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Sammanfattning 

Syftet med denna studie är att undersöka hur regionkoordinatorer i Sverige arbetar med 

prostitution. Syftet har preciserats genom följande frågeställningar: Vad har 

regionkoordinatorer för uppdrag? Hur arbetar en regionkoordinator mot prostitution? På vilket 

sätt uppfattar regionkoordinatorer prostitution som ett problem? Studien är kvalitativ och 

baseras på semistrukturerade intervjuer med fyra regionkoordinatorer. Resultatet har 

analyserats utifrån ett hermeneutiskt förhållningssätt där den teoretiska tolkningsramen utgörs 

av radikalfeminism, liberalfeminism och intersektionalitet. Empirin har analyserats genom en 

växelverkan mellan ett del- och helhetsperspektiv. Resultatet visar att uppdraget är en del av 

ett nationellt samordningsuppdrag mot prostitution och människohandel vilket baseras på ett 

officiellt ställningstagande om att prostitution innebär ett socialt problem. Det råder en 

samstämmighet kring att prostitution innebär en utsatthet som inte grundas i frivillighet. 

Samtliga regionkoordinatorer är överens om att kunskapsnivån kring prostitution i samhället 

behöver bli högre och att arbetet i nuläget inte fokuserar tillräckligt på att minska efterfrågan 

trots att detta anses vara den bakomliggande orsaken till problemet.  

 

Nyckelord: prostitution, socialt arbete, regionkoordinator, utvecklingsområden, 

intersektionalitet 
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Abstract 

The purpose of this study is to examine how region coordinators in Sweden work against 

prostitution. With this purpose as a basis, three research questions were defined: What is the 

commission for the region coordinators? How does the region coordinator work against 

prostitution? In what way does the region coordinator perceive prostitution as a social 

problem? The study is qualitative and based on semi-structured interviews made with four 

region coordinators. The analysis is formed on a hermeneutic premiss, and the theories used 

are radical feminism, liberal feminism and intersectionality. The data has been analysed 

through double hermeneutic, a part-holistic perspective. We found that the commission is a 

part of a national co-ordinating mission against prostitution and human trafficking, which is 

based on an official statement that prostitution is regarded as a social problem. There is an 

agreement that prostitution is connected to vulnerability and never a free will. The region 

coordinators agrees that the knowledge about the subject needs to improve and also that the 

work is not focusing enough on decreasing demand, even though that is described as the main 

reason for the existence of prostitution.  

 

Key words: prostitution, social work, region coordinator, areas of development, 

intersectionality 
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Inledning  
Den 2 juni 2016 publicerades en artikel på Aftonbladet med titeln Var tionde svensk man i 

Sverige köper sex. I artikeln berättar en Stockholmspolis från prostitutionsenheten att han 

tillsammans med kollegor griper omkring 200 sexköpare varje år. Han berättar om en 

verklighet som få svenskar känner till (Passanisi, 2016). Prostitution är idag lika osynligt som 

sexuella övergrepp och våld i hemmet var för tre decennier sedan (Sallmann, 2010), men 

likväl fortgår den ständigt i detta land, och andra länder. Prostitution är ett komplext socialt 

problem som idag är omdiskuterat och klassas som högt prioriterat av regeringen att bekämpa 

(Regeringskansliet, 2016).  Det är ett omfattande samhällsproblem som ger upphov till både 

psykiskt och fysiskt lidande (Skr. 2007/08:167). Föreningen Talita, som hjälper kvinnor som 

utnyttjas i prostitution, understryker att ett liv i prostitution är både svårt och riskfyllt. Vanliga 

samtalsämnen vid terapimöten består ofta till en början av redogörelser för hur den 

prostituerades vardag har präglats av övergrepp, våldtäkter, förnedring, rädsla och skam 

(Talita, 2018). Farley (2018) sammanfattar prostitutionens risker som våld i hemmet, fysisk 

misshandel och psykiska följdsjukdomar av dessa traumatiska stressorer som exempelvis 

posttraumatisk stressyndrom, depression, dissociativa störningar och suicid. Risken för att 

utsättas för fysiskt våld är hög för kvinnor i prostitution och i en studie uppgav 99% av 

deltagarna att de hade fallit offer för sådant våld. Vidare konstateras det i studien att 94% av 

deltagarna hade erfarit sexuella övergrepp och 75% hade blivit utsatta för våldtäkt. Farley 

(2018) menar att kvinnor i prostitution betraktas som kroppsdelar eller fejkflickvänner vars 

känslor är irrelevanta. De anses inte vara fullt mänskliga och som resultat mördas dessa 

kvinnor i högre utsträckning än någon annan grupp av kvinnor som någonsin studerats. 

 

I regeringens handlingsplan mot prostitution och människohandel för sexuella ändamål (Skr. 

2007/08:167) redogörs det för hur prostitution och människohandel ska bekämpas och på 

vilket sätt de utsatta ska få ett ökat stöd och skydd. Skrivelsen innehåller åtgärder vars 

ambitioner bland annat är att effektivisera arbetet, höja kvaliteten och öka samverkan och 

kunskap på området. Gemensamt för samtliga åtgärder är ett tydligt fokus på den enskildes 

behov och att det synsättet ska genomsyra myndigheternas arbete. Denna målsättning 

återfinns också i den jämställdhetspolitiska skrivelsen “Makt, mål och myndighet - en 

feministisk politik för en jämställd framtid”, där arbetet mot prostitution och människohandel 

för sexuella ändamål ingår (Skr. 2016/17:10). Som en del av detta arbete ansågs det att ett 

nationellt metodstödsteam (NMT) skulle stärkas och bedrivas på ett långsiktigt sätt. Eftersom 

verksamheten inom NMT tidigare hade utvecklats vid Länsstyrelsen i Stockholms län gjordes 

bedömningen att uppdraget skulle överföras till Jämställdhetsmyndigheten år 2018 som en 

permanent uppgift. NMT är ett operativt nätverk lett av Jämställdhetsmyndigheten och utgörs 

av olika myndigheter som arbetar mot prostitution och människohandel. Regionkoordinatorer 

är stöd till Jämställdhetsmyndighetens uppdrag och arbetar för att samordna rådgivning och 

ge stöd till både yrkesverksamma och personer som befinner sig i prostitution eller som kan 

vara offer för människohandel. Deras arbete består bland annat i att bidra med 

spetskompetens och stöd till regionala myndigheter. Vidare har Socialstyrelsen, på 

regeringens uppdrag, tagit fram riktlinjer för Socialtjänst som behandlar frågan om stöd och 

hjälp till personer som har haft sex mot ersättning, där det framhålls som viktigt att 

yrkesverksamma är medvetna om att detta kan förekomma och vilka stödbehov som kan 

föreligga (Socialstyrelsen, 2015).  Detta innebär att det finns incitament på nationell nivå för 

att myndigheter ska arbeta med prostitutionsfrågan och Socialtjänsten är en av de 

myndigheter som kan tänkas komma i kontakt med målgruppen. Av Socialtjänstlagen [SoL] 

(SFS 2001:453) 2 kap. 1 § framgår att varje kommun svarar för socialtjänsten inom sitt 

område, och har det yttersta ansvaret för att enskilda får det stöd och den hjälp som de 
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behöver. I SoL 5 kap. 11 § föreskrivs att det till socialnämndens uppgifter hör att verka för att 

den som utsatts för brott och dennes närstående får stöd och hjälp. Vidare fastslås det att 

våldsutsatta kvinnor särskilt ska beaktas. Utifrån detta kan det antas att Socialtjänsten har ett 

visst ansvar att arbeta mot prostitution, även om det inte uttryckligen står i lagtexten.  

 

Att fokusera på regionkoordinatorernas uppdrag anser vi vara av störst relevans, då uppdraget 

specifikt består i att arbeta mot prostitution och människohandel. Vi fann att få 

undersökningar har genomförts vad gäller regionkoordinatorernas arbete, närmare bestämt en 

slutrapport om arbetet i Region Mitt (Västerås Stad, 2017). Rapporten har karaktären av en 

utvärdering och gjordes med bakgrund av att regionen tillsatte en koordinator 2016, vilket 

sedan utvärderas i rapporten ett år senare. Det framkommer bland annat att arbetet mot 

prostitution och människohandel i regionen har förbättrats genom att samverkan mellan 

myndigheter har effektiviserats och problematiken i sig har belysts för allmänheten. Utöver 

detta fann vi att inga studier har genomförts om regionkoordinatorerna och det arbete de utför, 

därför anser vi att det finns en kunskapslucka kring hur arbetet mot prostitution organiseras 

och bedrivs i Sverige. Syftet med föreliggande studie blir således att undersöka hur 

regionkoordinatorer arbetar mot prostitution och hur prostitution uppfattas som ett problem. 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att undersöka hur regionkoordinatorer i Sverige arbetar med 

prostitution. Syftet preciseras genom nedan frågeställningar:  

 

 Vad har regionkoordinatorer för uppdrag? 

 Hur arbetar en regionkoordinator mot prostitution? 

 På vilket sätt uppfattar regionskoordinatorerna prostitution som ett problem? 

 

Avgränsningar 
I föreliggande studie har vi valt att undersöka hur olika regionkoordinatorer i Sverige arbetar 

med prostitution. Fokus för studien kommer främst vara arbetet med den säljande parten. 

Ambitionen är att få förståelse för hur arbetet ser ut och hur det samordnas mellan berörda 

verksamheter. Vidare ämnar vi även undersöka regionkoordinatorernas uppfattning om 

prostitution som ett problem. Vi har valt att avgränsa studien till regionkoordinatorer för att få 

en övergripande förståelse av arbetet mot prostitution, som inte är verksamhetsspecifik. Det 

innebär att vi kan undersöka på en övergripande nationell nivå istället för att begränsa oss till 

enskilda verksamheter. Utifrån fenomenets mångfacettering och de många verksamheter det 

berör anser vi att den bästa förståelsen kan fås genom ett sådant fokus. Vår avsikt har inte 

varit att avgränsa oss till ett specifikt kön beträffande fenomenet, däremot består den 

övervägande forskningen av ett kvinnofokus, vilket genomsyrar den tidigare forskning som vi 

presenterar.   

 

Definition 
För denna studie används en definition av prostitution som hämtats från SOU 1995:15. 

Prostitution definieras då på följande sätt: “prostitution föreligger när minst två parter köper 

respektive säljer sexuella tjänster mot (vanligen) ekonomisk ersättning, som utgör en 

förutsättning för den sexuella tjänsten.” (SOU 1995:15). I tidigare forskning har detta främst 

benämnts som sexarbete och sexarbetare. För denna studie kommer benämningen prostitution 

och prostituerade användas som likvärdiga. Detta utifrån den benämning som 

regionkoordinatorernas uppdrag utgår ifrån, vilket är prostitution. 
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Bakgrund 
I följande avsnitt kommer tidigare forskning att presenteras vilket syftar till att ge en 

överblick och orientering över studiens intresseområde nämligen arbetet med prostitution. Vi 

har delat in bakgrunden under fyra rubriker: sexköpslagen, prostitution i samhällsdebatten, 

upplevelser av stigmatisering samt det sociala arbetet och relationens betydelse. Dessa delar 

innehåller både styrdokument och lagstiftning liksom tidigare forskning.  

 

Sexköpslagen 
Olika länder har olika syn på prostitution och därmed har deras lagar utformats på olika sätt. 

Ayuste, Gijon, Paya och Rubio (2016) exemplifierar att lagstiftning beträffande prostitution 

internationellt sett slits mellan tre väldigt olika hållningar. Den ”reglerande” formen finns i 

bl.a. Tyskland och Nederländerna där det anses att en reglerad prostitution är det bästa 

alternativet för att skydda kvinnorna samt säkerställa att klienter praktiserar säkert sex. Den 

andra formen återfinns i bl.a. Spanien och Portugal och innebär i princip ett tomrum i 

lagstiftningen då den varken reglerar eller kriminaliserar aktiviteten. Slutligen finns den 

”avskaffande” hållningen i bl.a. Sverige som förstår prostitution som ekonomisk exploatering 

och en form av könsvåld, vilken bör utrotas. Prostitution är, som ofta framhålls, en företeelse 

som har förekommit ”i alla tider” och därför har den även tidigare benämnts som världens 

äldsta yrke (SOU 1995:15; Olsson, 2006). Synen på prostitution är dock något som genom 

tiden har förändrats och den politiska processen beträffande prostitution har lett till en ny 

förståelse för den utsatthet som prostitution innebär. Den sexualpolitiska debatten tog fart i 

Sverige under 1960-talet när unga liberaler beslutade för att angripa ett samhälle som enligt 

deras uppfattning var förlegat och inskränkt. De talade för att synen på sexualitet, till skillnad 

från dåtiden, skulle vara fri och öppen samt att människor skulle ha rätt att leva ut sin 

sexualitet, vilket fick som resultat att synen på sexuella umgängen liberaliserades. 

Prostitutionsfrågan uppmärksammades dock inte förrän ett decennium senare, under 1970-

talet då det skedde en genomgripande förändring, nämligen att pornografin och prostitutionen 

ökade i omfattning samtidigt som unga kvinnor drogs in i olika former av prostitution, och 

nya former av koppleri växte fram. Prostitutionens verklighet hade med det förändrats och 

1977 kunde det konstateras att det i Sverige fanns fler än 500 maskerade bordellverksamheter 

och runt 2500-3000 kvinnor i prostitution. Bara i Malmö hade antalet kvinnor i prostitution 

gått upp från 20 till ca 400 – en drastisk ökning från årtiondet innan. Med bakgrund av detta 

startades utredningen svarta affärer för att kartlägga prostitutionen i Malmö. En annan 

inflytelserik händelse för prostitutionsdebatten var genomslagskraften av ett TV-program om 

unga kvinnor i sexhandeln, kombinationen av dessa två omständigheter ledde till att en statlig 

utredning påbörjades och prostitutionsfrågan fick en plats på den politiska agendan. Under 

denna tid synliggjordes prostitution som ett socialt problem med grund i en bristande 

jämställdhet mellan könen och redan under 1970-talet lyftes frågan om att kriminalisera 

sexköp, dock dröjde det till 1998 innan riksdagen röstade igenom förslaget och 1999 års 

sexköpslag om förbud mot köp av sexuella tjänster stiftades (Olsson, 2006). 

 

Förbudet mot köp av sexuella tjänster trädde i kraft den 1 januari 1999 och utgjorde därmed 

Sverige till det första landet i världen att kriminalisera köp av sex, men inte försäljning. När 

lagen tillkom lades fokus främst på två centrala aspekter av prostitutionen, nämligen 

efterfrågan och jämställdhet. Tanken var att eliminera efterfrågan eftersom det utan den inte 

skulle finnas någon prostitution. Vidare antogs ett jämställdhetsperspektiv som belyste att 

företeelsen att köpa tillgång till en människas kropp handlar om makt, och oftast männens 

makt över kvinnorna (Regeringskansliet, 2016). Ett av de förarbeten som spelade en central 

roll för utformandet av lagen är Kvinnovåldskommissionens slutbetänkande Kvinnofrid (SOU 
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1995:60), där Socialdepartementet på regeringens uppdrag tillkallade 

Kvinnovåldskommissionen för att göra en utredning om mäns våld mot kvinnor. I 

betänkandet används begreppet ”sexualiserat våld” som ett samlingsbegrepp för olika former 

av övergrepp mot kvinnor, där prostitution inbegrips (SOU 1995:60, s. 51). Denna syn på 

prostitution är samstämmig med den som går att utläsa i regeringens proposition Kvinnofrid 

som fastslår att 

  

”Mäns våld mot kvinnor är inte förenligt med strävandena mot ett jämställt samhälle 

och måste bekämpas på alla sätt. I ett sådant samhälle är det också ovärdigt och 

oacceptabelt att män skaffar sig tillfälliga sexuella förbindelser med kvinnor mot 

ersättning.”  (Prop. 1997/98:55, s. 22) 

  

I likhet med detta konstateras det i regeringens Handlingsplan mot prostitution och 

människohandel för sexuella ändamål (Skr. 2007/08:167) att prostitution är ett allvarligt 

hinder för jämställdhet mellan könen och social jämlikhet samt de utsatta personernas 

möjligheter att åtnjuta sina mänskliga rättigheter. Med andra ord kan det konstateras att 

prostitution i Sverige framställs som ett uttryck för bristande jämställdhet mellan könen, 

vilket lagen bl.a. hade som ambition att lyfta fram och ta ställning för. Det andra motivet 

bakom att kriminalisera köparen var att eftersträva en normerande effekt som skulle 

avskräcka, främst män, från att köpa sex i och med att efterfrågan bedömdes vara den 

huvudsakliga faktorn som vidmakthöll prostitutionen (SOU 1995:60). Levy och Jakobsson 

(2014) poängterar i sin studie gjord i Sverige att sexköpslagen (Brottsbalken [BrB], SFS 

1962:700, 6 kap. 11 §), som kriminaliserar sexköparen, och vars ambition var att minska den 

totala sexhandeln fick som konsekvens att den förflyttade sig från gatorna till stängda arenor 

istället. 

 

Det ovan beskrivna arbetet med den nuvarande svenska sexköpslagen är en av två dikotomier 

som oftast dominerar den samhälleliga debatten om prostitution (se Bjønnes, 2012; Wahab & 

Abel, 2016). Den andra uppfattningen är att prostitution bör vara individens egna val samt att 

det finns personer som gör det frivilligt och trivs med det. Något som dock är viktigt att förstå 

är det faktum att prostitution och människohandel ofrånkomligt är sammanbundna. Tre av 

fyra personer som befinner sig i prostitution i Sverige idag är enligt polisen kvinnor och 

flickor med ursprung från fattiga länder. I sin rapport från 2014 framhöll Europaparlamentets 

rapportör José Mendes Bota att den frivilliga prostitutionen är en felaktig föreställning. Han 

menade att prostitution är en konsekvens av antingen fattigdom eller våld för majoriteten av 

personerna som befinner sig i prostitution (Regeringskansliet, 2016). 

 

Prostitution i samhällsdebatten 
I en forskningsöversikt gjord av Sloan och Wahab (2000) finner de att debatten om 

prostitution sedan 90-talet har handlat om ekonomisk och social orättvisa för kvinnor. Den 

feministiska debatten om prostitution utgår från två huvudsakliga positioner, där den första 

betraktar kvinnor i prostitution som offer av exploatering och missbruk. Den andra positionen 

framhåller att, trots en icke jämställdhet mellan män och kvinnor, är prostitution ett 

legitimerat yrke som har blivit stigmatiserat av ett sexuellt bortträngande samhälle. Sloan och 

Wahab (2000) har utifrån detta delat upp olika feministiska riktningar utifrån två 

övergripande teman; (1) Prostitution som våld och exploatering och (2) Sex som arbete, vilka 

kommer redogöras för nedan. 

