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Sammanfattning 
Att arbeta med prostituerade kvinnor är en kvalitativ studie om hur arbetet med prostitution 

bedrivs och upplevs av socialarbetare. Studiens resultat bygger på semistrukturerade 

intervjuer med fem kvinnliga socialarbetare varav tre från prostitutionsenheten, som är den 

enda myndigheten i Sverige som arbetar med frågor som rör prostitution, och två från Rose 

Alliance som är en frivillig organisation som arbetar för sex- och erotikarbetares rättigheter i 

Sverige. Studiens syfte är även att jämföra om det finns likheter och/eller skillnader i 

yrkesutövningen beroende på om arbetet bedrivs från en myndighet eller frivillig 

organisation. I tolkningsramen presenteras olika stressteorier, lagrum och 

organisationsbeskrivningar som sedan används för att analysera studiens resultat. I studiens 

resultat framkommer det bland annat att respondenterna upplever sitt arbete som 

betydelsefullt men att olika typer av stress och dilemman kan förekomma. De slutsatser som 

framkommit i studien är bland annat att respondenterna på prostitutionsenheten upplever 

negativ stress i större utsträckning än de på Rose Alliance. En ytterligare slutsats är att det 

krävs mer resurser för både prostitutionsenheten och Rose Alliance för att förbättra 

upplevelsen av arbetet såväl som de insatser som erbjuds. 

 

 

Nyckelord: Prostitution, insatser, upplevelser av att arbeta med prostituerade, stress, 

prostitutionsenheten, Rose Alliance 
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Abstract 
Working with women in prostitution is a qualitative study about how the work is conducted 

and experienced by social workers. Results of the study is based on semi structured interviews 

with five female social workers from whom three works at the unit of prostitution, which is 

the only authority in Sweden who works with questions concerning prostitution, and two from 

the voluntary organization Rose Alliance who works for sex workes rights in Sweden. The 

aim of this study is also to compare similarities or/and differences in the professional practice 

depending on whether the work is performed by social workers from an authority or a 

voluntary organization. In our interpretive are different theories about stress, sections of the 

law and organization descriptions presented which is used to analyze the study’s result. The 

study’s result reveals that the participants experience their work as important, although 

different kinds of stress and dilemmas are occurring. The conclusion of this study is for 

example that the participants from the unit of prostitution experience negative stress in greater 

extent than the participants from Rose Alliance. Another conclusion is that it requires more 

resources, for the unit of prostitution as well for Rose Alliance, to improve the experience and 

action that is being offered.  

 

 

Keywords: Prostitution, action, experiences of working with prostitutes, stress, 

prostitutionsenheten, Rose Alliance 
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Inledning 

Prostitution har funnits sedan urminnes tider och i folkmun anses det vara världens äldsta 

yrke. Redan 1780 f. Kr. sattes lagar upp i Babylon kring sexarbetare och deras barns 

rättigheter. Samhällets syn på prostitution och definitionen av vad prostitution är har 

förändrats över tid. Det var först på mitten av 1800-talet som forskare började intressera sig 

för prostituerade och på frågan varför kvinnor väljer att prostituera sig. Under denna tid 

ansågs prostituerade, enligt Andersson-Collins (1989), vara ”mentalt defekta” från födseln. 

Detta präglade även synen på prostituerade i Sverige fram till 1920-talet då den delvis 

förändrades. Enligt dåtidens forskning grundades kvinnornas val att prostituera sig även på 

arv och miljö – ett synsätt som, enligt Andersson-Collins (1989), präglades av ett psykiatriskt 

tankesätt. Under slutet av 1940-talet genomförde socialmedicinaren Gunnar Inghe en 

undersökning på prostituerade kvinnor som delvis förändrade synen; han fastställde att 

kvinnorna inte enbart var efterblivna, neurotiska och psykopatiska utan att de förutom att 

påverkas av biologiska och psykologiska faktorer även påverkades av sociala faktorer. Först 

på 1970-talet började sociologer och psykologer forska i ämnet prostitution, bland annat med 

utgångspunkt i att den prostituerade kvinnan borde ses som del i den politiska och 

ekonomiska samhällsstrukturen. Först nu sågs den prostituerade kvinnan som ett offer för 

samhällets nedvärderande syn och den patriarkala samhällsordningen. Enligt Holmström 

(2008) var det under 1970-talet som prostituerade i Sverige började ses som ett socialt 

problem och en världsfråga som borde uppmärksammas. I och med detta uppmärksammades 

de prostituerades situation och i början av 1980-talet utfördes ett antal utredningar och 

forskningsstudier i ämnet. 

