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Sammanfattning 
 

Syftet med föreliggande examensarbete är att söka kunskap om hur vuxenhandläggare inom 

socialtjänsten uppmärksammar socialt utsatta kvinnor, vilka riskerar att involveras i sex mot 

ersättning, i förhållande till de två diskurserna; abolitionistiska perspektivet och 

normaliseringsperspektivet. För att göra detta har en kvalitativ metod använts utifrån en 

hermeneutisk och socialkonstruktivistisk ansats med semistrukturerade intervjuer med tre 

vuxenhandläggare. Empirin som insamlats har analyserats utifrån Foucaults teori om 

dominerande diskursers påverkan på människan och normaliserande makt. Slutsatsen i 

studien är att diskurserna präglar det sociala arbetet och påverkar hur handläggarna använder 

sitt handlingsutrymme och den egna personen i mötet med kvinnor vilka riskerar att 

involveras i sex mot ersättning. Vidare inverkar diskurserna på huruvida handläggarna 

konstruerar fenomenet sex mot ersättning som social utsatthet eller var människas fria vilja 

och självbestämmande. Studien är av liten skala och kan därför inte appliceras på andra 

kontexter, en större studie hade varit önskvärd för att bidra till det sociala arbetets 

kunskapsbas. 

 
Nyckelord: sex mot ersättning, socialt arbete, socialarbetare, handlingsutrymme, normativ 

praktik, diskurser, normaliserande makt  
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Abstract 
 

The purpose of this essay is to explore how social workers in the social services observe 

women who are exposed to social problems, and risks having sex in exchange for 

compensation, in comparison to the two discourses: abolitionist perspective and 

normalization perspective. To explore this, we used a qualitative method based on 

hermeneutics and social constructivism with semi structured interviews with three social 

workers. We added a theoretical frame in order to analyse the interviews with focus on the 

theory of normalizing power and of the discourses impact of the human mind. The findings of 

this essay describe how the two different discourses have impact on how the social workers 

act professional in relation to the women who have sex in exchange for compensation. The 

discourses impact on the social workers also influence how they defines their acting space as 

wide or small and how they use themselves in the meeting with a client. The discourses also 

impact on how the social workers construct the phenomenon sex in exchange for 

compensation as either social vulnerability or free will and autonomy. This essay is small by 

its character and therefore the findings cannot be applied to any other context. A larger and 

more systematic study on the subject would be a better contribution to the world of 

knowledge in social work. 

  

Keywords: sex in exchange for compensation, social work, social workers, acting space, 

normative practice, discourses, normalizing power
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Inledning 
 

I Sverige är det sedan 1 januari 1999 förbjudet att köpa sexuella tjänster enligt Lag 

(1998:408) om förbud mot köp av sexuella tjänster. Sedan 1 april 2005 är bestämmelsen 

överförd till 6 kap. 11 § Brottsbalken (1962:700) [BrB]. Sverige var först i världen att 

kriminalisera sexköp och inte försäljningen av det. Målsättningen med lagen var att minska 

efterfrågan och skydda de kvinnor som är involverade i sex mot ersättning1 från männens 

ansedda rätt till att köpa sig tillgången till en kropp. Perspektivet finns kvar än idag och en av 

regeringens högst prioriterade frågor berör hur Sverige ska kunna bekämpa prostitution och 

människohandel. Samtidigt ska fungerande insatser finnas för att hjälpa de personer som har 

sex mot ersättning (Regeringskansliet, 2016). Efter sexköpslagens (1998:408) inträdande 

inleddes en debatt kring ämnet sex mot ersättning och dess politik. Denna debatt kan indelas i 

två ledande diskurser inom ämnet och bygger på en feministisk diskussion kring huruvida 

prostitutionen bör normaliseras i samhället och ses som ett arbete eller att den ska avskaffas 

helt då den exploaterar kvinnorna i det (Westerstrand, 2008, s.127). Westerstrand (2008, s. 

135) presenterar båda diskurserna varav den ena utgör avskaffandet av prostitutionen utifrån 

en radikalfeministisk ståndpunkt. De som är för avskaffning benämns som abolitionister. 

Denna diskurs präglas av synen på sex mot ersättning som mäns våld mot kvinnor och 

betraktas som en förtryckande praktik vilken försätter kvinnorna i underordning gentemot 

männen. Vidare åsyftar abolitionisterna att lagar rörande prostitution måste skydda kvinnorna 

i det vilka riskerar att utsättas för grovt våld och förtryck. 

 

Dodillet (2009, s. 539) ger uttryck för den motsatta ståndpunkten och är en av de som 

argumenterar för en annorlunda prostitutionspolitik för att göra prostitutionen till ett 

accepterat arbete i samhället, en så kallad normalisering av prostitution. Hon menar att 

dagens prostitutionspolitik försvagar de kvinnor som är i prostitution då de inte erkänns som 

aktivt handlande subjekt och jämställda medborgare. Att se på kvinnorna i prostitution som 

svaga offer vilka behöver räddas riskerar att leda till diskriminering och ett förmynderi över 

dessa kvinnor. Prostitutionspolitiken anses vara fast i ett synsätt som uppfattas överlägset 

andra, såsom mäns våld mot kvinnor och exploateringen av kvinnor. Vidare åsyftas att 

prostitutionen kan utgöra en av få möjligheter för människor i fattigdom att förändra sin 

livssituation. Argumentet blir då att samhället måste skapa bättre möjligheter för människor i 

nöd att påverka sin situation för att i sin tur kunna minska risken för de skoningslösa 

formerna av prostitution. Prostitutionspolitiken problematiseras då den anses utgöra en 

moralisering av prostitutionen då den som fenomen utifrån lag uppfattas som skadlig och 

skamlig. En avkriminalisering skulle enligt Dodillet göra prostitutionen likställd med andra 

sysselsättningar, där trygghet skulle garanteras med hjälp av arbetsrättsliga bestämmelser 

(Dodillet, 2009, s. 542–543, 550–551). 

 

I regeringens handlingsplan mot prostitution och människohandel från 2018 framhålls hur 

Sveriges kommuner behöver stärka sitt arbete för att skydda och stödja de personer som 

utnyttjas i prostitution eller människohandel (Regeringens handlingsplan, 2018, s. 24). 

                                                
1 I föreliggande studie kommer begreppet sex mot ersättning användas synonymt med prostitution. De båda 

begreppens innebörd samt relevans för studien skrivs fram i avsnittet definitioner. 
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Socialstyrelsen har vidare verkat för att ge kunskaps- och metodstöd för att utveckla arbetet 

mot prostitution och människohandel. Målet med utbildningsmaterialet är: “...att ge verktyg 

för att identifiera, samtala med och fånga upp personer som riskerar att fara illa på grund av 

att de har sex mot ersättning.” (Socialstyrelsen, 2015, s.8). Ovanstående material utgår från 

rådande prostitutionspolitik med synen på personen i prostitution som socialt utsatt och i 

behov av skydd och stöd. Dock visar tidigare forskning på hur arbetet mot prostitution enligt 

det svenska abolitionistiska synsättet i vissa avseenden kan problematiseras. Detta utifrån 

studier som visar hur kvinnorna i prostitution i mindre grad söker stöd hos de socialtjänster 

där fokus i insatser ligger på att man ska sluta. Detta kan medföra att kvinnorna känner att de 

måste vara motiverade att sluta ha sex mot ersättning för att kunna få stöd och hjälp (Danna, 

2012, s. 84–85). Ovanstående studie från två prostitutionsenheter i Stockholm visar hur 

diskurser kan påverka det sociala arbetet mot sex mot ersättning. Vidare saknas forskning om 

var den enskilde socialarbetaren på socialtjänsten i en mindre kommun står utifrån de två 

ledande diskurserna kring prostitution. Vikten av att undersöka den enskilde socialarbetarens 

syn på fenomenet prostitution är av särskild relevans då detta kan påverka det 

handlingsutrymme som socialarbetaren besitter i sin strävan att stödja kvinnorna i 

prostitution.  

 

I denna studie vill vi undersöka var den enskilde vuxenhandläggaren står utifrån de två 

ledande diskurserna; det abolitionistiska- eller normaliseringsperspektivet. Vi vill även 

undersöka hur diskurserna påverkar vuxenhandläggarens syn på fenomenet sex mot 

ersättning samt dennes arbete för att stödja och hjälpa kvinnor vilka riskerar att involveras i 

sex mot ersättning. Vi kommer slutligen att, utifrån hur handläggarna benämner och talar om 

sex mot ersättning, undersöka hur de uppfattar och konstruerar fenomenet utifrån rådande 

diskurser. Detta grundar vi på antagandet att handläggarnas språk och benämningar 

konstruerar attityder och förhållningssätt gentemot målgruppen kvinnor som har sex mot 

ersättning. Ämnet anses relevant för socialt arbete eftersom det belyser socialtjänstens arbete 

mot socialt utsatta grupper och därmed bidrar till mer kunskap inom området. 

 

Syfte och frågeställningar 
 

Syfte med föreliggande studie är att söka kunskap om hur vuxenhandläggare inom 

socialtjänsten uppmärksammar socialt utsatta kvinnor, vilka riskerar att involveras i sex mot 

ersättning, i förhållande till de två diskurserna; abolitionistiska perspektivet och 

normaliseringsperspektivet. 

             

● Hur kan diskurserna tolkas påverka vuxenhandläggare som arbetar med kvinnor vilka 

riskerar att involveras i sex mot ersättning? 

  

● Hur beskriver vuxenhandläggarna sitt handlingsutrymme för att stödja kvinnor vilka 

riskerar att involveras i sex mot ersättning? 

 

Definitioner  

Sex mot ersättning 

 

Sex mot ersättning innebär att en person får eller blir lovad ersättning i utbyte mot sexuella 

handlingar. Ersättningen kan utgöras av till exempel; pengar, sovplats, kläder, mat, droger, 

alkohol eller presenter. Benämningen sex mot ersättning används främst i föreliggande studie 
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och i vissa fall prostitution. Skälet är att benämningen prostitution kan skapa stereotypa 

föreställningar. Vidare vidgas perspektivet med hjälp av begreppet sex mot ersättning (Jfr. 

Socialstyrelsen, 2015, s. 10). 

Social utsatthet 

 

Social utsatthet uppstår i en komplex skärningspunkt mellan ekonomiska, sociala, kulturella, 

institutionella och individuella förutsättningar i relation till exempelvis kön, klass, etnicitet, 

sexualitet, ålder och funktionsförmåga. Utsattheten skapas i ett ömsesidigt samspel mellan 

lokala, nationella och globala processer. Social utsatthet kan exempelvis uppstå hos personer 

som lever under svåra ekonomiska omständigheter, emigrerat från ett annat land, har ett 

missbruk eller har en funktionsnedsättning. Den sociala utsattheten kan ses som föränderlig 

då den kan öka och minska under livets gång (Lalander & Svensson, 2014, s.11–15).  

Diskurs 

 

Michel Foucaults begrepp diskurs utgörs av en regelstyrd beskrivning av uttalanden, begrepp, 

teser och teorier som bildar en samling av uttalade föreställningar om något. Vidare utgör 

begreppet ett bestämt sätt att yttra sig om och förstå omvärlden. Diskursen existerar genom 

en diskursiv praktik. Med detta menas exempelvis inom vetenskapen en särskild metod för att 

framställa och presentera kunskaper kring de objekt som undersöks. Varje kunskapsobjekt är 

betingad genom diskursen, den diskursiva praktiken och den sociala verkligheten som i sin 

tur omger diskursen (Lindgren, 2015, s.352). I föreliggande studie kommer fenomenet sex 

mot ersättning att belysas utifrån diskurserna abolitionism och normalisering, deras innebörd 

beskrivs vidare under tidigare forskning. Diskurserna är styrande genom studien eftersom de 

belyser två olika dominerande perspektiv att betrakta fenomenet sex mot ersättning. 

Vetenskapsteoretisk utgångspunkt 
 

Hermeneutik 
 

Den hermeneutiska vetenskapen syftar till att öka förståelsen för andra människor genom 

tolkning. Detta tar sig i uttryck i ett intresse för en intersubjektiv förmedling av en ömsesidig 

förståelse av exempelvis handlingar, texter och uttalanden (Ödman, 2016, s.55). 

Hermeneutikern eftersträvar således att finna betydelse eller mening vid exempelvis läsning 

av en text. Denna förståelse av meningen blir då subjektiv eftersom vi alla tolkar och förstår 

texter olika. Forskarens förhållande till studieobjektet, inom den vetenskapsteoretiska 

riktningen, kännetecknas av engagemang. Vidare måste forskaren bli en deltagare i 

undersökningsfältet för att kunna förstå de sociala fenomen hen vill undersöka (Andersson, 

2014, s. 55, 141). Då föreliggande studies problemformulering har en förstående ambition 

blir det vidare relevant att utifrån en hermeneutisk ansats tolka insamlad data med fokus på 

mening. Detta för att få en förståelse för hur vuxenhandläggarna uppfattar sitt arbete mot sex 

mot ersättning. För att förstå hur handläggarna uppfattar fenomenet sex mot ersättning krävs 

en kvalitativ metod där vi som uppsatsskrivare engagerar oss som deltagare. Med deltagande 

avses genomförande av intervjuer med intervjupersoner och tolkning av insamlad data. 

Engagemanget kräver vidare uppmärksamhet på vår egen förförståelse.  
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Förförståelse kan ses som en utgångspunkt i en studie som har en hermeneutisk ansats. 

Förförståelse är enligt Røkenes och Hanssen (2016, s. 143–144) något som präglar individens 

tankesätt baserat på intryck och information från tidigare erfarenheter i livet. Det kan utgöras 

av exempelvis kulturella aspekter, samhällsnormer, egna moraliska värderingar, 

självförståelse och rådande paradigm. Förförståelsen utgör vidare ett sätt att handla och 

präglar hur individen upplever sin omvärld vilket kan påverka kommunikation och 

samverkan mellan individer. Förförståelsen förändras dock i interaktionen med andra då 

uppfattningar och värderingar tenderar att präglas av de nya intryck som ges i mötet, detta 

kallas för den hermeneutiska spiralen som är den ständiga förändringen av förförståelsen. 

