitet, samt att personlig information inte kommer att publiceras i den färdiga 

uppsatsen. Vid samtliga intervjutillfällen har vi informerat om att personuppgifter kommer att 

avkodas och att vi endast skriver ut vilken kommun de arbetar inom, samt vilken yrkestitel de 

har. Detta har intervjupersonerna godkänt och vid frågor gällande anonymiteten har 

intervjupersonerna haft möjlighet att maila oss vid funderingar och efter en förklaring har de 

sedan gett sitt godkännande. Intervjupersonerna har även informerats om nyttjandekravet, det vill 

säga att det insamlade materialet endast kommer att användas i forskningssyfte (Bryman, 2008). 

 

5.1.8 Kvalitet i uppsatsen 

Bryman (2008) skriver att den externa validiteten handlar om den utsträckning som en studies 

resultat kan appliceras på andra sociala situationer och miljöer. Vi anser att socialsekreterarna 

från de två medverkande kommunerna ger en representativ och trovärdig bild av den sociala 

verklighet som har undersökts. Då intervjupersonerna har bestått av två samordnare, tre 

socialsekreterare och en verksamhetschef från två medelstora kommuner i norra Sverige menar vi 

att den externa validiteten till viss del är uppfylld. Studiens resultat går att applicera på hur 

arbetet ser ut i medelstora kommuner i norra Sverige, men är inte tillämpningsbart på arbetet i 

södra Sverige där prostitutionen är mer märkbar och där arbetet har kommit längre. Studien går 

inte heller att applicera på små kommuner där socialtjänstens förutsättningar är begränsade på 

grund av få invånare. Då studien baseras på intervjuer med personer som besitter olika slags 

kompetens, menar vi att studiens resultat går att applicera på hur arbetet ser ut i norra Sveriges 

mellanstora kommuner. Den externa reliabiliteten handlar enligt Bryman (2008) om hur väl en 

undersökning kan upprepas och utföras av andra forskare. Precis som Bryman skriver är det 

omöjligt att “frysa” den sociala miljö som har undersökts, vilket gör att studien mest troligt skulle 

få ett annat resultat om den genomfördes om något år eller i en annan del av Sverige. Den externa 

reliabiliteten för denna undersökning är svår att garantera då det är ett arbete som är på väg 

framåt och ett område som uppmärksammas allt mer. Det går dock att säga att intervjupersonerna 
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har lyckats ge en representativ bild över hur arbetet mot prostitution ser ut i norra Sverige då de 

representerar olika nivåer av det sociala arbetet mot prostitution. 

 

5.1.9 Ansvarsfördelning 

Det första steget för att få en övergripande bild av prostitutionen i Norrland och i övriga Sverige 

började med att söka kunskap via rapporter och kartläggningar från Regeringen, Länsstyrelsen 

och Socialstyrelsen. Momentet att söka kunskap gjordes tillsammans för att vi sedan skulle 

komma överens om syfte och frågeställningar. När arbetet sedan hade en tydlig riktning delades 

arbetet upp. Vi har haft fördelade ansvarsområden där vi haft huvudansvar för olika avsnitt, även 

om vi har varit inblandade i samtliga delar. Vidare kommer en beskrivning av arbetsfördelningen: 

Sammanfattningen skrevs av Moa, Inledningen skrev Ylva, Syfte och frågeställningar 

formulerades gemensamt och Bakgrunden har vi båda varit involverad i: Moa har letat fram och 

skrivit ned viktig information/resultat ur rapporter från Regeringen, Länsstyrelsen och BRÅ 

medan Ylva har ansvarat för övriga delar (exklusive Tidigare forskning) samt över revidering av 

avsnittet. Ansvaret att hitta och sammanfatta artiklar som hör till Tidigare forskning har delats 

lika mellan oss. Avsnittet Teori och Begrepp har ansvaret också fördelats lika då Moa har haft 

huvudansvar över rubriken gällande det radikalfeministiska perspektivet/teorin och Ylva har 

ansvarat för liberala perspektivet/teorin. Förklaringen till begrepp har vi gemensamt sökt fram 

referenser. Till en början skrev vi gemensamt på metod-delen, senare under arbetets gång har 

Moa ansvarat för att färdigställa metoden. Ylva har ansvarat för den följande rubriken, alltså den 

metodologiska diskussionen. Skrivandet av resultatet har Moa stått för, vilket föll sig naturligt då 

hon även ansvarade för kodning, kategorisering och tematisering av intervjumaterialet. Moa har 

också transkriberat två av tre intervjuer (och Ylva en). De övriga intervjusvaren samlades in via 

mail och behövdes därför inte transkriberas. Gemensamt gjordes en intervju i en kommun i 

Västerbotten och Ylva gjorde sedan två intervjuer själv i kommuner i Norrbotten. Vidare har 

Ylva skrivit diskussionen till två frågeställningar och Moa till den tredje frågeställningen ”Hur 

skulle arbetet kring prostitution inom socialtjänsten kunna utvecklas och förstärkas?”. 

Referenslistan har Moa haft huvudansvaret att sammanställa. Slutligen har vi båda varit delaktiga 

i att korrekturläsa uppsatsen, där huvudansvaret legat på författarna till respektive delar. 

Sammanfattningsvis anser vi att fördelningen varit jämn, samarbetet har varit bra och våra 

styrkor har lyfts fram via uppsatsens olika delar. 
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5.2 Metodologisk diskussion 

I detta avsnitt argumenterar vi för de val och avgränsningar vi har gjort för att skapa en tydligare 

förståelse av vår metod.  

 

Det första vi vill argumentera för är faktumet att vi endast har utfört intervjuer i två län; 

Norrbotten och Västerbotten. Vår ursprungliga tanke var, för att få en så representativ bild av 

prostitutionen i Norrland som möjligt, att inkludera Västernorrland. Då den tillfrågade 

kommunen i länet tillslut nekade deltagande i en intervju, exkluderades de från studien. Vi anser 

ändock att vi kan argumentera för ett övergripande arbets- och synsätt på socialtjänster i Norrland 

då de insatser som erbjuds är likställda och den kontakt som yrkesverksamma har med 

regionskoordinatorn är god. Vi vill också argumentera för vårt beslut att ta emot svar på 

intervjufrågor per mail av tre intervjupersoner. Detta försvarar vi med att intervjupersonerna inte 

hade möjlighet att delta i en telefonintervju eller i ett fysiskt möte på grund av hög 

arbetsbelastning. Den socialsekreteraren och de samordnare som vi godtog mailsvar av besitter 

viktig kunskap om området och detta ansåg vi gav en ytterligare dimension till uppsatsen. Att ha 

flera dimensioner av fenomenet prostitution ansåg vi som värdefullt, vilket vi nu har fått i och 

med intervjuer med samordnare, enhetschef och socialsekreterare som besitter olika hög grad av 

kunskap. Vi är ytterst medvetna om att fysiska intervjuer skapar mer öppna samtal där 

intervjupersoner och forskningsledare har möjlighet att ställa följdfrågor eller be om 

förtydligande. Intervjufrågorna som skickades via mail har anpassats och förtydligats utifrån den 

yrkesroll som personerna hade. Mailkonversationen har också varit öppen och möjlighet till 

förtydliganden och andra frågor har därför kunnat besvarats. Vi vill också lyfta att vi i 

Bakgrunden under rubriken “Insatser mot prostitution i Norrbotten och Västerbotten” specificerar 

tillgängliga insatser i Luleå/Boden och Umeå. Då dessa kommuner ligger i de län vi gjort nedslag 

i valde vi att ta dessa städer som exempel med anledningen att de är de största städerna i länen. 

Därför kan ifrågasättanden huruvida vi förhåller oss till anonymiteten avfärdas då vi i resultatet ej 

avslöjar i vilka kommuner intervjupersonerna arbetar, utan endast i vilka län de är verksamma. 