     Prostitution är idag ett ämne som sällan diskuteras och skulle kunna klassificeras som 

“tabubelagt” i Sverige. Trots att det sägs vara världens äldsta yrke vill få personer erkänna att 

det existerar trots att de vet om det. Enligt Socialstyrelsen (2007) uppger 17% av Sveriges 

kommuner att de känner till att prostitution förekommer och ytterligare 17% uppger att de tror 

att prostitution förekommer i sin egna kommun. Det innebär att endast 98 av Sveriges 290 

kommuner har kännedom om att prostitution förekommer i sin kommun. 

     Prostituerade utsätts dagligen för stigmatisering och utanförskap och okunskapen kring 

prostituerade och deras situation i samhället anses av socialtjänsten och frivilliga 

organisationer vara ett problem som måste uppmärksammas. I tidigare forskning utgår 

diskussionen ofta från prostituerade kvinnors egna erfarenheter och upplevelser av att sälja 

sex. På grund av att fokus ofta riktas mot individer aktiva inom prostitution tenderar andra 

aktörer involverade i fenomenet att förbises, exempelvis socialarbetare som på ett eller annat 

sätt arbetar med individer inom prostitutionsproblematiken, vilket är fokus i denna uppsats. 

Att socialarbetare arbetar inom en bred och många gånger svårhanterbar profession är känt 

sedan länge (Brigid, 2013). Det låg därmed i vårt intresse att fördjupa kunskaperna om 

socialarbetarens profession inom prostitutionsproblematiken eftersom detta kunskapsområde 

är outforskat. Genom att utgå från en explorativ ansats har vi studerat socialarbetares 

upplevelser kring att arbeta med en problematik som präglas av stigmatisering och fördomar. 

     Sveriges socialtjänst och arbetsmarknadsförvaltning har i dagsläget tre myndigheter, 

belägna i landets tre största städer, vars resurser och insatser riktas till kvinnor i prostitution. 

Förutom myndigheterna och de socialtjänstanställda inom prostitutionsenheterna finns i 

Sverige även frivilliga organisationer, vars resurser och insatser delvis riktas till kvinnor och 

män i prostitution. Inom dessa organisationer arbetar såväl utbildade socionomer som 

personer utan socionomexamen med insatser riktade mot prostituerade, vilket vi betraktar en 

form av socialt arbete. Med andra ord finns det endast ett fåtal socialarbetare som är specifikt 

verksamma inom prostitutionsområdet. Några av dessa har vi intervjuat i föreliggande 

uppsats, det handlar om personer verksamma vid Prostitutionsenheten och den frivilliga 

organisationen Rose Alliance, båda belägna i Stockholm. I uppsatsen kommer samtliga 
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respondenter benämnas som socialarbetare oberoende av utbildning eller vilken befattning de 

har på arbetsplatsen, exempelvis socionom, socialsekreterare eller behandlare.  

Syfte och frågeställningar 
Utifrån en explorativ ansats är uppsatsens syfte att undersöka vad arbetet med prostituerade 

kvinnor innebär. Mer precist avser vi att granska 1) hur arbetet med prostitution bedrivs och 

2) upplevs av personer verksamma inom en myndighetsorganisation (Prostitutionsenheten) 

respektive frivillig organisation (Rose Alliance), samt att analysera 3) vilka likheter och 

skillnader som finns beträffande ovanstående (1 och 2). 

Bakgrund och kontextualisering 
Verksamheter som i det reguljära arbetet har till uppgift att ta hänsyn till lagrummen gällande 

arbetet med prostitution är prostitutionsenheten likväl som frivilliga organisationer inom 

området som Rose Alliance. Texten nedan baseras på information hämtad från 

prostitutionsenhetens hemsida (stockholm.se/prostitutionsenheten) samt Rose Alliance 

hemsida (rosealliance.se) om inget annat anges. Detta för att få en djupare förståelse av vad 

som kännetecknar organisationerna. 

Prostitutionsenheten 

Prostitutionsenheten arbetar med frågor som rör prostitution och människohandel för sexuella 

ändamål och är en specialistverksamhet inom socialtjänsten och arbetsmarknadsförvaltningen. 

Enheten bedriver sitt arbete på tre orter i Sverige: Stockholm, Göteborg och Malmö. 

Prostitutionsenhetens arbete bedrivs i enlighet med Stockholms stad politiska mål 

(Socialtjänstförvaltningen, 2006) för att minska prostitution och dess efterfrågan genom 

personal med olika erfarenheter och kunskaper inom prostitutionsområdet. Till enheten får 

alla personer över 16 år med prostitutionserfarenheter vända sig för samtalsbehandling, stöd 

och/eller medicinsk rådgivning. 