Utifrån detta kan det tänkas att individens förförståelse präglar vilket perspektiv 

studieobjektet blir analyserat utifrån (Røkenes & Hanssen, 2016, s.143–144). I föreliggande 

studie kommer den förförståelse vi som uppsatsskrivare har, dels av fenomenet sex mot 

ersättning dels av socialtjänsten och dess arbete i frågan, att prägla vårt förhållningssätt i 

utformandet av studien. Vår förförståelse utgörs av att vi varit präglade av den 

abolitionistiska diskursen och förhållit oss till kvinnor involverade i sex mot ersättning som 

socialt utsatta. Under studiens genomförande har vi fått förståelsen om att olika diskurser kan 

prägla olika individer. Därför har det abolitionistiska perspektivet blivit mer synligt för oss 

själva. Huruvida detta inverkat på studiens resultat och analys diskuteras ytterligare i 

diskussionsavsnittet. 

 

Socialkonstruktivism 
 

Utifrån studiens syfte och frågeställningar kan en socialkonstruktivistisk ansats användas som 

ett komplement till den huvudsakligt hermeneutiska utgångspunkten. Studien syftar till att ge 

förståelse för hur vuxenhandläggarna benämner och därmed språkligen konstruerar 

fenomenet sex mot ersättning för att avgöra vilken diskurs uttalanden kan härledas till. För att 

få kunskap kring hur handläggarna ser på sitt arbete mot sex mot ersättning har det i 

datainsamling, resultat och analys fokuserats på hur de uttrycker sig i form av val av 

benämningar kring ämnet. Exempelvis hur beskriver vuxenhandläggarna att samtalet går till 

med klienten kring sex mot ersättning? Vilka val och icke-val gör socialarbetaren i samtalet 

och hur kan detta tolkas utifrån de två ledande diskurserna kring sex mot ersättning? 

Wenneberg (2010, s. 12) beskriver hur socialkonstruktivisten uppfattar språket som socialt 

konstruerat och att kunskap om verkligheten kan nås genom språket. Utifrån detta 

resonemang blir det vidare relevant att se hur vuxenhandläggarna i föreliggande studie 

samtalar kring ämnet sex mot ersättning. Vidare utgår ansatsen från vårt antagande om att 

språket och benämningarna skapar attityder och förhållningssätt hos vuxenhandläggarna 

gentemot målgruppen kvinnor som har sex mot ersättning. Benämningarna kan visa hur 

vuxenhandläggarna konstruerar fenomenet sex mot ersättning, vilka sedan kommer att 

analyseras utifrån de två diskurserna abolitionistiska perspektivet och 

normaliseringsperspektivet. Detta kan härledas till Mattsons (2015, s.33) 

socialkonstruktivistiska diskussion om hur sociala problem konstrueras utifrån samhällets 

uppfattning om ett fenomen i sig. Denna uppfattning utgörs då av huruvida fenomenet kan 

anses behöva åtgärdas av samhället eller ifall det uppfattas gå att åtgärda överhuvudtaget 

(Mattson, 2015, s.33).  

Tidigare forskning  

Diskurser rörande sex mot ersättning  
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I analyser kring sex mot ersättning är det av relevans att fokusera på de diskurser som 

förekommer och konstruerar sex mot ersättning som fenomen. Vidare krävs att forskare inom 

ämnet beaktar att prostitution kan förekomma i skilda former för att få en helhetsbild av 

mångfalden av fenomenet. Vidare kan forskare behöva beakta att prostitutionen kan erfaras 

på många skilda sätt av personerna i det. Utöver detta kan forskning kring ämnet involvera 

hur fenomenet definieras i form av benämningar i exempelvis samtal, text och möten. Att 

ställa frågor inom forskning om hur sex mot ersättning som fenomen konstrueras inom 

rådande diskurser är minst lika viktigt som frågor rörande erfarenheter av prostitutionen. Det 

sistnämnda perspektivet bör inte exkludera det andra då diskursperspektivet kan fungera som 

ett tillägg i forskning rörande prostitution och kvinnorna i det (Skilbrei & Holmström, 2011, 

s. 509). 

 

Westerstrand (2008, s. 127) beskriver hur inställningen och synen på prostitution kan 

struktureras in i tre politiskt sexualteoretiska positioneringar såsom sexradikalism, liberal- 

och radikalfeminism. Ovanstående positioner kan härledas till den överordnade frågan om 

inställning till prostitution: ska den normaliseras i samhället eller ska den avskaffas och därav 

inte normaliseras i samhället? Prostitutionsfältet kan vidare indelas i två diskurser: 

normaliseringsperspektivet och det abolitionistiska perspektivet. Normaliseringsperspektivet 

stödjer en normalisering av prostitutionen medan det abolitionistiska vill få den avskaffad. 

Under det abolitionistiska perspektivet finner vi den radikalfeministiska och den 

kontextualiserade approachen. Karaktären av den radikalfeministiska approachen 

kännetecknas utifrån tolkningen av prostitution som mäns våld mot kvinnor, samt dess 

institution skapad av dikotoma och hierarkiska könsnormer. Den kontextualiserande 

approachen ställer sig likaså kritisk till prostitutionen som institution men ställer sig tveksam 

till synen att all prostitution är en form av våld. Det normaliserande perspektivet som vill 

genomföra en ”trygg” prostitution med bättre arbetsvillkor för kvinnorna, kan indelas i tre 

kategorier. Dessa räknas till de liberala feministerna, sexarbetepositionen och den sexradikala 

approachen. De liberala feministernas ståndpunkt är att prostitution ska ses utifrån kvinnors 

rätt till autonomi i form av självbestämmande och bör därför inneha rätten att få ingå i 

prostitutionsavtal. Inom sexarbetarpositionen argumenteras det för arbetslinjen och betonar 

vikten av de prostituerades arbetsrättigheter. Vidare argumenteras för en gemensam 

definition av sexarbetet för att kunna skydda den verksamma kvinnan. Den sexradikala 

positionen argumenterar för rätten att få utöva sina erotiska böjelser utan fördömelse. Inom 

denna ståndpunkt argumenteras för att prostitutionen bör ses som ett fritt val av kvinnan som 

måste respekteras (Westerstrand, 2008, s. 127 - 128). 

 

Niemi (2010, s. 170) problematiserar sättet att prata om sex mot ersättning i affärsmässiga 

termer. Att använda sig av ord som köp, försäljning, efterfrågan och kunder utgör en kraftfull 

diskurs där sexuella övergrepp hamnar i det fördolda. Polisens, media och allmänhetens syn 

på prostitution idag avser ett utnyttjande och ett förtryck av kvinnor. Vidare påpekas hur 

media fortfarande väljer att fokusera på och tala om fenomenet i kommersiella termer. Dock 

beskrivs prostitutionen sällan som ett fritt val hos kvinnorna utan snarare ett utnyttjande av 

dem (Niemi, 2010, s.170).  Bjønness (2012, s. 201) problematiserar istället att talet om och 

synen på prostituerade kvinnor som offer påverkar relationen mellan dessa kvinnor som 

klienter och de professionella inom det sociala arbetet. Det eftersträvas i mötet mellan klient 

och socialarbetare att klienten får det stöd den behöver för att vidare kunna få tilltro till sina 

förmågor. Detta stöd kan bland annat utgöras av att motivera klienten till att uppfatta sig själv 

som en rationell aktör i sitt liv. Ifall socialarbetaren agerar utifrån uppfattningen om kvinnan 

som ett offer kan detta riskera att reproducera kvinnans känsla av att bli stigmatiserad samt 

bli sedd som en person med oförmåga att agera rationellt. Detta reducerar i sin tur kvinnorna i 



6 
 

kontakt med socialarbetaren och riskerar att ta ifrån deras status som jämställda medborgare 

(Bjønness, 2012, s. 201). 

 
Danna (2012, s.84–85) beskriver hur arbetet mot prostitution ser ut utifrån två 

prostitutionsenheter i Stockholm samt hur professionella och klienter upplever arbetet. På 

dessa två enheter utgår arbetet främst utifrån prostituerade med missbruksproblematik eller 

som lever i hemlöshet. Förvaltningarna arbetar utifrån den svenska abolitionistiska modellen 

där den prostituerade betraktas som traumatiserad och ett offer för mäns våldsutövning. De 

professionella inom prostitutionsenheterna beskriver att flera av de som har haft sex mot 

ersättning undviker att söka hjälp. De professionella beskriver att de prostituerade upplever 

att de endast är välkomna till prostitutionsenheten om de är motiverade till att sluta ha sex 

mot ersättning. Vidare upplevde de kvinnorna som sökt hjälp på förvaltningarna att de inte 

blivit bemötta utifrån deras behov utan att fokus istället har legat på hur de ska motiveras till 

att sluta ha sex mot ersättning. Danna (2012, s.91) problematiserar det svenska synsättet 

utifrån hur prostituerade riskerar att bli betraktade som kriminella även om de enligt lagen 

inte är det. De som inte visar motivation att sluta ha sex mot ersättning kan utifrån det 

abolitionistiska synsättet riskera att bli betraktade som kriminella. Westerstrand och 

Yttergren (2016, s. 45–46) belyser istället hur Danmarks rådande diskurs utgörs av sociala 

insatser för att stötta prostituerade. Detta utgörs av en neo-liberal diskurs med den 

prostituerades fria val i åtanke med ambitionen att betrakta prostitution som vilket yrke som 

helst. Detta i syfte att minska utsatthet och problem kopplade till yrket. Vidare 

problematiseras det svenska sättet att betrakta prostitution utifrån kriminella grunder då det 

inte har empirisk grund och i slutändan gynnar makthavare på bekostnad av de utsatta 

kvinnorna (Westerstrand & Yttergren, 2016, s. 45–46).  

Behov och insatser vid sex mot ersättning 
 

Tidigare forskning utifrån Sverige och USA belyser det abolitionistiska perspektivet genom 

att analysera sex mot ersättning utifrån kvinnans utsatta position och hennes hjälpbehov 

(Levy & Jakobsson, 2014, s. 593–595; Kurtz, Surratt, Kiley, och Incardi, 2005, s .345–346; 

Holly & Lousley, 2014, s. 81–83). Holly och Lousley (2014, s. 81–83) menar att kvinnors 

väg in i försäljning av sexuella tjänster ofta är präglad av drogmissbruk. Problemet i detta 

hänseende blir dock att även om vägen in i prostitution är påverkad av missbruk är vägen ur 

prostitution sällan hjälpt av insatser enbart för att hantera missbruksproblematiken. Kurtz et. 

al. (2014, s. 345–346) menar även att försäljning av sexuella tjänster är ett fenomen som ofta 

inbegriper olika typer av utsatthet. Studien berör prostituerade kvinnor i ett hjälpprogram mot 

HIV och hepatit vilka har använt kokain eller heroin. Dessa kvinnor har behov av insatser 

utifrån sociala myndigheter och sjukvård men hämmas att söka stöd av rädsla för att bli 

arresterade utifrån olaglig verksamhet. Studien är genomförd i USA men det kriminaliserande 

perspektivet lyfter även Levy och Jakobsson (2014, s. 593–595) utifrån en studie om Sveriges 

sexköpslag (1998:408). De menar att Sveriges kriminalisering av köp av sexuella tjänster inte 

gynnar individen som har sex mot ersättning. Istället föreligger det en brist på lämpliga 

insatser att använda utifrån rådande lagstiftning eftersom den hjälp som finns att få endast 

riktar sig till individer som har för avsikt att sluta sälja sexuella tjänster. Skilbrei och 

Holmström (2011, s. 495) har studerat det abolitionistiska förhållningssättet i Sverige jämfört 

med de övriga nordiska länderna som har en mer liberal syn på sex mot ersättning. De lyfter 

exempelvis fram hur Danmark fokuserar insatser där kvinnan själv definierar sitt mått av 

utsatthet och möter henne i den situation hon befinner sig i. Dessa insatser benämns som 

skadereducerande vilket i Sverige anses främja prostitutionen. Det abolitionistiska 
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förhållningssättet i Sverige kan dock hämma stödinsatser till kvinnor som är utsatta utifrån att 

de har sex mot ersättning om de inte har för avsikt att sluta. Denna forskning kan anses bygga 

vidare på Levy och Jakobssons (2014, s. 593–595) studie om det abolitionistiska 

förhållningssättet i Sverige då den lyfter ett mer precist fokus på att det inte finns utrymme 

för skadereducerande insatser inom den svenska modellen vid sex mot ersättning. Föregående 

forskning kan således antas belysa hur den sociala utsattheten är komplex för kvinnor som 

har sex mot ersättning och att det föreligger ett behov av utveckling rörande insatser för dessa 

kvinnor. 

 

Litteraturstudier som gjorts inom området sex mot ersättning lyfter en förståelse av den 

komplexa utsatthet som ofta föreligger hos kvinnorna som har sex mot ersättning (Stebbins, 

2010, s. 81–82; Taylor, 2011, s. 845). Taylor beskriver hur utsatthet av sexuellt våld påverkar 

olika livsdomäner. Exempel på livsdomäner som tas upp utifrån insamlad forskning är sociala 

domänen och hälso domänen. En samlad bild av individens liv behöver beaktas för att kunna 

ge relevanta insatser som kan bidra till förändring. Även Stebbins (2010, s. 81–82) lyfter 

samlad forskning kring hur trauman och våldsutsatthet utifrån sex mot ersättning kan komma 

att påverka flera av livets aspekter för kvinnor. Familjeterapi föreslås som ett sätt att skapa 

gynnsammare villkor framöver för de kvinnor som vill skapa sig ett liv med familj 

inbegripen. Det studierna har gemensamt är att de lyfter den samlade kunskap som finns 

kring utsattheten i att vara kvinna och ha sex mot ersättning samt att detta kan beröra flera 

olika delar av livet. Likväl som forskningen i föregående stycke lyfts här ett insatsperspektiv 

där insatser som finns att tillgå problematiseras i relation till behoven. Flera studier på 

området belyser komplexiteten i utformandet av insatser för prostituerade kvinnor då de ofta 

har flera former av social problematik sammanvävda. En kombination vilken ofta påträffas 

för prostituerade är att de har ett drog- eller alkoholberoende. Utsattheten kan upplevas 

utifrån olika nivåer vilket kräver samverkan mellan olika enheter för att möta prostituerade 

med även annan typ av problematik (Stebbins, 2010, s.81–82; Zweig, Schlichter & Burt, 

2002, s.177–178). Prostituerade kvinnor kan ha flera sociala problem som exempelvis 

hemlöshet eller ekonomisk utsatthet. De anses ha behov av akuta insatser som mat, 

någonstans att sova och möjligheten att tillgodose basala hygienbehov (Kutz et al, 2005, 

s.345–346). Andra stödbehov hos kvinnor inom prostitution karaktäriseras av behov rörande; 

sysselsättning, pengar, trygghet, socialt stöd, traumabehandling, ökad tilltro till sina 

självförmågor och coping-strategier (Dodsworth, 2012, s. 533; Roe-Sepowitz, Hickle, & 

Cimino, 2012, s.74). 