 

Detta arbete har till största del präglats av ett radikalfeministiskt perspektiv i förklaringar om 

fenomenet och beskrivning av lagrum. Detta val blev naturligt då detta är det svenska samhällets 

synsätt och regeringen har ett tydligt ställningstagande om att prostitution utgörs av mannens 

exploatering av kvinnan. Det blir också en självklarhet att utgå från en svensk modell eftersom 

fokus läggs på län i norra Sverige. Vi kan inte heller bortse från vår egen radikalfeministiska 

utgångspunkt i synen på prostitution. Vår uppfattning är att det, liksom mäns våld mot kvinnor, är 

en konsekvens av patriarkatet och männens överordnad. Vi är medvetna om att det 

radikalfeministiska perspektivet präglar materialet i uppsatsen men genom att lyfta det liberala 

synsättet dels under Tidigare forskning samt under Teoretisk ram synliggörs vår medvetenhet om 

andra rådande förhållningssätt. Vi har också varit noga med att inte överföra vår egen 

förförståelse på intervjupersonerna eller i våra intervjufrågor, istället har vi lyft teman och öppna 

frågor där intervjupersonerna själva styrde samtalets gång. Vidare kom vår avgränsning att lägga 
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fokus på kvinnor i prostitution från den generella uppfattningen och kunskapen att det är kvinnor 

som i största utsträckning säljer sex för ersättning. Vi är såklart medvetna om att det även finns 

män, pojkar och flickor (alltså barn) som lever i prostitution, alternativt är offer för 

människohandel, men för att synliggöra den huvudsakliga problematiken gällande prostitution 

och för att ha en tydlig koppling till den radikalfeministiska teorin valde vi kvinnor som 

målgrupp.  

 

Det sista, men kanske det viktigaste, vi vill lyfta fram och diskutera kring är informationen vi har 

hämtat från #intedinhora’s hemsida. Vi är medvetna om att detta inte betraktas som en 

vetenskaplig källa men valet att inkludera material från denna sida är för att vi ville ha med ett 

avsnitt som framhäver den enskildes perspektiv. Vårt arbete lägger sin tyngd vid lagrum, 

kartläggningar och undersökningar av olika myndigheter och intervjumaterialet är hämtat från 

yrkesverksamma personer inom det sociala arbetet. Detta gör att fenomenet till största del 

förklaras utan hänsyn till hur en person som faktiskt befinner sig i prostitution upplever sin 

livssituation och tillvaro. Uppropet visar på ett tydligt missnöje över hur svenska myndigheter 

möter och hanterar fenomenet, vilket vi vill lyfta fram då det är socialtjänsten vi har valt att 

undersöka. Genom att under en bilaga lyfta fram ett axplock av berättelser som delats av personer 

som befinner sig/har befunnit sig i prostitution, synliggörs hur dessa människor upplever deras 

verklighet. Det går att spekulera kring hur sanningsenliga dessa berättelser är och huruvida de är 

återberättade på ett verklighetsförankrat sätt. Det kan finnas en risk att minnena i viss mån är 

efterkonstruerade och berättelserna är såklart upplevda och författade av endast en part. Med 

detta menar vi att det kan finnas en risk att såsom en part berättar en händelse inte nödvändigtvis 

samtycks av den andra parten. Argumentationen att ändå använda oss av detta material grundar 

sig i att även om det finns en risk att berättelserna inte motsvarar de verkliga händelserna är det 

livsberättelser. Jepson Wigg (2015) menar att i livsberättelser är det inte intressant vad som är 

sant eller om personerna minns händelserna rätt. Livsberättelser är ett sätt att försöka förstå 

erfarenheter från människors liv på de sätt som de berättar och minns dem. Vi vill också lyfta det 

etiska dilemmat med att lyfta dessa berättelser: är det etiskt försvarbart att använda oss av sådana 

högst personliga berättelser i en uppsats? Vi anser det försvarbart av den anledningen att dessa 

berättelser har publicerats anonymt under ett öppet, och för alla tillgängligt, upprop som har 

syftet att synliggöra prostituerades livssituation för resterande av svenska samhället. Vi 

analyserar inte, vi argumenterar inte för eller emot materialet och vi tolkar inte heller materialet. 

Deras berättelser citeras endast med syftet att synliggöra vad en prostituerad kan få genomlida.   
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6. Resultat/Analys 

Vår studies resultat baseras på sex intervjuer med tre socialsekreterare, två samordnare, samt en 

enhetschef som är verksamma i olika kommuner i norra Sverige. Utifrån en analys av 

intervjumaterialet har tre teman lyfts fram. Det första temat som kommer att redovisas är 

“kvinnors väg in i prostitution”. Under denna rubrik redovisar vi intervjupersonernas syn på 

prostitution och vilka insatser som behövs och görs, som sedan kopplas till tidigare forskning om 

prostitution och kunskap om insatser, samt olika tillvägagångssätt som prövats i Sverige. Under 

detta tema kommer också faktorer som har gjort att kvinnorna började prostituera sig att 

redovisas. Det andra temat för detta avsnitt är “socialtjänstens egna och gemensamma ansvar för 

prostitution”. I detta tema beskrivs socialtjänstens ansvar gentemot prostituerade kvinnor, hur 

samarbetet ser ut mellan enheter inom socialtjänsten, samt hur arbetet ser ut och är på väg framåt. 

Det tredje temat som kommer att redovisas är “befintliga och utvecklandet av riktlinjer, 

arbetssätt och metoder”. Temat handlar om socialtjänstens riktlinjer och arbetsmetoder gällande 

stöd- och hjälpinsatser. 

 

Det empiriska materialet kommer i detta resultat att presenteras med både citat och 

sammanfattande information om det som har framkommit i intervjumaterialet. Materialet har 

avkodats och för att undersökningspersonernas anonymitet i högsta möjliga mån ska garanteras 

har varje person fått en beteckning:  

• Socialsekreterare 1 arbetar inom socialtjänsten i Västerbotten. 

• Socialsekreterare 2 arbetar inom socialtjänsten i Västerbotten. 

• Socialsekreterare 3 arbetar inom socialtjänsten i Norrbotten.  

• Samordnare 1 arbetar med frågor prostitution och våld i nära relation i Västerbotten. 

• Samordnare 2 arbetar med jämställdhets- och prostitutionsfrågor i Norrbotten. 

• Enhetschefen arbetar på socialtjänsten i Norrbotten.  

 

6.1 Kvinnors väg in i prostitution 

Ett framträdande tema som relaterar till vad som behövs för att bryta eller motverka prostitution, 

är vilka de faktiska orsakerna är till varför kvinnor går in i prostitution. Det var slående att våra 

intervjupersoner hade olika uppfattningar om vad grundorsaken till prostitution är, och därmed 

vilka insatser som behövs. Det som skiljer är socialsekreterarnas uppfattningar om problematiken 

bakom prostitutionen. Flera av våra intervjupersoner såg att missbruksproblematik brukar vara 

huvudproblematiken bakom prostitution. Socialsekreterare 1 menade att: 

 

 “Då kanske huvudproblematiken är drogberoendet eller alkoholberoendet och om man 

kan hjälpa dem att komma ur det, då kan man ofta också hjälpa dem att komma ur 

‘prostitutionsdelen’ av missbruket. Om du inte behöver alkohol, då behöver du kanske 

inte heller sälja dig för att få alkohol”.  
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Ovanstående utsaga kan belysas av en av Månssons och Hedins (1999) studier som visar att 

prostitution ofta är ett sätt att finansiera ett drog- eller alkoholmissbruk. Däremot hävdade 

socialsekreterare 3 att det inte är så enkelt att bara behandla missbruksproblematiken för att en 

kvinna ska ta sig ur prostitutionen. Denna socialsekreterare uttryckte sig som följande:  

 

”Jag tror det händer någonting i en när man har sålt sin kropp. Jag menar om man 

prostituerar sig för att finansiera ett missbruk kanske man också missbruka för att orka 

prostituera sig. Det kan nog ofta vara det sambandet. Att man inte fixar det om man inte 

är påverkad därför att det är övergrepp på en själv, varenda gång.”  