  

De aktörer som förespråkar positionen prostitution som våld och exploatering menar att 

patriarkatet bidrar till de villkor som gör att prostitution kan existera. Därför anser de att 
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sanktioner mot kvinnor i prostitution måste upphöra och att det istället är de som utnyttjar 

sexköp som ska vara straffrättsligt ansvariga. Feministiska riktningar som framhåller 

prostitution som våld och exploatering är marxistisk feminism, domineringsteorin och svart 

feminism. Den marxistiska feminismen håller kapitalismen som ansvarig för det förtryck som 

kvinnor utsätts för och att prostitution är ett resultat av ett kapitalistiskt system som alienerar 

människan bakom yrket. Enligt förespråkare för domineringsteorin representerar 

stigmatiseringen av prostituerade det fundamentala tillståndet för alla kvinnor. Kvinnans 

sexualitet anses ha blivit något som bara är till för manliga begär. Således är det enligt denna 

teori endast kvinnor som egentligen kan vara prostituerade, eftersom detta är ett uttryck för 

mäns makt över kvinnor. Något som framhålls i svart feminism är att debatten om prostitution 

är bristfällig eftersom den saknar en intersektionell analys. Att hudfärg, kön och klass 

samverkar är ofrånkomligt och detta behöver tas i beaktning i debatten om prostitution. (Sloan 

& Wahab, 2000). Förespråkare till positionen sex som arbete utgörs bland annat av grupper 

som arbetar för prostituerades rättigheter samt de prostituerade själva (Sloan & Wahab, 2000). 

Dessa motsätter sig stöd som innehåller krav på att lämna prostitution. Dessutom menar de att 

kvinnor som säljer sex inte skiljer sig från andra yrkesgrupper. Däremot finns det en annan 

utsatthet gentemot kvinnor i prostitution och det är detta som riktningen menar behöver 

motverkas genom att förstärka lagstiftningen kring våldtäkt, kidnappning och övergrepp. De 

feministiska riktningar som förespråkar sex som arbete utgörs av liberalfeminism och radikal 

sexualpluralistisk teori. Liberalfeminismen står för en avkriminalisering av prostitution utifrån 

argumentet att individen har rätt att bestämma över sin egen kropp. Inom liberalfeminismen 

finns dock skilda åsikter, vissa grupper menar att kvinnor i sexindustrin inte har haft några 

andra alternativ, medan andra menar att detta är ett fritt val och att arbetet bör betraktas som 

en försäljning av en tjänst, inte en kropp. Den radikala sexualpluralistiska teorin framhåller att 

alla sexuella beteenden bör vara lika moraliskt giltiga. Förespråkare för denna teori menar att 

det är farligt att döma ut vissa sexuella beteenden, liksom prostitution, eftersom det skapar en 

hierarki kring vad som är normalt och inte, naturligt och onaturligt (Sloan & Wahab, 2000).  

 

Den svenska sexköpslagen kan sägas befinna sig mellan dessa två positioner. Att 

kriminalisera sexköp innebär å ena sidan att det är de som köper sex som står straffrättsligt 

ansvariga, å andra sidan innebär det också att de som säljer sex kan fortsätta med det. 

Anledningen bakom att den svenska sexköpslagen är utformad som den är, vilken kan 

bedömas vara en kompromiss mellan olika hållningar, ligger dock inte i att prostitution 

betraktas som ett fritt val i landet. Syftet med att kriminalisera sexköparen handlar om att 

frigöra den säljande parten från all typ av skuld. Som tidigare nämnt anses prostitution vara 

ett allvarligt hinder för jämställdhet mellan könen och social jämlikhet samt för de utsattas 

möjlighet att åtnjuta sina mänskliga rättigheter (Skr. 2007/08:167), därför ska lagen spegla 

detta genom att skuldbelägga individen som tar sig rätten att köpa en annan människas kropp, 

istället för att skuldbelägga brottsoffret.  

 

Wahab och Abel (2016) resonerar för att prostitution i den allmänna debatten innebär ett 

stigma som kan liknas vid en form av ”moralisk panik” som innebär att allmänhetens attityd 

gentemot fenomenet är djupt påverkad av moral. Författarna fann i sin kvalitativa studie, 

utförd i Nya Zeeland med socialarbetare, att detta stigma som associeras med prostitutionen är 

något som existerar och är djupt förankrat även i sådana sammanhang där fenomenet inte 

längre är kriminaliserat. När det gäller den allmänna diskursen kring prostitution beskriver 

Bjønnes (2012) hur samhällsaktörer är uppdelade mellan två olika positioner som står i 

konflikt med varandra. Den ena positionen opponerar sig mot kriminaliseringen av sexköp då 

de menar att prostitution är ett fritt val och betraktar prostituerade som rationella aktörer.  Den 
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andra positionen förespråkar kriminalisering av sexköp och menar att prostitution är ett 

uttryck för mäns våld mot kvinnor och att kvinnor i prostitution kännetecknas som offer. 

 

Upplevelser av stigmatisering 
När det kommer till forskning om kvinnors upplevelser av att leva i prostitution vilket är 

starkt sammankopplat med stigma så finner den amerikanska forskaren Sallmann (2010) i sin 

studie att det framkommer tre olika aspekter av att leva ett liv med stigma. Stämpling, våld 

och diskriminering är aspekter som ofta sammanfaller i intervjupersonernas erfarenheter av att 

leva med stigma, och förövarna inkluderas av bland annat familjemedlemmar, vänner, 

manliga klienter och anställda inom rättsväsendet. Sallmann (2010) betraktade inte dessa 

erfarenheter som isolerade händelser utan menar att de belyser deras systematiska karaktär 

som resulterade i att de normaliserades, vilket fick till följd att kvinnorna inte förväntade sig 

något annat än just sådana förhållanden. I studien framkom även att myndigheter som 

rättsväsendet etc. inte utgjorde något undantag beträffande stigmatiseringen, utan bidrog till 

victim-blaming och att stigmatisera kvinnorna. När intervjupersonerna försökt anmäla 

våldsbrott som begåtts av manliga klienter blev de avvisade utifrån motiveringen att de fick 

”skylla sig själva” och att de ”förtjänade det”. Deras upplevelser av våld förminskades och 

normaliserades av både informella och institutionella stödsystem, vilket fick en negativ effekt 

för de prostituerades förtroende för myndigheter och den egna självbilden. Flera andra 

forskare (se Sloan & Wahab, 2000; Kurtz et al., 2005) pekar också på att det stigma som 

prostitution kan innebära existerar på flera olika samhällsnivåer och gör det därför svårare för 

prostituerade att få men också tillgodogöra sig stöd av olika slag. Risken för att bli utsatt för 

negativ stigmatisering som prostituerad gör att de prostituerade inte gärna avslöjar sin 

inblandning i prostitution. De prostituerade ställer sig frågande till om det finns professionella 

som anser att de är värda stöd. Generellt sett är deras trovärdighet för myndigheter låg. Vidare 

fann Sallmann (2010) att erfarenheter av att leva med stigmat som prostituerad varpå de 

betraktade sig själva och sin omvärld, även långt efter att de hade lämnat prostitutionen. 

Prostitution upplevdes medföra en permanent status, eftersom respondenternas handlingar i 

det förflutna fortsatte att påverka deras nuvarande liv och identifiera deras nuvarande jag, 

vilket förstärktes genom sociala interaktioner där stigmat levde vidare. Dessa interaktioner 

kunde bestå av att stöta på gamla manliga klienter eller familjemedlemmar som bibehöll sin 

uppfattning om dem som ”hookers”, trots att de hade fått till stånd långvariga förändringar i 

sina liv. De prostituerades berättelser demonstrerade tydligt att samhället uppfattar dem 

utifrån en föreställning om att de är mindre värda och den negativa effekt det får på 

självbilden när dessa föreställningar internaliseras, därför är institutionellt stöd nödvändigt för 

att bekämpa stigma, samt ett arbete utifrån det stärkande perspektivet. I likhet med Sallmann 

(2010) understryker Ayuste et al. (2015) att stigmat som personerna blir föremål för, samt 

komplexiteten av deras individuella omständigheter såsom ekonomiska svårigheter eller 

överdrivet familjeansvar etc. allvarligt skadar deras självuppfattning. Ayuste et al. (2015) 

finner därför att ett viktigt mål i arbetet med de utsatta kvinnorna måste vara att arbeta för att 

bygga upp och stärka deras självkänsla och självförtroende.  

 

Mycket av forskningen om prostitution utgår från kvinnor som prostituerade. En av få studier 

som fokuserar på män som prostituerade är en israelisk studie av Leichtentritt och Davidson 

Arad (2005) där de har samlat livsberättelser från nio män om att leva i prostitution. I studien 

ämnar forskarna gå bortom positionen om prostituerade som offer utifrån resonemanget att 

det förstärker beskrivningen av prostituerade som avvikande. De vill inte heller inta 

hållningen om att prostitution kan betraktas som ett fritt val, utan snarare som det enda 

möjliga alternativet. Studien belyser de manliga prostituerades upplevelser och väg till 

prostitution, vilket ämnar synliggöra denna målgrupp och på så sätt öka kunskapen inom 
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socialt arbete. Leichtentritt och Davidson Arad (2005) framhåller att prostituerade män sällan 

erkänns som individer med livshistorier och värdefulla livserfarenheter. När det har gjorts 

undersökningar om dem så har det inte gjorts till deras egen fördel, eller mot en bakgrund av 

att de som samhällsmedborgare kan bidra med värdefull kunskap. Motivet har snarare varit att 

de som grupp har varit värda att undersöka, enbart på grund av att de är HIV-bärare som kan 

sprida det till det “normala samhället”. I studien framkom att männen lever marginaliserade 

liv. De kände en minskad självkänsla som grundades i en nedgång i deras värderingar, 

kognitiva förmåga och mentala kapacitet, tillsammans med en förändring i hur de uppfattades 

av andra människor. Dessa förändringar accentuerade processen av att glida ifrån 

samhälleliga normer och förväntningar. Männen som deltog i studien exemplifierade sådana 

erfarenheter genom utsagor om att deras livsstil innebar att de inte kunde delta i det “normala” 

samhället. En deltagare menade att de “kom av sig från livets normala bana, tappade 

kontrollen och blev till skräp - så som normala människor uppfattar dem”. I likhet med det 

beskrev en annan deltagare att människor tittar på dem annorlunda, kallar dem för namn och 

ropar ”gay” och ”hora”.  

 

En reflektion utifrån den tidigare forskningen är att det i dagsläget är svårt att få en djupare 

förståelse av manliga prostituerades livssituation, eftersom det stora flertalet studier har gjorts 

på kvinnor i prostitution. Som Leichtentritt och Davidson Arad belyser har det manligas 

perspektiv främst varit intressant att undersöka utifrån ett patologiskt perspektiv d.v.s. som 

HIV-bärare, vilket innebär att lite utrymme har getts för att utforska individernas egna 

upplevelser och erfarenheter. En tänkbar orsak till att det förefaller råda brist på den typen av 

forskning skulle kunna vara stereotypa föreställningar om vilka som är prostituerade, vilket 

också kan förstärkas av att den övervägande forskningen fokuserar på just kvinnor. 

 

Det sociala arbetet och relationens betydelse 
Insatser som syftar till att hjälpa personer lämna prostitution kan enligt de amerikanska 

forskarna Preble, Praetorius och Cimino (2015) delas in i tre centrala metoder vilka består av 

formella exit-program, avledningsprogram samt skadereducerande program. De två 

förstnämnda har som avsikt att bidra med stabilitet, behandling och insatser för 

återanpassning för att personer helt ska kunna lämna prostitution. Det senare programmet 

fokuserar snarare på att mildra skador som är sammankopplade med prostitution än att 

prostituerade ska lämna industrin. Dessa skador kan till exempel vara våld, missbruk och 

könssjukdomar. Dessa olika insatser saknar i regel utvärdering och evidens, vilket har varit en 

motivation för den kvalitativa studie som Preble, Praetorius och Cimino (2015) gjort om 

prostituerade kvinnor. I studien utvärderas ett formellt exit-program där kvinnor i prostitution 

har fått delge sina erfarenheter kring deltagandet samt föreslå förbättringar. För att kunna ta 

del av programmet krävdes det att kvinnorna lämnade prostitutionen helt vilket visade sig 

orsaka ångest hos flera av kvinnorna, detta främst av ekonomiska skäl. Det framkom också en 

efterfrågan om individanpassade insatser. Det som framhölls vara det mest betydelsefulla i 

programmet var förtroendet och tilliten till socialarbetarna. Denna relation var en 

förutsättning för att de prostituerade skulle återta makten över sina liv (a.a., 2015).  

 

Liknande studie har genomförts av forskarna Ayuste, Gijón, Payá och Rubio (2015) som har 

undersökt hur den skadereducerande metoden används i Spanien. Detta genom att undersöka 

hur prostituerade kvinnor upplever att sådana insatser fungerar. Studien fokuserar på en 

lärande insats som syftar till att stärka självkänslan och självständigheten hos kvinnor i 

prostitution, detta genom att lyfta kvinnornas förmågor, rättigheter och värde. 

Kommunikationen är det centrala i insatsen och syftet är att skapa ett starkt band mellan 
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socialarbetaren och den prostituerade. Socialarbetaren strävar efter ett öppet och lyhört 

förhållningssätt så att den prostituerade känner sig respekterad och lyssnad till. Till skillnad 

från det exit-program som amerikanska forskarna Preble, Praetorius och Cimino (2015) 

studerade så ställdes det i det spanska exit-programmet inte några krav på att lämna 

prostitution för att kunna ta del av insatsen. Enligt Ayuste et. al. (2015) menade 

socialarbetarna i studien att en väsentlig del handlar om att vara förstående för de svårigheter 

som den prostituerade kvinnan står inför och stärka dennes förmågor istället för att anmärka 

på exempelvis uteblivna besök. Detta görs också med medvetenhet kring det stigma som finns 

kring prostitution.  

 

I USA, där prostitution i majoriteten av delstaterna är kriminaliserat, har Shdaimah och 

Wiechelt (2012) genom kvalitativ forskning undersökt vad kvinnor i prostitution har för 

uppfattning om domstolsprogram. Det undersökta domstolssprogrammet har sitt ursprung i 

Baltimore där invånarna ställde sig kritiska mot att personer på grund av sitt deltagande i 

prostitution (som säljande part) fick fängelsedomar. Programmet erbjuds därför som ett 

alternativ och innebär ett 90-dagars deltagande i individuella program ledda av socialarbetare. 

Samtliga kvinnor ställde sig positiva till ett eventuellt deltagande och uppfattade programmet 

som skilt från andra rättsprocesser. Många hade dåliga erfarenheter av rättsprocesser och polis 

och menade att en fängelsedom påverkade deras självkänsla negativt, försvårade deras 

möjligheter att hitta andra alternativ än prostitution samt bidrog till ytterligare stigmatisering. 

Kvinnorna som deltog i studien framhöll konkreta exempel på hur de önskade att ett 

domstolsprogram skulle se ut och den viktigaste delen var önskan om att få bli behandlade 

som människor liksom alla andra. Mest av allt önskade de att få bli bemötta med empati och 

med en förståelse för de förutsättningar som kan leda till att en person befinner sig i 

prostitution (Shdaimah & Wiechelt, 2012). 

 

I flera studier (se t.ex. Preble et. al., 2015; Ayuste et. al., 2015) betonas just relationen till 

socialarbetaren som särskilt betydelsefullt. Detta fann också Sloan och Wahab (2000) i sin 

forskningsöversikt då studier om insatser inom socialt arbete mot prostitution ofta innebär att 

insatserna utesluter kvinnor som fortfarande är kvar i prostitution trots att behoven finns. 

Sloan och Wahab (2000) diskuterar detta och menar att för att gå bortom ideologiska och 

teoretiska diskussioner kring prostitution vill de presentera mål som alla socialarbetare, 

oavsett inriktning, kan arbeta mot. Dessa handlar om att bidra till att åtal väcks mot personer 

som på olika sätt skadar, utnyttjar eller kidnappar kvinnor i prostitution, främja ekonomisk 

rättvisa, möjligheter till anställning samt utbildning för kvinnor, arbeta mot stigmatisering och 

stötta kvinnor som vill lämna prostitution. Dessutom betonar Sloan och Wahab (2000) med 

utgångspunkt i sin forskningsöversikt vikten av att stötta kvinnor som stannar kvar i 

prostitution samt bekräfta deras upplevelser.  

 

Teoretiskt ramverk 

Det teoretiska ramverket utgörs av feministisk teori som består av radikalfeministisk och 

liberalfeministisk teori och intersektionalitet. De feministiska teorierna intar olika 

ståndpunkter gällande synen på prostitution och beskrivs vara varandras motpoler i frågan. 

Genom att använda båda dessa teorier möjliggörs en mer nyanserad diskussion, än om endast 

en av teorierna hade använts. Intersektionalitet har valts för att få en djupare inblick i hur 

maktordningar fungerar och påverkar utsattheten för personer som befinner sig i prostitution. 

Tanken med att analysera resultatet utifrån feministiska teorier och ett intersektionellt 

perspektiv är att dessa kan erbjuda förståelse på olika nivåer. Där den feministiska teorin kan 
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användas för att förstå prostitution på en strukturell nivå, kan intersektionalitet erbjuda en mer 

flerdimensionell förståelse eftersom den tar hänsyn till flera olika faktorer och maktaspekter. 

Eftersom studien ämnar öka förståelsen för det arbete som bedrivs kring prostitution, med 

hänsyn taget till uppfattningen om prostitution som socialt problem, bör prostitution som 

fenomen diskuteras. Tidigare forskning gällande diskurser, socialt arbete och lagstiftning har 

också behandlats. Den teoretiska ramen består således av den tidigare forskningen 

tillsammans med de feministiska teorierna och intersektionalitet, vilka har legat till grund för 

utformandet av intervjuguiden samt analysen.  

 

Feministisk teori 
Gemzöe (2014) presenterar en definition av en feminist, utifrån det som är gemensamt för 

olika feministiska riktningar, vilken består av två kriterier: att det finns en uppfattning om att 

kvinnor är underordnade män och att detta förhållande bör ändras. I debatten om prostitution 

har feminismen i över ett århundrade engagerat sig (Kissil & Davey, 2010). Det finns en 

huvudsaklig uppdelning i den feministiska debatten där skiljelinjen består i hur prostitution 

som fenomen ska betraktas. Den ena sidan påtalar att prostitution är ett uttryck för den 

patriarkala ordningen vilket innebär att den prostituerade bör betraktas som ett offer. Den 

andra sidan menar att prostitution bör betraktas som ett fritt val och framställer den 

prostituerade som näringsidkare (Kissil & Davey, 2010).  