     Prostitutionsenhetens arbete delas upp i fem verksamhetsdelar. Den första är uppsökande 

arbete där socialarbetarna möter prostituerade i deras miljö. Två kvällar i veckan arbetar 

socialarbetarna ute på gatan för att försöka skapa kontakt med de prostituerade och möjliggöra 

ett första samtal med målet att skapa en tillitsfull relation. I de första mötena med de 

prostituerade är socialarbetarna fokuserade på att agera samordnare till de prostituerade som 

önskar ha ett mer konkret stöd. Stödet som erbjuds kan vara att förmedla kontakt med andra 

myndigheter, agera stöd under dessa möten eller att boka tid hos en läkare. Alla prostituerade 

erbjuds samtalsstöd där fokus ligger på klientens motivation till att sluta med prostitution. 

     Den andra verksamhetsdelen innebär att prostitutionsenheten erbjuder rådgivning och 

bearbetande samtal för personer med erfarenhet inom prostitution. Syftet med samtalen är att 

klienterna ska få bearbeta sina prostitutionserfarenheter utifrån deras specifika problem, 

livssituation och behov. Under samtalen diskuteras självkänsla, skam, känslor, 

resurser/förmågor, tidigare övergrepp och trauman. Samtalen utgår ifrån en samtalsmodell 

bestående av fyra olika delar: relation, pedagogik, kognition och praktik. Relationen mellan 

klienten och socialarbetaren är av stor vikt för att kunna påbörja ett förändringsarbete och 

vidareutveckla samtalen. Genom ett pedagogiskt förhållningssätt kan socialarbetaren förklara 

de känslomässiga processer som uppstår under samtalen och genom att stimulera kognitiva 

processer lär sig klienten att hantera dessa känslor och därmed förknippade beteenden. 

Avslutningsvis utgår modellen från de praktiska åtgärder som socialarbetaren kan erbjuda. 

Stödåtgärderna kan innefatta att socialarbetaren följer med klienten till andra myndigheter 

exempelvis till arbetsförmedlingen eller polisen. 

     Prostitutionsenheten arbetar med ytterligare tre verksamhetsområden och erbjuder 

medicinsk rådgivning till kvinnor hos barnmorska, gynekolog och läkare genom deras 

http://www.stockholm.se/prostitutionsenheten
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medicinska mottagning ”Spiralen”. Mottagningen erbjuder bland annat provtagning för HIV, 

graviditetstest och preventivmedels – och abortrådgivning. Vidare arbetar enheten med 

människor som utsatts för människohandel samt erbjuder samtalsstöd till sexköpare som vill 

förändra sin situation och sluta köpa sex. 

Rose Alliance 

Rose Alliance är en frivillig, icke vinstdrivande, organisation för sex- och erotikarbetare i 

Sverige. Organisationen arbetar för prostituerades rättigheter och strävar efter att motarbeta 

känslan av utanförskap och ensamhet som prostituerade ofta upplever. Organisationen 

startades år 2009 och består av före detta eller i dagsläget yrkesverksamma prostituerade 

kvinnor. I organisationen finns en styrelse på 7 personer som inte har något direkt 

beslutsfattande arbete utan deras främsta uppgift är att se till att alla medlemmar mår bra. Det 

främsta arbetet bedrivs av och mellan medlemmarna i organisationen, som idag uppgår till 

ungefär 150 personer. Organisationens medlemmar är främst lokaliserade i Stockholm men 

finns även i Göteborg och Malmö.  

     Rose Alliance arbetar för prostituerade i den utsträckning att de gör prostituerades röster 

hörda i sammanhang där de annars sällan hörs. Organisationen deltar i utredningar, studier, 

undersökningar och anordnar föreläsningar om skadereduktion och upplyser om 

prostituerades situation. Genom att välkomna alla, oberoende av nationalitet, juridisk situation 

eller sexuell läggning, strävar Rose Alliance efter att alla ska känna sig välkomna. I arbetet 

strävar organisationen efter att möjliggöra nödvändiga förändringar för prostituerades 

rättigheter i samhället, som till exempel att prostituerade ska ha rätt till egen lägenhet eller få 

behålla vårdnaden om sina barn. Rose Alliance arbetar även för att minska den sociala 

stigmatiseringen.  

     Rose Alliance har en bred erfarenhet i arbetet med prostituerade som fått problem med 

myndigheter och erbjuder därför professionellt stöd och juridisk rådgivning åt de som så 

önskar. Vidare arbetar organisationen med skadereducerande arbete. Syftet med det 

skadereducerande arbetet är att minska de skadliga konsekvenser som kan uppstå bland 

prostituerade gällande deras hälsa, sociala tillvaro eller ekonomiska situation. Det kan 

exempelvis handla om att dela ut kondomer för att minska sjukdomar vilket dels påverkar 

kvinnans hälsa negativt men även hennes ekonomiska situation då hon inte kan utföra sitt 

yrke i samma utsträckning. Syftet är således inte att undanröja prostitution som fenomen utan 

snarare att förbättra prostituerades situation genom sociala insatser. 