 

Socialstyrelsen (2010) menar att flera SiS-institutioner och öppenvårdsmottagningar möter 

kvinnor med erfarenhet av prostitution och att dessa verksamheter arbetar med helheten där 

prostitution anses vara en av flera problematiska anledningar. Med denna information synliggörs 

socialt arbete i stort och enskilda socialsekreterares olika syn på prostitution, där det antingen kan 

ses som en del av flera olika inslag i en klients liv eller som något som “försvinner” om 

kvinnorna får behandling för exempelvis missbruksproblematiken. Socialsekreterare 3 visar i 

likhet med vad Månsson och Hedin (1999) framhåller, nämligen att en kvinnas väg in i 

prostitution kan ha flera olika anledningar och det viktiga är att se helheten av kvinnornas liv 

istället för att försöka komma till botten med en endaste orsak till prostitutionen. 

Socialsekreterare 3 berättade att de ofta kan misstänka att kvinnor är utsatta och att de 

prostituerar sig och menar att de är medvetna om att kvinnor med missbruksproblematik ofta har 

något mer i bakgrunden. Det kan handla om att de tidigt i livet har blivit utnyttjade, men 

kvinnorna berättar inte om prostitutionen för handläggarna. Månsson och Hedin (1999) menar att 

det kan finnas ett flertal anledningar till varför kvinnor börjar prostituera sig. Det kan handla om 

svåra uppväxtförhållanden, med förekomst av sexuella övergrepp, samt en uppväxt där 

föräldrarna av olika anledningar brast i föräldraförmågan. Utifrån sin studie menar Månsson och 

Hedin (1999) att vägen in i prostitutionen ofta kan bero på flera svåra erfarenheter såsom 

övergrepp och trakasserier. Detta kan ha lett till att kvinnorna har vuxit upp med dåliga 

känslomässiga kopplingar till andra på grund av övergrepp och utnyttjanden, vilket sedan 

resulterar i att kvinnorna i tidig ålder inte ser sitt eget värde. 

 

Den intervjuade enhetschefen menade att prostitution medför mycket skam och skuld och att 

kvinnor därför väljer att inte berätta om prostitutionen. Enhetschefen berättade att hen tror att 

skuld och skam gör det svårt att sätta ord på alla känslor och att berätta om prostitutionen. 

Socialsekreterare 3 ansåg följande: ”Att återfå sin värdighet tror jag är jätteviktigt, jag tror de 

måste lära sig att få känna att de har ett värde. Sen måste man också vara redo, men då måste 

man ju också veta ”får jag det stödet om jag väljer att komma bort från det här?”” Månsson och 

Hedin (1999) skriver om fyra steg som kvinnor som har tagit sig ur prostitution går igenom och i 

det första steget framkommer det att kvinnorna upplever stark skam, ångest och självhat. Vidare, 

menar Månsson och Hedin (1999) att det ofta krävs att kvinnorna får en “ögonöppnare” och inser 

att livet inte längre är hållbart, samt att det finns faktorer och personer i livet som gör det värt att 
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kämpa för och som finns där under processen för att stötta utan att döma. Socialsekreterare 1 

framhåller betydelsen av att lyssna och “lyfta av kvinnorna skulden och skammen”, samt att prata 

om det skamfyllda i att prostitutionen blir känd för andra. ”Det handlar om att våga lyssna och 

att ta emot det kvinnorna berättar, samt att vara försiktig med att ge förklaringar till 

prostitutionen för att visa klienterna att det inte är något konstigt och att man kan ta emot det 

som de berättar”. 

 

6.2 Socialtjänstens egna och gemensamma ansvar för prostitution 

Samtliga intervjupersoner är eniga om att det finns behov av kunskapsutveckling om prostitution. 

Enhetschefen menade att det under intervjun väcktes en tanke kring tillgänglighet av 

utbildningsmaterial och det vid arbetsplatsträffar skulle kunna avsättas tid för en dag med 

utbildning i ämnet. Samordnare 1 ansåg att utbildning- och kunskapshöjande insatser inom länet 

skulle behövas i större utsträckning. Samordnare 2 förklarade att socialtjänsten och andra 

myndigheter uppmärksammar prostitution mer då problematik bakom området blir mer vanligt i 

ärenden. År 2015 lanserade Socialstyrelsen utbildningsmaterial för att ge stöd till barn, unga och 

vuxna som har erfarenhet av prostitution. Socialstyrelsen har även tagit fram utbildningsmaterial 

för yrkesverksamma i syfte att öka medvetenheten kring sexuella riskfaktorer som barn, unga och 

vuxna kan befinna sig i (Socialstyrelsen, 2016). Ett intressant resultat att lyfta upp är att 

socialsekreterare 1 och 2 arbetar inom samma socialtjänst, men på olika enheter, hade olika 

uppfattningar om kunskapsspridning och verksamhetsmål. Dessa intervjuer framställer brister i 

samverkan och kunskapsöverföring inom den egna verksamheten. Socialsekreterare 2 berättade 

att de hade fått utbildning om prostitution, medan socialsekreterare 1 upplevde att arbetsenheten 

inte ha fått det. Socialsekreterare 2 lyfte fram följande: ”Vår socialnämnd har ett tydlig uttalat 

mål inför 2018 att utveckla samverkansrutiner mellan socialtjänst och polis för att 

uppmärksamma och identifiera personer i prostitution. Internt har man reviderat riktlinjer och 

målet är att höja kunskapsnivån inom samtliga verksamheter”. Socialsekreterare 1 menade att 

den enhet som hen arbetade inom endast har fått utbildning inom våld i nära relation. 

Socialsekreterare 1 menar att det kunskapshöjande arbetet är under arbete och att det inte finns 

utrymme i budgeten att använda medel för utbildning om prostitution.  

 

Socialsekreterare 2 och 3 ansåg att prostitution är ett dolt fenomen att komma åt då kontakt 

mellan säljare och köpare sker via internet. Socialsekreterarna lyfter upp tillgängligheten för 

prostitution och hur osäkert det är med internet då det inte finns några skydd. Socialsekreterare 3 

menar: ”Att kunna lägga ut sig på nätet, det här med ”grooming” och det här med unga flickor 

och pojkar som verkligen är ute på hal is, de är så unga så dem fattar inte förrän det är för sent.”  

I en rapport från brottsförebyggande rådet redovisas det att utbildningsmaterial har tagits fram till 

lärare inom skolan i undervisning om sex och samlevnad för att minska att unga dras in i 

sexhandel (BRÅ, 2011). Socialsekreterare 3 förklarar att det är svårt att komma i kontakt med 

människor som prostituerar sig då det sker bakom stängda dörrar och skärmar. Enhetschefen och 

socialsekreterare 2 berättade att det har blivit känt för socialtjänsten att många kvinnor som 

prostituerar sig kommer från andra länder. Dessa kvinnor vet inte vilka rättigheter de har och de 
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är rädda för att ta emot hjälp av socialtjänsten i Sverige, med risk för konsekvensen att polisen i 

hemlandet får reda på det. Enhetschefen och socialsekreterarna ansåg att socialtjänsten är 

skyldiga att hjälpa prostituerade kvinnor och att det är ett “våga fråga” -ämne. Socialsekreterare 2 

och enhetschefen berättade att socialtjänsten har ett återföreningsprogram som syftar till att 

hjälpa kvinnor att säkert återvända till hemlandet, vilket är en skyldighet utifrån 

brottsofferparagrafen. Det är hemlandets ambassad som är skyldiga att se till så att kvinnorna på 

ett säkert och tryggt sätt återvänder hem och tas emot när de kommer fram. Enhetschefen 

förklarade att socialtjänsten i Sverige inte kan betala hela hemresan på grund av att de inte har 

kunskap om kvinnorna på ett sätt som gör att de kan förlita sig på att de åker hem. Därför hjälper 

socialtjänsten kvinnorna i planering för resan och med kontakten med ambassader. Enligt 

länsstyrelsen (2017) ska kvinnor som befinner sig i prostitution informeras om lagar och 

möjligheter till stöd och skydd. Vilket ska göras i ett så tidigt skede som möjligt då rätt stöd- och 

hjälpinsatser är viktigt att erbjuda kvinnorna. 