 

Radikalfeminism 

Radikalfeminismen vidmakthåller att kvinnor är förtryckta i egenskap av sitt kön och att detta 

förtryck blir synligt genom mäns kontroll av kvinnor i familjen, sexuellt förtryck, 

kvinnomisshandel och kvinnoförakt (Gemzöe, 2014). Radikalfeminismen utgår från 

antagandet att sexualiteten i det patriarkala samhället är ett uttryck för mäns dominans över 

kvinnor. Trots att radikalfeministiska forskares analyser av grunden för mäns dominans kan te 

sig olika, så är den gemensamma utgångspunkten ofta mäns kontroll av kvinnors kroppar, den 

kvinnliga sexualiteten, samt mäns sexualiserade våld gentemot kvinnor. Anledningen bakom 

detta är att mäns förtryck mot kvinnor blir som tydligast när det sätts i relation till sexualitet, 

just för att det är inom den som mäns uppfattningar om sexualitet och kvinnlighet blir 

pådyvlad kvinnor. Olika former av våldsbrott betraktas utifrån detta inte som enskilda 

händelser utan som en del av mäns maktutövning mot kvinnor (Ljung, 2015). Gemzöe (2014) 

framhåller i likhet med detta att själva existensen av prostitution därför kan beskrivas som 

ytterligare en symbol för mäns makt över sexualiteten. Samtidigt som prostitution är ett 

uttryck för den patriarkala ordningen är den också med och legitimerar den, bara genom sin 

existens utgör prostitutionen ett slags offentligt erkännande av att män har rätt till kvinnors 

sexualitet. Att sexköpslagen innebär en kriminalisering av köp av sexuella tjänster är ett 

resultat av att en feministisk analys av prostitution har fått genomslag (Gemzöe, 2014). Att 

kvinnor befinner sig i prostitution anses vara ett resultat av sociala omständigheter och kan 

inte betraktas som ett samtycke. Radikalfeminister vill belysa de skador som kvinnor erfarar i 

samband med prostitution och analysera dessa i ljuset av den patriarkala ordningen. Detta 

perspektiv argumenterar för att prostitution aldrig kan betraktas som ett fritt val eftersom 

prostitution representerar ett extremt fall av sexuell stratifiering, där kvinnors sexualitet 

objektifieras och nedvärderas (Kissil & Davey, 2010).  

 

Liberalfeminism 
Liberalfeminismen framhåller att kvinnor och män i grunden är lika och för en kamp om 

jämlikhet i arbetsliv och politik. Kvinnors underordnade position beror på att de inte haft 

samma möjligheter att delta i det politiska samhället. Män har haft större frihet och rättigheter 
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inom både politik och arbete (Gemzöe, 2014). Målet för liberalfeminismen är att kvinnan ska 

vara fullvärdig individ och medborgare, vilket blir möjligt genom lika politisk representation 

för kvinnor som män, lika tillgång till viktiga poster i yrkes- och politiskt liv samt lika villkor 

och lön på arbetsmarknaden. När det gäller debatten om prostitution är liberalfeminister av 

uppfattningen att prostituerade är rationella aktörer som genom ett fritt val befinner sig i 

prostitution (Kissil & Davey, 2010). Detta perspektiv beaktar prostitution som ett arbete, där 

problematiken kring det främst utgörs av ekonomisk och social orättvisa. Att en person väljer 

att sälja sex är en del av dennes möjlighet och rättighet till fria val. Att begränsa en kvinnas 

möjlighet att välja prostitution innebär en inskränkning av hennes rättigheter. 

Liberalfeminismen instämmer kring det faktum att kvinnor är tvingade under fattigdom, 

arbetsdiskriminering och segregation men argumenterar för att det är dessa begränsningar 

som gör att vissa kvinnor söker sig till prostitution (Kissil & Davey, 2010). De 

liberalfeministiska riktningarna skiljer sig nämnvärt åt men den typiska positionen gällande 

prostitution är att det bör vara avkriminaliserat. Argumentet för detta är att lagstiftningen 

intervenerar med kvinnors rättigheter och förvägrar dem jämlikt skydd under lagen. Vissa 

riktningar inom liberalfeminismen belyser avsaknaden av alternativ för kvinnor och 

framhåller detta som den bakomliggande orsaken för prostitution, medan andra menar att det 

snarare bör respekteras som ett arbete (Sloan & Wahab, 2000).  

 

Intersektionalitet 
Intersektionalitet beskrivs snarare som ett perspektiv än en renodlad teori eftersom begreppet 

går att applicera på flera olika användningsområden. Det kan betraktas som ett redskap, som 

en teoretisk utgångspunkt eller som ett metodologiskt stöd inom området för forskning och 

aktivism. Begreppet har, inom samhällsvetenskap och humaniora, sina rötter i den 

postkoloniala feminismen och myntades av juristen Kimberlé Crenshaw som ett resultat av 

hennes ambition att påvisa att den ras– och könsdiskriminering som förekommer inom det 

amerikanska domstolsväsendet i stor grad sker synkront och är svåra att hålla isär. I Sverige 

introducerades intersektionalitetsbegreppet i antologin ”Maktens olika förklädnader: Kön, 

klass och etnicitet i det postkoloniala Sverige” av de los Reyes, Molina och Muinari år 2002. 

Ambitionen med verket var att belysa hur sexism, rasism och klassförtryck utgör tre element 

som på ett strukturellt plan verkar inom maktens ramar och hur dessa kan visa sig i Sverige 

(Molina, 2016).  Mattson (2015) beskriver intersektionalitetsbegreppets framväxt i andra drag 

och framhåller att perspektivet bland annat föddes ur den kritik som riktades mot 

genusforskningens förenklade förståelse av kön. Under 1990-talet kritiserade feminister det 

faktum att genusforskningen hade tagit sin utgångspunkt i vita medelklasskvinnors 

erfarenheter, vilket innebar att kvinnor utanför denna ram osynliggjordes. Genom att rikta 

fokus mot vita medelklasskvinnor marginaliserades till exempel lesbiska kvinnor, svarta 

kvinnor och arbetarklasskvinnor. Eftersom kvinnor inte är en homogen grupp och olika 

kvinnor kan erfara olika förtryck söktes en mer mångfacetterad och komplex förståelse av 

förtryck. Förtrycket var inte begränsat till det mellan män och kvinnor utan även inom 

grupper av samma kön kunde det förekomma, således förutsatte det en mer mångsidig analys 

som tog hänsyn till olikheterna i kön, klass, etnicitet och sexualitet och så vidare för att förstå 

förtryck. 

 

Intersektionalitet kan enligt Mattson (2015) förstås som ett sätt att belysa olika maktstrukturer 

utifrån hur kategorier sammanflätas och påverkar varandra. Definitionen för begreppet 

intersektionalitet kommer från engelskans intersection vilket kan översättas till 

skärningspunkt eller korsning, vilket inom perspektivet är tänkt att åsyfta skärningspunkter 

mellan olika maktstrukturer. En intersektionell analys riktar fokus mot beroendeförhållandet 
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mellan olika kategorier och syftar till att belysa att dessa inte kan skiljas från varandra. Kön, 

sexualitet, klass och etnicitet är komplexa kategorier som genom sin struktur kan bidra till att 

upprätthålla och reproducera ojämlikhet. Detta har att göra med att dessa kategorier bär med 

sig föreställningar och förväntningar om hur någon ”är” eller ”bör vara” och samspelet mellan 

dessa kan bidra till att konstruera ojämlikhet. Kategorier är beroende av varandra men också 

av kontexten. Ahrne (2010) menar att dessa kategorier i teorin kan beskrivas som 

abstraktioner som kan förklara ojämlikhet och orättvisa men som i vardagslivet är otydliga 

och inte alls endimensionella. Korsningen mellan olika skikt kan ge komplexa mönster om de 

olika dimensionerna av över- och underordning inte stämmer. 

 

För att förstå kategorier krävs det en förståelse för ett konstruktivistiskt perspektiv, vilket 

framhåller verkligheten som konstruerad. Verkligheten beror således på vår förståelse, 

tolkning och upplevelser av den. Det innebär också att sociala problem kan konstrueras 

utifrån vårt sätt att prata om ett fenomen samt våra föreställningar om hur någonting är. Just 

detta har varit väsentligt inom genusvetenskap för att förstå att ojämlikheten mellan män och 

kvinnor har skapats genom samhälleliga processer, inte någon biologisk rättvisa. Enligt ett 

intersektionellt perspektiv är maktstrukturer något som innebär att samhälleliga krafter skapar 

kategorier och rangordnar dessa hierarkiskt i förhållande till varandra. Således kommer vissa 

grupper att värderas högre än andra. Dessa maktstrukturer verkar på en övergripande nivå, 

utanför oss men bärs samtidigt upp av oss genom våra tankar, handlingar och institutioner 

(Mattson, 2015).  

 

Nedan redogörs för tre olika kategorier som är centrala inom ett intersektionellt perspektiv 

och som blir relevanta för kommande analys då kategorierna har berörts i 

undersökningspersonernas utsagor.  

 

Kön 
Inom ramen för feministisk och genusvetenskaplig teoribildning presenterar Mattson (2015) 

två riktningar beträffande könsteorier och beskriver dessa som teorier om den rådande 

könsmaktsordningen i samhället samt teorier om hur kön konstrueras. 

 

Den första riktningen beskriver kön som konstruktion. Inom genusvetenskapen betraktas kön 

som något som konstrueras eller socialiseras vilket betyder att kön inte är statiskt eller 

entydigt, utan rörligt och föränderligt genom hela livet. Uppfattningar och uttryck av kön är 

kontextbundna och påverkas av den historiska, kulturella och sociala omgivningen en individ 

befinner sig. Vad som anses vara kvinnligt eller manligt är inte av naturen givet utan har 

varierat med tiden, vilket visar på att vi konstruerar kön och att femininitet och maskulinitet är 

produkter av våra egna tolkningar. Vidare beskrivs att kön är något som konstrueras genom 

vårt språk och våra handlingar och det görs genom att vi konstant repeterar handlingar som 

verkar könsgörande. Genom att föra oss på ett sådant vis som förväntas av män respektive 

kvinnor, så både följer vi och upprätthåller samhällets normer avseende dessa och bidrar till 

konstruktionen av kön (Mattson, 2015). Den andra riktningen är könsmaktsordningen vilket 

enligt Mattson (2015) inte bör ses som en enda feministisk teori utan som en teoribildning 

som innefattar flera olika riktningar med olika sätt att förstå könsmaktssystemet. En 

infallsvinkel är Yvonne Hirdmans teorier om genus och genussystem. Hon framhåller att 

maktaspekten är inbyggd i det rådande genussystemet och att maktmekanismer verkar för att 

både upprätthålla och reproducera en könsordning där kvinnan alltid hamnar i ett underläge 

gentemot mannen vad gäller makt. Två grundteser i hennes genussystem är isärhållningen av 

män och kvinnor samt hierarkin där mannen fungerar som norm och kvinnan som avvikande. 

Desto kraftigare isärhållandet mellan könen verkar, desto självklarare, mer legitim och mindre 
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ifrågasatt blir den manliga normens dominerande ställning. På så vis vidmakthålls mäns 

överordning och kvinnors underordning i samhället (Ljung, 2015).  

   

Etnicitet 
Enligt Mattson (2015) är etnicitetsbegreppet ett alltmer förekommande begrepp inom 

forskning och samhällsdebatter, dock varierar begreppets användande och innebörd. Ett sätt 

att förstå etnicitet på är som en konstruktion och social process. Med detta menas att etnicitet 

inte är statiskt och definitiv snarare betraktas det som en konstruktion där det anses vara 

produkten av sociala interaktioner och processer. En definition av begreppet blir således att 

det är processer som genererar en känsla av samhörighet både mellan grupper och inom dem, 

vilket även innebär en hierarki av grupperna. Vidare framhåller författaren att samhörigheten 

som härrör från etniciteten kan ha sin grund i exempelvis en gemensam kultur och/eller språk, 

religion eller territorium etc. Det lyfts dock fram att dessa grunder sällan räcker för att förena 

grupper, utan mekanismerna som verkar för att ena dem är de som genom gemenskapen 

ligger till grund för att de gemensamt blir föremål för utanförskap och marginalisering i 

samhället. Med andra ord växer en gemenskap ur den gemensamma marginaliseringen vilken 

kan ena grupper för att föra politisk kamp.  

 

Klass 
Mattson (2015) menar att den gemensamma utgångspunkten hos olika klassteorier är att de 

ger upplysning om en hierarkisk ordning och maktrelationer mellan samhällsgrupper. För att 

närma sig en förståelse av klassbegreppet måste innebörden av samhällsklasser förstås, vilket 

kan göras genom bland annat Karl Marx och Max Webers teorier som redogör för hur 

samhället är präglat av klasstrukturer som skiljer människor åt. I Marx teorier fokuseras 

ekonomiska aspekter och de olika samhällsklasserna bestäms utifrån deras position i relation 

till samhällets produktionsprocess. Utifrån detta blir den så kallade borgarklassen 

(kapitalistklassen) de som besitter produktionsmedlen och köper arbetskraft genom 

anställningar. Arbetarklassen definieras som de som inte äger något själva utan livnär sig på 

att sälja sin arbetskraft till borgarklassen, därmed anses de vara en förtryckt och exploaterad 

grupp. Webers klassperspektiv är vidare och går bortom ekonomiska aspekter till att även 

inkludera aspekter som utbildning, inkomst och politiskt inflytande etc. då de anses 

betydelsefulla för klasstillhörigheten.  

 

Metod och Etik 

I detta avsnitt görs en presentation av tillvägagångssättet för studien utifrån val av metod, 

urval och genomförande, databearbetning och analysmetod, etiska överväganden samt en 

diskussion om kvalitativa mått och studiens begränsningar.  

 

Val av metod     
Datainsamlingen i denna studie har gjorts genom semistrukturerade telefonintervjuer med fyra 

regionkoordinatorer. Bryman (2011) framhåller att intervju troligen är den vanligast 

förekommande metoden inom kvalitativ forskning, vilket beror på den flexibilitet som 

intervjun inbegriper. Tillvägagångssättet i en sådan intervju innebär att forskaren använder sig 

av en intervjuguide, dvs en lista med relativt specifika teman som ska beröras under 

intervjuns gång. Guidens frågeföljd behöver inte följas i praktiken och frågor som inte ingår i 

den kan ställas om forskaren önskar fördjupa sig i något som intervjupersonen uttryckt. 

Eftersom denna typ av intervju har en sådan flexibel karaktär ges intervjupersonerna stor 

frihet att utforma svaren på sina egna sätt och ta upp teman de finner särskilt intressanta. 
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Särskilt fruktbar blir denna vid studier som rymmer flera fall då det krävs ett visst mått av 

struktur för att kunna jämföra de olika fallen (Bryman, 2011). Studiens syfte är att undersöka 

hur regionkoordinatorer i Sverige arbetar med prostitution. Eftersom dessa 

regionkoordinatorer befinner sig i olika regioner förväntades de ha olika erfarenheter av 

arbetet samtidigt som deras svar skulle kunna jämföras med varandra. Utifrån detta bedömdes 

en semistrukturerad telefonintervju vara bäst lämpad. För att kunna fånga 

regionkoordinatorernas uppfattningar om prostitution ansåg vi en semistrukturerad intervju 

vilken tillåter följdfrågor och utsvävningar i svaren vara mest lämplig. Med utgångspunkt i 

syftesformuleringen konstruerade vi en intervjuguide (se bilaga 1) vilken baserades på fem 

teman; uppdraget, former av prostitution, förebyggande arbete, myndigheters ansvar samt 

regionkoordinatorns kompetens. Dessa teman och frågor formulerades dels utifrån tidigare 

forskning och det teoretiska ramverket och även utifrån studiens syfte och frågeställningar.  

 

Reflektion om metodvalets påverkan på resultatet 

Att använda telefonintervjuer för studien har varit fördelaktigt för att vi har kunnat komma i 

kontakt med personer som geografiskt sett befinner sig långt bort. Vidare kan det tänkas ha 

underlättat processen att få till stånd en intervju eftersom det inte har krävts någon vidare 

planering än att komma överens om tid för intervjun. En nackdel med en telefonintervju 

skulle kunna vara att man går miste om känslouttryck och kroppsspråk. Det kan tänkas spela 

roll för att skapa en trygg stämning för respondenten, något som varit svårt att läsa av över 

telefonen. 

 

Urval och genomförande 
Regionkoordinatorer har valts som respondenter till studien utifrån den kunskap och de 

erfarenheter de förväntas inneha, vilket innebär att de är relevanta för forskningsfrågan. 

Urvalsmetoden som har använts är ett målstyrt sådant och Bryman (2011) framhåller att 

målstyrda urval företrädesvis används i studier där forskaren vill välja ut respondenter som 

har en direkt koppling till studiens undersökningsområde. När undersökningspersoner väljs så 

går det att göra en distinktion mellan deras olika funktioner som just deltagare. Hjerm, 

Lindgren och Nilsson (2014) beskriver skillnaden som att de antingen är intressanta för 

studien på grund av att de är särskilt kunniga i ämnet och kan återge information, alltså som 

informanter. Är syftet att förstå deras tankar, känslor och åsikter så benämns de istället som 

respondenter. I föreliggande studie har frågor av båda karaktärer ställts eftersom det dels är 

arbetet mot prostitution som är intressant men också personernas egna uppfattningar. Således 

hade båda benämningarna kunnat användas i studien, dock har vi valt att benämna 

undersökningspersonerna som respondenter eftersom en central del av resultatet utgörs av 

annat än renodlad information. 

 

I Sverige finns det sammanlagt tretton regionkoordinatorer vilka är utspridda i sju regioner. 

På Nationellt Metodstöd mot prostitution och människohandels (NMT) hemsida framkom det 

att två yrkesverksamma arbetar med andra frågor än just prostitution och människohandel för 

vuxna och eftersom det inte är relevant för denna studie så exkluderades dessa. Till övriga 

skickades mail med förfrågan att delta i en telefonintervju, en presentation av vårt syfte med 

studien samt information om beräknad tid för intervjun. De som svarade på mailet med att de 

ville och hade möjlighet att delta i studien fick förslag på tider, där det sedan gemensamt 

bestämdes tid och datum för intervjun. De slutgiltiga intervjupersonerna blev fyra stycken då 

de övriga, av olika skäl, inte hade möjlighet att delta i studien. Vid intervjutillfället försågs 

respondenterna med en längre presentation av studiens syfte och annan relevant information 

innan intervjun påbörjades. Utöver detta har en senior utredare på NMT kontaktats via mail 
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med förfrågan om information angående samtliga regionkoordinatorers tjänster. 