Kunskaper och bemötande hos professionella 
 

Enligt tidigare studie från USA uppfattar socialarbetare prostitution och kvinnorna i det 

utifrån två olika perspektiv. Ett synsätt innefattade uppfattningen av kvinnan i prostitution 

som ett offer för prostitution samt att de kvinnor som lyckats lämna prostitution var 

överlevare av sexuellt utnyttjande. Majoriteten av socialarbetarna uppfattade dock att 

kvinnorna i prostitutionen var ”agents” över sina liv och att prostitutionen kunde räknas som 

ett arbete. De uppfattade även kvinnorna som överlevare i ett orättvist samhälle. Vidare ansåg 

ingen av dessa socialarbetare att någon av de kvinnor de mött ville sluta ha sex mot 

ersättning. Därför gick socialarbetarnas arbete ut på att möta kvinnorna i den situation de var 

i och inte “förbjuda” kvinnorna från att ha sex mot ersättning (Anasti, 2018, s.464–465). En 

studie från Storbritannien redogör för en majoritet av kvinnor vilka menar att de har sex mot 

ersättning utifrån ett fritt val. Gemensamt för alla kvinnorna i studien var att de önskade ett 

respektfullt bemötande från professionella oberoende om kvinnorna själva upplever sex mot 
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ersättning som ett val eller ej. Således belyses vikten av ett icke-fördömande förhållningssätt 

inom socialt arbete för att undvika kränkningar (Harding & Hamilton, 2009, s.1132). 

 

Tidigare forskning beskriver att personal som fått utbildning i kunskapsområdet prostitution 

ger bättre förutsättningar för en god hjälprelation mellan klient och professionell. Således är 

det av vikt att professionella inom socialt arbete kontinuerligt utvecklar sina kunskaper på 

området för att kunna bemöta målgruppen (Ayuste, Gijón, Payá, & Rubio, 2015, s.215–216). 

Vidare belyser forskning gällande kunskaper om prostitution att kunskapsutveckling är 

viktigt för att professionella ska kunna hjälpa kvinnorna i prostitution. Dessa kunskaper 

innefattar att som professionell vara medveten om kvinnors olika vägar in och ut ur 

prostitution. Genom att socialarbetare beaktar varje kvinnas subjektiva upplevelse av sin 

situation, vilken kan vara motsatsen till någon annans, kan bemötande och insatser formas för 

att stärka kvinnors självkänsla. Utifrån stärkt självkänsla och rätt stöd ökar möjligheten att 

kvinnorna får rätt verktyg för att kunna göra gynnsamma val för sig själva (Dodsworth, 2012, 

s.534). Ulibarri, Semple, Rao, Swati, Strathdee, Fraga-Vallejo, Bucardo och Patterson (2009, 

s.409–411) har också studerat professionellas kunskaper vid prostitution. Studien påvisar hur 

tidigare upplevt våld kan förutspå högre grader av depressiva och/eller somatiska symtom hos 

kvinnor inom prostitution. Dessa symtom minskas signifikant vid mottagandet av socialt 

stöd. Vidare eftersträvas att skapa en medvetenhet hos professionella kring hur olika behov 

samverkar och skapar riskfaktorer bland dessa kvinnor vilka försvårar möjligheterna att 

kunna ta sig ur prostitution (Ulibarri et al, 2009, s.409–411). 

Metod 

Litteraturanskaffning 
 

Tre separata litteratursökningar gjordes i databaserna Social services abstract och Applied 

social sciences index & abstracts (ASSIA) via Universitetsbibliotekets ämnesguide kopplat 

till socialt arbete. De sökord som användes i de två sökningarna via Social services abstract 

var: (prostitution OR sex worker) AND ("social work") AND (women* OR female*) och 

(prostitution* ) AND (discourse*). Sökorden som användes via ASSIA var: (social 

interventions for prostitution). Endast peer reviewed vetenskapliga artiklar skrivna på 

engelska inkluderades. Sammanlagt resulterade litteratursökningarna i 15 internationellt 

publicerade artiklar. Vidare söktes även litteratur genom databasen Libris utifrån sökorden: 

prostitution, diskurser rörande prostitution, erfarenheter av prostitution, 

socialkonstruktivism, diskurser, social utsatthet. Sökningar gjordes även på 

Universitetsbiblioteket via bibliotekets katalog. Detta gjordes utifrån relevanta författare på 

ämnet diskurser rörande sex mot ersättning såsom; Westerstrand och Dodillet. Sökningar 

genomfördes även via Google med hjälp av sökorden: sex mot ersättning, regeringens 

handlingsplan för att finna utbildningsmaterial från Socialstyrelsen rörande sex mot 

ersättning samt Regeringens handlingsplan mot prostitution och människohandel. 

Datainsamlingsmetod 
 

Intervjuns kvalitativa karaktär bedöms vara relevant utifrån föreliggande studies 

hermeneutiska och socialkonstruktivistiska vetenskapsteoretiska ansatser. Enligt Bryman 

(2011, s. 372) har kvalitativa forskare fokus på meningen av beteenden som uppstår i sociala 

interaktioner samt söker denna mening utifrån kontextuella förutsättningar där 
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undersökningen bedrivs. Bryman (2011, s. 368) menar att fokus på det mindre sammanhanget 

utgör en kritik mot kvalitativ forskning eftersom det skapar resultat som inte är 

generaliserbara till större kontexter. Vidare kritik menar Bryman är att kvalitativa studier kan 

bli allt för subjektiva då forskarens resultat styrs av dennes osystematiska uppfattningar av 

vad som är viktigt för studien.  

 

 För att möjliggöra att nå djupare kunskap och förståelse utifrån vårt syfte/frågeställningar 

utfördes tre semistrukturerade intervjuer. Hjerm, Lindgren och Nilsson (2014, s. 149) 

argumenterar för hur kvalitativa intervjuer ger intervjupersonerna utrymme att delge sina 

uppfattningar och tankar om studiens forskningsfrågor. Det insamlade datamaterialet kan 

sedan tolkas för att inge en djupare förståelse för komplexa fenomen samt en förståelse för 

intervjupersonernas livsvärld. Intervjuerna i vår studie genomfördes med tre 

vuxenhandläggare. Två av intervjuerna utfördes på 40 minuter vardera och en av dem pågick 

i en timme. Då föreliggande studies ambition är av en förstående karaktär blev det vidare 

relevant att intervjupersonerna fick utrymme att delge och utveckla sina tankar för att 

möjliggöra en djupare förståelse för deras uttalanden. I förberedelserna inför studiens 

intervjuer konstruerades därför en semistrukturerad intervjuguide (bilaga 1) utifrån fem 

teman med 24 tillhörande frågor. Dessa fem teman utgjordes av: 1. Bemötande och 

problemidentifiering, 2. Behov 3. Kartläggning av social utsatthet 4. Orientering inom 

området 5. Handlingsutrymme. Frågorna konstruerades för att kunna besvara studiens 

frågeställningar där fokus låg på att få vuxenhandläggarna att beskriva sitt arbete i relation till 

fenomenet sex mot ersättning. Guiden konstruerades utifrån en logisk ordning för att ge en 

ram för intervjuns format. Den utformades för att kunna vägleda i intervjuerna och hålla 

samtalets riktning utifrån studiens frågeställningar. Vidare ställdes inte alla 24 frågor i guiden 

utan fungerade mer som en planering över vad som behövde besvaras utifrån 

syfte/frågeställningar. Samtliga fem teman berördes under alla intervjuer för att underlätta att 

hantera empirin i vår analys. Hjerm et al (2014, s. 94) beskriver hur operationalisering 

innefattar hur vi går tillväga för att mäta något. Vad som än ska mätas måste först 

operationaliseras. Eftersom att föreliggande studie är av kvalitativ karaktär blir det inte 

relevant att göra forskningsfrågorna mätbara, däremot kan resonemanget om 

operationalisering överföras till att våra forskningsfrågor belyser det vi har för avsikt att 

undersöka. För att göra våra forskningsfrågor “undersökningsbara” fokuserade vi på att 

konstruera frågor som manar intervjupersonen att beskriva hur den uppfattar sitt arbete med 

målgruppen kvinnor som involveras sex mot ersättning. Frågor såsom; “Kan du beskriva hur 

du närmar dig frågan om du misstänker att någon har sex mot ersättning?” kan ge svar på hur 

handläggarna bemöter ämnet sex mot ersättning i mötet med klienten. 

Urval 
 

Bryman (2011, s.392–393) menar att inom den kvalitativa forskningen är det inte intressant 

med sannolikhetsurval som kan vara representativt. Istället är ett målstyrt urval tillämpbart. 

Det som kännetecknar denna typ av urvalsmetod är att de intervjupersoner som väljs ut gör 

detta utifrån ett formulerat forskningsmål. Målet med vår studies urval var således att få 

utsagor från flertalet vuxenhandläggare för att ge en bred bild av hur olika handläggare 

förhåller sig till fenomenet i arbetet. För att få kontakt med handläggarna formulerades ett 

informationsbrev (bilaga 2) som skickades till vardera handläggare, eller i några fall 

enhetscheferna, inom 11 kommuner. Telefonkontakt togs sedan för att stämma av om 

handläggarna samtyckte till att delta i studien samt vilken tid och plats som passade dem att 

genomföra studien på. Av de kontakter som togs lämnade tre handläggare samtycke till att 
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medverka i studien och tid för intervju bokades in med dessa. Resterande 13 tillfrågade 

handläggare tackade enhetligt nej till att medverka med förbehållet att de hade hög 

arbetsbelastning och således inte kunde prioritera den aktuella studien.  

Forskningsetiska överväganden  
 

I det informationsbrev som skickades till vuxenhandläggare inom de två kommunerna 

framgick att studien komma bedrivas utifrån de fyra forskningsetiska principerna. Enligt 

Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (2002, s. 6) är dessa samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet, informationskravet samt nyttjandekravet. Utifrån informationskravet 

framgick det redan i informationsbrevet att syftet med studien är att ta reda på mer om hur 

vuxenhandläggarna uppfattar sitt arbete med kvinnor som de kommer i kontakt med utifrån 

social utsatthet samt där det även kan tänkas föreligga utsatthet i form av sex mot ersättning. 

Vidare information gavs kring studiens genomförande i det första telefonsamtalet med 

handläggarna. I informationsbrevet framgick även samtyckeskravet, att handläggarna själva 

bestämmer om de vill medverka och har rätt att när som helst under studiens gång kan 

avbryta sin medverkan. Vidare är alla intervjupersoner anonymiserade och benämns som 

vuxenhandläggare eller IP 1, 2, 3, för att skydda deras identitet enligt konfidentialitetskravet. 

Insamlade data har förvarats oåtkomlig för allmänheten och nyttjats endast för studiens syfte 

enligt nyttjandekravet. Andra etiska överväganden har gjorts utifrån att sex mot ersättning är 

ett känsligt ämne. Att intervjua klienter har därför inte varit något alternativ och studien 

grundar sig istället på professionellas bild av fenomenet. Detta kan dock tänkas problematiskt 

ur en etisk aspekt eftersom intervjuerna kan spegla de professionellas personliga åsikter vilka 

möjligen inte överensstämmer med handläggningsrutiner. Under intervjutillfällena har vi 

kommunicerat med intervjupersonerna kring huruvida vi får använda deras utsagor. De blev 

således medvetna om hur studien kommer användas och de var villiga att berätta om hur de 

ser på problematiken. 

Analysmetod 
 

Enligt Kvale och Brinkmann (2014, s.246) kan resultatet av den kvalitativa 

forskningsintervjun analyseras utifrån meningskoncentrering. Med meningskoncentrering 

menas ett tillvägagångssätt där empiri organiseras utifrån den mening intervjupersonernas 

uttalanden kan betraktas genom. För att göra detta transkriberade vi i ett första led de 

inspelade intervjuerna med vuxenhandläggarna. Utskrifterna av transkriberingarna lästes 

sedan och granskades av båda författarna till studien. Därefter betraktades 

vuxenhandläggarnas uttalanden utifrån dess mening och kategoriserades ihop med olika delar 

av transkriberingarna vilka belyste gemensamma områden av mening. Ett övergripande tema 

skapades utifrån diskurserna abolitionism och normalisering, detta tema benämnde vi 

Socialutsatthet eller frihet att välja? Temat skapades utifrån meningen med 

vuxenhandläggarnas uttalanden som exempelvis belyste deras inställning till sex mot 

ersättning eller vilka konsekvenser de hade för avsikt att uppnå med sitt arbete mot sex mot 

ersättning. Temat skapades dels utifrån meningen med handläggarnas uttalanden men även 

som en prövning av den teori som finns gällande abolitionistiska perspektivet och 

normaliseringsperspektivet. Tidigare forskning om de två diskurserna användes för att skapa 

en ram för hur de olika uttalanden som vuxenhandläggarna gjorde kunde härledas till 

antingen abolitionism eller normalisering. Temat utgjorde sedan en grund för vidare analyser 

om hur de båda diskurserna tolkades påverka handlingsutrymmet och användandet av den 

egna personen beroende på vilken av diskurserna som präglade respektive handläggare. För 
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att analysera detta skapades ytterligare två teman handlingsutrymme och den egna personen. 