 

6.3 Befintliga, och utvecklandet av, riktlinjer, arbetssätt och metoder 

Samtliga intervjupersoner är eniga om att arbetet kring handlingsplaner och framarbetade 

riktlinjer är under utveckling. De tre socialsekreterarna menade att det i dagsläget inte finns några 

direkta riktlinjer och att ärenden med prostitution ofta även innehåller annan problematik. 

Socialsekreterare 2 berättade följande: ”Jag upplever att detta är ett prioriterat område från 

såväl politiker som tjänstemän inom vår kommun, det är ett pågående arbete och resurser 

avsätts.” Länsstyrelsen (2017) anser att det behöver skapas tydligare riktlinjer i arbetet mot 

prostitution då en del verksamheter i norra Sverige helt saknar riktlinjer och handlingsplaner. Det 

råder stor okunskap på grund av att samhället inte har kunskap om hur förekommande 

prostitution är, något som enligt Länsstyrelsen (2017) kan vara en anledning till att arbetet inte 

prioriteras. Socialsekreterare 2 förklarade: ”Att vi idag har en regionssamordnare mot 

människohandel och prostitution har definitivt bidragit till att vi fått en ”ögonöppnare” och ett 

mycket bra kunskapsstöd och kunskapsförstärkning.” De arbetsuppgifter en regionskoordinator 

utför är bland annat att bistå regionala myndigheter, som exempelvis socialtjänst och polis, med 

stöd vid prostitution- och människohandelsärenden och fungera som en regional aktör med 

spetskompetens i ämnet (https://nmtsverige.se B). Samordnare 2 arbetar med prostitutionsfrågan 

på en övergripande kommunal nivå och har sammankallat till ett möte i maj med socialtjänst, 

polis och ytterligare en samordnare för att diskutera samverkan mellan socialtjänst och polis. De 

kommer att diskutera och planera för att skapa bättre samverkansrutiner, bättre arbete för att 

motverka efterfrågan och planera för resurser som behöver arbetas fram inom respektive 

myndighet, samt var de ska hänvisa utsatta och förövare. De kommer också att planera för hur 

polis och socialtjänst ska arbeta och hur samverkan kan bli ännu bättre vid exempelvis tillslag 

mot prostitution och människohandel. Brottsförebyggande rådet (2011) framställer att det 

polisiära arbetet inom flera områden har förbättrats i form av bemötande, anmälningar och 

utökade resurser. Det har även skapats bättre kunskapsspridning och samverkan på många håll i 

landet som ett resultat av regelbundna kartläggningar av prostitution. 

 

https://nmtsverige.se/om-oss/regionskoordinator
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De tre socialsekreterarna och enhetschefen hävdade att det finns flera riktlinjer och arbetsmetoder 

när det kommer till våld och våld i nära relation. För att ställa frågor om våld och utsatthet 

berättar enhetschefen följande: 

 

“Först frågar vi om kvinnan är utsatt för något, det kan vara som att fråga ‘hur mår du 

idag?’. Oavsett vad kvinnorna som vi träffar söker vår hjälp för ska den frågan finnas 

med. Vi frågar även det på våra medarbetarsamtal. Det ska vara en levande fråga, den ska 

inte vara svår att ställa”.  

 

Enhetschefen förklarade att om socialtjänsten kommer i kontakt med kvinnor som befinner sig i 

prostitution erbjuds de stöd via FREDA-mottagningen som kan liknas med verksamheten 

Kvinnofridsmottagningen i Västerbotten. I ärenden där kvinnor behöver skydd kan de erbjudas 

skyddat boende via FREDA-mottagningen. Under Luleå kommuns hemsida finns information om 

FREDA-mottagningens arbete där det framkommer att våldsutsatta människor kan vända sig till 

dem för samtalsbehandling. Under en samtalsbehandling berörs teman som syftar till att öka 

klientens medvetenhet och kunskap om våldet (http://www.lulea.se). Samordnare 2 lyfter upp 

samarbetet med psykiatrin som ett utvecklingsområde för att kunna erbjuda utsatta kvinnor 

traumabehandling och annan hjälp. Samordnare 1 svarade som följande: 

 

”Arbetet kring prostitution inom socialtjänsten kan utvecklas och förstärkas på alla sätt. 

Men framförallt genom att inrätta Mikamottagningen på flera platser i landet och ge dessa 

mandat att arbeta regionalt.  Utbildning- och kunskapshöjande insatser skulle också 

behövas i större utsträckning”. 

 

De intervjuade socialsekreterarna förklarade att när dem ställer frågor om utsatthet och sexuellt 

våld får de sällan eller aldrig ett “ja”, något som de menar handlar om kvinnors definition av 

utsatthet och sexuellt våld. Socialsekreterarna förklarade att de ofta kan misstänka att deras 

klienter är utsatta för prostitution, men att de inte definierar det som utsatthet eller som att de är 

våldsutsatta. Socialsekreterare 1 berättade om ett frågeformulär som heter ASI, vilket är ett 

bedömningsinstrument som används på personer i ett missbruk vid planering av vård- och 

behandlingsinsatser. I en ASI finns en fråga om klienten har sålt sex för att få droger. 

Socialsekreterarens arbetsgrupp är medveten om att många klienter inte definierar det som att de 

har sålt sig själva till följd av sitt missbruk, de menar att “det är så man gör”. Ofta har klienterna 

förträngt övergreppen eller så ser de inte utsattheten i de sexuella handlingarna. 

Prostitutionsenheten i Stockholm möter klienter som har lärt sig att separera känslor från 

handlingar och övergrepp som de utsatts för, vilket blir en överlevnadsstrategi. Att stänga av alla 

känslor gör att kvinnorna kan övervinna minnen från tidigare övergrepp. Kvinnorna stänger sedan 

av kroppen för att klara av att prostituera sig (www.nejtillsexköp.se). Socialsekreterare 1 

berättade: 

 

about:blank
about:blank
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”Sen är det såklart också så att det beror på vilken handläggare du möter, man kan ju 

träffa en handläggare som i princip bara fokuserar på missbruket och missar de här med 

prostitution, då kan man ju tänka på frågan kring rutiner. Hade man haft en mer tydlig 

rutin som är kopplat till prostitution så kanske man hade fångat upp fler och fått reda på 

mer”.  

 

Flera av intervjupersonerna beskriver att brist på riktlinjer och arbetsmetoder kring prostitution 

leder till att ärenden där prostitution förekommer, i vissa fall behandlas som våldsärenden. 

Socialsekreterare 1 berättar att det finns många utarbetade arbetsmetoder för klienter som är 

våldsutsatta och i dessa är det sexuella våldet inkluderat. Vilket gör att samarbetet med 

Kvinnofridsmottagningen och arbetsgrupper som jobbar med våldsutsatthet är viktigt i ärenden 

med prostitution. Vidare förklarar socialsekreterare 1 att prostitution uppmärksammas i 

samhället, samt inom socialtjänsten och därför tänker de mer på utsattheten i möten med klienter. 