Informationen som framkom genom kontakten användes sedan för att konstruera tabell 1 som 

beskriver vilka regioner och län som arbetet delas in i, samt antalet regionkoordinatorer per 

region och tjänsternas procenthalt. 

 

Begränsningar 
Vår ambition med denna studie var att intervjua alla regionkoordinatorer i Sverige, 

åtminstone en för varje region. På grund av olika skäl kunde samtliga personer inte delta 

vilket resulterade i att fyra personer till slut blev undersökningspersoner. Syftet var att ha ett 

så representativt urval som möjligt, detta kan tänkas påverkas av att två av 

undersökningspersonerna tillhör samma region. Dessa ansvarar förvisso över olika län. Vi 

valde att gå vidare med dessa fyra undersökningspersoner utan att vidga 

undersökningsområdet till att inkludera även andra verksamheter, eftersom dessa personer 

ändå ansågs vara mest relevanta för att besvara studiens frågeställningar.  

 

Databearbetning och analysmetod  
Efter att intervjuerna genomförts gjordes en transkribering av intervjuerna. Intervjuerna 

delades upp på mitten så att båda författarna var delaktiga i transkriberingen för varje intervju. 

De transkriberade intervjuerna förvarades sedan som dokument på datorn och kunde endast 

nås av författarna. För att sedan bearbeta den insamlade empirin har vi valt att utföra en 

hermeneutisk tolkningsprocess av materialet. Det finns olika tillvägagångssätt att göra den 

hermeneutiska tolkningsprocessen men vi har valt att följa det sätt som Westlund (2015) 

föreslår. Hon menar att hermeneutiken är en fruktbar analysmetod i studier som syftar till att 

undersöka respondenternas egna upplevelser av fenomen, samt i studier där dessa har stort 

utrymme att själva välja vad de vill tala om. En tolkande analys görs genom att läsa resultatet 

i sin helhet ett flertal gånger samtidigt som forskaren försöker koppla bort forskningsfrågorna 

och sin förförståelse. Forskaren fokuserar sedan på engagerade utsagor där respondenten 

uppfattas bli berörd eller uttrycker något som viktigt för hen. Återkommer vissa utsagor i en 

och samma berättelse så bör de tas fasta på eftersom de då troligtvis bär en viss mening. 

Slutligen ordnas huvudbudskap som identifierats i texten och skulle forskaren ha mindre 

kunskap om ett visst huvudtema så kan relevant forskning och litteratur läsas för att öka 

kunskapen och öppna upp för alternativa tolkningar och resultat. Eftersom en hermeneutisk 

analys använder tolkningen som analysredskap så bör tolkningsprocessen göras så 

genomskinlig som möjligt (Westlund, 2015). Eftersom tolkningen är analysredskapet så kan 

forskarens förförståelse påverka tolkningsprocessen genom att antingen vara en tillgång eller 

en svaghet. Hen måste ständigt förhålla sig till denna och en strategi för att förtydliga den kan 

vara att skriva ned egna erfarenheter av det som studeras, vilket innebär att läsarna görs 

medvetna om vilka ingångsvärden som finns (Westlund, 2015). En princip som används inom 

den hermeneutiska analysen är del- och helhetsprincipen vilken handlar om att förstå 

samstämmigheten mellan delar och helhet. Det kan exempelvis handla om att sätta enskilda 

personers berättelser i relation till ett större perspektiv. En text kan förstås som självständig i 

förhållande till författaren, men finns också alltid i ett sammanhang. Således refererar en text 

alltid till en kontext som bör vara en del av helhetstolkningen (Westlund, 2015). Vid 

uppstarten av arbetet resonerades det kring om en tematisk innehållsanalys skulle vara den 

bäst lämpade metoden för att förstå empirin. Efter en del överväganden stod det dock klart att 

den hermeneutiska tolkningen skulle vara mest fruktbar eftersom den ständigt pendlar mellan 

del och helhet. Studiens räckvidd går från att beskriva ett strukturellt samhällsproblem, vilket 

kan ses som helheten, till att undersöka hur regionkoordinatorer arbetar konkret i vissa 
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sammanhang vilket då utgör delen. Utifrån detta kommer det vara möjligt att resonera utifrån 

del-helhet-perspektivet i analysen. 

 

Tolkningsförfarandet 
Vi började processen med att läsa materialet i sin helhet flera gånger för att få en överblick av 

resultatet och försökte göra detta utan att tänka för mycket på studiens forskningsfrågor eller 

teori. I samband med detta skrev vi var för sig ned sådant som återkom i intervjuerna och som 

verkade viktigt för respondenterna och jämförde varandras upptäckter. När utsagorna hade 

utrönats så bildade vi huvudbudskap som identifierades utifrån dessa, vilka bearbetades 

ytterligare innan analysen kunde påbörjas. Slutligen sattes huvudbudskapen i relation till den 

teoretiska ramen och en analys gjordes genom växelverkan mellan del och helhet, där delen 

utgörs av respondenternas utsagor och helheten av teori, lagstiftning och styrdokument. Som 

en del av analysen gjordes även jämförelser med forskning, för att sätta respondenternas 

erfarenheter i ett större perspektiv.  

 

Vår förförståelse för regionkoordinatorernas arbete har varit begränsad men däremot har vi 

haft ett intresse för prostitution som ämne sedan tidigare. Båda har tidigare tagit del av 

prostituerade personers berättelser via sociala medier, och en har även läst om en polis från 

prostitutionsenhetens arbete via samma medier. Prostitution har av oss förståtts som en form 

av sexualiserat våld mot kvinnor som med all självklarhet inte kan likställas med ett 

traditionellt lönearbete.  

 

Etiska överväganden 
I föreliggande studie har respondenter med yrkesrollen regionkoordinatorer intervjuats 

utifrån arbetet mot prostitution de bedriver och deras uppfattningar om prostitution som ett 

problem. Vi har genomfört en etisk egengranskning (se bilaga 2) vilken fick som resultat att 

ingen etisk problematik aktualiserades på undersökningsområdet. Med bakgrund av detta 

valde vi att inte gå vidare med en etikprövning för att få ett godkännande för studien. Under 

arbetets gång har vi förhållit oss till de 4 forskningsetiska principerna antagna av 

Humanistiska-samhällsvetenskapliga forskningsrådet (Vetenskapsrådet, 2002), vilka är; 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. Nedan 

följer en redovisning över hur vi har gått tillväga för att säkerställa de etiska principerna i 

denna studie.  

 

Informationskravet innebär att studiens deltagare ska ges fullständig information om deras 

uppgift i studien och vilka villkor som gäller för deras deltagande. Vidare ska de informeras 

om att deras medverkan är frivilligt och att de har rätt att avbryta sitt deltagande när som helst 

under studiens gång. Den information som ges ska innefatta alla inslag i undersökningen som 

skulle kunna påverka deltagarnas villighet att delta i den (Vetenskapsrådet, 2002). I denna 

studie tillämpades informationskravet på två sätt i uppsatsförfarandet. I den första 

mailkontakten med respondenten där vi efterfrågade telefonintervju, förklarade vi kortfattat 

vad syftet med studien var, varför vi ville göra den och varför just regionkoordinatorer hade 

valts ut till att delta. Utöver detta nämnde vi en beräknad tidsram för intervjun, informerade 

respondenten om att alla uppgifter skulle hanteras med konfidentialitet samt att hen hade rätt 

att dra sig ur när som helst utan motivering. I mailet framgick dessutom båda våra 

kontaktuppgifter om någon respondent ville ha ytterligare information. Det andra tillfället där 

vi gav information om studien var i intervjusituationen där vi ytterligare en gång informerade 

om studiens syfte. 
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I samtyckeskravet berörs respondenternas frivillighet att delta i studien och att deras samtycke 

ska inhämtas. Det framhålls som viktigt att dessa inte får utsättas för opassande påtryckning 

eller påverkan vid beslut om deltagande eller avbrytande i studien (Vetenskapsrådet, 2002). 

Eftersom vi valde att skicka mail med intervjuförfrågan till varje enskild regionkoordinator så 

eliminerades risken för att känna press från en högre chef eller andra kollegor, om att delta 

eller inte delta. Innan varje intervjutillfälle påmindes deltagarna om sitt frivilliga deltagande 

och rätt till att avbryta utan någon motivering. Vid telefonintervjun spelades deras samtycke 

till att delta i studien in även den mailkonversation som föregick telefonintervjun framgår 

intervjupersonernas samtycke till att delta i studien. 

 

Konfidentialitetskravet handlar om deltagarnas rätt till konfidentialitet och att de uppgifter 

som framkommer i undersökningen ska hanteras med största möjliga konfidentialitet 

(Vetenskapsrådet, 2002). För att uppfylla kravet har de inspelade intervjuerna raderats, detta 

när studien var färdigställd, för att säkerställa att obehöriga inte får tillgång till materialet. 

Samtliga deltagare tillfrågades även innan intervjuns start huruvida de önskade förbli 

anonyma i studien eller inte. Vi fick godkännande att nämna dem vid namn men gjorde 

bedömningen att det mest lämpliga valet var att benämna dem som “regionkoordinator för 

region xx”, eftersom det är detta som är relevant snarare än deras namn. Att ange vilken 

region de olika deltagarna tillhör ansågs vara relevant eftersom arbetet skiljer sig åt och kan 

vara utformat specifikt efter den regionen.  

 

Nyttjandekravet framhåller att insamlade uppgifter om enskilda endast får användas till det 

tänkta forskningsändamålet (Vetenskapsrådet, 2002). För att tillämpa kravet i studien så 

kommer det insamlade materialet endast att användas till uppsatsens syfte. Eftersom 

intervjuerna har raderats blir det omöjligt för utomstående att ta del av data och använda den 

till andra ändamål.  

 

Kvalitativa intervjuforskningar kan enligt Kvale och Brinkmann (2014) medföra etisk 

problematik, särskilt där individers privata liv blir föremål för offentligheten. En övervägning 

bör göras kring hur djupt forskaren ska analysera det resultat som intervjun genererat samt i 

vilken mån respondenterna ska ha inflytande över tolkningsprocessen. I föreliggande studie är 

det regionkoordinatorernas erfarenheter som efterfrågas, vilket innebär att deras privata liv 

inte är föremål för studien. Istället är det bland annat deras erfarenheter av personer som 

befinner sig i prostitution som offentliggörs, därav kan det argumenteras för att personliga 

konsekvenser inte borde bli problematiska. Snarare skulle det kunna tänkas känsligt att prata 

om den utsatthet som drabbar personerna de möter, eftersom deras uppdrag dock består i att 

arbeta med frågan kan det antas att de är vana att diskutera frågan. En hermeneutisk 

tolkningsprocess förutsätter att forskarens tolkning är analysverktyget, därför blir 

avvägningen av respondenternas inflytande över tolkningen mer komplicerad. 

Respondenterna har fått information om att de har möjlighet att ta del av den färdigställda 

studien.   

 

Diskussion om studiens kvalitet 
I kvalitativa studier innebär trovärdighet i resultatet att forskaren har säkerställt att studien har 

utförts i enlighet med reglerna som finns och att resultaten rapporteras till personerna som är 

en del av den sociala verklighet som har studerats, vilket görs för att de ska kunna kontrollera 

att forskaren uppfattat verkligheten på rätt sätt (Bryman, 2011). För att säkerställa att 

föreliggande studie skulle kunna utföras i enlighet med rådande regler har en diskussion med 

handledaren förts kontinuerligt. I denna studie har vår tolkning gjorts utifrån en hermeneutisk 

ansats med feministisk teori som tolkningsram. Vi har strävat efter att vara tydliga med hur 
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vår tolkningsprocess sett ut för att det inte ska råda missförstånd kring vem som har sagt vad. 

Enligt hermeneutiken är verkligheten beroende av iakttagarens föreställningar, vilket innebär 

att den ej är objektiv utan mångtydig och relativ. Ett antagande är att kunskap om världen 

måste baseras på tolkning eftersom det anses vara det enda tillvägagångssättet att nå kunskap 

om den (Danermark, Ekström, Jakobsen & Karlsson, 2003). Utifrån detta finns det med andra 

ord inget “korrekt” sätt att uppfatta verkligheten, utan den är subjektiv och måste därför 

tolkas. Eftersom vår tolkningsprocess dock utgår från vår förförståelse innebär det att andra 

tolkningar än våra skulle kunna vara möjliga. Då materialet som har tolkats framkommer i 

resultatavsnittet samt att vi har beskrivit vår förförståelse av företeelsen, gör vi bedömningen 

att det går att följa/förstå vårt val av tolkning i den mån det är möjligt.  

 

Överförbarhet handlar om att ge fylliga beskrivningar av detaljerna som ingår i en kultur för 

att med hjälp av dem förse andra med material, vilket kan användas av andra för att avgöra 

om studiens resultat är överförbara (Bryman, 2011).  Intervjuerna med regionkoordinatorerna 

har gett detaljerade beskrivningar av det faktiska arbetet samt bidragit med subjektiva 

uppfattningar om prostitution som socialt problem. För att också ge en överblick av arbetet i 

stort, och på så sätt öka studiens överförbarhet, har vi tagit del av dokument som beskriver 

regionkoordinatorernas uppdrag i stort. Uppdragen kan givetvis tolkas på olika sätt och därför 

är det svårt att säga att intervjupersonernas redogörelser av arbetet stämmer överens med 

samtliga regionkoordinatorer i Sverige.  

 

Pålitlighet är ett kriterium som handlar om att skapa en fullständig och tillgänglig redogörelse 

för alla faser i forskningsprocessen. Detta görs genom att redovisa val av 

undersökningspersoner, intervjuutskrifter och beslut rörande analysen (Bryman, 2011). I 

studiens förfarande har pålitlighet beaktats genom att på ett så tydligt sätt som möjligt 

redogöra för alla faser i forskningsprocessen under metodavsnittet. Genom att återge samtliga 

tillvägagångssätt i studien har vi möjliggjort att andra forskare kan replikera studien, i den 

mån det är möjligt.  

 

Konfirmerbarhet i kvalitativ forskning innebär att det ska vara tydligt att forskaren agerat i 

god tro. Eftersom det är omöjligt att få fullständig objektivitet i samhällelig forskning är det 

istället viktigt att det är uppenbart att forskaren inte medvetet låtit personliga värderingar eller 

teoretisk inriktning påverka utförandet av och slutsatserna av en undersökning (Bryman, 

2011). Vi har inte medvetet låtit våra personliga värderingar påverka utförandet eller 

slutsatserna av resultatet. Däremot har vår förförståelse haft en betydande del i den 

hermeneutiska tolkningsprocessen. Vi har haft en begränsad förförståelse om 

regionkoordinatorernas arbete men däremot ett intresse för ämnet prostitution samt 

feministiska teorier. Vår ambition har varit att få en ökad förståelse kring ämnet men det kan 

vara väsentligt att nämna att detta intresse har drivit tolkningsprocessen.  
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Resultat  
Syftet med denna studie är att undersöka hur regionkoordinatorer i Sverige arbetar med 

prostitution. I detta kapitel redovisas resultatet utifrån studiens tre frågeställningar, som är: 

Vad har regionkoordinatorer för uppdrag? Hur arbetar en regionskoordinator med 

prostitution? På vilket sätt uppfattar regionkoordinatorer prostitution som ett problem?  

 

Vad har regionkoordinatorer för uppdrag? 
Länsstyrelsen i Stockholm inrättade i januari 2009 ett Nationellt metodstödsteam mot 

prostitution och människohandel (NMT). Detta föranleddes av ett unikt samverkansprojekt 

mot människohandel som pågått under åren 2005 till 2007. I detta samverkansprojekt ingick 

myndigheter, frivilligorganisationer, kulturinstitutioner och kyrkliga samfund. Tillsammans 

med de statliga aktörer som under längst tid arbetat med människohandel inrättade 

Länsstyrelsen NMT år 2009 och ledde arbetet fram till år 2018 då Jämställdhetsmyndigheten 

tog över ansvaret (NMT, 2018). Jämställdhetsmyndigheten var ett resultat av regeringens 

arbete för att säkerställa att jämställdhetspolitiska prioriteringar får genomslag i samhället. Ett 

strategiskt och långsiktigt arbete för jämställdhet efterfrågades under många år vilket ledde till 

den jämställdhetspolitiska skrivelsen “Makt, mål och myndighet - en feministisk politik för en 

jämställd framtid” vilken lanserades 2016. Efterfrågan ledde också till att regeringen år 2017 

tog beslut om att inrätta en jämställdhetsmyndighet, som trädde i kraft den 1 januari 2018. I 

den jämställdhetspolitiska skrivelsen presenteras en nationell strategi för att förebygga och 

bekämpa mäns våld mot kvinnor. Strategin inkluderar frågan om prostitution och 

människohandel för sexuella ändamål (Skr. 2016/17:10). Regeringen motiverar behovet av ett 

nationellt metodstödsteam mot prostitution och människohandel på följande sätt: 

 

Kvinnor och flickor som befinner sig i prostitution eller är utsatta för människohandel 

för sexuella ändamål har ofta ett stort behov av stöd och skydd. Det förekommer också 

att män, pojkar och icke-binära personer befinner sig i prostitution och kan vara offer 

för människohandel [...] Behov av rådgivning och stöd i ärenden som gäller 

prostitution och människohandel är stort hos yrkesverksamma och andra berörda 

personer. (Skr. 2016/17:10, s. 134) 

 

Detta visar på behov både för de som befinner sig i prostitution och för de yrkesverksamma 

som hanterar sådana ärenden. I den jämställdhetspolitiska skrivelsen (Skr. 2016/17:10) 

gjordes en ny bedömning om arbetet som utvecklats under NMT, det behövde stärkas och 

bedrivas under långsiktiga förutsättningar vilket innebar att uppdraget flyttades till 

Jämställdhetsmyndigheten som ett permanent åtagande. Det nationella samordningsuppdraget 

syftar till att stärka det svenska arbetet genom att utveckla och effektivisera samordningen 

mellan berörda myndigheter och frivilligorganisationer. Det övergripande målet är att 

förebygga prostitution och människohandel i Sverige. För detta finns regionkoordinatorer som 

stöd. Regionkoordinatorer mot prostitution och människohandel har som uppdrag att fungera 

som stöd för regionala myndigheter såsom polis och socialtjänst vid prostitutions- och 

människohandelsärenden samt att synka arbetet på regional nivå med det som sker på 

nationell nivå. Dessa regionskoordinatorer finns i sju olika regioner: Nord, Mitt, Stockholm, 

Bergslagen, Öst, Väst och Syd. 
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Tabell 1: Beskrivning av regionkoordinatorers uppdelning i landet samt deras deltagande i studien 
 

Region Län Tjänster Deltagande i 

studien 

Nord Jämtland, Norrbotten, Västerbotten, 

Västernorrland 
En tjänst på 50%  

Mitt Västmanland, Gävleborg En tjänst på 100%  1 person deltagit 

Stockholm Stockholm, Gotland Två tjänster på 100% 1 person deltagit 

Bergslagen Dalarna, Värmland, Örebro En tjänst på 100%  

Öst Jönköping, Sörmland, Östergötland Tre tjänster på 50%, 25% respektive 15% 2 personer deltagit  

Väst Västra Götaland, Halland Tre tjänster varav två delar på 25% och en 

arbetar 25% 
 

Syd Blekinge, Kalmar, Kronoberg, Skåne Två tjänster på 100%  

 

Regionerna består alltså av olika län som regionkoordinatorerna ansvarar för. Hur tjänsterna 

delas upp skiljer sig också mellan regionerna. De som tillslut har deltagit i studien är en 

person från Region Mitt, en person från Region Stockholm samt två personer från Region Öst. 