Under handlingsutrymme analyserades resultatet utifrån en meningskoncentrering av 

handläggarnas uttalanden vilka belyste meningen av hur de betraktade sitt handlingsutrymme, 

exempelvis vilka möjligheter eller begränsningar de upplevde att de hade att agera i relation 

till organisation. Under den egna personen analyserades resultatet utifrån en 

meningskoncentrering av hur handläggarna uttryckte hur de använde personliga egenskaper 

som exempelvis förtroendeskapande och motiverande egenskaper i arbetet. Under avsnittet 

teoretisk ram presenteras teori gällande handlingsutrymme vilken har varit vägledande i att 

kunna härleda handläggarnas uttalanden till temana handlingsutrymme och den egna 

personen.  

 

För att vidare kunna analysera meningen av vuxenhandläggarnas utsagor användes 

hermeneutisk meningstolkning. Enligt Kvale och Brinkmann (2014, 257) genomförs denna 

meningstolkning utifrån en redan definierad teori. Det blir således en spekulativ tolkning av 

empiri där resultatet tillskrivs en vidare mening utifrån hur en teori definierar ett visst 

förhållningssätt (Kvale & Brinkmann, 2014, s.257). Foucaults förhållningssätt till makt och 

begreppet diskurser2, användes för att fördjupa förståelsen av normaliseringsperspektivet och 

abolitionistiska perspektivet och relaterades sedan till resultatet i analysen. Detta eftersom det 

ger en spekulativ tolkning av hur maktrelationer kan bidra till den enskildes möjligheter att få 

stöd i sin situation beroende på hur makten verkar. Teoretiska ramen användes vid analysen 

av resultatet för att genom maktperspektivet förklara hur de två dominerande diskurserna 

abolitionistiska perspektivet och normaliseringsperspektivet kan tolkas påverka 

vuxenhandläggarnas arbete. 

Trovärdighet, tillförlitlighet och generaliserbarhet  
 

Tillförlitlighet i en kvalitativ forskningsstudie anknyter till huruvida studiens resultat kan 

reproduceras vid ett annat tillfälle av annan forskare (Kvale & Brinkmann, 2014, s. 296). I 

föreliggande studie transkriberades all insamlad data av oss båda för att sedan jämföras i syfte 

att säkerställa att intervjupersonernas transkriberade utsagor stämmer överens med det som 

sagts. Vidare fördes en diskussion om huruvida olika ledande frågor kan ha lett till specifika 

svar. I de fall ledande frågor ställts har det varit för att intervjupersonen inte kommit in på det 

relevanta området och vi försökt finna hur hen förhåller sig i en specifik fråga. Vid samtliga 

intervjutillfällen användes en semistrukturerad intervjuguide (se bilaga 1). I nyttjande av 

intervjuguiden berördes samtliga fem teman, detta kan i sin tur öka tillförlitligheten i studiens 

resultat. Genom att utgå från intervjuguiden kan samma frågor ställas av en annan intervjuare 

till samma intervjupersoner för liknande svar. Dock har vi under intervjutillfällena ställt olika 

följdfrågor vilka inte finns med i intervjuguiden, vilket minskar tillförlitligheten (jfr Kvale & 

Brinkmann, 2014, s. 296).   

 

Trovärdighet inom samhällsvetenskap avser ifall forskaren, genom studiens metod, 

undersöker vad denne utger sig för att undersöka (Kvale & Brinkmann, 2014, s. 296). Under 

hela studien har kontinuerlig kontakt tagits med handledaren för diskussion kring alla steg i 

forskningsprocessen. Diskussioner har förts kring huruvida våra val kring planering, metod, 

teori och resultat kan försvaras utifrån vad studien syftar till att uppnå, detta är något som kan 

höja trovärdigheten i en kvalitativ studie (Jfr Kvale & Brinkmann, 2014, s. 296–302). Valet 

                                                
2 Avsnittet teoretisk ram beskriver vidare Foucaults teori och hur den används för att tolka resultatet i en djupare 

mening. 
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av en kvalitativ metod korresponderar med den förstående ambitionen i studiens syfte och 

vägleds av vår hermeneutiska ansats. Den socialkonstruktivistiska ansatsen kopplas samman 

med hur vi i resultat och analys-avsnittet fokuserar på hur handläggarna benämner och 

konstruerar sex mot ersättning. Konstruktionen ligger i språket vilket kan avslöja hur 

handläggarnas ser på fenomenet sex mot ersättning i relation till diskurserna. Valet av 

Foucaults teorier om makt och diskurser syftar till att ge en vidare förståelse kring 

diskursernas styrande förmåga. Teorierna kan ge en vidare analys kring vilka makttekniker 

som handläggarna använder utifrån den diskurs de kan tolkas styras av. Analysen kan ge en 

insyn i hur handläggarna beskriver sitt arbete med målgruppen samt vilken riktning de menar 

att arbetet ska ta.  

 

Generaliserbarhet utgör huruvida resultaten i en studie kan överföras till andra 

undersökningspersoner, sammanhang och situationer. Kravet på en generaliserbar kunskap 

kan tolkas bygga på antagandet att vetenskaplig kunskap kan gälla för alla platser och tider. 

Ser man istället på generaliserbarhet utifrån konstruktivistisk ansats förstås istället kunskap 

som en social kontextuell form av handlingar och förståelse och därav föränderlig i sin 

karaktär (Kvale & Brinkmann, 2014, s.310). Utifrån föreliggande studie är resultatet inte 

generaliserbart till en övergripande population, dels utifrån att den utgörs av få 

intervjupersoner men även eftersom resultatet kan ses utifrån ett konstruktivistiskt 

förhållningssätt. Detta innebär att handläggarnas berättelser är kontextuellt betingade och 

föränderliga över tid och i relation till andra kontexter. Det är därför inte intressant att försöka 

betrakta resultatet som annat än en redogörelse för en tidsavgränsad uppfattning hos tre 

specifika handläggare och att denna uppfattning kan tänkas förändras utifrån att 

handläggarnas förförståelse av fenomenet förändras av faktorer som exempelvis utbildning 

eller mellanmänskliga relationer (Jfr Kvale & Brinkmann, 2014, s.310). Det kan dock tänkas 

föreligga en teoretisk generaliserbarhet utifrån att tidigare forskning belyser de båda 

diskursernas påverkan på det sociala arbetet likt vår studies ambition. 
 

Teoretisk ram 
 

Vi avser att analysera resultatet i föreliggande studie utifrån antagandet om att det sociala 

arbetet mot sex mot ersättning vilar på ett diskursstyrt arbete där handläggare antingen antar 

ett abolitionistiskt perspektiv eller ett normaliseringsperspektiv3 (Jfr Westerstrand, 2008, 

s.127). För att få en förståelse för diskursernas styrande förmåga har vi valt att använda oss 

av maktteori. Vi har valt Foucaults teori om makt och kön för att förklara hur diskurser styr 

samhällets, institutionernas eller gruppens sätt att betrakta ett visst fenomen (Jfr Foucault, 

2002, s. 15-17). Eftersom intervjupersonerna i föreliggande studie utgörs av anställda på 

socialtjänsten anses det relevant att även belysa deras diskurspåverkan utifrån 

handlingsutrymme i en normativ praktik. 

Socialarbetarens handlingsutrymme i en normativ praktik  
 

Handlingsutrymmet inom det sociala arbetet definieras av möjligheten att kunna välja hur 

man som professionell ska agera utifrån det uppdrag organisationen sätter. Att inneha ett 

handlingsutrymme utgör inte bara möjligheten att göra val utifrån organisationens ramar utan 

även att ha kompetens att avgöra rimligheten i sina val. Utifrån kompetensen finns även 

                                                
3 Ingående förklaring om dessa återfinns under rubriken tidigare forskning 
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möjligheten att kunna påverka organisationens ramar. Vidare skapas handlingsutrymmet i en 

samverkan mellan professionen och organisationen, där organisationens ramar sätter 

gränserna som professionen likväl kan förändra. Handlingsutrymmet utgörs såtillvida inte av 

regler eller avsaknad av regler utan hur den professionella agerar mellan reglerna. Den 

professionellas egna person, värderingar och intressen inverkar på hur handlingsutrymmet 

används. Även allmänhetens uppfattning och debatter i media kring exempelvis ärenden som 

givit oönskade effekter sätter press på den professionelles bedömningar och ageranden. Det 

sociala arbetet beskrivs som en normativ praktik eftersom att det är präglat av politik och 

lagar. Detta gör det sociala arbetet till en politisk och ideologisk fråga men även en normativ. 

Hur det sociala arbetet ska se ut kan definieras utifrån vad som anses vara det “bästa”. De 

handlingar som utförs i det sociala arbetet förändras hela tiden över tid, därför kan 

socialarbetare utföra handlingar vid en tidpunkt som senare kan betraktas förkastliga. Som 

socialarbetare har man ett ansvar för vilken norm man stödjer i sina handlingar. Detta kan 

definiera det sociala arbetet som maktens men också motståndets redskap (Svensson, 

Johnsson & Laanemets, 2008, s.24–25, 19). I föreliggande studie kommer begreppen 

handlingsutrymme och normativ praktik användas som komplement till nedan redovisad 

maktteori. Detta för att skapa en djupare förståelse kring hur handlingsutrymmet kan tänkas 

påverkas av huruvida handläggaren intar ett abolitionistiskt perspektiv eller 

normaliseringsperspektiv, således är makt en central del av handlingsutrymmet. 

Foucault om normaliserande makt 
 

Mills (2003, s.33) menar att Foucaults arbete om makt främst rör relationen mellan sociala 

strukturer, institutioner och individer. Det är i relationen mellan individen och institutionen 

som maktrelationer är mest framträdande. Foucaults förhållningssätt till makt är att söka 

förklara makt som någonting vi utövar i dagliga relationer mellan individer, institutioner och 

samhällets normer. Relationen mellan dessa är föränderlig och makten utgörs inte av 

någonting den ena parten besitter utan snarare olika roller. De roller olika parter har i en viss 

relation präglas utifrån normer som definierar deras specifika egenskaper och karaktäristika. 

Normerna belyser även hur olika roller förväntas förhålla sig till varandra. Detta kallas för 

normaliserande makt eftersom det belyser hur normer och värderingar styr mänskligt 

handlande. Foucault är tydlig med att makt inte är någonting förtryckande mellan 

maktutövare och maktlös utan att maktrelationen har en dynamisk struktur där kontextuella 

förhållanden kan förändras och således förändras även maktförhållandet (Mills, 2003, s.33).  

 

Utifrån tidigare forskning kan fenomenet sex mot ersättning förstås utifrån olika nivåer i 

samhället. Det kan liknas vid Foucaults tankar om att maktrelationer sker utifrån samhällelig, 

institutionell och interpersonell nivå (Jfr Mills, 2003, s.33). Levy och Jakobsson (2014, 

s.593–595) framhåller att lagstiftning inom området baseras på det abolitionistiska 

förhållningssättet i det svenska samhället. Danna (2012, s.84–85) lyfter den institutionella 

nivån och menar att socialtjänstens abolitionistiska förhållningssätt hindrar kvinnor som inte 

har för avsikt att sluta sälja sex att söka stöd. Anasti (2018, s.464–465) framhåller den 

interpersonella relationen mellan klient och socialarbetare och belyser att socialarbetare ser 

på klienterna ur olika perspektiv. Vidare forskning belyser även hur kvinnor blir offer för 

våld (Taylor, 2011, s.845) samt att sex mot ersättning påverkar kvinnan i relation till familj 

och framtida intima relationer (Stebbins, 2010, s. 81–82). Således belyser tidigare forskning 

hur fenomenet sex mot ersättning kan förstås utifrån olika relationer i samhället, likt den 

relationella och normaliserande makt som Foucault förespråkar (jfr Mills, 2003, s.33). 
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Relationen mellan socialarbetare och klient kan således belysas utifrån olika samhällsnivåer 

då normer om deras olika roller, vad som händer i möten mellan individer och mellan 

samhällsorgan utgör olika kontextuellt betingade maktrelationer. Foucaults teori om 

maktrelationer är relevant i föreliggande studie eftersom den relationella och normaliserande 

makten är närvarande utifrån olika nivåer i mötet mellan handläggare och klient. Studiens 

syfte bekräftas således genom att söka förståelse för handläggarnas arbete med kvinnor vilka 

involveras i sex mot ersättning eftersom maktrelationen är central i analysen. Utifrån makt 

som analytiskt verktyg kan handläggarnas förståelse av fenomenet tillskrivas en utökad 

mening utifrån ett maktperspektiv. 

Foucault om makt, kön och sexualitet 
 

Foucault (2002, s. 15–17) menar att makt och sexualitet bygger på talet om kön, han hävdade 

att det utvecklats ett tankemönster som bygger på att det finns en sanning om kön och där 

bekännelse av den egna individens sexualitet och kön är viktig. Makten kring sexualitet 

bygger på viljan att veta och att kunskapen i sin tur skapar njutning. Makten erhåller kunskap 

om sexualitet och kön genom olika tekniker som samhället är uppbyggt på. Detta 

exemplifieras genom att den katolska kyrkan under 1700-talet krävde bikt av folket som gav 

njutning åt makten. I dagens samhälle synliggörs talet om kön och sexualitet genom 

praktikens tekniker som exempelvis lagstiftning, uppfostran, politik och utbildning. 

Kategoriseringar och restriktioner inom området, som lagstiftning om ålder för sexuell debut 

samt vilka sexualiteter som finns är aktuellt. Makten verkar i samhället genom tekniker för att 

normalisera roller och maktutövning i vardagen om sexualitet. Den normaliserande makten 

som ovan beskrivs verka genom olika institutioner i samhället kan även tänkas verka genom 

socialtjänsten som utgör en normativ praktik. Det har i tidigare forskning (Danna, 2012, s.91) 

redogjorts för studier som har analyserat socialtjänstens relation till sex mot ersättning samt 

lagrum (6 kap. 11 § BrB [1962:700]) som har för avsikt att begränsa sex mot ersättning i 

samhället. Således kan det tänkas att Foucaults tankar om normaliserande makt kring 

sexualitet även befästs av de vuxenhandläggare som har intervjuats i föreliggande studie. 

Deras utsagor är därför relevanta att analysera utifrån hur de tänker om sitt uppdrag i 

förhållande till kvinnor som har sex mot ersättning. 