Samtliga socialsekreterare anser att det är viktigt att våga fråga om våld och utsatthet, samt att 

visa att det är sådant som de möter varje dag för att skapa trygghet i att klienter kan öppna sig för 

dem. Samordnare 2 förklarar att arbetet med riktlinjer och arbetsmetoder är under arbete och 

utveckling. Hen berättar att enheten har informerats om att trots brist på kunskap ska kvinnorna 

erbjudas samtalsstöd då det handlar om att hjälpa någon som behöver stöd. Socialsekreterarna är 

eniga om att det arbetsmaterial som finns inte är riktat till just prostitution, men att frågor 

gällande våld och utsatthet är till hjälp tills tydliga riktlinjer och handlingsplaner är framarbetade. 

Länsstyrelsen (2017) menar att precis som ärenden med kvinnor där det handlar om våld i nära 

relation, bör ärenden som handlar om prostitution prioriteras. Vilket skulle skapa snabbare och 

noggrannare hot- och riskbedömningar över den situation som prostituerade kvinnor lever i för att 

kunna erbjuda skyddat boende om det finns en hotbild. 

 

Precis som enhetschefen lyfter upp, arbetar socialtjänsten enligt en brottsofferparagraf och är 

därmed skyldiga att ta hand om och ge skydd till kvinnor i prostitution på grund av att de är 

brottsoffer då köp av sexuella tjänster är kriminaliserat. Under en intervju säger socialsekreterare 

1 följande: ”Just nu har en av våra socialsekreterare två rena prostitutionsärende som hen har 

kommit i kontakt med på grund av tillslag från polis. Kvinnorna behöver kanske skydd, eller 

skyddat boende, för då blir de brottsoffer. För de ska helst inte vittna mot de här männen.” 

Intervjupersonerna berättar att det pågår ett arbete för att stärka samarbetet mellan polis och 

socialtjänst, där målet är att socialtjänsten ska vara med vid fler tillslag. Detta tror 

intervjupersonerna kommer skapa en större trygghet och säkerhet för kvinnorna. Socialarbetarens 

närvaro vid tillslag gör det även möjligt att ge kvinnorna information om det stöd och den hjälp 

som kan erbjudas via socialtjänsten eller från andra myndigheter. Denna samverkan beskriver 

samtliga intervjupersoner som en god framarbetad insats som är under arbete. Länsstyrelsen 

(2017) förklarar vikten av att skapa ett gott samarbete mellan polis, socialtjänst och 

regionskoordinator under polisiära tillslag. Något som norrlandslänen behöver arbeta mer med, 

men som anses vara en framgångsfaktor i arbetet mot prostitution. Enhetschefen berättade att 

samordnare 2 vid ett tillfälle ringde och bad enhetschefen att närvara vid ett polisiärt tillslag. 

Vidare förklarar hen betydelsen av en socialarbetares närvaro vid tillslag då kvinnorna befinner 

sig i en utsatt situation. Socialsekreterare 2 förklarar vilket stöd som kvinnor kan erbjudas: 
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”Stödsamtal, brottsofferstöd, ekonomiskt stöd, och vid behov, någon form av skydd. Samordnaren 

kan hjälpa till kring förfarande om tryggt återvändande hem för icke-svenska medborgare.” 

Hickle (2016) menar att sociala nätverk i form av stöttning och hjälp från behandlingspersonal, 

polis, socialarbetare, familj, med mera är viktigt för att kvinnor ska kunna lämna livet med 

prostitution. Med tilltro och stöttning från andra kan en större vilja och hopp om förändring 

skapas hos kvinnorna. Precis som socialsekreterare 1 hävdar har socialarbetaren en viktig roll och 

ibland räcker det med att bara lyssna och prata om skammen i att prostituera sig.  
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7. Diskussion och Slutsatser 

 

7.1 Hur har prostitutionens förekomst förändrats över tid?  

Prostitutionens förekomst och hur denna har förändrats över tid kan vi till stor del besvara med 

hjälp av information från bakgrunden. Här framkommer att prostituerade har gått från “offentliga 

kvinnor” kontrollerade av staten, till gatuprostituerade och slutligen kan vi idag fastslå att 

prostitutionen i hög utsträckning sker dolt via internetannonser (Skilbrei & Holmström, 2011). 

Utifrån Länsstyrelsens (2017) kartläggning av prostitutionen i Norrbotten, Västerbotten, 

Västernorrland och Jämtland ser vi att antalet internetannonser har ökat enormt från 2016 (59 

stycken) till 2017 (509 stycken). Detta innebär inte nödvändigtvis att det är samma antal annonser 

som antalet personer i prostitution, flera annonser kan exempelvis höra till samma person. Det 

vore dock naivt att tro att det inte skett någon som helst ökning av kvinnor i prostitution. Detta 

fastslår även våra intervjupersoner, allra främst samordnarna och enhetschefen. De menar att i 

och med ökningen är socialtjänsten i behov av kompetensutveckling för att kunna möta 

problematiken och personerna bakom internetannonserna. Ytterligare en faktor alla 

intervjupersoner lyfter är den starka kopplingen mellan prostitution och missbruk, vilket innebär 

flera svårigheter. Socialsekreterarna framställer det som svårt att komma åt prostitutions-biten i 

arbetet med kvinnor i ett aktivt missbruk. När de, i en ASI, ställer frågan om kvinnorna (och 

männen) har sålt sex för att köpa droger får de allt som oftast svaret nej. Detta trodde de i 

huvudsak berodde på att kvinnorna inte ser det som prostitution, utan som en del av missbruket. 

De trodde också att det kunde bero på att kvinnorna inte vill sätta sig i det facket, att erkänna för 

andra eller sig själv att hon säljer sex för ersättning. Detta kan bero på den skuld, skam och 

stigmatisering som prostitution innebär. Månsson och Hedin (1999) menar att skammen av att 

vara en “hora” har en negativ effekt på självkänslan där både kvinnans egna och andras attityder 

spelar in på den egna självbilden och sitt självförtroende. Så om en kvinna i missbruk väljer att 

inte svara ja på frågan om hon har sålt sex för att finansiera droger, anser vi det viktigt att ha en 

förståelse för varför hon tar det beslutet alternativt inte anser sig ha sålt sex. Det kan vara för att 

skydda sig själv från omgivningens, och hennes egna, attityder och även för att skydda sin 

självkänsla från skammen som samhället har lärt henne att känna. Som socialsekreterare 3 

uttryckte sig: “Jag tror det händer någonting i en när man har sålt sin kropp. Jag menar om man 

prostituerar sig för att finansiera ett missbruk kanske man också missbrukar för att orka 

prostituera sig. Det kan nog ofta vara det sambandet. Att man inte fixar det om man inte är 

påverkad därför att det är övergrepp på en själv, varenda gång.”  

 

Vad vi upptäckte under våra intervjuer är att synen på prostitution inom ett missbruk skiljer sig 

mellan socialsekreterare. Medan socialsekreterare 3 uttryckte att det är en dubbel-problematik 

som behöver behandling var del för sig menade socialsekreterare 1 att om man behandlar 

missbruket kommer “prostitutionsdelen” upphöra. Socialsekreterare 1 uttryckte sig som följande 

“Om du inte behöver alkohol, då behöver du kanske inte heller sälja dig för att få alkohol.” Detta 

tydliggör att det råder olika föreställningar om prostitution och problematiken den medför. Vissa 
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anser att samtalsbehandling är nödvändigt för att bearbeta sina upplevelser medan andra ser det 

som ett medel för att få droger och fokuserar på behandling för missbruket. Detta synsätt 

synliggörs också i en rapport från Socialstyrelsen (2016). Där beskrivs det att SiS-institutioner 

möter personer som prostituerar sig, ser det som en helhetsproblematik som på bästa sätt 

behandlas genom fokus på missbruket. Dessa olika synsätt ser vi som problematiskt. För att 

personer i prostitution som vänder sig till socialtjänsten ska få ett likvärdigt bemötande och 

erbjudas liknande stöd, bör socialtjänsten och socialt arbete i stort vara överens om hur 

fenomenet ska tacklas. Om vi inte är mottagliga för att lyssna på och stödja en kvinna som har 

erfarenheter av prostitution, varför skulle hon då känna sig motiverad att öppna upp sig och 

berätta om hennes upplevelser? Om socialtjänsten dessutom skulle tydliggöra tillgängligheten för 

hjälp och stöd för allmänheten samt ha tydliga riktlinjer att följa, skulle samhället i större 

utsträckning kunna hantera och kontrollera prostitutionens förekomst.  