De två senare ansvarar för olika län.  

 

Respondenterna beskriver att Jämställdhetsmyndigheten är med och finansierar en del av 

tjänsten, resterande finansiering skiljer sig åt i olika regioner. Finansieringen kan fördelas på 

olika sätt där det exempelvis i en region är Länsstyrelsen som medfinansierar och i en annan 

är det kommunen som bistår med en del av finansieringen. Regionerna som respondenterna är 

uppdelade efter utgår från de sju polisregionerna. 

 

En respondent skildrar samordningen som att: 

  
Det är att vara lite spindeln i nätet när det gäller frågor om prostitution, men inte göra själva 

handläggningen (Regionkoordinator Öst 2).  

 

Respondenterna beskriver även att uppdraget är tvådelat, en del handlar om att arbeta 

operativt med de utsatta personerna och en annan del om att arbeta strategiskt. Det operativa 

arbetet handlar om att arbeta med personer som har blivit utsatta för prostitution eller 

människohandel och det handlar om att hjälpa och stötta dessa personer utan 

myndighetsutövning. Mycket handlar om att se till att dessa personer kopplas till rätt 

myndigheter om det visar sig att det exempelvis skulle finnas behov av bistånd. 

Regionkoordinator Mitt beskriver att det i det operativa arbetet bland annat ingår att lokalisera 

vilka annonser som finns på hemsidor där det är känt att prostitution kan förekomma. Detta 

görs både av regionkoordinatorn och av polisen, vidare kan det även handla om att delta i 

spaningsärenden tillsammans med polis, eller att arbeta uppsökande för att hitta kvinnor i 

prostitution. Det strategiska arbetet innebär att arbeta strategiskt kunskapshöjande, framförallt 

att agera bollplank till myndigheter som kan tänkas komma att möta personer utsatta i 

prostitution eller människohandel. Myndigheterna inkluderar bland annat Socialtjänst, 

Migrationsverk, Polis och utöver dessa ingår även sjukvården och frivilligorganisationer. Det 

handlar om att utbilda och upplysa både inom olika verksamheter men även allmänheten i 

stort. Region Öst, som befinner sig i en uppstartsfas då de gick med först i september 2018, 

fokuserar i nuläget på att bygga nätverk för att få en överblick av vederbörande verksamheter 
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i regionen och deras eventuella arbete med dessa frågor. Detta för att förstå vilken hjälp som 

finns att tillgå i kommunen för den som befinner i prostitution, eller möter frågan i sitt arbete. 

En respondent sammanfattar uppdraget på följande vis: 
 

Vi har ju gemensamma punkter som vi ska jobba för, vi ska jobba mot det nationella 

metodstödsteamet och styra ut det regionalt och lokalt. Det ska handla om manualer, 

forskning och så vidare. I det ingår också den här utbildningsdelen så vi föreläser och 

utbildar Socialtjänst, Migrationsverk, olika boenden, civilsamhället som kan komma i kontakt 

med den här målgruppen, så de vet vad de ska titta efter för tecken till exempel. Och sen vad 

gör man för att identifiera människohandelsoffer eller prostituerade så. Det är en del, den 

andra delen är ju dels operativ och då jobbar man med ärenden, med framför allt polis och 

Socialtjänst ska jag säga. (Regionkoordinator Mitt) 

 

En annan respondent berättar om hur kontakten med regionkoordinatorerna kan gå till i 

praktiken, nämligen att: 

 
Så ringer någon den nationella telefonen och man gör bedömningen “här kan det finnas”... 

alltså, behöver man lokal koppling på något sätt då hänvisas de ju vidare till någon av oss 

regionkoordinatorer. Så vi är ju... uppdraget ligger på jämställdhetsmyndigheten, vi är deras 

förlängda arm ut i regionerna och i det lokala arbetet. (Regionkoordinator Öst 1) 

 

Uppdelningen mellan det operativa och det strategiska arbetet varierar beroende på vilka 

behov som finns vid tillfället. Vissa ärenden med personer som blivit föremål för brott kräver 

mer tid på grund av processen som en brottsutredning innebär, vilket betyder att det operativa 

arbetet prioriteras framför det strategiska för stunden.  

 

Svårigheter med samverkan 

Det framkommer att samverkan är en viktig förutsättning för att kunna arbeta med frågor om 

prostitution och människohandel på ett optimalt sätt som består i att samhällets olika organ 

fördelar ansvaret över hanteringen. Regionkoordinator Stockholm menar att samverkan med 

polis och kommunens olika verksamheter är viktig för att kunna möta det akuta skyddsbehov 

som en person i utsatthet kan ha. Trots att samverkan beskrivs som en central del i arbetet så 

kan det förekomma svårigheter i praktiken när detta realiseras. Regionkoordinator Mitt 

formulerar att denne arbetar tillsammans med polisgruppen Gränsöverskridande internationell 

grov organiserad brottslighet (GIGOB) vilka har hand om människohandelsärenden för hela 

region Mitt, dock faller prostitutionsfrågan, som denne har hand om, inte in under deras 

ansvarsområde utan det hör hemma i lokalpolisområdena. Detta beskrivs vara problematiskt 

eftersom hallickar och människohandlare har möjlighet att verka fritt om polisen inte arbetar 

aktivt mot prostitution, något som skulle kunna bero på att de inte har resurser eller att de inte 

prioriterar frågan. Vidare talas det om andra svårigheter kring samverkan och det framhålls 

exempelvis att kommuner inte alltid tar ansvar för medborgare från andra länder än Sverige:  

 
[…]ett problem [kan] också vara att man påträffar ett människohandelsoffer, oavsett 

exploateringsform, och så har man en kommun som inte vill samverka... som tycker att “nej 

men det här är ju en tredjelandsmedborgare” eller “det här är ju en EU-medborgare, vi har 

inget ansvar för den personen. (Regionkoordinator Mitt) 

 

Det regionkoordinatorn kan göra i ärenden som dessa är att gå in och förklara att det är 

vistelsekommunen som alltid har ansvaret för det akuta skyddsbehovet, vilket hos somliga 

kommuner föreligger vara en självklarhet medan det hos andra kan te sig mer tungjobbat. 

Regionkoordinator Stockholm menar att möjligheten till insatser från samhällets sida kan bli 
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begränsad om den brottsutsatta inte har ett giltigt uppehållstillstånd i Sverige. Är personen en 

EU-medborgare så har hen rätt att vara i landet i tre månader, men väljer hen att delta i en 

brottsutredning blir det möjligt att ansöka om ett tillfälligt uppehållstillstånd. En aspekt av 

arbetet handlar därför om att både upplysa om och hjälpa till med att ansöka om den här typen 

av uppehållstillstånd för att se till att brottsoffret kan få upprättelse genom brottsutredningen 

och även få tillgång till insatser som det föreligger behov av. Sedan kan kommunerna söka 

tillbaka pengar som de har lagt ut för brottsoffret, genom att till exempel ansvara för en 

placering, eftersom åtagandet inte ska belasta enskilda kommuner. När regionkoordinatorn 

förklarar detta så tenderar det att gå lättare att få kommunen att samverka. Skulle det visa sig 

att den utsatta inte vill delta i brottsutredningen så blir koordinatorns roll att arbeta 

motivationshöjande i frågan.  

 

Liknande scenario skildras av en tredje respondent som framhåller att kommuner i vissa fall 

saknar kunskap om hur de ska hantera utsatta medborgare från andra länder än Sverige:   

 
Många gånger är de utsatta medborgare från andra länder [...] och det dyker upp 

frågetecken. Kommuner är vana att hantera sina invånare och landstingen likaså, så det kan 

vara en utmaning att hitta rätt organisatoriskt bland samarbetspartners. Polis, Socialtjänst, 

ekonomiskt bistånd... det finns inte något tal kring det här ämnet. (Regionkoordinator Öst 1)  

 

En annan svårighet som kan uppstå i samverkan kan således vara att orientera sig bland 

myndigheter, då det råder oklarheter kring var ansvaret ligger.  

 

Hur arbetar en regionkoordinator mot prostitution? 
Att minska efterfrågan beskrivs vara en central aspekt för att arbeta mot prostitution, vilket 

syns i regeringens handlingsplan mot prostitution och människohandel. Att sprida kunskap 

om företeelsen och hur den ter sig lyfts även fram som en väsentlig del i det förebyggande 

arbetet. Regionkoordinator Mitt uttrycker att media har en jättestor makt i att sprida kunskap 

och på samma spår talar fler respondenter om den bild som skildras av sexköparen, vilken inte 

alltid stämmer överens med verkligheten.  

 
Jag säger alltid när jag är ute och utbildar att “prata med er familj, prata med era kollegor, 

prata med grannar om hur det här ser ut” för att vidga bilden av vem som är en sexköpare för 

att så länge efterfrågan finns, så kommer ju det här att finnas (Regionkoordinator Mitt).  

 

Regionkoordinator Öst 1 beskriver vilken den typiska sexköparen är:  

 
[...] och den typiska sexköparen är ju en man i 40-årsåldern med barn (Regionkoordinator 

Öst 1). 

 

En del av arbetet handlar om att rikta insatser mot sexköpare. Regionkoordinator Mitt och Öst 

2 berättar om något som kallas för insatsveckor. Under dessa insatsveckor görs insatser mot 

sexköpare efter en kartläggning av bland annat polis. Vid själva gripandet är syftet dels att 

motivera personerna som köpt sex att inte göra det igen, men också att kontrollera det 

psykiska måendet. Det framkommer till exempel en viss oro för självmord utifrån den 

stigmatisering som köp av sex innebär. Det finns insatser och mottagningar dit personer som 

någon gång funderat på att köpa sex eller har köpt sex kan vända sig för hjälp. Ett sådant 

program är Köpare av sexuella tjänster (KAST), vilken kan erbjudas i vissa regioner i landet. 

Regionkoordinator Öst 1 nämner också mottagningen Kompetenscentrum sexuella tjänster 

(KST). De regioner som inte själva kan erbjuda KAST eller KST får istället hänvisa till de 

städer där det finns. Respondenterna understryker att beredskapen är låg för att ta hand om de 
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som köper sex och att det finns en önskan om att förbättra detta men att det delvis är en 

resursfråga. Två respondenter beskriver detta på följande sätt: 

 
Dom [resurserna] är inte tillräckliga nej. Och det är lite beroende på vart man bor i landet 

och vad som händer. Man har ju större resurser i storstäderna, så är det ju 

(Regionkoordinator Öst 2).  

 

[...] återigen resurserna är så knappa. Så kan man inte göra allting, som sagt man skulle ju 

vilja jobba mer, mer förebyggande, och just det här med att minska efterfrågan 

(Regionkoordinator Mitt). 

 

Det blir tydligt att insatser som riktas mot sexköparna är begränsade och att de stöd som finns 

ofta är lokaliserade till större städer. För sexköpare i mindre städer kan dessa alltså vara 

svårtillgängliga.  

 

Utvecklingsområden 

Respondenterna beskriver att det är väsentligt att myndigheter som socialtjänsten vågar ställa 

frågan om prostitution. Att höja kunskapen inom sådana myndigheter och verksamheter är ett 

utvecklingsområde som respondenterna identifierar. Det finns annars en risk att personer går 

obemärkta förbi hos myndigheter som hade kunnat tillgodose dem med stöd. Respondenterna 

beskriver att frågan om prostitution kräver otroligt mycket kunskap och utbildning, varför 

föreläsningar är en viktig del av regionkoordinatorernas arbete. Kunskapen upplevs ha blivit 

högre, men det finns behov av att komma mycket längre. En följd av en ökad kunskap om 

ämnet innebär också mod att våga prata om det och våga ställa frågor vilket betonas vara 

viktiga faktorer för att skapa förtroende med den person som befinner sig i prostitution.  

 
[...] bara att man vågar prata om det och ställa frågan signalerar också tänker jag, att det är 

okej att prata om det (Regionkoordinator Stockholm).  

 

Angående kunskapsnivån inom Socialtjänsten anser flera respondenter att det inte alltid finns 

tillräcklig kunskap. En uttrycker att det finns vissa kommuner som har lokala handlingsplaner 

på området och är medvetna, medan andra inte har något alls, så generellt sett är kunskapen 

låg. Alla kommuner borde se till att åtminstone ha en grundkunskap i att prostitution 

förekommer och vad man gör om man stöter på det. Detta uttrycks på följande vis: 

 
[...] ja där skulle jag väl se ett utvecklingsområde och att man höjer kunskapen hos samtliga. 

Det gäller ju inte bara socialtjänst utan det gäller ju oss andra myndigheter och 

organisationer som jag sa, även civilsamhället och gemene man. Att där behöver kunskapen 

bara pressas ut, för det i sin tur gör att efterfrågan kan komma att minska (Regionkoordinator 

Mitt). 

 

I likhet med detta framhåller en annan respondent att kunskapsnivån skiljer sig åt mellan olika 

kommuner. 

 
[...] “jaha har vi den omfattningen här också". Man vet någonstans att det finns, men man blir 

lite överraskad när det förs på tal att - såhär ser det ut. Så den kunskapen är väl i såna fall 

ganska låg. Det finns ingen som driver, ingen som jobbar med frågan specifikt mer än vi 

koordinatorer då. (Regionkoordinator Öst 1) 

 

Trots att vetskapen om prostitutionens omfattning i Sverige finns kan det alltså saknas en 

insikt om att det även gäller den egna kommunen.  
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Förebyggande arbete 

Frågan om förebyggande arbete skiljer sig i de olika regionerna. Något som respondenterna 

dock är överens om är att det skulle behövas mer förebyggande arbete riktat mot att minska 

efterfrågan på prostitution. En respondent talar om förebyggande arbete mot efterfrågan i hens 

region och menar att det inte är något som förekommer där. Hen talar om det på följande vis: 

 
[...] det saknas. Något sådant har vi inte här. Så mitt svar på frågan är nej, jag har inte sett 

något. Det är ingen som har ringt, hört av sig till mig heller och sagt att vi jobbar med det 

här, hit kan du slussa folk i den här regionen. Eller vi söker upp, inget sådant. 

(Regionkoordinator Öst 1). 

 

En del av det förebyggande arbetet utgörs av kampanjer som Jämställdhetsmyndigheten tar 

fram. Dessa kampanjer riktar sig till allmänheten och syftar till att informera om vart man kan 

vända sig om man exempelvis misstänker sexköp utomlands. En annan del av det 

förebyggande arbetet handlar om att väcka frågan hos olika aktörer och att sprida kunskap till 

gemene man. Något som en respondent önskar kunde prioriteras högre.  
 

[...] jag hade ju önskat att vi hade haft mer förebyggande arbete. Att vi fick komma ut till 

skolor till exempel, för att prata om värderingar, och få se att lära föräldrar att prata med 

sina barn till exempel att likväl som man lär dem att det är fel att stjäla så ska man också lära 

sina barn att det är fel att köpa någon annan människa. Det ska vara en självklarhet [...] 

(Regionkoordinator Mitt).  

 

Regionkoordinator Mitt resonerar kring sexköpslagen i anslutning till frågan om 

förebyggande arbete. Dess tillämpning beskrivs ha gett en viss avskräckande effekt, då siffror 

visar att svenska män har eller förväntas köpa sex i mindre utsträckning än i till exempel 

Tyskland, där sexköp är lagligt. En annan form av förebyggande arbete som tas upp handlar 

snarare om att förebygga att personer väljer att köpa sex fler gånger. Det framförs att ungefär 

en tredjedel av de som åker fast för sexköp och blir erbjudna stöd, tackar ja och vill ha någon 

form av hjälp vilket oftast innebär en samtalskontakt. Får man en del av dessa män att sluta 

betala för sex så har man vunnit på flera arenor, menar regionkoordinator Öst 1.   

 

På vilket sätt uppfattar regionkoordinatorer prostitution som ett problem? 
Under denna resultatdel redogörs för hur regionkoordinatorer uppfattar prostitution som ett 

problem, vilket har delats upp i de fyra teman som följer.  

 

Förekomst av prostitution 

Samtliga respondenter menar att personer som befinner sig i prostitution inte är en homogen 

grupp, utan finns representerat i alla skikt i samhället. Den öppna prostitution beskrivs vara 

den mest vanligt förekommande, vilket innebär att prostitution främst upptäcks på nätet. 

Omfattningen av prostitution beskrivs vara svår att uppskatta. Regionkoordinator Mitt menar 

att det är ungefär 50 män per dygn i en större stad som köper sex. Regionkoordinator Öst 1 

framhåller att förekomsten av prostitution utgörs av ett stort mörkertal. Faktumet är att det 

alltid finns sex att köpa. Prostitution behöver inte innebära sex mot pengar, utan ersättningen 

kan utgöras av droger, rum för natten eller materiella ting. Detta kan också innebära att 

personer, både den som sålt och den som köpt, inte nödvändigtvis erkänner det vid 

prostitution, trots att det faller in under definitionen i lagstiftningen.  

 

Den vanligaste formen av prostitution som identifieras handlar om att personer reser mellan 

städer och erbjuder sina tjänster under några dagar innan de åker vidare till nästa stad. I 
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många fall kan det finnas en organisation bakom, vilket innebär att personerna kan vara 

utsatta för människohandel eller exploatering på något sätt. Regionkoordinator Öst 1 

identifierar Nigeria, Rumäninen och Bulgarien som de tre största ursprungsländerna för en 

sådan utsatthet.  

 

Olika typer av utsatthet 

Att prostitution innebär utsatthet är en självklarhet. Respondenterna skildrar olika typer av 

utsatthet beroende på vad som är den bakomliggande orsaken till att man har hamnat i 

prostitution. En grupp som regionkoordinatorer stöter på är tjejer som använder sex som ett 

självskadebeteende. Att utsätta sig för prostitution kan vara ett sätt att utsätta sig för nya 

övergrepp för att disassociera sig själv från ett sexuellt övergrepp från tidigare i sitt liv. 