Mills (2003, s.86–87) beskriver vidare Foucaults tankar om hur maktens tekniker verkar i 

relation till kön och sexualitet. Talet om kroppen är präglat av den kulturella och historiska 

kontext den befinner sig i. Vidare blir kroppen behandlad och upplevd olika utifrån social och 

historisk kontext. Kroppen är alltså ett diskursivt präglat fenomen. Mills (2003, s.89–90) 

menar att Foucaults sympatier ligger hos dem vilka blir föremål för maktens tekniker genom 

att de handlar utifrån egen lust vilken kan anses omoralisk ur en viss kontext. Maktens 

tekniker, att gå från talet om hur någonting ska vara, hot om bestraffning vid överträdelse till 

att bli en juridisk sanktion vid överträdelse är intressant i analysen utifrån de utsagor 

vuxenhandläggarna lämnat till denna studie. Det kan således belysa vilken roll 

vuxenhandläggarna anser att de har att påverka kvinnorna som har sex mot ersättning. Detta 

kan belysas utifrån de olika maktteknikerna samt hur dessa kan medverka till att konstruera 

bilden av sex mot ersättning som fenomen utifrån föreliggande studies 

socialkonstruktivistiska ansats. 

 

Foucault om diskurser 
 

Foucaults begrepp diskurser kommer att användas i analysen för att skapa en djupare 

förståelse av hur diskurserna normaliseringsperspektivet och det abolitionistiska perspektivet 
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påverkar vuxenhandläggarnas konstruerande av fenomenet sex mot ersättning. Veyne (2010, 

s.6) beskriver hur Foucault definierar diskurser, det utgörs av hur objektet inte kan separeras 

från de referensramar vilka vi definierar det utifrån. Referensramarna utgör det som Foucault 

kallar för diskurser. Diskurser beskriver fenomen, som exempelvis sexualitet, utifrån rådande 

referensramar som präglas av den tid och kultur vilken det definieras inom. Detta gör att 

fenomenet kommer att analyseras och behandlas utifrån den diskursen som är dominerande 

vilket medför att fenomenet benämns utifrån tanken om det och inte dess subjektiva natur 

(Veyne, 2010, s. 6). En analys som bygger på diskursernas makt i relationen kan tänkas svår 

att verkställa utifrån att föreliggande studie inte bygger på något språkligt tal mellan klient 

och handläggare. Vår avsikt är dock att använda Foucaults begrepp diskurser för att få en 

fördjupad förståelse kring det abolitionistiska perspektivet och normaliseringsperspektivet. 

Det är således ambitionen att genom analysen av diskursens påverkan på arbetet tillskriva 

ytterligare mening och förståelse till de utsagor handläggarna ger. 

För att exemplifiera hur diskurser har påverkan på hur ett fenomen blir betraktat och 

behandlat i samhället följer nedan en beskrivning om Foucaults användning av dominerande 

diskurser i relation till sexualitet. Foucault (2002, s. 15–17) lyfter att det finns två 

dominerande diskurser inom sexualitet, ars erotica och Sientia sexualis. Den förra bygger på 

att sexualitet och njutning är någonting som eftersträvas genom erfarenhet. Den senare är 

istället präglad av den katolska kyrkans bikt och bildar en diskurs där samhället och dess 

invånare är präglade av att prata om, kategorisera och bestämma över frågor som rör 

sexualitet och kön. Den senare är även den diskurs Foucault hävdar är dominerande i 

Västvärlden. Enligt Foucault (2002, s.65) är normen i det västerländska samhället det 

heterosexuella gifta paret som bidrar till produktionen i samhället. Allt som avviker från 

denna norm har genom tiden förklarats och bemöts utifrån den rådande diskursen sientia 

sexualis där sexualitet och kön är något som ska talas om, analyseras och kategoriseras. 

Foucault (2002, s.34) lyfter även prostitution som en del av diskursens påverkan på 

människan utifrån ett maktperspektiv. De perversiteter som inte ryms inom ramen för det 

heterosexuella äktenskapet får utrymme inom ett profitsystem, ett sätt att skapa gynnsamma 

förutsättningar för bevarandet av det heterosexuella paret, där prostitution ingår (Foucault, 

2002, s.34). Allt detta som utgör diskursen sientia sexualis tydliggör hur den dominerande 

diskursen påverkar normer och värderingar där den verkar, i detta fall västvärldens 

samhällen. I föreliggande studie blir detta belyst genom en analys av hur den dominerande 

diskursen som varje vuxenhandläggare präglas av påverkar hur denne uppfattar sitt eget 

arbete mot sex mot ersättning utifrån diskurserna abolitionism och normalisering.  

Resultat och Analys  
 

Under följande avsnitt kommer resultat indelat i tre olika teman att presenteras. Dessa teman 

är Social utsatthet eller frihet att välja? Handlingsutrymme och den egna personen. Under 

varje resultat följer en analys av resultatet. Slutsatserna utav analyserna presenteras sedan 

under rubriken slutsatser. 

Social utsatthet eller frihet att välja?  
 

I intervjuerna framkom skilda meningar hos intervjupersonerna kring synen på sex mot 

ersättning. Då vissa handläggare beskrev den sociala utsattheten och behovet av stöd beskrev 

andra hur sex mot ersättning kan räknas till ett fritt val och att socialtjänst inte kan hjälpa de 

kvinnor som har sex mot ersättning av fri vilja. IP 1 beskriver utsattheten hos gruppen 
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kvinnor som har sex mot ersättning utifrån flera former av utsatthet, exempelvis att de är 

bostadslösa och står utanför samhället. Utifrån behoven hos klienterna menar de att problem 

rörande ätstörningar, bostad, missbruk och ekonomi är främst framträdande. Även IP 2 lyfter 

olika former av utsatthet, som ekonomisk utsatthet och våldsutsatthet, kopplat till sex mot 

ersättning. Vidare kopplade samtliga intervjupersoner ihop sex mot ersättning med missbruk 

där kvinnorna i dessa fall finansierade missbruket med hjälp av prostitutionen. IP 1 berättar: 

  
Till 99 procent så är det de missbrukande kvinnorna som far väldigt illa. De blir sexuellt utnyttjade, 

misshandlade och får ställa upp på saker som de inte vill. De får ju droger då eller alkohol, mot att 

ställa upp då på sexuella tjänster. Det berättar de ju själva också. 

  

IP 3 ifrågasätter istället hur de kvinnor som missbrukar egentligen kan kopplas samman med 

den grupp av kvinnor som har sex mot ersättning. Hen menar att det handlar om rätten till 

frihet och frivillighet som var människa har: 

  
Det är ju vår frihet att ha sex med den vi vill om det föreligger samtycke. Men vi får inte köpa sex och 

det blir svåra gränszooner. Vi kan till exempel ta kvinnor som bor ihop med missbrukare. Är de 

prostituerade? För de försörjer sig som missbrukare. 

  

Det är ju så, i livet så utsätter vi oss för risker för att få ihop våra pengar. 

  

Samtliga intervjupersoner uppger att trafficking förekommer i deras kommun, vidare 

upplevdes denna som dold och svår för socialtjänsten att komma i kontakt med. Den sker 

över internet och finns i skilda lägenheter runt om i kommunen. IP 3 gjorde en skillnad på 

trafficking och en ”självvald” prostitution: 

  
Är man inte tvingad till att ha sex för pengar utan att det istället är ens egen eget val om det nu är ett 

val, då ligger valet hos dem att prata om det med mig. Vid ärenden gällande trafficking är det tydligt att 

det handlar om slavhandel vilket utgör en polisiär fråga. Där måste samhället gå in direkt. 
  

IP 1 och IP 2 beskriver att de båda tar hänsyn till köpare och exploatör när de möter kvinnor 

som har sex mot ersättning då de kan vara behjälpliga med en polisanmälan, men oftast vill 

inte kvinnorna att det ska anmälas. IP 1 menar att det är vanligare att kvinnan väljer att 

anmäla fysiskt våld. IP 2 menar att det kan framkomma över tid där det föreligger fysiskt 

våld att det även förekommer sexuellt utnyttjande. Både IP 1 och IP 2 lyfter att kvinnorna 

många gånger kan bli tvingade att utföra sexuella handlingar. De upplever även båda att 

våldet mot kvinnor blivit grövre och IP 2 har en tanke om att detta kan bero på internet och 

tillgängligheten där. Hen uppfattar att det har skett en normalisering av våld och sexuell 

utsatthet: 

  
De här männen i chattforum. En ung tjej hade skrivit med en man och frågat om han fick slå henne. 

Varpå mannen berättar hur han frågat sina kompisar i chattforumet för tips kring detta: ”Är det häftigt? 

Det kanske är något att gå igång på?” Det är skrämmande det har blivit så grovt på något vis.  

 

IP 1 och IP 2 tar båda upp “sugardaddy”-konceptet som ett fenomen som kan räknas till sex 

mot ersättning där unga tjejer träffar äldre män. IP 1 anser att det är helt öppen prostitution 

men att det förblir dolt då det förekommer ett utbyte av saker och inte pengar “en gåva för en 

gåva”. IP 1 förklarar: 

  
De här framförallt unga tjejerna som inte har ett missbruk utan vill ha allt det här med ögonfransar och 

läppförstoring, fina kläder, dyra telefoner och dyra väskor. Då kanske det är lätt att tänka att det är 

lättförtjänta pengar då de istället förstör hela livet för sig. 
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IP 3 menar dock att “sugardaddy”-konceptet bör problematiseras. Hen lyfter individens frihet 

att välja vem man vill ha sex med oavsett ålder och att det kan finnas svårigheter att definiera 

“sugardaddy”-konceptet som ett socialt problem där socialtjänsten har ansvar: 

  
Att en ung tjej vill hänga ihop med en äldre man och få allting betalt. Det är så svårt att säga, hon 

kanske tänder på äldre män. Det vet ju inte vi. Det handlar om vår fria rätt att få göra vad vi vill. 

IP 3 uppger att ifall någon som har sex mot ersättning far illa bör man undersöka om det 

förekommer våld och kvinnan behöver ett skyddat boende. I dessa fall kan socialtjänsten vara 

behjälplig. Om det rör sig om ekonomiska bekymmer räknas sex mot ersättning som inkomst 

och då kan socialtjänsten inte bevilja ekonomiskt bistånd. Om det istället rör sig om ett dåligt 

mående och behovet berör samtalsstöd menar IP 3 att kontakt kan tas med hälso- och 

sjukvårdens kurator. Hen menar att det finns begränsade resurser för aktuella insatser från 

socialtjänst rörande sex mot ersättning och ställer sig frågande till när det egentligen blir ett 

socialt problem. Hen berättar: 

  
Det spelar ingen roll att vi vet en sak, det krävs ju också att det måste vara någonting som ligger under 

socialtjänstlagen för att kunna hjälpa. Vi kan ju inte jobba efter hypoteser. När blir det ett socialt 

problem som kräver en insats? 

 

IP 1 menar att om det finns ett behov av samtalsstöd kan detta ges utifrån kommunens 

öppenvård och att kontakten kan motivera kvinnan till att sluta ha sex mot ersättning. Hen 

menar att denna samverkan är smidig och behjälplig för att stötta den utsatta kvinnan. Hen 

påpekar också att insatser även finns till sexköparna i form av centrum för våld dit män kan 

söka sig för att få hjälp att förändra sitt beteende mot kvinnor. IP 2 menar att mäns 

utnyttjande av kvinnor är svår att bryta då det i dagens samhälle kan ske i det dolda 

exempelvis i form av ”gåvor mot gåvor” som en falsk marknadsföring. Hen uppger att: 

  
Det är ju också så att man kanske glömmer mannen i det här. Försvinner den kvinnan så kommer det ju 

troligtvis en ny som blir lika utsatt som henne så man måste ju bryta den där serien. 

  

Intervjuarens fråga: Hur tror ni man skulle bryta rätten för männen att köpa någon annans kropp? 

  

Intervjupersonens svar: Ja du det var en svår fråga, det vet jag inte. 

  

IP 3 påpekar också vikten av att få köparen att sluta utnyttja prostitutionen och menar att den 

nuvarande svenska modellen som kriminaliserar sexköp möjliggör detta. Dock menar hen att 

samhället inte kommer lyckas att få bort sex mot ersättning: 

  
Jag tror inte samhället kommer lyckas. Det finns ju de som säger att vi inte ska ha våra prostituerade. 

Det kommer alltid att finnas prostituerade, på något sätt. Det är ju något som de säger är världens äldsta 

yrke.  

  

IP 3 uppger hur de hårda värderingar som finns i samhället är svåra att nå och bekämpa. Hen 

berör hur skadereduktion i samband med sex mot ersättning är en omdebatterad fråga och att 

den inte fått en acceptans i vårt samhälle ännu. Hen jämför med synen på missbruk och 

menar att vi har börjat närma oss en acceptans att hjälpa de som har det svårt i missbruk. 

Vidare menar hen att det är en lång väg kvar när det kommer till sex mot ersättning: 

  
I dagens debatt så är det inte okej att säga att jag tror på att det finns prostitution i vårt samhälle och vi 

måste hjälpa de prostituerade som har det svårt. Missbruket börjar ju få den här acceptansen, att vi 

måste hjälpa de som har det svårt. Det är en väldigt dagsaktuell fråga men jag tror inte man hittar någon 

lösning nu.   
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Analys 
 

Tidigare forskning beskriver i huvudsak två diskurser gällande sex mot ersättning och 

kvinnorna i det. Dessa två härleds till den överordnade frågan huruvida prostitution bör 

normaliseras eller avskaffas i samhället. Vidare följer två ståndpunkter dessa diskurser. 