 

Prostitutionens förekomst går också att koppla till lagrum och vår teoretiska ram. När regeringen 

år 1999 ur en radikalfeministisk utgångspunkt slog fast att prostitution utgör en exploatering av 

kvinnan, kriminaliserades sexköp. Sverige har således under en lång period betraktat prostitution 

som ett utnyttjande av kvinnan och det bör därför inte accepteras som ett yrke. Det liberala 

synsättet som råder i Sverige är att kvinnan har självbestämmande över hennes kropp och hennes 

sexuella tjänster bör därför kunna köpas, som vilken affärsuppgörelse som helst. Dessa två 

perspektiv tror vi beror på olika synsätt på fenomenet, den ena sidan ser det som en utsatthet och 

den andra sidan som något självvalt. Om man har ett liberalt synsätt på prostitution anser vi att 

det finns en överhängande risk att man bortser från negativa erfarenheter som kan ha lett till 

kvinnans “beslut” av att sälja sin kropp. En radikalfeministisk syn kan och andra sidan leda till att 

för mycket fokus läggs på bakomliggande strukturer till kvinnans situation, även om tidigare 

trauman inte skulle vara anledningen bakom prostitutionen. Det finns fördelar och risker med 

båda perspektiven men vi hävdar att socialt arbete inte borde utgå från en liberal diskurs då vi 

anser det oansvarigt. Vi måste våga se kvinnan som helhet och vara öppna för det hon berättar, 

utan att gå överstyr och bli påträngande eller tvinga på henne egna föreställningar. Vi ser det 

också som naivt att bortse från att kvinnans sexualitet, vid ett liberalt synsätt, blir mannens att 

köpa och därmed äga. Som vi kan läsa under Bilaga 1, får kvinnor i prostitution utstå allvarliga 

övergrepp. Detta tror vi beror på att vid denna ”transaktion” anser mannen att han får bruka 

”varan” han har köpt på det sätt han behagar. Därför anser vi att ett liberalt synsätt inte skulle 

vara möjligt i ett jämställt samhälle då kvinnan, på ett ytterst problematiskt sätt, skulle utnyttjas 

av mannen och ses som ett objekt för mannens njutning. Perspektivet strider dessutom mot vår 

lagstiftning, att det är olagligt att köpa sexuella tjänster. Sexköpslagen uppkom i syfte att främja 

jämställdheten men berättelserna under Bilaga 1 visar på att ytterligare åtgärder måste göras. En 

lag vi tror kommer kunna påverka synen och konsekvenserna av sexköp är den nya 

samtyckeslagen. Vi hävdar att även om en kvinna säljer sex för ersättning, betyder det inte till att 

hon samtycker till övergrepp av olika slag (se bilaga 1). Denna lag tror vi därför kommer kunna 

tydliggöra att ett samtycke inte kan köpas, det är någonting en människa ger - utan några 

förbehåll.  
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7.2 Vilka insatser/vilket stöd erbjuder socialtjänsten kvinnor som lever i prostitution? 

Ur resultatet går det att utläsa att båda de kommuner där våra intervjupersoner arbetar erbjuder 

samtalsstöd, ekonomisk hjälp (exempelvis matpengar) och de har skyldighet att erbjuda 

prostituerade hjälp att återvända hem. Med detta menas att socialtjänsten exempelvis kan betala 

en flygbiljett eller annat färdmedel för att kvinnorna tryggt ska komma till Arlanda i Stockholm. 

Därefter får kvinnorna hjälp med att kontakta ambassaden i sitt hemland. 

Socialsekreterare/enhetschef kan också medverka när polisen gör tillslag på platser där en kvinna 

säljer sexuella tjänster. Detta menar samordnare 2 är en bra metod då kvinnorna befinner sig i en 

utsatt situation och att en socialarbetare kan fungera som ett bra och lugnande stöd. För att ge 

exempel på mottagningar i länen lyftes FREDA-mottagningen och Kvinnofridsmottagningen 

under bakgrunden. Dessa mottagningar specialiserar sig mot våld i nära, men under våra 

intervjuer framkom att de även tar emot kvinnor i prostitution och kan erbjuda dem 

samtalsbehandling. Detta anser vi bekräftar synen som de flesta av intervjupersonerna har, men 

även det som yrkesverksamma lyfter i Länsstyrelsens (2017) kartläggning, på prostitution: det är 

en utsatt grupp som bör prioriteras då prostitutionen har förödande konsekvenser för självbilden, 

vilket också Månsson och Hedin (1999) menar. Därför anser vi att mottagningar som FREDA 

och Kvinnofridsmottagningen är goda alternativ till Mikamottagningen, även om de inte besitter 

samma spetskompetens. Det är konstaterat att problematiken i Norrland inte är lika omfattande, 

så riktade enheter och mottagningar kanske inte är “hållbart”. Vi anser ändock att det bör finnas 

personer inom socialtjänsten som är utbildade och har kunskap om prostitutionen, dess 

konsekvenser och hur man bör jobba med/mot målgruppen. Då skulle dessa kunna fungera som 

stöd för övriga socialsekreterare i handläggningen av ärenden kopplat till prostitution. Detta ser 

vi är en funktion som finns, men inom kvinnofrids-/våld i nära-ärenden. Då dessa målgrupper 

delar flera känslor/upplevelser utifrån deras erfarenheter, ser vi det inte som ett orimligt steg för 

socialtjänsten att ta. Så för att svara på frågeställningen erbjuder alltså socialtjänsten i länen i 

Norrland samtalsstöd på kvinnofridsliknande mottagningar, socialtjänsten kan också erbjuda 

ekonomisk hjälp samt finnas med på polisiära tillslag. Socialtjänsten måste även, enligt 

brottsofferparagrafen, erbjuda personer hjälp att återvända till sina hemländer. De insatser och det 

stöd som erbjuds i storstäderna redovisas under bakgrundsavsnittet. Prostitutionsenheterna, 

Mikamottagningarna och KST arbetar dels uppsökande och dels med samtalsbehandling. Vi kan 

också anta, eftersom socialtjänsten lyder under samma regelverk, att dessa också erbjuder 

ekonomiskt stöd samt hjälp vid återvändandet till hemlandet.  

 

7.3 Hur skulle arbetet kring prostitution inom socialtjänsten kunna utvecklas och 

förstärkas? 

Genom intervjuerna är det tydligt att samtliga intervjupersoner menar att arbetet med riktlinjer, 

handlingsplaner och arbetsmetoder behöver förstärkas och utvecklas. De befintliga riktlinjer som 

socialtjänsten arbetar efter är i dagsläget inriktade på missbruksproblematik och våldsutsatthet då 

det ännu inte finns några framarbetade riktlinjer att förhålla sig till i ärenden med prostitution. 