Regionkoordinator Stockholm menar att de svenskfödda som denne kommer i kontakt med 

ofta uppvisar liknande faktorer som sådana övergrepp, omsorgsbrist eller våld i familjen och 

att sälja sex blir då ytterligare ett led i den utsattheten. Det är vanligt med en negativ självbild 

och avsaknad av strategier för att hantera känslor. Med andra ord är det personer i just den 

utsattheten som man möter som socionom, oavsett vad man arbetar med. Fördenskull är det 

otroligt viktigt att ha den kunskapen. När respondenterna kommer i kontakt med kvinnor från 

andra länder som befinner sig i prostitution är den bakomliggande orsaken ofta fattigdom. 

Flera av respondenterna identifierar Nigeria och Rumänien som de två vanligaste 

ursprungsländerna för kvinnor som befinner sig i prostitution i Sverige. Utsattheten för dessa 

kvinnor beskrivs av en respondent som mångfacetterad, då det kan handla om överlevnad:  

 
De som är till exempel från Nigeria som är jättesvåra att nå för till exempel samtal, och det är 

inte deras högsta prioritet att sitta i samtal liksom. De vill överleva. De kanske har till 

exempel en skuld att betala av, de tror att något hemskt ska hända om de rymmer, alltså det 

finns andra rädslor. Det finns andra… det är en annan utsatthet så att säga. 

(Regionkoordinator Stockholm). 

 

En annan respondent resonerar att  

 
Om man lever i prostitution så lever du ganska utsatt oavsett vart du är ifrån. Risk för att bli 

utsatt för våld, våldtäkt. Om man nu ska benämna det som arbete... eller om man ska säga 

arbetsvillkoren är ju relativt usla många gånger, det är inget vi skulle acceptera i ett vanligt 

arbete utifrån bara säkerhetsaspekten till exempel. (Regionkoordinator Öst 1). 

 

Utsattheten beskrivs av flera respondenter som uttrycker att utsatthetens karaktär har 

förändrats och blivit mer våldsam.  

 
Till de som säljer sex så pratar vi alltid om farorna med att prostituera sig, att det finns 

farliga män där ute som kan utsätta dem för både det ena och det andra, och det blir dem ju 

också. Utsatta för våldtäkter och... det dem har kommit överens om blir inte... de blir tvingade 

till analsex eller annat som inte de egentligen har tyckt att dom ska... eller det dom kom 

överens om var vanligt sex och så blir det någonting annat. (Regionkoordinator Öst 2) 

    

Många vittnar om att våldsutslagen har blivit vanligare. […] kopplingen till pornografi har 

blivit grövre och kopplingar till att sexköparna har blivit mer våldsamma pratar man mycket 

om också... och den har blivit mycket mer lättillgänglig än den var innan. [...] Och det kan 

många vittna om som säljer sex idag, att det har blivit mycket grövre och man vill utöva de 

känslorna, man vill utöva sina fantasier och det är väldigt obehagligt.   

(Regionkoordinator Stockholm). 
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Regionkoordinator Stockholm och Öst 1 talar även om prostitution som en del av mäns våld 

mot kvinnor. En påpekar att länsstyrelserna också har ett regeringsuppdrag att arbeta mot 

prostitution, vilket faller under Socialtjänstlagens femte kapitel och elfte paragraf som handlar 

om våldsutsatta kvinnors rätt till stöd. 
 

Jag tror att kvinnan generellt sett är en utsatt… kvinnor är en utsatt grupp, och jag tänker att 

prostitution är en del av mäns våld mot kvinnor, så att absolut, är det kvinnor i majoritet som 

är utsatta för prostitution. Det handlar fortfarande om att det är mäns våld mot kvinnor, i det 

stora hela. (Regionkoordinator Stockholm) 

 

Respondenterna framhåller också betydelsen av att lyfta upp de män som befinner sig i 

prostitution, men att de inte stöter på gruppen i samma utsträckning. En anledning till detta 

förmodas vara att gruppen är ännu mer stigmatiserad och har svårare att söka hjälp. 

Respondenterna belyser att män som är utsatta i prostitution är en osynlig grupp. Att få grepp 

om dessa beskrivs vara svårt. Regionkoordinator Öst 2 berättar att de få killar som denne mött 

under sin tid som regionkoordinator har utsatt sig för ännu värre saker än vad tjejer gör.  

 

Frivillighet kontra tvång 

När det gäller frågan om prostitution som en frivillig eller tvingande aktivitet delar 

respondenterna med sig av samstämmiga uppfattningar.  

 
Man möts ju alltid av det här att ”ja men det är ju frivilligt” […] Och att kvinnor som utger 

sig i annonser att ”jag gör det här frivilligt, jag är en frivillig escort”. Jag träffar de 

kvinnorna och hade de fått lika mycket pengar, eller ett jobb överhuvudtaget… med att städa 

eller plocka jordgubbar, då hade de gjort det, det är ingen som gör det här frivilligt. Det 

känns bara nej... att folk har en sådan uppfattning. (Regionkoordinator Mitt).  

 

Utifrån regionkoordinator Stockholm erfarenhet och de samtal denne har haft med personer 

utsatta i prostitution så är det inte alla som är fysiskt tvingade till det. När man däremot börjar 

prata om situationen så visar det sig ofta att det knappt är en enda som gör det för sin egen 

njutnings skull. Det kan röra sig om att man vill skada sig själv, ha kontroll eller att man söker 

någon trygghet. Man kanske bara vill känna något överhuvudtaget för att man är så avstängd, 

eller kanske känner man att man inte duger till någonting annat. Regionkoordinator Öst 1 

menar att man, till följd av medias skildring av prostitution, ofta har haft en stereotyp bild av 

den säljer sex, som en blåslagen, smal flicka i ett litet rum på en madrass, med någon som 

vaktar utanför. Hen menar att det är en sådan liten del av vad som förekommer och att dessa 

kvinnor kan vara hotade eller övertalade på andra sätt. Kvinnorna från Nigeria blir oftast 

lurade genom nigeriansk voodoo, så kallat juju. De deltar i en jujurit och bryter de mot eden 

så blir de hotade med att exempelvis olycka och död kommer falla över deras familj. 

Voodoon är även så stark att de nigerianska kvinnorna är jättesvåra att få ur 

prostitutionen.  En annan respondent beskriver skeendet som att det 

 
[...] innebär livsfara att bryta det här, att inte betala tillbaka eller att du liksom avslöjar 

någonting för myndigheter. Du har liksom svurit inför... andevärlden att inte göra detta och 

avslöjar du då det här så kommer du och, kanske anhöriga till dig, att drabbas av död och 

sjukdomar och olycka (Regionkoordinator Öst 1). 

 

Tror de utsatta att detta är verkligt så behöver de inte vara sönderslagna i ett hörn och 

kontrollerade. Respondenten menar att det kan vara svårt att bedöma vilka som är 

kontrollerade eftersom de till synes kan vara fria att lämna det liv de lever. När det gäller de 

rumänska kvinnorna så är det framförallt fattigdom som ligger bakom att de har hamnat i 



 

26 
 

prostitution. I deras fall kan prostitutionen vara det enda sättet att överleva och det kan vara så 

att de vet om att de ska till Sverige för att sälja sex, men inte i vilken omfattning eller vilka 

tjänster de ska ställa upp på. Det finns inga sociala skyddsnät som i Sverige, utan de är helt 

ansvariga för familjen, därför skickas oftast den äldsta flickan i familjen för att jobba och 

skicka hem pengar för att försörja hela familjen.  

 

Att respondenter möts av en diskussion om frivillighet kontra tvång av allmänheten kan 

förekomma men de upplever att det finns ett tydligt ställningstagande från samhället om att 

prostitution innebär utsatthet som myndigheter ska arbeta mot.  
 

[...] vi har sexköpare i Sverige, tittar vi på frågan så ser vi att de finns, och det är klart att det 

finns då en mentalitet och en tanke från köpare, men också från en del som kallar sig 

sexarbetare, att det borde vara mer lagligt, så det är klart att det påverkar. Man möter 

motstånd i arbetet givetvis. Men samhället har ju tagit ställning [...] den officiella ställningen 

som Sverige har och som på något sätt alla myndigheter har är att detta ska vi jobba mot 

(Regionkoordinator Öst 1)  

 

Sammantaget kan det konstateras att prostitution aldrig betraktas vara frivilligt, utan snarare 

som ett förtryck av de som har hamnat i den.  

 

Förhållningssätt 

Beträffande förhållningssätt gentemot personer som befinner sig i prostitution belyser 

respondenterna ett antal punkter som betydelsefulla. Flera respondenter berättar om vikten av 

att ha ett respektfullt bemötande och aldrig vara dömande mot en person utan att istället möta 

den där den är. Dessa personer, som befinner sig i prostitution, behöver få veta att de kan 

öppna upp sig och att den professionella kommer kunna hantera det. En respondent beskriver 

att ett öppet och icke-dömande förhållningssätt i sig skapar ett förtroende.  

 
Och också att det är viktigt att tänka på att visa respekt för att den här klientens självbild är 

troligen... troligtvis redan så låg så att man får jobba där med att försöka stärka den 

personens självbild igen. (Regionkoordinator Stockholm)  

 

Denne respondent pratar också om språkets betydelse.  
 

Vi pratar mycket om att man inte är prostituerad utan mer att man lever i prostitution, för att 

det är inte identiteten liksom, det är så mycket annat man är. Likadant som när man pratar om 

en person i missbruk, man säger inte att den personen är missbrukare utan lever i missbruk. 

(Regionkoordinator Stockholm) 

 

Denna inställning visar sig också då respondenterna får resonera kring att använda en 

skadereducerande metod. Det framkommer att detta inte är något som ingår i deras uppdrag, 

utan förekommer främst hos frivilligorganisationer, men de menar att allt som möjliggör att 

en relation skapas är bra. En respondent resonerar kring den komplexitet som en sådan metod 

kan innebära.  
 

[...] kanske kan man dra parallellen till sprutprogram och missbruk, om man liksom, ska man 

hjälpa till och ska man hindra smitta och så vidare (Regionkoordinator Öst 1).  

 

Regionkoordinator Stockholm framhåller att det kan vara ett första steg i ett 

motivationsarbete. Att en person exempelvis hämtar kondomer på en mottagning kan också 
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innebära att den får en inblick i verksamheten om vilka som arbetar där och vilket stöd som 

finns att få.  

 

Att bistå hjälp till de kvinnor som befinner sig i prostitution kan vara en utmaning, då de ofta 

är hårt hållna och samtidigt saknar kunskap om vilken hjälp som finns att få. I de ärenden där 

personen i fråga inte vill ha hjälp menar respondenterna att ett motiverande arbete har stor 

betydelse. Respondenterna konstaterar att det i sådana lägen handlar om att så ett frö. I många 

fall saknas det en vetskap kring vilka rättigheter man har att tillgå samt vilken hjälp och vilket 

stöd som finns tillgängligt. Att arbeta motiverande kan vara så enkelt som att informera om 

larmnummer ifall en utsatt person inte har den kunskapen, vilket är ett argument för att det 

alltid finns något att göra och då i synnerhet om det gäller en person från ett annat land än 

Sverige. Förutom att upplysa den utsatta om tillgängliga stöd så omfattas det motiverande 

arbetet även av att prata om hur prostitution skadar individen fysiskt och psykiskt. 

 

Analys  
I detta avsnitt analyseras resultatet i förhållande till det teoretiska ramverket vilket består av 

radikalfeministisk och liberalfeministisk teori samt intersektionalitet. Vidare görs kopplingar 

utifrån dessa analyser till den tidigare forskningen.  

 

Vad har regionkoordinatorer för uppdrag? 
Det som ligger till grund för regionkoordinatorernas uppdrag är ambitionen att arbeta 

långsiktigt med jämställdhetsfrågan. I dokumenten om uppdraget framgår det att arbetet är ett 

resultat av en jämställdhetspolitisk diskussion vars ambition var att effektivisera samverkan, 

samordna, följa upp och stödja andra statliga myndigheter, regioner och civilsamhället och så 

vidare som skulle kunna komma i kontakt med prostitution. Dokumenten i fråga innehåller 

bland annat strategier för hur mäns våld mot kvinnor ska förebyggas och bekämpas, vilket 

inbegriper frågan om prostitution och människohandel för sexuella ändamål. Prostitution blev 

uppmärksammat redan under 70-talet som ett socialt problem med grund i en bristande 

jämställdhet, vilket även genomsyrar senare förarbeten till sexköpslagstiftningen. Som nämnts 

tidigare så antogs ett jämställdhetsperspektiv vid utformandet av lagen, där det framhölls att 

företeelsen att köpa en annan människas kropp handlar om makt, i synnerhet mäns makt över 

kvinnor. I den statliga utredningen Kvinnofrid går det att utläsa prostitution som en del av 

begreppet ”sexualiserat våld” vilket är ett samlingsnamn för olika typer av övergrepp mot 

kvinnor. Därtill fastslås det i regeringens handlingsplan mot prostitution och människohandel 

för sexuella ändamål att företeelsen utgör ett allvarligt hinder för jämställdhet och social 

jämlikhet mellan könen, samt förhindrar de utsatta kvinnorna att åtnjuta sina mänskliga 

rättigheter. Det framgår att det är oacceptabelt att män skaffar sig tillfälliga sexuella 

förbindelser med kvinnor mot ersättning, i ett samhälle som ska vara jämställt. 

 

Den radikalfeministiska teorin argumenterar för att prostitution är ett uttryck för mäns våld 

mot kvinnor och en symbol för mäns makt över kvinnors sexualitet (Ljung, 2015; Gemzöe, 

2014). Prostitution är således ett uttryck för den patriarkala ordningen och samtidigt en 

legitimering av den, eftersom den på ett sätt förmedlar en bild till allmänheten av att män har 

rätt till kvinnors kroppar. Att dokumenten som ligger till grund för regionkoordinatorers 

uppdrag hör till frågan om mäns våld mot kvinnor kan tyda på en radikalfeministisk hållning. 

Det svenska arbetet med prostitution kan med härledning ur detta tänkas innehålla ett 

antagande om att prostitution är en del av det förtryck som kvinnor blir utsatta för i ett 

patriarkalt samhälle. Samtliga respondenter förklarade att uppdraget kommer från 

Jämställdhetsmyndigheten och vi uppfattar att det föreligger en självklarhet kring att arbeta 
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med frågan utifrån en tes om bristande jämställdhet och att respondenterna verkade eniga om 

att detta var roten till vidmakthållandet av prostitutionen. Med grund i detta kan det 

argumenteras för att det finns en enhällighet som präglar approachen till prostitution från den 

politiska nivån ned till det konkreta arbetet som regionkoordinatorerna utför på daglig basis. 

 

Hur arbetar en regionkoordinator mot prostitution? 

Mötet med prostitution  

Regionkoordinatorerna betonar vikten av ett icke-dömande och respektfullt förhållningssätt i 

mötet med en person som befinner sig i prostitution. Det redogörs för att denna person 

troligtvis behöver stärkas eftersom självbilden ofta är låg. På grund av det stigma som är 

starkt sammankopplat med prostitution är det också viktigt att vara medveten om hur man 

som professionell pratar med och om personen. En viktig del av detta är att inte reducera en 

persons identitet till prostitutionen, genom att undvika att säga att en person är prostituerad 

utan istället benämna det som att hen lever i prostitution. Forskning belyser att de som 

befinner sig i prostitution önskar bli behandlade som människor liksom alla andra och 

bemötas med empati och förståelse för de förutsättningar som lett till utsattheten (Shdaimah 

& Wichelt, 2012). Kommunikation är en central del i insatser för att skapa ett starkt band 

mellan socialarbetaren och personen i prostitution, samt att inta ett öppet och lyhört 

förhållningssätt så att personen känner sig lyssnad till och respekterad (Ayuste et al. 2015). 

Det respondenterna betonar som viktigt i bemötandet med en person som lever i prostitution 

går således i linje med det som tidigare undersökningspersoner själva har efterfrågat.  

 

En viktig ståndpunkt inom liberalfeministisk teori är att en kvinna som befinner sig i 

prostitution måste betraktas som en rationell aktör och inte som ett offer. Att någon väljer att 

sälja sex bör ses som en del av dennes möjlighet och rättighet till fria val. Ett sådant val bör 

respekteras och inte begränsas då detta innebär en inskränkning av personens frihet (Kissil & 

Davey, 2010). Denna ståndpunkt går att utläsa i det som respondenterna lyfter fram som 

betydelsefullt för mötet med en person i prostitution. Att ha ett icke-dömande förhållningssätt 

går i linje med tanken om ett fritt val och en rationalitet. Det skulle kunna antas att 

regionkoordinatorer genom ett respektfullt bemötande samt en förmåga att möta en person där 

den är tydliggör att personen i fråga är rationell och har rätt att fatta egna beslut, vilket kan 

bidra till alliansskapande och förtroende för personen. Med andra ord kan det tolkas att sättet 

att bemöta de utsatta sker utifrån liberalfeministiska premisser utifrån ståndpunkten att 

personen är rationell. Däremot inte sagt att det betraktas vara ett fritt val som ligger till grund 

för att personen i fråga har hamnat i prostitution. Följaktligen görs det en distinktion mellan 

själva bemötandet av personen och betraktandet av aktiviteten. En slutsats är således att det 

skulle kunna föreligga en komplexitet i att bemöta en så kontroversiell företeelse.  

 

Genom en intersektionell analys skulle situationen ovan kunna förstås på ett annat plan. 

Respondenterna beskriver olika typer av utsatthet för personer som befinner sig i prostitution 

bland annat utifrån deras olika förutsättningar. En del personer befinner sig i prostitution på 

grund av fattigdom eller att de blivit lurade medan andra använder det som ett 

självskadebeteende. På grund av dessa olika orsaker har personerna också olika 

förutsättningar för att ta emot eller ens söka hjälp. Eftersom intersektionalitet kan fungera som 

analysverktyg för att förstå hur olika kategorier hos en individ kan samverka för att konstruera 

förtryck gentemot denne, så kan det användas för att förstå vilka premisser den prostituerade 

utgår ifrån. Kategorier som kön, klass och etnicitet är särskilt framträdande i en intersektionell 

analys och kan appliceras på området då dessa tre har framkommit i regionkoordinatorernas 

utsagor. Enbart genom att vara kvinna, med en klasstillhörighet som utger prostitution som 

det enda alternativet för att försörja sig, kan bidra till att skapa förtryck. Utländska kvinnor 
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som flyttar till Sverige för att sälja sex och försörja sina familjer i hemlandet blir föremål för 

en tredje dimension av detta förtryck. Det kan antas att dessa kvinnor upplever en annan typ 

av utsatthet eftersom de även kan marginaliseras och diskrimineras till följd av sin etnicitet. 