Normaliseringspositionen ser sex mot ersättning som ett arbete som vilket annat där kvinnans 

autonomi bör beaktas och abolitionisterna menar att den utgörs av mäns våld mot kvinnor och 

bör avskaffas (Westerstrand, 2008, s.127). Foucault menade att objektet aldrig kan separeras 

från de referensramar eller diskurser vilka vi definierar de utifrån. Diskurserna präglas av den 

tid och kultur som kontextualiserar fenomenet. Fenomenet kommer vidare att behandlas 

utifrån den dominerande diskursen (Veyne, 2010, s. 6). Intervjuerna vittnar om hur 

handläggarna skiljer sig i sina uttalanden kring sex mot ersättning. IP 1 och IP 2 talar om sex 

mot ersättning i termer av social utsatthet där kvinnan blir utsatt för sexuella övergrepp och 

våld. De vittnar båda om ett grövre våld i sexuella sammanhang och uttrycker en oro för 

denna utveckling. Vidare påpekas hur “sugardaddy”-konceptet drabbar unga tjejer som ännu 

inte vet innebörden av utsattheten i detta koncept. IP 3 uttalar i huvudsak att i de fall som inte 

berör trafficking bör sex mot ersättning ses utifrån var människas rätt att välja hur hon vill 

leva. Hen problematiserar vidare ifall ”frivilligt” sex mot ersättning kan utgöra ett socialt 

problem samt ifall det ligger under Socialtjänstlagen för socialtjänst att hantera. De 

uttalanden som IP 1 och IP 2 gör kan härledas till det abolitionistiska perspektivet där 

prostitutionen utgörs av mäns våld mot kvinnor. De uttalar flertalet gånger de allvarliga 

negativa konsekvenserna prostitutionen har för kvinnorna i fråga. IP 1 uttrycker hur serien av 

män som utnyttjar dessa kvinnor måste brytas vilket kan härledas till den abolitionistiska 

ståndpunkten. IP 3’s uttalanden rörande var människas frihet att välja kan tolkas likna 

normaliseringsperspektivets argumentation för kvinnors rätt till autonomi och 

självbestämmande. Att uttrycka ordet val kan härledas till att kvinnan i fråga gjort ett val att 

ha sex mot ersättning, vilket i sin tur måste respekteras. Handläggarnas benämningar vittnar 

därför om hur deras skilda uttalanden kan tolkas utgöra de två huvudsakliga diskurserna 

abolitionistiska perspektivet och normaliseringsperspektividet. Detta utgör utifrån Foucaults 

teori kring diskurs att handläggarna hanterar och konstruerar fenomenet, sex mot ersättning, 

utifrån den diskurs som handläggarna präglas av. Vidare blir resultatet att IP 1 och IP 2 

problematiserar ett eskalerande grövre våld och att IP 3 i huvudsak förbehåller rätten till 

frivillighet och rätten att välja hur man vill leva sitt liv. Vår tolkning är att 

intervjupersonernas utsagor speglar de två diskurserna som återfinns i forskningen, 

individens autonomi enligt normaliseringspositionen och våldsutsattheten enligt den 

abolitionistiska positionen (Jfr Westerstrand, 2008, s.127). 

 

Foucault menar att den rådande diskursen i samhället verkar till att styra hur normen ska 

gynnas och upprätthållas utifrån makttekniker. I relation till sexualitet utgörs detta av att 

sexuella handlingar vilka förbigår det heterosexuella äktenskapet, vilken utgör normen, 

betraktas som avvikande och inte bemöts likvärdigt. Detta utgörs av maktens olika tekniker 

för att gynna det som är ekonomiskt nyttigt för samhället. Det blir därav en moralisk fråga 

kring rätt och fel vilken samhället strävar efter att åtgärda genom olika makttekniker som kan 

implementeras genom exempelvis socialisation eller utbildning (Jfr Mills, 2003, s. 33; 

Gutting, 2005, s.52–53). Utifrån intervjuerna med vuxenhandläggarna kan makttekniker 

utifrån ovan definierade diskurser identifieras. IP 1 och IP 2 menar att de kan vara behjälpliga 

med att upprätta en polisanmälan mot män som köper sexuella tjänster. Vidare belyser de att 

de kan erbjuda samtalsstöd för kvinnorna via kommunens öppenvård som kan motivera dem 

att sluta ha sex mot ersättning och att män som utnyttjar kvinnorna kan ges stöd via centrum 

för mäns våld mot kvinnor. Detta beskrivs som olika sätt att bemöta kvinnor som har sex mot 
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ersättning för att de ska uppnå effekten att hjälpa kvinnan bort från prostitutionen. IP 3 menar 

istället att frivillighet att sälja sexuella tjänster borde beaktas och att det därför inte är 

intressant att bevilja insatser mot sex mot ersättning. Makttekniker som används utifrån den 

dominerande diskursen, alltså antingen abolitionism eller normaliseringsperspektiv, kan 

således tänkas utgöras av viljan att motivera kvinnorna att sluta sälja sex eller viljan att se till 

kvinnans autonomi. Makttekniker blir i detta fall ledande utifrån att varje diskurs, 

abolitionism eller normaliseringsperspektiv, ger en viss typ av kunskap om normer inför den 

egna rollen och klientens roll i frågan. Således beskriver detta hur handläggarna genom olika 

tekniker försöker nå den effekt som är ledande i det enskilda arbetet för varje handläggare. 

 

I Intervjuerna finns uttalanden från IP 3 som beskriver hur samhällets hårda värderingar 

påverkar acceptansen till att hjälpa de kvinnor i prostitution som har det svårt vilket kan 

kopplas till en diskussion kring skadereduktion. Hen kan tolkas problematisera samhällets 

makttekniker gentemot kvinnorna i prostitution utifrån dagens attityder eller diskurser 

gällande prostitution. Detta skulle kunna härledas till Dodillets (2009, s. 542) argumentation 

för att samhället måste skapa bättre möjligheter för människor i nöd för att kunna minska 

risken för de skoningslösa formerna av prostitution. IP 3 menar att samhället inte kommer 

lyckas att få bort prostitutionen och att samhällets attityder till fenomenet måste ändras för att 

finna en lösning för de kvinnor som har sex mot ersättning. En lösning kan tolkas i detta 

hänseende som en hjälp från samhället som motsvarar de prostituerade kvinnornas faktiska 

behov. 

 

Med stöd av de två diskursernas påverkan som utgångspunkt för hur vuxenhandläggarna 

uppfattar sex mot ersättning följer vidare två specifika teman för att ytterligare belysa 

diskursens påverkan samt hur makttekniker styr arbetet. 

Handlingsutrymme  
 

I intervjuerna framkommer ingen gemensam uppfattning om vuxenhandläggarnas 

handlingsutrymme när det gäller kvinnor som utför sexuella handlingar mot ersättning. En 

del upplevde inga svårigheter att närma sig ämnet medan andra hade svårt att ställa frågor 

kring sex mot ersättning. Två av intervjupersonerna, IP 1 och IP 2, visste hur de skulle agera 

vid exempelvis samtal där det uppkom att kvinnan har haft sex mot ersättning. De använder 

utredningsmallen FREDA4, vid vuxenärenden som gav dem stöd att ställa frågor om sex mot 

ersättning. I mallen finns frågor om olika former av våld; fysiskt, psykiskt, sexuellt, 

ekonomiskt och materiellt. IP 1 och IP 2 ansåg att dessa frågor kunde göra det lättare att 

komma in på ämnet sex mot ersättning vid misstanke att kvinnan även var utsatt i det 

hänseendet. IP 2 påpekar även att det är upp till kvinnan att berätta om hon haft sex mot 

ersättning. Som professionell får man bygga upp ett förtroende under en längre tid för att 

kvinnan ska vilja öppna sig. Hen förklarar: 

  
Vi kan ju inte bara anta att det är så att kvinnan har haft sex mot ersättning. Vi som professionella kan 

ju så ett frö, oftast så kan det ju komma tillbaka om vi har öppnat upp. 

  
Det framkommer kanske inte i det första samtalet om kvinnan har sex mot ersättning. Det brukar 

komma senare efter lite mera kännedom. Det är ingenting man som professionell går på och frågar 

direkt sådär. 

                                                
4 FREDA utgör en standardiserad utredningsmall vid våld i nära relationer utgiven av socialstyrelsen 

(Socialstyrelsen, u.å) 
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Vuxenhandläggarnas handlingsutrymme, att ge stöd i form av insatser, påverkas i hög grad av 

huruvida kvinnan berättar om sin situation samt att hon tackar ja till föreslagna insatser. Det 

har hänt att en kvinna har tackat nej till insatser som handläggaren föreslagit och som hen 

bedömt som angelägna. IP 1 upplevde en maktlöshet i sådana situationer. Hen uppger att: 

  
Det är frustrerande just när de tackar nej. Jag träffade en våldsutsatt gravid kvinna där det bland annat 

rörde sig om strypning och hon tackade nej till insats. Man är ju rätt maktlös där och hoppas att den här 

kvinnan ska komma tillbaka till oss. 

  

IP 3 beskriver det som desto mer problematiskt att ställa frågor kring och att nå målgruppen 

kvinnor som har sex mot ersättning. Hen uppger att: 

  
Hur långt kan jag gå? Man söker ju sig inte hit och så ska jag börja nysta i en människa långt bakom, 

människorna har sin integritet också. Man måste få välja själv vad vill man ta upp. 

  
Och till att börja med hur fan ska jag reagera när du säger: “Ja jag har sex mot ersättning”? 

  

IP 3 uppger att det är enklare att som professionell agera i de fall kvinnan är utsatt för 

trafficking. Hen menar att i dessa fall är det en självklarhet att kontakta polis för att hjälpa 

kvinnan bort från sin situation. I de fall som det rörde sig om en annan form av ”självvald” 

prostitution var hens uppfattning att dessa kvinnor inte söker sig till socialtjänsten 

överhuvudtaget. Hen förklarar: 

  
Men om vi säger, den här kvinnan som skulle sälja sex på egen hand. Jag tror inte dom kommer hit. Jag 

tror det är väldigt svårt för socialtjänsten att nå just den målgruppen. Sen är vi ju väldigt låsta till 

lagstiftning som gör att vi inte kan tränga oss in i andra människors liv. 

 

Det måste ju komma in en orosanmälan för kvinnan i fråga och vad skulle den oron handla om? Det 

ringer någon tant och säger att: “jag tror att min granne säljer sig”. Är det då skäl för mig att kontakta 

den här kvinnan som tros vara prostituerad? Socialtjänsten måste hitta nya metoder för att nå dessa 

kvinnor. 

Jag tror att om jag ställde mig här på torget en dag med en lapp ”alla prostituerade kom och sök hjälp” 

så kommer det ingen. 

Ifall en kvinna skulle ta kontakt med socialtjänsten vilket IP 3 inte fann särskilt troligt kan 

hen enbart erbjuda samtalsstöd. Någon annan insats kände IP 3 inte till. Hen uppfattar att 

socialtjänstens handlingsutrymme är begränsat. Hen påpekade att det visserligen går att 

erbjuda skyddat boende vid allvarlig hotbild mot kvinnan. Hen problematiserar hur 

exempelvis försörjningsstöd inte kunde motivera kvinnan till att sluta ha sex mot ersättning i 

de fall som ersättningen utgör kvinnans huvudinkomst. IP 3 berättar: 

  
Gör man det för att tjäna pengar då handlar det ju om; då kanske du ska byta jobb istället. Så du får en 

egen inkomst. Och slutar du med det då har du ingen inkomst heller och då finns det möjlighet att få 

försörjningsstöd under en period. Så då erbjuder jag dig 4000 i månaden plus att jag betalar hyran, så 

tänker du på det så tjänar hon så pass mycket bättre. Samhället har ju ingenting att erbjuda. 

  

Du gjorde ett snabbt jobb här med en karl, det kommer ju räknas som inkomst. Du kommer inte få 

någonting här. 

  

IP 3 anser att det är upp till kvinnan att berätta om hon har sex mot ersättning och att som 

professionell ställa frågor om detta är kränkande. Dock påpekade samma intervjuperson att 

bedömnings- och uppföljningsmetoden ASI-intervjun (Addiction severity index), där frågan 

om sex mot ersättning finns med, underlättade och normaliserade frågan. Detta menade IP 3 
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var bra och att om svaret blev ja kunde hen hantera det utefter det och stanna upp för att låta 

kvinnan utveckla hur detta påverkar henne. Detta verktyg används endast vid 

missbruksproblematik vilket innebär att man bara når de kvinnor som har ett missbruk. Detta 

utgör insatser som huvudsakligen går ut på att få bort kvinnan från missbruket och fokus 

ligger inte på att hon har sex mot ersättning. 

  

Intervjupersonerna uppger att samverkan sker främst mellan socialtjänst och 

polismyndigheten, där socialtjänst kan kontakta polis exempelvis vid misstanke om 

trafficking. När polisen kommer i kontakt med kvinnor som har sex mot ersättning 

informeras kvinnorna att det finns stöd att få från socialtjänst. Vidare påpekade IP 1 att 

samverkan med psykiatri var behjälplig och fungerade smidigt för att stötta de kvinnor som 

var i behov av stöd från psykiatrin. Genom öppenvårdsenheten finns något som kallas slussen 

där kvinnorna kan komma i kontakt med en psykiatrisköterska som kan aktualisera 

stödsamtal via psykiatrin. Även IP 3 hänvisar till samtalsstöd via psykiatrin om behovet 

finns. Vidare påpekar hen att socialarbetare inte är behandlare och att de interventioner som 

socialtjänsten har tillgång till inte utgör terapeutiska samtal. Hen påpekar att: 

  
Det kan ju vara stöd att prata med någon bara och det kan jag ju ge. Så kan jag föreslå att vi fortsätter 

träffas och prata mer för att följa upp. Men det är ungefär det enda jag kan göra. 

Kunskapsbehovet är stort enligt IP 1 och IP 2 då de båda skulle vilja få utbildning kring hur 

man som professionell kan bemöta problematiken kring sex mot ersättning. De ville även få 

en insyn i vilka arenor sex mot ersättning förekommer. Dessa vuxenhandläggare upplevde att 

utbildning skulle kunna gynna dem i sitt arbete med socialt utsatta kvinnor. IP 1 uppger: 

  
Ja då är man ju med i det som är nytt och kanske blir desto mer vaksam också över vad som är signaler 

på att personen har sex mot ersättning 

  

IP 3 hade en annan uppfattning och ansåg att förnyad kunskap inom området inte skulle 

underlätta dennes arbete utan istället medföra att hen fick en kunskap om ett problem som 

enligt hens mening inte finns. IP 3 uttrycker detta på följande vis:  
  

Utbildning går ut på att vi ska lätt kunna skaffa oss kunskaper och veta något om kunskaperna vi får. I 

vårt arbete läser vi in allt lite efter hand. 