Samordnare 1 ansåg att arbetet mot prostitution inom socialtjänsten kan utvecklas och förstärkas 
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på alla sätt. Framförallt genom att inrätta Mikamottagningen på fler platser i landet och ge dessa 

mandat att arbeta regionalt. Samordnaren menar att utbildning- och kunskapshöjande insatser 

också skulle behövas i större utsträckning. Mikamottagningen i Stockholm och Göteborg är 

verksamheter dit personer över 18 år med erfarenhet av sexuella tjänster mot betalning, har 

skadat sig med sex och/eller har varit utsatt för människohandel kan vända sig. Verksamheten 

erbjuder stöd och hjälp till människor som vill sluta sälja sex, bearbeta sina upplevelser eller som 

vill prata med någon om sin livssituation - oavsett om de vill sluta sälja sex eller inte. 

(http://www.stockholm.se, http://www.goteborg.se). Vi menar att fler Mikamottagningar i 

Sverige dels skulle skapa mer kunskapsutbyten mellan professionella och dels skapa ett större 

skydd för personer som prostituerar sig. Precis som intervjupersonerna lyfter är arbetet för att 

möta människor som befinner sig i prostitution under arbete och vi menar att socialtjänsten och 

andra verksamheter borde vara bättre på att utbyta kunskap samt lära av varandra. Detta för att 

människor, oavsett vart i Sverige de befinner sig, ska erbjudas bästa möjliga hjälp- och 

stödinsatser hos professionella med god kompetens inom området. Inrättandet av 

Mikamottagningar i norra Sverige tror vi också skulle leda till att människor som befinner sig i 

prostitution tydligare skulle veta vart de kan vända sig. På Mikamottagningarna i Göteborg och 

Stockholm arbetar personal med spetskompetens inom prostitution. En Mikamottagning i norra 

Sverige skulle ge andra professionella tydliga riktlinjer att förhålla sig till i ärenden med 

prostitution, oavsett om klienterna har annan problematik såsom missbruk. Danna (2011) lyfter 

betydelsen av att klienter möts av professionella som ser varje klient som unik där fokus ligger på 

ett gott individuellt bemötande utan förutfattade meningar om anledningar till prostitution. I 

intervjumaterialet framkommer det att socialsekreterarna har delade meningar angående klienter 

med både missbruksproblematik och prostitution. Socialsekreterare 1 ansåg att om en klient får 

hjälp med missbruksproblematiken så “försvinner” prostitutionen. Socialsekreterare 3 menade att 

det inte riktigt är så enkelt och förklarade: “om man prostituerar sig för att finansiera ett 

missbruk kanske man också missbrukar för att orka prostituera sig.” Vi tror att om det finns 

tydliga riktlinjer och arbetsmetoder som socialarbetare kan förhålla sig till kan ärenden få större 

prioritet och uppmärksammas mer. Vi tror även att riktlinjer kan leda till att prostituerade känner 

sig mer individuellt bemötta och att föreställningen om att prostitution har flera bakomliggande 

orsaker kanske minskar.  

 

Samordnare 2 hävdar att riktlinjer inom området är under arbete och att polis, socialtjänst och 

ytterligare en samordnare ska träffas under ett sammankallat möte i maj för att diskutera och 

planera för samverkan mellan socialtjänst och polis. De ska planera för samverkansrutiner, 

resurser, samverkan vid tillslag, arbete med insatser till utsatta och förövare samt hur efterfrågan 

av prostitution kan minska. Socialsekreterare 2 hade vetskap om att socialnämnden har ett tydlig 

uttalat mål inför 2018 om att utveckla samverkansrutiner mellan socialtjänst och polis för att 

uppmärksamma och identifiera personer i prostitution. Internt har riktlinjer reviderats och målet 

är att höja kunskapsnivån inom samtliga verksamheter. Detta visar på att socialtjänsten, polisen 

och socialnämnden inom den närmsta tiden har ett pågående arbete och att de är i processen för 

att arbeta fram riktlinjer, arbetsmetoder, samverkansmetoder och strategier för att arbetet mot 

http://www.stockholm.se/mikamottagningen
http://www.goteborg.se/
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prostitution ska bli mer tydligt inom socialtjänsten och andra myndigheter. Vi menar att det är 

viktigt att socialsekreterare har kunskap, kompetens och arbetsmetoder för att möta klienter i 

prostitution då det är ett ämne som väcker mycket skam och skuld att prata om. Då är det viktigt 

det att socialarbetaren lyfter av kvinnorna skammen och visar att de kan ta emot det som de 

berättar.  

 

Ur uppropet #intedinhora uttrycker kvinnor som befinner sig eller har befunnit sig i prostitution 

att de har upplevelser av misstro och besvikelse till myndigheter. När de har vänt sig till 

socialtjänst och polis för att få hjälp har de istället blivit avfärdade (http://www.intedinhora.se). 

Detta menar vi synliggör det arbete som socialtjänsterna i landet har att förbättra. Något som vi 

tror kan förbättras i takt med bättre samverkan inom det egna länet, men också inom den egna 

socialtjänsten och arbetsenheten. Som nämns i en intervju med socialsekreterare 1, kan 

handläggare arbeta olika i hur de möter klienter. Socialsekreteraren menar att en handläggare som 

i princip bara fokuserar på missbruksproblematiken missar “prostitutionsbiten”. Med tanke på att 

det är upp till socialsekreteraren att fråga kring prostitution, och att det kan bortses ifrån om inte 

socialsekreteraren väljer att fråga kring/synliggöra problematiken, anser vi det enormt viktigt 

med utformandet av riktlinjer. Något som vi anser som med fördel skulle kunna införas, till följd 

av nya riktlinjer, är ett frågeinstrument likt bedömningsinstrumentet FREDA (Socialstyrelsen, 

2018). Om en socialsekreterare, exempelvis en vuxenhandläggare, gör det till rutin att fråga alla 

personer hen möter några frågor gällande försäljning av sexuella tjänster minimeras risken att 

bortse från problematiken. Det är dock viktigt att normalisera dessa frågor genom att exempelvis 

säga “dessa frågor ställer jag till alla personer jag möter” så att ingen känner sig utpekad eller 

kränkt. Vi anser det enormt viktigt att personer som vänder sig till socialtjänsten ska kunna 

förvänta sig ett likvärdigt bemötande, oavsett vilken socialsekreterare de möter. Om riktlinjer 

införs i arbetet mot prostitution blir det tydligare för socialsekreterare hur de ska bemöta personer 

i prostitution, och fenomenet synliggörs och börjar till större del prioriteras. Detta skulle i sin tur 

minska missnöjet, som kvinnorna under uppropet #intedinhora uttryckte, mot socialtjänsten. Vi 

tror att det skulle leda till att fler personer i prostitution vågar och väljer att söka hjälp. 

 

7.4 Framtida behov av forskning 

Vi anser att området Kvinnor i prostitution, och även prostitution i stort, är i behov av framtida 

forskning. Vår studie anser vi kan tillämpas på medelstora städer i samtliga län i Sverige där det 

inte råder några etablerade arbetsmetoder eller riktade verksamheter/enheter mot målgruppen. För 

att få en bild av hur mindre kommuner/städer hanterar problematiken bör ytterligare forskning 

göras då vår studie inte kan generaliseras till dessa. På mindre orter går det att anta att 

socialtjänsten inte möter så många personer i prostitution och är därför inte i lika stort behov av 

riktade verksamheter och dylikt. Det går dock inte att bortse från att även dessa 

kommuner/städer/orter behöver ha kunskap om målgruppen och hur denna ska bemötas. Om en 

forskning skulle göras på de i studien nämnda storstäderna, hade fokus kunnat läggas på 

förbättringsområden då det i dagsläget redan finns ett utvecklat och etablerat arbetssätt. Vid 

ytterligare en studie på medelstora kommuner i region Nord skulle studien kunna ta sin 

http://www.intedinhora.se/
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utgångspunkt vid andra sociala aktörer och samverkan mellan dessa (som till exempel samarbetet 

mellan socialtjänst och polis och hur detta kan förstärkas).   
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Bilaga 1 

 

“Jag har problem med psykisk ohälsa och hamnar i maniska och depressiva skov. I en manisk 

period efter att mitt ex hade lämnat mig drog jag på mig en hel del skulder genom snabba sms-

lån. Paniken kom när jag insåg att jag inte kunde betala tillbaka.” 