Likt regionkoordinatorernas utsagor framkommer det i den tidigare forskningen att de utsatta 

ofta har en negativ självbild som resultat av det stigma de utsätts för genom prostitutionen. 

Med grund i det kan det resoneras för att dessa personer redan innan mötet med 

regionkoordinatorn befinner sig i ett maktunderläge, vilket innebär att maktobalansen kan bli 

ännu större i mötet mellan den prostituerade och den professionella. Att anta ett icke-dömande 

förhållningssätt blir därför en förutsättning i mötet för att nå fram till personen och undvika 

att stigmatisera hen ytterligare. Eftersom relationen framhålls som väsentlig för om en person 

ska motta hjälp, och alliansskapande och förtroende är nyckelord i denna process, så är det 

logiskt att möta personen där den är och därför vara medveten om vilka förtryck hen kan leva 

under. 

 

Att minska efterfrågan 

Att arbeta för att minska efterfrågan framställs som en viktig del i arbetet mot prostitution. 

Respondenterna beskriver en avsaknad av instanser som arbetar med insatser för köpare, 

vilket innefattar både förebyggande arbete liksom insatser för de som någon gång har köpt 

eller funderar på att köpa sex. Förslag ges på hur ett sådant arbete skulle kunna bedrivas, 

exempelvis genom ett strategiskt arbete som kan lyfta frågan hos skolor eller föräldrar och på 

så sätt bidra till att unga i tidig ålder får med sig en moralisk kompass i livet. Precis som att 

det är en självklarhet att det är fel att stjäla borde samma mentalitet appliceras på frågan om 

att köpa en annan människa. Ett annat förslag är att kunna erbjuda samtalsstöd till de som 

blivit anhållna för sexköp. I nuläget beskrivs avsaknaden av sådana insatser bero på 

bristfälliga resurser. Mottagningar som KAST finns tillgängliga i Stockholm, Göteborg och 

Malmö vilket betyder att de är svårtillgängliga för vissa regioner. En respondent beskriver en 

oro för att dessa män ska begå självmord på grund av det stigma som sexköp innebär. Att 

efterfrågan är en central aspekt av prostitutionen som måste bearbetas framhålls både i 

tidigare forskning, lagtext och olika typer av dokument som berör prostitutionsfrågan. I 

förarbeten till sexköpslagen (exempelvis Prop. 1997/98:55) förs ett resonemang om att det 

som måste göras för att handskas med problemet är att eliminera efterfrågan eftersom det utan 

efterfrågan inte skulle finnas någon prostitution att tala om. I samma spår följer regeringens 

handlingsplan mot prostitution och människohandel för sexuella ändamål (Skr. 2007/08:167) 

som fastslår att det måste finnas insatser för att motverka efterfrågan av köp av sexuella 

tjänster eftersom det lyfts fram som avgörande för att komma tillrätta med problemet. Denna 

ståndpunkt blir även tydlig i lagtexten som skuldbelägger köparen och föreskriver att den som 

skaffar sig en tillfällig sexuell förbindelse mot ersättning, döms för köp av sexuell tjänst vilket 

är straffbart med böter eller fängelse i högst ett år. Det råder med andra ord inga tvivel om att 

samhället har adopterat en officiell hållning till företeelsen som innebär att efterfrågan är 

roten till problemet – det är männen som köper sex som måste motarbetas. I en studie som 

gjordes för att undersöka sexköpslagens effekt på fenomenets dynamik så drog forskarna 

slutsatsen att sexhandeln hade flyttat sig till andra arenor inomhus, vilket betyder att 

prostitutionen kunde fortgå då efterfrågan fortsatte att existera, men köpen skedde bakom 

stängda dörrar (Levy & Jakobson, 2014). De menade att lagen kunde utvärderas som att den 

hade misslyckats med att minska sexhandeln genom att rikta in sig på efterfrågan.  

 

Trots att det finns incitament på samhällelig nivå att fokusera på efterfrågan så framkommer 

det i intervjuerna att lite görs i praktiken för att uppfylla detta. Med grund i en 

radikalfeministisk analys skulle det kunna resoneras för att mäns kontroll av kvinnors 

sexualitet är hårt hållen och djupt förankrad i patriarkala systemet. Mäns sexualiserade våld 
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mot kvinnor, inom vilket sexköp innefattas, kan förstås som en del av deras maktutövning och 

en del i det system som kontrollerar kvinnors kroppar. Med grund i det kan det antas vara 

svårt att rikta fokus mot förövarna som nästan uteslutande är män eftersom de, i egenskap av 

män, besitter majoriteten av maktpositionerna i samhälleliga institutioner. Forskningen kring 

prostitution förstärker bilden av fenomenet som ett kvinnoproblem, bland annat för att 

majoriteten av studierna fokuserar på kvinnors upplevelser av att leva i prostitution, vilket då 

medför att förövarna hamnar i skymundan och förblir anonyma. En respondent betonar media 

som en viktig aktör gällande att sprida kunskap som stämmer överens med om hur 

prostitution ser ut i verkligheten. I likhet med detta kan det tänkas att forskningen skulle vara 

en lika viktig aktör för att höja kunskapen om den faktiska sexköparen. Det kan tänkas att 

detta skulle vara ett första steg för att ge sig i kast med prostitution där efterfrågan får ta störst 

plats. Kvinnors underordnade position leder per automatik till att övergrepp de utsätts för av 

män normaliseras. Att då reducera prostitution till ett kvinnoproblem blir ytterligare ett led i 

att mäns kontroll över kvinnors kroppar inte ifrågasätts till den grad att det faktiskt får 

konsekvenser. Sammanfattningsvis kan en möjlig tolkning vara att den patriarkala ordningen 

möjliggör att efterfrågan inte prioriteras och hade situationen varit omvänd så kan det antas att 

frågan hade prioriterats.  

 

En intersektionell analys kan bidra med ytterligare ett perspektiv på svårigheterna med att 

arbeta med efterfrågan. Respondenterna beskriver att behovet finns men att resurserna för 

detta är knappa. Ett intersektionellt perspektiv belyser hur olika kategorier innehåller 

förväntningar och föreställningar om hur saker och ting ska vara och “är”. Att vara man 

innebär ett måste att förhålla sig till olika förväntningar, som på olika sätt kan stärka ens 

manlighet. Beroende på hur kategorier samspelar finns en rad olika förväntningar att förhålla 

sig till, vilket i sig kan leda till utsatthet (Mattson, 2015; Ahrne, 2016). En respondent 

beskriver att den typiska sexköparen är en 40-årig man med barn. Att då vara en man som 

köpt sex kan tänkas strida mot de förväntningar som finns på honom som pappa. Det kan 

tänkas att de män som köper sex på olika sätt inte kan uppfylla de förväntningar som finns på 

dem, vilket skulle kunna förklara att respondenter beskriver en oro för självmord när dessa 

män blir påkomna. Det kan även antas att män som funderar på att köpa eller har köpt sex inte 

vågar söka hjälp i den mån att samhället förstår att samtalsstöd behöver prioriteras. En annan 

tolkning skulle kunna vara att olika kategoriers samspel innebär fördelar i samhället, som i 

förlängningen innebär att vissa män blir försvarade trots sina handlingar. En vit man från 

överklassen med ett stort socialt kapital kan tänkas stå i kontrast till den typiska 

föreställningen om sexköparen, vilket i sin tur kan betyda att närsamhället friskriver en sådan 

man från misstanke om brott. Sammanfattningsvis kan intersektionalitet på olika sätt förklara 

varför regionkoordinatorer, trots identifierade behov, inte arbetar med att minska efterfrågan i 

den mån de önskar.   

 

Utvecklingsområden 

Kunskapsnivån för allmänheten och myndigheter som kommer i kontakt med personer i 

prostitution uppfattas generellt sett vara låg. En följd av detta menar respondenterna är att 

personer som behöver hjälp går obemärkta förbi. Vissa kommuner har lokala handlingsplaner 

medan andra helt saknar detta, vilket gör att arbetet med prostitution skiljer sig märkbart åt 

beroende på vart i landet man befinner sig. I somliga kommuner är man inte medveten om 

omfattningen av prostitution och jobbar därför inte med frågan specifikt. En annan följd av 

den låga kunskapsnivån är att yrkesverksamma inte vågar ta upp frågan om prostitution med 

klienter, vilket medför en svårighet i att skapa ett förtroende. En respondent menade också att 

det krävs ett aktivt arbete för att kunna hitta förövare och rapportera brott.  
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Det föreligger en diskrepans mellan att ha talat om prostitution i fraser som “världens äldsta 

yrke” och det faktum att prostitution inte fick en plats i samhällsdebatten förrän in på 1970-

talet (se exempelvis Olsson, 2005). Den liberalfeministiska teorin identifierar kvinnors 

avsaknad av lika rättigheter som orsaksförklaring till deras underordnade position i relation 

till män Den liberalfeministiska teorin framhåller också att prostitution bör betraktas som ett 

arbete, där en begränsning av kvinnans val att välja prostitution innebär en inskränkning av 

hennes rättigheter. Historiskt sett har män haft större frihet inom både politik och arbete, 

vilket har visat sig i en överrepresentation på politiska poster liksom chefspositioner 

(Gemzöe, 2014; Kissil & Davey, 2010). En möjlig härledning ur detta är att även ett socialt 

problem som prostitution, vilket i större utsträckning drabbar kvinnor men begås av män, inte 

har getts samma utrymme som andra sociala problem i den samhälleliga debatten. Att 

kunskapsnivån är låg skulle således kunna vara ett resultat av det. Utifrån ett sådant 

perspektiv är det möjligt att förklaringen till att yrkesverksamma inte vågar ta upp frågan om 

prostitution med sina klienter är att de upplever att det innebär en inskränkning av dennes 

rättigheter och fria val.  

 

Män i prostitution lyfts fram som en osynlig grupp. En möjlig orsak till detta menar 

respondenterna kan vara att de är en ännu mer stigmatiserad grupp och har svårare att söka 

hjälp än vad kvinnor har. Också i forskningen är prostituerade män relativt osynliga. 

Forskning om män som lever i prostitution har enligt (Leichtentritt och Davidson Arad, 2005) 

ofta handlat om dem som eventuella smittbärare av HIV och inte om deras upplevelser och 

erfarenheter av att vara utsatt i prostitution. Avsaknaden av forskning om specifikt män som 

prostituerar sig kan jämföras med intervjupersonernas utsagor som vittnar om en låg 

kunskapsnivå på området. Forskning om män som är utsatta i prostitution, utifrån deras 

upplevelser, skulle kunna vara en del av synliggörandet av dessa män vilket i sin tur skulle 

möjliggöra hjälparbetet med dem. En analys av detta utifrån ett feministiskt perspektiv skulle 

kunna vara att män är en överordnad grupp i samhället (se exempelvis Gemzöe, 2014), men 

männen som är föremål för prostitution får likväl en underordnad maktposition i relation till 

mannen som är köpare. En slutsats skulle kunna vara att aktiviteten i sig i samband med 

förändringen i maktförhållande medför stigma, vilket kan vara en förklaring till varför de är 

mindre benägna att söka hjälp. 

 

Respondenterna beskriver alltså att de inte kommer i kontakt med män i prostitution i samma 

utsträckning som kvinnor, vilket kan tänkas bero på stigmatisering. En respondent menar 

också att prostituerade män befinner sig i en särskild utsatthet. Ett intersektionellt perspektiv 

redogör för vikten av att fokusera på olika kategoriers samspel och påverkan på varandra för 

att förstå maktstrukturer i samhället. Dessa kategorier är komplexa och kontextberoende, 

vilket innebär att en kategori kan värderas olika högt beroende på kontext (Mattson, 2015). En 

intersektionell analys kan belysa prostituerade mäns särskilda utsatthet, som en av 

respondenterna beskriver, genom att visa på hur kategorier värderas olika högt beroende på 

kontext. Det kan antas att männen som befinner sig i prostitution får en underordnad position i 

relation till mannen som är köpare. Trots att de tillhör samma kategori kan de värderas olika 

beroende på tillhörighet i andra kategorier, som exempelvis socioekonomisk status. Det kan 

också antas att de generella föreställningar om hur en man “ska” vara inte stämmer överens 

med hur män i prostitution “är”. Detta i sig kan försvaga den förväntade manligheten och på 

så sätt leda till en ytterligare utsatthet. En slutsats skulle kunna vara att aktiviteten i sig i 

samband med förändringen i maktförhållande medför stigma, vilket kan vara en förklaring till 

varför de är mindre benägna att söka hjälp. 
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På vilket sätt uppfattar regionkoordinatorer prostitution som ett problem? 

Utsatthetens karaktär 

I intervjuer med regionkoordinatorerna talade flera av dem om prostitution som mäns våld 

mot kvinnor och framhöll att kvinnor är en utsatt grupp, samt att dessa utgör majoriteten av 

personerna som lever i prostitution. Hos vissa personer används sex som ett 

självskadebeteende av olika anledningar, och orsakerna som har lett till ett liv i prostitution 

kan se väldigt olika ut beroende på personerna. En del kommer från bakgrunder av övergrepp, 

omsorgsbrist eller våld inom familjen som innebär att prostitutionen blir ännu ett led i deras 

utsatthet. Respondenterna lyfte fram att utsattheten för kvinnorna som kommer från andra 

länder, såsom Nigeria och Rumänien, kan ha en annan karaktär än de svenska kvinnornas. 

Fattigdom kan vara en orsak till varför en del svenska kvinnor hamnar i prostitution, medan 

det nästan uteslutande är orsaken till att kvinnorna som kommer från nämnda länder gör det. 

De nigerianska kvinnorna blir ofta lurade till Sverige med löften om arbete, vilket avtalas 

genom en jujuritual, och när de istället hamnar i prostitution så vågar de inte bryta 

överenskommelsen eftersom det vilar dödshot över ritualen. Även de rumänska kvinnorna tar 

sig till Sverige för en möjlighet att tjäna pengar och försörja familjen i hemlandet.  

 

Prostitution är enligt radikalfeminism en symbol för mäns makt över sexualiteten, där kvinnor 

blir utsatta för mäns förtryck. Kvinnor är förtryckta i egenskap av sitt kön, vilket upprätthålls 

av den patriarkala ordningen där män på olika sätt kontrollerar kvinnors kroppar och 

sexualitet. Att kvinnor befinner sig i prostitution anses vara ett resultat av sociala 

omständigheter, inte ett samtycke. Enligt denna teori kan prostitution aldrig vara frivilligt då 

det representerar sexuell stratifikation som objektifierar och nedvärderar kvinnans sexualitet 

(Ljung, 2015; Gemzöe, 2014; Kissil & Davey, 2010). Liberalfeminismen förklarar kvinnors 

underordnade position utifrån avsaknad av lika villkor, frihet och rättigheter som män i 

samhällets institutioner. Prostitution betraktas som en rättighet, där en begränsning av 

kvinnans möjlighet att välja detta innebär en inskränkning av hennes rättigheter. Att en kvinna 

väljer prostitution kan förklaras vara ett resultat av fattigdom, segregation och 

arbetsdiskriminering. Prostitution kan då vara det enda möjliga alternativet (Gemzöe 2014; 

Kissil & Davey, 2010; Sloan & Wahab, 2000). Gemensamt för de olika orsakerna som kan 

ligga till grund för att en person vänder sig till prostitution är att de härrör från ogynnsamma 

premisser. Sådana premisser är, enligt vår tolkning, tillräckliga för att valet inte ska kunna 

betraktas som frivilligt. Med andra ord behöver det inte nödvändigtvis föreligga ett fysiskt 

tvång, då det är tvingande nog om en person uppfattar prostitutionen som sitt enda alternativ. 

Denna tankegång kan förstås utifrån ett radikalfeministiskt perspektiv som understryker att 

prostitution aldrig kan vara frivilligt, utan är ett resultat av sociala omständigheter. Att vara 

kvinna i ett patriarkat innebär dessutom vara föremål för strukturella omständigheter som 

påverkar och verkar förtryckande. Respondenternas upplevelse av att våldsutslagen mot 

kvinnor i prostitution ökar tyder också på hur prostitution är en symbol för mäns dominans 

över kvinnors kroppar. Eftersom respondenterna inte nämner våldsutslagen mot män i 

prostitution är det svårt att resonera kring detta på samma sätt som mot kvinnor. På grund av 

både individuella och strukturella omständigheter skulle innebörden av tvång kunna vidgas. 

Om prostitution förstås som det enda möjliga alternativet kan det ur ett liberalfeministiskt 

perspektiv tänkas att en inskränkning av detta alternativ skulle öka utsattheten ytterligare. Den 

svenska sexköpslagen kriminaliserar endast den som köper en sexuell tjänst vilket grundas i 

en tanke om att inte skuldbelägga offret. Denna lagstiftning innebär också en möjlighet för 

regionkoordinatorer att arbeta med den utsatthet som prostituerade befinner sig i, utan att öka 

på den ytterligare. Respondenternas upplevelse av utsattheten som prostitution innebär, både 

utifrån individuella och strukturella omständigheter, tyder på att de uppfattar det som ett 

socialt problem. 
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En intersektionell analys kan belysa ojämlikhet och orättvisa genom att studera hur olika 

kategorier samspelar. Korsningen mellan olika kategorier kan leda till hierarkiska 

maktordningar som på olika sätt leder till utsatthet. Utsatthet och sociala problem konstrueras 

också utifrån vårt sätt att prata om ett fenomen (Mattson, 2015; Ahrne, 2016). Kvinnor i 

prostitution, som kommer från andra länder än Sverige, beskrivs av regionkoordinatorerna 

befinna sig i en särskild utsatthet utifrån den empiri som redovisats under utsatthetens 

karaktär. Det kan antas att deras etniska bakgrund tillsammans med socioekonomiska status 

utgör en nackdel i det svenska samhället. Förtrycket kan få en annan karaktär än vad det kan 

få för svenska kvinnor som befinner sig i prostitution, endast utifrån etnicitet. Att endast föra 

ett sådant argument blir dock bristfälligt för att förstå denna utsatthet. På olika sätt beskrivs 

det vara svårt att hjälpa dessa kvinnor, att de prioriterar överlevnad framför samtalsstöd eller 

att de är hårt hållna. Prostitutionen beskrivs alltså vara en del i en större utsatthet. Kanske är 

det inte utsatthetens karaktär som påverkar huruvida en person går att hjälpa eller inte, utan 

snarare vilken hjälp som finns att få. Slutligen kan det antas att det snarare är det sociala 

arbetet som riktas mot personer i prostitution som behöver förändras, än att personerna 

behöver bli mottagliga för hjälp.  

 

Arbete eller förtryck?   

Respondenterna konstaterar att ett liv i prostitution alltid innebär en utsatthet och är riskfyllt. 