 

Jag vet inte om jag skulle må bättre utav en temadag i prostitution. Det är snarare så att jag skulle 

springa och titta efter spöken kanske.  

 

För att jag vet ännu inte hur jag ska nå dessa kvinnor. Och om den målgruppen ens söker sig hit till 

mig. Och jag vet inte heller hur vi ska ställa frågeställningarna för att få tag på dem. 

Analys 
 

Av ovanstående redovisning framkommer olika uppfattningar om en vuxenhandläggares 

handlingsutrymme. Socialtjänsten är en normativ praktik varigenom den normaliserande 

makten verkar (Mills, 2003, s.33; Svensson et al., 2008, s.19). Utifrån vuxenhandläggarnas 

utsagor återfinns två olika uppfattningar om socialtjänstens ansvar att erbjuda hjälp och stöd 

till kvinnor som är involverade i sex mot ersättning. Den ena uppfattningen är att det finns 

bra metoder för samtal med dessa kvinnor och den andra uppfattningen är att det är 

integritetskränkande att ställa sådana frågor och utbildning inom området enbart skulle 

medföra att konstruera att en problematik uppstår. Utifrån vilket ställningstagande, 

normaliseringsperspektivet eller abolotionistiska perspektivet, som socialsekreteraren intar 
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påverkar det enligt vår mening hur hen ser på sitt handlingsutrymme. De båda synsätten kan 

även betraktas utifrån ett maktperspektiv. Vuxenhandläggarna som intar den abolitionistiska 

synen har ambition att dels få tag i de kvinnor som befinner sig i prostitutionen samt att få 

dessa att sluta ha sex mot ersättning. Vuxenhandläggaren som istället intar 

normaliseringsperspektiv har ambitionen att beakta den personliga integriteten hos kvinnor 

som har sex mot ersättning samt se till kvinnans autonomi. Vidare problematiseras 

socialtjänstens metoder för att möta fenomenet genom att det riktas kritik mot de metoder 

som redan existerar. 

 

Handlingsutrymmet inom det sociala arbetet definieras av möjligheten att kunna välja hur 

man som professionell ska agera utifrån det uppdrag organisationen sätter. Att inneha ett 

handlingsutrymme utgör inte bara möjligheten att göra val utifrån organisationens ramar utan 

även att ha kompetens att avgöra rimligheten i sina val.  Det sociala arbetet är präglat av 

politik och ideologi och utgör även en normativ praktik. Hur det sociala arbetet ska se ut kan 

definieras utifrån vad som anses vara det “bästa”. De handlingar som utförs i det sociala 

arbetet förändras hela tiden över tid, därför kan socialarbetare utföra handlingar vid en 

tidpunkt som senare kan betraktas förkastliga (Svensson et al, 2008, s.24–25, 19). Mattson 

(2015, s.33) beskriver från ett socialkonstruktivistiskt perspektiv hur sociala problem 

konstrueras utifrån samhällets uppfattning om ett fenomen i sig. Denna uppfattning utgörs då 

av huruvida fenomenet kan anses behöva åtgärdas av samhället eller ifall det uppfattas gå att 

åtgärda överhuvudtaget (Mattson, 2015, s.33). Således kan detta resonemang korrespondera 

med vuxenhandläggarnas handlingsutrymme inom socialtjänstens normativa praktik där 

handläggarna konstruerar fenomenet sex mot ersättning som utsatthet eller autonomi. Mills 

(2003, s.33) menar att makt inte utgörs av någonting den ena parten besitter utan snarare 

vilka roller de olika parterna i en viss relation har utifrån normer om dess karaktäristika. 

Detta kallas för normaliserande makt (Mills, 2003, s.33). Makt är därmed centralt utifrån 

handlingsutrymme eftersom den belyser hur normer och värderingar är präglade av den 

normaliserande makten. Det kan således tänkas att eftersom samhället har genom att 

kriminalisera handlingen att köpa sex har konstruerat sex mot ersättning som ett socialt 

problem vilket vuxenhandläggare ska bemöta. Tidigare forskning belyser vidare att det 

dominerande förhållningssättet i Sverige genom politik, lagstiftning och myndighetsutövning 

bygger på den abolitionistiska diskursen. Därmed kan de handläggare som intar det 

abolitionistiska perspektivet i arbetet tänkas uppfatta sitt handlingsutrymme bredare. Detta 

eftersom deras ambition att få kvinnan att sluta sälja sex går i linje med de roller som 

samhällets normer enligt det abolitionistiska förhållningssättet tillskriver handläggare och den 

kvinnan som har sex mot ersättning. Handläggare som istället intar ett 

normaliseringsperspektiv med fokus på kvinnans autonomi kan uppleva sitt 

handlingsutrymme som snävare eftersom deras ambition med att möta kvinnor som har sex 

mot ersättning går emot de samhälleliga normer och värderingar som råder. Eftersom 

socialtjänsten utgör en normativ praktik kan det således tänkas att handläggare som intar 

normaliseringsperspektivet kan uppleva begränsningar i handlingsutrymmet för att kunna ge 

stöd åt den utsatta kvinnan. 

Den egna personen  
 

Samtliga intervjupersoner lyfter fram hur deras långa arbetserfarenhet har gjort dem mer 

trygga i sin arbetsroll vilket är en fördel vid förtroendeskapande och kunna hantera vad de får 

höra från sina klienter. Vid samtal om den egna personen lyfter IP 1 och 2 att de har arbetat 

inom området länge och att de därför har fått ett förtroende från klienter som de har mött över 
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lång tid. IP 1 berättar att just för att hen arbetat länge vet klienter, som kommit i kontakt med 

socialtjänsten tidigare, att hen enbart är där för att hjälpa.  

  
Ja efter alla år man har jobbat. Det är ju många kvinnor som berättar för mig också när vi träffas vad 

som har hänt och så. De törs berätta för mig. 

  

Det är hemska historier jag får ta del av. Det kan vara kvinnor som berättar att de har varit drogade och 

vaknat med trosorna i knävecken och vet inte vad som har hänt. De har inte heller någon möjlighet att 

anmäla den här personen i fråga utan de vet ju bara att de har blivit sexuellt utnyttjade. 

  
Många har även levt under ett våld under så många år att det har blivit normaliserat. Ofta inser de först 

i samtalet med mig, där vi gör en skattning av deras upplevda våld, att allvarlig fara råder. Det är först 

då de förstår sin situation. 

 

IP 2 påpekar vikten av att inte skuldbelägga kvinnan i samtalet om sex mot ersättning, att 

man som professionell ska kunna bemöta svaret ”- ja” på frågan om sex mot ersättning. 

Samtidigt är det viktigt att låta kvinnan styra samtalet. IP 2 berättar: 

  
Att inte skuldbelägga och att jag som professionell inte visar mig chockad över det hon berättar. Man 

ska låta kvinnan få berätta det hon vill berätta och bara lyssna. 

  
Det är ju mer att jag säger till kvinnan att hon är värd att leva ett bättre liv och det finns hjälp att få. Det 

handlar om att få upp hoppet hos dem att det går att lämna det här livet. Vi säger ju inte: “det du gör är 

fel, sluta”. 

  

Vidare menar IP 2 att hur hen benämner sex mot ersättning också kan bidra till en 

skuldbeläggning eller stigmatisering av kvinnan. Vid frågan om sex mot ersättning 

konkretiserar hen detta genom att fråga: 

  
Får du ställa upp på saker som du inte vill? 

  

IP 3 uppger att förtroendeskapandet är något som ofta måste ske snabbt i mötet med klienten 

då hen kanske endast träffar klienten ett fåtal gånger. Detta menar hen inte kan likställas med 

professionella i behandlande positioner. Hen belyser detta genom att påtala: 

  
Jag måste ju bygga upp ett förtroende till klienten men mitt förtroende är ju mycket snabbare. 

  

Jag är myndighetsperson, jag jobbar på kontor, jag gör mina utredningar, jag har min uppgift att jag 

fixar pengar och ser till att de får ett boende. Jag hamnar inte i det förtroliga samtalet i första hand. 

  

Jag är ju millimeter från kavajen. Man måste komma på vart man står i linjen i relation till alla de 

professionella klienten möter. 

  

Vid frågan om intervjupersonerna mött kvinnor som berättat för dem att de har sex mot 

ersättning lyfter IP 3 genusperspektivet. Hen reflekterar kring den egna rollen utifrån genus: 
  

Det kan vara lättare att prata om vissa saker med en man och ibland är det lättare att prata med en 

kvinna. Det kan finnas skam i att berätta för en annan kvinna att man säljer sig, i de fallen kan det vara 

bättre att få prata med en man. 

  

IP 3 problematiserade även huruvida det var moraliskt rätt att scanna igenom och kontrollera 

en människa med hjälp av frågor rörande våld och utsatthet i olika former, såsom sex mot 

ersättning. 
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Själv skulle jag tycka att det var jättejobbigt om jag kom hit och söker pengar och man börjar fråga om 

en massa andra saker. Vi har ju en hel del människor med flyktingbakgrund också som kommer hit, 

som inte har kommit in i samhället. Och att bara ställa den frågan: “Säljer du dig för pengar?” jag vet 

inte.  

Analys 
 

Beroende på hur vuxenhandläggarna uppfattar fenomenet sex mot ersättning olika beskriver 

de även vikten av den egna personen som ett verktyg i mötet olika utifrån vilken diskurs de 

präglas av. Detta kan härledas till makttekniker i samhället som disciplinerar oss i relationella 

sammanhang för att upprätthålla en gemensamt vedertagen bild av ett fenomen. Enligt Mills 

(2003, s.86–87) hävdar Foucault att kroppen och sexualitet är diskursivt präglat utifrån 

samhällets normer och värderingar. Foucault (2002, s.15–17) beskriver detta vidare utifrån att 

det råder en specifik diskurs i västvärlden, scientia sexualis, som styr hur olika roller i 

samhället använder sig av olika makttekniker för att upprätthålla den gemensamma bild av 

kroppen som föreligger utifrån rådande diskurs. Mills (2003, s.89–90) menar att beroende på 

de kontextuella referensramar som diskurser utgörs av kan de som agerar omoraliskt utifrån 

upprätthållna värderingar disciplineras. Detta för att bidra till en kollektivt upprätthållen bild 

av hur individer ska handla i samhället. De handläggare som intar det abolitionistiska 

förhållningssättet har ambitionen att använda den egna rollen utifrån att de förespråkar 

förtroendeskapande och vikten av att motivera kvinnorna utifrån att de är värda ett bättre liv. 

Handläggaren som präglas av en mer normaliserande position med fokus på kvinnans 

autonomi uppfattar istället utifrån den egna personen att ambitionen blir att beakta klientens 

integritet. Sex mot ersättning kan således tänkas diskursivt präglad utifrån att maktens fokus 

är att disciplinera kroppen och sexualiteten. Genom att inta ett abolitionistiskt förhållningssätt 

är vår tolkning att handläggare styr fenomenet sex mot ersättning till att upprätthålla dess 

status som kriminaliserat, kvinnorna som utsatta och ambitionen att fenomenet ska avskaffas. 

Vår tolkning av handläggarnas värdering av den egna personen blir att den kan användas som 

en teknik i mötet för att disciplinera kvinnan och därigenom upprätthålla bilden av att hon är 

utsatt och i behov av socialtjänstens stöd. Den handläggare som istället intar ett 

normaliseringsperspektiv värderar den egna personen annorlunda då kvinnans autonomi och 

självbestämmande blir vägledande för vilket stöd som socialtjänsten kan erbjuda. Denna 

handläggaren frångår således disciplineringen av kvinnorna i fråga utifrån samhällsnormen 

att avskaffa prostitutionen och beaktar istället den fria viljan att arbeta med sex mot 

ersättning. Således blir värderingen och användandet av den egna personen olika utifrån 

vilken bild av fenomenet som de har för avsikt att upprätthålla genom den diskurs de kan 

tänkas präglas av i sitt arbete. Detta kan i sin tur påverka hur handläggarna bemöter kvinnan 

som har sex mot ersättning samt hur de upplever hennes behov av insatser från socialtjänst.  

 

Slutsatser 
 
Syfte med föreliggande studie är att söka kunskap om hur vuxenhandläggare inom 

socialtjänsten uppmärksammar socialt utsatta kvinnor, som riskerar att involveras i sex mot 

ersättning, i förhållande till de två dominerande diskurserna; abolitionistiska perspektivet och 

normaliseringsperspektivet. I ovanstående analys framkommer det att handläggare intar olika 

perspektiv i sina benämningar gällande sex mot ersättning och att dessa kan härledas till de 

två redovisade diskurserna. Studiens första frågeställning är ”Hur kan diskurserna tolkas 

påverka vuxenhandläggare som arbetar med kvinnor vilka riskerar involveras i sex mot 

ersättning?”. Denna besvaras utifrån att de handläggare som är präglade av ett 

abolitionistiskt förhållningssätt uppfattar kvinnorna som socialt utsatta och i behov av 
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socialtjänstens stöd. Handläggare som istället uppfattas präglade av ett 

normaliseringsperspektiv uppfattar kvinnorna som individer där den fria viljan får styra 

huruvida de vill arbeta med sex mot ersättning eller inte. Vidare kan detta tänkas leda till att 

handläggaren med detta förhållningssätt inte benämner sex mot ersättning som ett socialt 

problem vilket således inte föranleder socialtjänstens stöd eller insatser. Den andra 

frågeställningen är ”Hur beskriver vuxenhandläggarna sitt handlingsutrymme för att stödja 

kvinnor vilka riskerar att involveras i sex mot ersättning?”. Detta besvaras utifrån att de 

handläggarnas som beskriver ett brett handlingsutrymme kan tolkas vara präglade av ett 

abolitionistiskt förhållningssätt medan handlingsutrymmet definieras som snävare av 

handläggaren som tolkas präglas av normaliseringsperspektivet. De handläggare som tolkas 

vara präglade av ett abolitionistiskt förhållningssätt kan således tänkas ha vidare möjligheter 

att ge stöd utifrån sitt handlingsutrymme eftersom deras konstruerande av fenomenet går i 

linje med dagens prostitutionspolitik. 