 

“Prostitutionen började i mitt missbruk. Jag har missbrukat tunga opiater i flera år och ett sätt 

att försörja sig på, förutom kriminaliteten, var prostitution. Tillslut blev också det mitt beroende 

och höll på att kosta mig livet.” 

 

“Jag har prostituerat mig sedan jag var 12 år gammal. […] I min prostitution var det allt från 

sjukhuschefer till högt uppsatta människor på en av Sveriges största företagskoncerner som 

utsatte mig. De brydde sig aldrig om att jag var så ung, det eftertraktades snarare.” 

 

“Jag var 16 år och han 40. Vi träffades hemma hos honom. Enligt polisens protokoll av 

filminspelningen slog han mig 139 gånger under 30 minuter. När han var klar släpade han ut 

mig i badrummet och kissade på mig. Jag låg där och tänkte, är det såhär det känns att vara 

död?” 

“Första gången jag försökte ta mig ur var jag 18. Socialsekreteraren undrade lite förstrött hur 

jag hade tänkt att de kunde hjälpa mig. Några pengar skulle det verkligen inte bli tal om eftersom 

jag antagligen jobbat ihop mer pengar på en vecka än hon tjänade på en månad. Hon tog fram 

miniräknaren och räknade efter. I övrigt, förklarade hon, var det inte olagligt att prostituera sig 

och därför inget de kunde hjälpa till med.” 

 

“Jag var ung och kände mig smutsigast i världen. Ingen visste vad jag höll på med om kvällarna. 

Till slut berättade jag för någon som ville ta med mig till en psykolog och efter många om och 

men gick jag dit. Jag berättade för honom om mitt självskadebeteende, om att jag var 

prostituerad. Det kändes overkligt och jag ångrade mig i samma sekund som han svarade. ‘Hur 

mycket tar du för en omgång?’. Jag gick aldrig tillbaka dit och jag har fortfarande inte fått 

någon hjälp. Det har gått ett år nu.” 
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Bilaga 2  
 

Intervjuguide 

 

I en rapport från 2017 har länsstyrelserna i Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och 

Jämtland sammanställt en kartläggning över hur prostitutionen ser ut i norra Sverige. I rapporten 

framgår det att prostitution har ökat i regionen. År 2016 visade undersökningen på att det totalt 

sett fanns 59 annonser upplagda på Internet. En likadan kartläggning gjordes år 2017 och 

resultaten visade på en ökning med 509 funna annonser på Internet. Därför vill vi genomföra 

denna intervju för att få en bild av hur denna socialtjänst hanterar problematiken och hur ni 

arbetar med kvinnor i prostitution.  

 

Denna intervju kommer att baseras på tre teman för att skapa tydlighet och struktur:  

 

Prostitution som fenomen:  

1. Vad har du för bild av prostitution idag?  

-Hur kommer den till uttryck? Är den synlig/osynlig var sker den? Hur tillgänglig är den 

för olika myndigheter/organisationer? 

2. Tycker du att kommunen och socialtjänsten prioriterar prostitution som en viktig fråga? 

Hur i sådana fall? 

3. Hur kommer ni i kontakt med kvinnor som lever i prostitution? 

4. Informerar eller sprider ni kunskap om vilka insatser och stöd ni kan erbjuda till utsatta 

kvinnor (i prostitution)? 

 

Arbetssätt- och metod 

1. Finns det några riktlinjer eller verksamhetsmål gällande prostitution inom er verksamhet? 

2. Hur ser samverkan mellan de olika enheterna/funktionerna på socialtjänsten ut? -

Exempelvis om ni kommer i kontakt med en kvinna som befinner sig i prostitution. 

3. Hur samverkar och arbetar socialtjänsten med prostitution med andra myndigheter? 

4. Har er verksamhet några nedskrivna arbetsmetoder för kvinnor i prostitution? 

5. Finns det några skillnader mellan hur er verksamhet jobbade med prostitution tidigare 

kontra hur ni jobbar med det nu? 

6. Vilka insatser/stöd erbjuder ni kvinnor i prostitution? 

7. Har ni något frågeinstrument när ni t.ex. möter kvinnor i missbruk: ställer ni frågan om 

hon har sålt sex för att finansiera ett missbruk? 

-Om det kommer en kvinna till er som på era frågor om prostitution svarar att hon 

prostituerar sig, hur bemöter ni henne? Vilket stöd och vilken hjälp får hon? Hur 

informerar ni kvinnan? Riktlinjer/metoder? 

 

Utveckling 

1. Har ni fått gå någon utbildning om prostitution på arbetsplatsen?  

2. Har ni något mål som på sikt ska uppnås i arbetet om samverkan inom socialtjänsten? 

3. Hur ser kommunens samverkan ut med andra län/regioner i arbetet mot prostitution? 

4. Hur ser samarbetet ut med polis, psykiatri, sjukvård och så vidare? 
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Bilaga 3 
 

Fråga i c-uppsatsen Meningsbärande enheter Koder 

 

Vilka insatser/vilket stöd 

erbjuder socialtjänsten 

kvinnor som lever i 

prostitution? 

”I ärenden med kvinnor i missbruk försöker 

man hjälpa. Jag har ju en kvinna idag som 

säger att hon får pengar när hon vill ha 

pengar. Det är ju inte roligt med tanke på 

psykisk ohälsa och beroendeproblematik, de 

far ju väldigt illa, tänker jag.” 

”De blir utnyttjade, för en hundring ungefär, 

det är ju liksom inga pengar heller. Nej, jag 

tycker det är så tragiskt. Jättetragiskt. Sen vet 

vi ju att många av dem som har ett missbruk 

har något annat i bakgrunden, att de tidigt har 

varit utnyttjade och så där.” 

Ohälsa 

Missbruk  

Utnyttjas 

Dålig barndom 

 

Hur har prostitutionens 

förekomst förändrats över tid? 

”Jag tänker att varför Sverige har det som vi 

har det, är för att i storstäderna måste man 

naturligtvis arbeta aktivt när det handlar om 

människohandel, oftast. I grund och botten. 

Men om man tittar på de fattigare länderna 

som Rumänien, Albanien, det är ju inte svårt 

att rekrytera unga flickor som man lovar guld 

och gröna skogar. Sen är det bara 

skrämselpropaganda och nedbrytning fram till 

dess att kvinnorna är insatt i en lägenhet där 

dem ska jobba eller på någon form av bordell. 

Då är ju frågan då. Svenska kvinnor behöver 

ju inte prostituera sig för att överleva om dem 

inte själva väljer att ha det levnadssättet, men 

då är det ofta i kombination med missbruk. 

Jag tror det är sällan man tänker att ’jag ska 

prostituera mig om 12 år’. Jag tror inte att 

man tänker så.” 

 

Nedbrytning 

Hot 

Överlevnad 

Missbruk 

 

Hur har prostitutionens 

förekomst förändrats över tid? 

”Men jag tror att den mesta prostitution som 

sker, den är kriminell och organiserad. Jag 

tror inte alls att det är vanligt att ’jag säljer 

mig själv ensam’ utan det är väl i sådana fall 

på nätet, för då är du ju skyddad. Men jag tror 

det är mer ovanligt att prostituera sig själv 

bara för att tjäna lite pengar.” 

 

Organiserad brottslighet 

 

 

Kategorier: Ohälsa, missbruk, utnyttjas, dålig barndom, hot, nedbrytning, överlevnad, 

organiserad brottslighet → Vägen in i prostitution.  

Tema: Kvinnors väg in i prostitution.  