Ord såsom faror används för att beskriva de risker som en person i prostitution kan falla offer 

för. Det finns till exempel en risk att personen i fråga blir utsatt för våldtäkt eller andra former 

av våld. Även om det finns en överenskommelse kring vad som ska ske så finns det också en 

risk att de blir tvingade till annat som inte ingår i den överenskommelsen. Ett liv i prostitution 

innehåller enligt respondenterna usla villkor som, bland annat utifrån en säkerhetsaspekt, 

aldrig skulle accepteras i ett vanligt arbete.  

 

Enligt radikalfeministisk teori kan övergrepp mot kvinnor inte betraktas som enskilda 

händelser utan de får en systematisk karaktär, vilket innebär att övergrepp normaliseras i ett 

patriarkalt förtryckande system (Gemzöe, 2014; Ljung, 2015). Vidare sammankopplas 

prostitution med förvärvade skador som uppstår genom exempelvis våld, missbruk och 

könssjukdomar (Preble, Praetorius & Cimino, 2015). Premisserna som aktiviteten fortgår 

under inrymmer lite institutionellt stöd från myndigheter och rättsväsende (Sallmann, 2010). 

En hållning inom liberalfeminismen handlar om att prostitution bör respekteras som ett 

traditionellt arbete och att kvinnor som säljer sex i grund och botten inte skiljer sig från andra 

yrkesgrupper, förutom att det innebär en annan utsatthet. För att motverka den utsattheten 

menar liberalfeminister att lagstiftningen behöver förstärkas, så att förövaren får rättsliga 

konsekvenser för våldtäkt och andra övergrepp (Kissil & Davey, 2010; Sloan & Wahab, 

2000). Respondenterna har en klar övertygelse som inte är enig med den liberalfeministiska 

teorin. Teorin betraktar prostitution som vilket traditionellt arbete som helst, trots att 

förespråkare erkänner att det föreligger en viss utsatthet. Påståendet i sig blir paradoxalt 

eftersom denna utsatthet aldrig skulle accepteras inom ett annat arbetsfält och därav inte kan 

jämföras med ett annat arbete. Trots att det finns lagstiftning som reglerar riskerna som 

respondenterna beskriver, faller kvinnorna offer för diverse brott. Den radikalfeministiska 

teorin bidrar med förståelse att övergrepp mot kvinnor normaliseras i det patriarkala systemet 

vilket kan tänkas ytterligare försvåra chanserna att få rättsligt stöd samt reglera faror och 

risker. En annan konsekvens som detta kan tänkas få är att kvinnor som blir utsatta för ett 

sådant förtryck inte heller förväntar sig något annat. Med grund i detta kan det antas att 

utsattheten kommer bestå eftersom närvarandet av lagen per se inte hindrar män från att begå 

våldsbrott. Sammanfattningsvis kan det antas att respondenterna på olika sätt argumenterar 
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för att prostitution inte kan likställas med ett vanligt arbete, eftersom de framhåller 

förhållanden som aldrig skulle tolereras inom traditionella arbeten.  

 

Med utgångspunkt i ett intersektionellt perspektiv skulle kategorin klass kunna bli särskilt 

relevant för att analysera företeelsen ovan. Regionkoordinatorerna redogjorde för att många 

kvinnor som befinner sig i prostitution kommer från fattiga förhållanden i andra länder. I 

likhet med detta framgår det av den tidigare forskningen att tre av fyra kvinnor i prostitution 

kommer från fattiga länder och vidare att aktiviteten ofta är ett resultat av antingen fattigdom 

eller våld. Webers klassperspektiv inkluderar inte bara ekonomiska tillgångar utan även 

aspekter som utbildning, inkomst och politiskt inflytande, i förhållande till en persons 

klasstillhörighet (Mattson, 2010). Det kan antas att majoriteten av kvinnorna som vänder sig 

till prostitution och upplever det som det enda alternativet för att försörja sig, inte besitter 

mycket politiskt inflytande eller utbildning etc. Med en låg socioekonomisk bakgrund i 

samspel med andra underordnade kategorier som kvinna och i vissa fall utländsk, kan de 

uppleva förtryck som leder till att de ser prostitution som det enda alternativet för att livnära 

sig. Det kan med andra ord sällan tolkas att en individs fria val lett till prostitution, utan 

föreställningar om kön, klass och etnicitet är i stor grad kopplade till makt. Den som besitter 

underordnade kategorier hamnar således alltid i ett maktunderläge ur någon aspekt och blir 

föremål för olika former av förtryck. Prostitutionen kan således tolkas som ännu ett led i detta 

förtryck. Vidare menade regionkoordinatorerna att personer som befinner sig i prostitution 

inte är en homogen grupp, utan finns representerade i alla skikt i samhället. Därför skulle 

även en kvinna med exempelvis högre socioekonomisk status likväl kunna hamna i 

prostitution, eftersom orsakerna till prostitution inte utgörs av en enskild faktor. Makten är 

således relationell och i vissa sammanhang kan kategoriers samspel bidra till att skapa 

förtryck, medan de i andra kan verka för att skapa en överordnad maktposition. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

35 
 

Slutdiskussion 

Syftet med denna studie var att undersöka hur regionkoordinatorer i Sverige arbetar med 

prostitution. Syftet preciserades genom följande frågeställningar: Vad har regionkoordinatorer 

för uppdrag? Hur arbetar en regionkoordinator mot prostitution? På vilket sätt uppfattar 

regionkoordinatorer prostitution som ett problem? För att besvara frågeställningarna har 

regionkoordinatorer i tre olika regioner undersökts utifrån deras erfarenheter av arbetet. 

 

Uppdraget kommer från Jämställdhetsmyndigheten och syftar till att samordna och 

effektivisera arbetet mot människohandel och prostitution. Regionkoordinatorer ska utifrån 

detta fungera som ett metodstöd till statliga myndigheter, regioner, kommuner samt 

civilsamhället och näringslivet. De ska agera länk mellan det regionala och det nationella 

arbetet som bedrivs mot prostitution och människohandel. Arbetet delas upp i strategiskt och 

operativt arbete, där det förstnämnda innebär att arbeta strategiskt kunskapshöjande, 

exempelvis genom att upplysa och utbilda olika verksamheter och allmänheten om frågan. I 

det operativa arbetet ingår att arbeta direkt med personer som har blivit utsatta för prostitution 

eller människohandel och att stötta dem utan myndighetsutövning. Arbetet innefattas även av 

att erbjuda stöd till de personer som har köpt sex. Det största arbetet riktas mot personer som 

säljer sex men samtliga önskar att det fanns resurser för att arbeta mer mot en minskad 

efterfrågan, då detta anses vara roten till problemet. Prostitution uppfattas som ett socialt 

problem som inte kan grundas i frivillighet, då personerna som befinner sig i prostitution gör 

detta utifrån särskilda omständigheter. Företeelsen innebär en utsatthet som förutsätter en 

medvetenhet hos civilsamhället och kunskap hos yrkesverksamma för att kunna ta itu med. 

Utsattheten kan variera beroende på vilka orsaker som ligger till grund för prostitutionen, i 

vissa fall grundar den sig i ett självskadebeteende, vilket enligt Socialstyrelsen (2004) är ett 

symtom bland andra hos flickor med psykisk ohälsa av olika grad. I andra fall grundar den sig 

i fattigdom eller andra förutsättningar som medför tvång. Detta tvång kan vara svårt att 

definiera och synliggöra, vilket i förlängningen leder till en svårighet att urskilja om det 

handlar om människohandel eller prostitution.  

 

En slutsats som vi fann intressant är att regionkoordinatorerna önskade att det skulle arbetas 

mer mot efterfrågan än vad det görs i dagsläget, dock framkom det att resurser inte fanns till 

detta. I förarbeten till lagen, lagen i sig och regeringens handlingsplan fastslås det att det 

otvivelaktigt är efterfrågan som är roten till problemet och att denna måste elimineras om 

prostitutionen ska få ett slut. Även regionkoordinatorerna framhåller att det finns en officiell 

hållning i Sverige som innebär att myndigheter ska arbeta mot prostitution och att företeelsen 

betraktas som ett förtryck mot kvinnor. Trots detta verkar de enda insatserna för sexköpare 

vara KAST och KST som endast finns i vissa städer, vilka finns till för att hjälpa sexköpare 

att förändra sitt beteende. Med andra ord föreligger inget förebyggande arbete mot detta och i 

regionkoordinatorernas uppdrag ingår inte att fokusera på de som köper sex. Med det sagt så 

kan det argumenteras för att arbetet mot prostitution i praktiken inte till fullo faktiskt stämmer 

överens med det ställningstagande som går att utläsa i bland annat handlingsplaner och 

lagstiftning - att det är efterfrågan som (är problemet och) måste motarbetas för att få till stånd 

en verklig förändring. En annan slutsats är att sexköpslagens utformning, som betonar 

sexköparen som förövare och straffrättsligt ansvarig, definitivt är ett steg i rätt riktning mot att 

minska efterfrågan, då den ska verka avskräckande. Dock konstaterade tidigare forskning att 

det är svårt att uttala sig om prostitutionens omfattning efter laginförandet eftersom 

sexhandeln i stor mån flyttade från gatorna till bakom stängda dörrar. En anledning skulle 

kunna vara att lagen inte har varit tillräckligt avskräckande, kanske då den endast utdömer 

böter eller fängelse i högst ett år för en person som döms för köp av sexuell tjänst. Med grund 

i det kan det resoneras för att arbetet med sexköpare är särskilt betydelsefull för att förändra 
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mönstret, eftersom lagstiftningen ensam inte verkar avskräckande nog. Om mäns köp av sex 

likställs med mäns våld mot kvinnor så kan det antas att beteendet även grundas i en 

förvrängd kvinnosyn hos dessa personer, sålunda krävs det olika typer av insatser för att nå en 

beteendeförändring, än att endast förlita sig på att lagstiftningen håller dem tillbaka.  

 

Slutligen är en reflektion om vår egen tolkning av undersökningsområdet att den kan medföra 

både brister och förtjänster. Det har konstaterats att manliga prostituerade ofta osynliggörs i 

samhällsdebatten och i forskning, vilket betyder att det har funnits och fortsätter att finnas ett 

kvinnofokus när prostitutionsfrågan behandlas. Genom att analysera vårt resultat delvis 

utifrån feministiska teorier kan vi bidra till att upprätthålla detta kvinnofokus. Teorivalet 

motiveras dock genom att regionkoordinatorernas arbete mot prostitution främst berör 

kvinnor som är utsatta och därför kunde feministiska teorier belysa strukturella faktorer som 

kan påverka deras livssituation. Teorin kan således bidra till att fokusera på kvinnan som offer 

i denna företeelse, men samtidigt lyfter den fram förövaren som en aktiv aktör. Så en fråga 

sprungen ur detta skulle kunna vara vilka det är som gynnas av att man slutar prata om 

kvinnor som offer.  

 

Vår ambition var att intervjua samtliga regionkoordinatorer, framförallt en person från varje 

region, för att säkerställa att intervjupersonerna var representativa för yrkesgruppen. Vidare 

var en motivering för denna ambition att få en så rättvis bild av arbetet som möjligt. Eftersom 

urvalet till slut reduceras till fyra deltagare, varav två stycken representerade samma region, 

har denna ambition inte varit möjlig att uppfylla. En konsekvens av det här kan vara att 

resultatet inte är representativt för övriga regioner i landet då prostitutionen kan te sig 

annorlunda i andra delar av landet. En förtjänst med studien är att vi lyfter en fråga som ofta 

inte ges tillräckligt med utrymme. En förhoppning är att detta ska väcka diskussion i 

samhällsdebatten som i förlängningen kan leda till att det blir ett självklart inslag på 

socionomutbildningen. En motivering till varför vi anser att det bör ingå i 

socionomutbildningen är framförallt att mäns våld mot kvinnor är ett obligatoriskt moment av 

programmet och eftersom prostitution innefattas i detta så bör det också inkluderas. Studien 

bidrar med en kunskap om hur arbetet mot prostitution ser ut i Sverige, något som i stort sett 

har saknats i tidigare forskning. Studiens resultat kan liknas vid den tidigare forskningen i 

vissa avseenden. Att stigma är starkt associerat med prostitution är något som bekräftas både i 

forskning och respondenternas utsagor, vilket innebär att ett stärkande perspektiv i arbetet är 

viktigt för att bygga upp självkänslan som stigmat har brutit ner hos personer i prostitution. 

En skillnad som märks mellan studiens resultat och tidigare forskning är att lagstiftningen 

internationellt sett ser olika ut vilket gör att det sociala arbetet skiljer sig åt. I Sverige behöver 

den som befinner sig i prostitution inte oroa sig för rättsliga konsekvenser och därför kan det 

sociala arbetet också utformas på ett annat sätt än i länder som kriminaliserar prostitution. 

Regionkoordinatorerna betonar vikten av ett motiverande arbete i högre grad än vad som 

framkommer i den tidigare forskningen.  

 

Det vi har reflekterat över under uppsatsarbetet är hur regionkoordinatorernas arbete skulle 

kunna utformas för att minska efterfrågan på ett bättre sätt. En tanke som sprungit ur studiens 

resultat och analys är att svårigheter kring detta kan bero på en tröghet i samhället, där 

inställningen om att samtycke kan köpas inte kommer kunna ändras bara genom lagstiftning. 

Det verkar krävas mer resurser för att hantera frågan, trots att det finns en enighet kring att 

efterfrågan är problemet. Incitament för framtida forskning skulle kunna vara att rikta fokus 

mot de som köper sex för att kunna ta del av deras perspektiv och på så sätt utforma 

behandlande och förebyggande arbete. Fortsättningsvis anser vi att det skulle det vara 

fruktbart att ägna studier åt ett eventuellt samband mellan pornografi och sexköp, då det 
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framkom i resultatet att våldsutslagen i prostitution har blivit allt vanligare i takt med att 

pornografin har blivit grövre och mer lättillgänglig. Att ägna mer forskning åt efterfrågan och 

vilka faktorer som kan inverka vid mäns val av att köpa sex skulle kunna vara ett första steg i 

rätt riktning.   
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Bilaga 1 (intervjuguide) 

Uppdraget 

1)  Berätta om ditt arbete som koordinator? 

 Vad innebär det? 

 Finns det ett aktivt arbete för att utbilda/upplysa andra verksamheter? 

 Vart kommer uppdraget ifrån? 

 Hur länge har tjänsten funnits? 

 Arbetar du heltid med det? 

2) Arbetar du utifrån någon särskild teori? 

3) Vilka svårigheter stöter du på i ditt arbete? 

4) Vilken är den största utmaningen i ditt arbete? 

5) Uppfattar du att det finns ett tydligt sätt att prata om prostitution som påverkar ditt arbete? 

 Hur uppfattar du samhällsdebatten om prostitution? 

 Överensstämmer den med din egen uppfattning?   

6) Hur tänker du som regionskoordinator om att arbeta skadereducerande mot prostitution? 

Former av prostitution 

1) Vart upptäcks prostitution generellt sett? 

2) Hur utbrett är prostitution i din region? 

3) Vilken typ av prostitution är mest förekommande? 

4) Upplever du att ditt arbete har påverkats av internets expansion? 

5) Upplever du att det är större risk att möta en prostituerad beroende på personens; 

a) kön 

b) etnicitet 

c) sexuella läggning 

d) socioekonomiska status 

6) Hanteras ett ärende annorlunda om det gäller en 18-åring jämfört med en 40-åring? 

Förebyggande arbete 

1) Bedrivs något förebyggande arbete i regionen? Om ja, hur ser detta ut? 

2) Mot vilka riktas det förebyggande arbetet? Finns det något mot sexköpare? 
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Myndigheters ansvar 

1) Vad har du för uppfattning om andra verksamheters, som exempelvis socialtjänsten, 

kunskap om prostitution? 

2) Är det inom någon särskild verksamhet i socialtjänsten som frågan om prostitution är mer 

vanligt förekommande? 

3) Vilka skyldigheter/ansvar har socialtjänsten gällande prostitution? 

  Upplever du att kommunerna uppfyller sitt ansvar? 

 Upplever du att kommunerna har tillräckligt med resurser för detta? Om inte, vilka 

behov finns? 

 Upplever du att det finns skillnader i hur kommuner tar sig an arbetet? Om ja, vad tror 

du det beror på? 

4) Hur ska en socialsekreterare agera om hen möter en person som säljer sex i sitt arbete? 

5) Hur ska en socialsekreterare hantera ärenden där personen i fråga inte vill ha hjälp? 

6) Kan du identifiera något utvecklingsområde inom Socialförvaltningen beträffande 

prostitution? 

Regionkoordinatorns kompetens 

1) Vad har du för utbildningsbakgrund? 

2) Upplevde du att det pratades något om prostitution på din utbildning? 
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Bilaga 2 (egengranskning) 

Blankett för etisk egengranskning av studentprojekt 

 

Projekttitel: ”Det är ingen som gör det här frivilligt” – En studie om regionkoordinatorers 

arbete mot prostitution. 

 

Student/studenter: Filippa Hammer Ekhem och Sally Soleimani  

 

Handledare: Veronika Wallroth 

 

  

 

 Ja Tveksamt Nej 

1 Kan frivilligheten att delta i studien ifrågasättas, d.v.s. 

innehåller studien t.ex. barn, personer med nedsatt 

kognitiv förmåga, personer med psykiska 

funktionshinder samt personer i beroendeställning i 

förhållande till den som utför studien (ex. på personer i 

beroendeställning är patienter och elever)?  

 

   

X 

2 Innebär undersökningen att informerat samtycke inte 

kommer att inhämtas (d.v.s. forskningspersonerna 

kommer inte att få full information om undersökningen 

och/eller möjlighet att avsäga sig ett deltagande)?  

 

   

X 

3 Kan undersökningen påverka forskningspersonerna 

fysiskt eller psykiskt (t.ex. väcka traumatiska minnen till 

liv?)  

 

    

X 

4 Avser du att behandla känsliga personuppgifter som 

ingår i eller är avsedda att ingå i ett register, och/eller 

behöver du registrera personuppgifter som kan 

identifiera personerna (GDPR)? 

 

Med känsliga uppgifter avses, enligt 

Personuppgiftslagen (PuL), uppgifter som berör hälsa 

och sexualliv, etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös 

eller filosofisk övertygelse samt medlemskap i 

fackförening 

   

 

 

X 

5 Avser du att behandla personuppgifter som avser 

lagöverträdelser som innefattar brott, domar i brottmål, 

straffprocessuella tvångsmedel eller administrativa 

frihetsberövanden, och som ingår i eller är avsedda att 

ingå i ett register? 

   

 

X 

6 Kan publiceringen av forskningsresultaten att innebära 

att personuppgifter om forskningspersonerna kan 

identifieras av tredje part (med tredje part menas t.ex. 

lärare, handläggare, chef eller allmänhet)? 

   

X 

 