Diskussion  
 

Syfte med föreliggande studie var att undersöka hur vuxenhandläggare inom socialtjänsten 

uppmärksammar socialt utsatta kvinnor, vilka riskerar att utsättas för sex mot ersättning, i 

förhållande till de två dominerande diskurserna; abolitionistiska perspektivet och 

normaliseringsperspektivet. Studiens syfte motiverade en kvalitativ metod som genomfördes 

via semistrukturerade intervjuer med vuxenhandläggare på socialtjänsten. Detta har resulterat 

i vår slutsats om att vuxenhandläggarna är präglade i sitt arbete utifrån de två diskurser (Jfr 

Westerstrand, 2008, s.127) som tidigare forskning identifierat samt att deras 

handlingsutrymme påverkar deras förmåga att ge stöd åt kvinnor som har sex mot ersättning. 

Diskurserna har även visat sig påverka hur handläggarna konstruerar sex mot ersättning som 

ett socialt problem när det gäller huruvida det ligger under socialtjänstens ansvar eller inte. 

Hermeneutiken och socialkonstruktivismen har varit ledande under studiens genomförande 

för att bidra med en djupare förståelse för vuxenhandläggarnas uttalanden. Intervjuerna 

tolkades i en analys där diskursernas olika påverkan på hur handläggarna konstruerar 

fenomenet sex mot ersättning relaterats till normaliserande makt. I denna maktaspekt har 

varje handläggare “ambitionen” att konstruera kvinnorna som antingen socialt utsatta eller 

som fria individer med rätten till självbestämmande. Att handläggarna påverkas av olika 

diskurser i sitt arbete kan således härröras till den socialkonstruktivistiska ansatsen som 

bygger på att fenomen konstrueras efter de gemensamt vedertagna bilder som finns utifrån en 

specifik kulturell och historisk kontext (Jfr Mattsson, 2015, s. 32). 

 

Tidigare forskning belyser de två diskurserna det abolitionistiska perspektivet och 

normaliseringsperspektivet kring fenomenet sex mot ersättning. Vidare har forskningen 

därför varit ledande genom arbetet för att söka förståelse för dess påverkan på 

vuxenhandläggarnas beskrivningar av det sociala arbetet mot sex mot ersättning (Jfr, 

Westerstrand, 2008, s.127). Danna (2010, s.) menar att i Sverige råder det abolitionistiska 

perspektivet inom det sociala arbetet mot sex mot ersättning. I föreliggande studies slutsats 

framkommer att de handläggare som tolkats präglas av det abolitionistiska förhållningssättet i 

sitt arbete går i linje med de övergripande normer och värderingar som finns inom det 

svenska samhället. Således tenderar detta att skapa större förutsättningar för handläggarna att 

rikta insatser och motivationsarbete mot kvinnor som betraktas vara utsatta i prostitution. Att 

inta ett abolitionistiskt förhållningssätt till fenomenet sex mot ersättning kan även tänkas vara 

ett resultat av den kontext som samhället utgörs av via prostitutionspolitik, normer och 

värderingar. 
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Tidigare forskning belyser att målgruppen kvinnor som har sex mot ersättning är en 

heterogen grupp med komplexa behov (Stebbins, 2010, s.81–82; Zweig et al., 2002, s.177–

178). Dessa behov kan utgöras av viljan att komma bort från prostitution och få hjälpinsatser 

riktade mot behandling av trauma men även behov av insatser som hjälper kvinnorna där de 

är i sin utsatthet. Det senaste utgör skadereducerande insatser för de utsatta kvinnorna i 

prostitutionen vilket kan bestå av tillhandahållande av preventivmedel, tak över huvudet eller 

mat (Skilbrei och Holmström, 2011, s. 495). Den handläggare som kan tänkas präglas av 

normaliseringsperspektivet kan tänkas förespråka typer av skadereducerande insatser istället 

för att försöka motivera kvinnor till att sluta ha sex mot ersättning. Utifrån ett 

helhetsperspektiv av vuxenhandläggarnas utsagor går det att finna en gemensam uppfattning. 

Denna uppfattning uttrycker att kvinnor som lever under utsatta förhållanden ska ges stöd och 

hjälp. Definitionen av utsatthet blir dock styrd av vilken diskurs fenomenet betraktas från. 

Frågan blir då vad som blir konsekvenserna för kvinnan som involveras i sex mot ersättning 

som subjekt utifrån att handläggare agerar olika beroende på vilken diskurs de präglas av? I 

relation till handläggarnas förförståelse grundat i diskurserna kan det tänkas att de identifierar 

olika behov vilket kan leda till att kvinnan som har sex mot ersättning får olika möjligheter 

till stöd. Kvinnans unika situation måste därför beaktas för att minimera risker att hennes 

faktiska behov går förlorade i mötet med respektive handläggare.  

 

Vår förförståelse har grundat i en abolitionistisk ståndpunkt i den inledande fasen av studien 

då vi uppfattar kvinnorna vilka har sex mot ersättning som socialt utsatta. Detta har präglat 

vårt förhållningssätt genom studiens gång och framför allt försvårat avsikten att försöka inta 

ett objektivt perspektiv på resultatet och hur detta kan härledas till olika diskurser. Under 

genomförandet av studien har vår förförståelse dock vidgats i relation till den hermeneutiska 

och socialkonstruktivistiska ansatsen och Foucaults teori om diskurser och makt. Vi har 

således fått en förståelse för att även vi är betingade av kontextuella referensramar vilket i 

detta fall utgörs av aktuell prostitutionspolitik och lagstadga kring sex mot ersättning (6 kap. 

11 § BrB [1962:700]). Vår förståelse för de två olika diskurserna och handläggarnas 

uttalanden har möjliggjort för en mer rättvis presentation av resultat och analys. Förståelsen 

utgörs av vår uppfattning om diskursernas påverkan på vår och även andras syn på fenomenet 

sex mot ersättning. Med rättvis presentation menas att ingen av diskurserna eller 

handläggarnas förhållningssätt har värderats i studiens resultat och analys.     

 

Styrkor i föreliggande studie kan kopplas till kunskapsluckor inom tidigare forskning. I 

tidigare forskning på området återfinns i huvudsak studier utförda ur ett klientperspektiv samt 

specifika hjälpprogram riktade till kvinnor i prostitution som utvärderats. Endast enstaka 

studier belyser socialarbetarnas förståelse för det sociala arbetet i relation till sex mot 

ersättning samt hur de konstruerar fenomenet. Denna uppsats kan tänkas utgöra ett bidrag till 

området då den ger kunskap kring förståelsen och fördjupade meningen hos de professionella 

som möter kvinnor vilka är involverade i sex mot ersättning. Den fördjupade meningen ger 

även kunskaper kring hur handläggarna benämner och konstruerar sex mot ersättning 

språkligen. En mer ingående studie med likartat fokus skulle kunna bidra till en än mer 

fördjupad förståelse för handläggares arbete mot sex mot ersättning. En större enkätstudie 

med fler respondenter skulle kunna synliggöra socialtjänstens metoder för att undersöka 

vilket utvecklingsbehov som finns i socialtjänstens metoder att stödja personer i prostitution. 

Begränsningar i studien utgörs främst av det låga antalet intervjupersoner som ger en snäv 

bild av hur vuxenhandläggare präglas av diskurserna i sitt arbete. En enkätundersökning hade 

kunnat möjliggöra ett ökat antal respondenter och medfört ett generaliserbart resultat. Detta 

hade dock lett till att den hermeneutiska och socialkonstruktivistiska ansatsen gått förlorad. 
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En enkätundersökning hade istället riskerat att exkludera den djupare meningsförståelsen 

kring handläggarnas benämningar och konstruerande av fenomenet sex mot ersättning.   

 

I tidigare forskning har vi inte kunnat finna studier utförda från ett köparperspektiv. Med 

köparperspektiv avses de individer som anser sig ha rätten att köpa sig tillgång till en annan 

människas kropp. Detta kan tänkas bero på kriminaliseringen mot köpare vilket kan påverka 

deras samtycke att medverka i forskning. Att lyfta fram köparens syn på sex mot ersättning 

hade kunnat möjliggöra för forskning rörande förebyggande av sexköp där köparen hamnar i 

fokus. I föreliggande studie har vuxenhandläggare vilka möter kvinnor som är involverade i 

sex mot ersättning varit fokus. En kvalitativ studie som fokuserar på vuxenhandläggares 

möten med män vilka är involverade i sex mot ersättning skulle kunna vara ett intressant 

bidrag till forskningsfältet. Detta eftersom mannen i relation till fenomenet sex mot ersättning 

främst betraktas och därav konstrueras som köpare och inte säljare av sex. Detta kan 

exempelvis härledas till synen utifrån nuvarande prostitutionspolitik där mäns våld mot 

kvinnor står i fokus.  

 

Föreliggande studie belyser endast utsagorna från ett fåtal vuxenhandläggare på socialtjänsten 

men kan ändå tänkas bidra med en fördjupad kunskap till det sociala arbetets praktik. Varje 

handläggare som har intervjuats har givits möjlighet att själv få reflektera över sin syn på sex 

mot ersättning och de kvinnor som riskerar utsättas. Denna självreflektion kan tänkas 

utveckla handläggarnas förhållningssätt i framtida möten med socialt utsatta kvinnor. Vi som 

utfört uppsatsen har även erhållit fördjupade kunskaper kring diskursers påverkan i mötet 

mellan klient och professionell. Detta medför en kunskap om vikten av ett kritiskt 

förhållningssätt till vår egen förförståelse och dess konsekvens för mötet med socialt utsatta 

kvinnor. Således är det inte endast en fråga om hur handläggaren på socialtjänsten ser på sitt 

eget arbete, det är även en fråga om vilket stöd och bemötande kvinnan som har sex mot 

ersättning i slutändan får när hon blir föremål för myndighetsutövning. 
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Bilaga 1 - Intervjuguide 

 

Teman 
 

Bemötande och problemidentifiering 

• Vilka former av social utsatthet möter du i ditt arbete? 

• Hur arbetar du för att skapa och bibehålla ett förtroende mellan dig och personen som 

söker stöd? 

• Kan du beskriva hur du närmar dig frågan om du misstänker att någon har sex mot 

ersättning? 

 

 

Behov  

• Vilka behov av stöd upplever du hos individer du träffar i arbetet?   

• Finns det någon du träffat som vill få stöd för den sexuella utsattheten?  
 

 

Kartläggning av social utsatthet 

• Har du mött någon kvinna där det förekommer? 

 

 

• Vilken information är viktig att inhämta i mötet när individen berättar om sin sociala 

situation där sex mot ersättning framkommer? - Eller bara vid sexuell utsatthet. 

• Hur kan du identifiera personer som är involverade i sex mot ersättning? 

• Vilken hänsyn tar du till individens situation i relation till exploatör och köpare? 

 

 

Orientering inom området 

  

• Finns det i din kommun riktlinjer gällande sex mot ersättning? 

• Förekomsten av sex mot ersättning i kommunen?  

• Finns tillgång till relevant utbildningsmaterial hos din kommun?  

 

 

Handlingsutrymme 

• Hur definierar du ditt handlingsutrymme i relation till de individer du möter med olika 

typer av social problematik? 

https://doi-org.db.ub.oru.se/10.1080/10911359.2011.615682
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• Har det hänt någon gång att du vill ge hjälp till en person där misstanke om att sex 

mot ersättning förekommer men inte kunnat på grund av riktlinjer eller att individen 

tackat nej? 

• Om du misstänker sex mot ersättning, hur påverkas ditt handlingsutrymme beroende 

på om du anser att det är starka eller svaga indikatorer som tyder på detta? 

• Finns det något du saknar när det gäller insatser mot sex mot ersättning? 

• Samverkan med andra myndigheter, vilka kan vara aktuella i ärenden rörande sex mot 

ersättning?  

• Hur upplever du att samverkan kan bidra till att förändra den enskildes 

situation? 

• Ge exempel på när samverkan kan bli aktuellt?  

• Vad upplever du är viktigt för dig som handläggare att tänka på i mötet med 

individen? 

• Har du undrat om någon av de individer du möter har varit föremål för sex 

mot ersättning? 

 

 

Övrig fråga: 

• Arbetar man inom din kommun med förebyggande arbete mot sex mot ersättning? 

• På vilket sätt och vad blir din roll i arbetet? 

• Om nej, har du några tankar om hur ett förebyggande arbete skulle kunna 

bedrivas för att vara gynnsamt? 

 

 

Ekonomiskt bistånd vid misstanke om sex mot ersättning? 
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Bilaga 2 - Informationsbrev 
 

Till dig som är vuxenhandläggare inom socialförvaltningen 
 

Förfrågan om att delta i en studie om kvinnor och utsatthet. Studien är ett examensarbete och 

en del av utbildningen till socionom vid Örebro Universitet. 

 

Syftet med studien är att söka kunskap om socialsekreterares erfarenheter av att möta kvinnor 

i social utsatthet, hur problematiken synliggörs och vad den består av. Vi har ett antagande 

om att bland de kvinnor som söker stöd från socialtjänsten finns dessa som även har 

erfarenheter av att tillhandahålla sexuella tjänster och vi är intresserade av om det 

förekommer och hur socialtjänsten kan medverka till att ge stöd till kvinnorna för att inte bli 

utnyttjade i prostitution. 

 

Studien kommer att genomföras med intervjuer på en tid och plats som du bestämmer.  

 

Studien gäller för forskning inom socialvetenskap. Den information som du lämnar kommer 

att behandlas säkert och redovisningen av resultatet kommer att ske så att ingen individ kan 

identifieras. Deltagandet är helt frivilligt och du kan när som helst avbryta din medverkan 

utan närmare motivering. 

 

Vi vill fråga dig om du har möjlighet att delta i denna studie. 

 

Vi kommer att ta kontakt med dig via e-post och telefon för att ge ytterligare information om 

studiens syfte samt boka in en tid för intervjuer. 

 

Ansvariga för studien är socionomstudenterna Karin Liljeqvist och Louise Sjöbom.  

Handledare är Pia Aronsson vid Örebro Universitet 

 

 
 