     Utgångspunkterna i Rose Alliances arbete är att de mänskliga rättigheterna ska gälla 

framför nationella lagar. Rose Alliance värnar om allas lika värde och anser att sexarbetare 

ska ha samma arbetsrättsliga skydd som andra yrkesverksamma grupper. Organisationen anser 

att sexköpslagen bör avskaffas som ett första steg mot avkriminalisering av sexindustrin. 

Ytterligare utgångspunkter i arbetet är att insatserna ska vara individanpassade och utgå från 

empowerment och ett skadereduceringsperspektiv. 

Tidigare forskning 
I detta avsnitt kommer bland annat olika insatser för att minska prostitution att presenteras. 

Den forskning som inhämtats grundas på nationella och internationella perspektiv på 

prostitution och utgår från individuella och strukturella insatsmodeller. Kunskaper om vilka 

insatser som är av effektiv karaktär för att minska prostitutionen kommer att relateras till de 

insatser som undersökta verksamheter erbjuder. Det samma gäller tidigare forskning som 

handlar om socialarbetarens yrkesutövning och betydelse för att minska prostitution, vilket 

också bedrivs i föreliggande avsnitt.  
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Insatsmodeller för att minska prostitution 
Utifrån den forskning som inhämtats råder det meningsskiljaktigheter i frågan om vilka 

insatser som ger bäst resultat för de prostituerade kvinnorna. Viss forskning tyder på att 

insatser som riktar sig mot individens egen motivation och själveffektivitet är de mest 

effektiva för att förmå individer att lämna yrket som prostituerad. Annan forskning tyder dock 

på att insatser på strukturell nivå inte går att förbise, då de som genomfört denna typ av 

forskning anser att ansvaret ligger hos samhället och de lagar som reglerar sexförsäljning 

respektive köp av sex. 

Lagen som insats för att minska prostitution 
Sverige är både nationellt- och internationellt engagerade i prostitution som problemområde. 

Det är dock ett problematiskt arbete att vidta åtgärder mot då det, bortsett från drog- och 

vapenhandel, är det tredje största yrket i världen sett till dess omsättning. Den 1 januari år 

1999 trädde bestämmelsen om sexköp i kraft, vilket idag regleras i Brottsbalken (1962:700) 

[BrB] 6 kap. 11§. Anledningen till att lagen tillkom förklarar Ekberg (2004) berodde på 

kvinnorörelsers debatt kring Sveriges patriarkala samhälle. Inom debatten konstaterades att 

kvinnor redan hade ett lägre privilegium än män i det svenska samhället. Eftersom majoriteten 

av de prostituerade i Sverige är kvinnor ansågs det som en orättvis handling att på ytterligare 

plan placera dem i en ännu mer utsatt position genom att kriminalisera försäljning av sex. 

Lagen fick därmed en grund som istället riktar kriminalisering mot sexköparna (som i högsta 

grad inbegriper män) och inte till de kvinnor och män som säljer sex. Ekberg (2004) förklarar 

att sedan lagen trädde i kraft, som inbegrep böter och fängelse vid köp av sexuella tjänster, 

minskade gatuprostitution i Sverige. Regeringens förklaring av lagen syftade till att motverka 

sexuella tjänster och de skadliga effekter som de utsatta får uppleva. 

     För att organisationer och myndigheter ska ha möjlighet att förebygga och förhindra 

gatuprostitutionen i Sverige krävs pengar. I samband med att sexköpslagen trädde i kraft gavs 

sju miljoner kronor till polisväsendet i Sveriges tre största städer, Stockholm, Göteborg och 

Malmö, för att bekämpa sexköpare och därmed minska gatuprostitutionen. Fyra år senare, år 

2003, gavs polisväsendet 30 miljoner kronor för samma ändamål. Ekberg (2004) beskriver att 

syftet med pengarna främst innebar att via så kallade insatsstyrkor få tag på förbrytarna, men 

även att skapa förebyggande åtgärder och insatser för att undvika att brott hinner begås. 

     Sedan lagen trädde i kraft har det konstaterats att gatuprostitutionen minskat. I Ekbergs 

(2004) studie påvisas att antalet sexköpare av gatuprostituerade minskat med 50 % från år 

1999 fram till år 2004. I och med detta har antalet gatuprostituerade minskat från 2 500 år 

1999 till cirka 1 500 år 2004. Det är dock svårt att fastställa om kvinnorna lämnat yrket helt 

eller om de valt att prostituera sig via internet eller andra arenor. 

Insatser utifrån ett individuellt perspektiv  

Enligt den amerikanska forskaren Andrea Cimono (2012) är det sällsynt att kvinnor enbart 

provar på att sälja sexuella tjänster en gång utan ofta sker det mer upprepande gånger. Vidare 

beskriver Cimono (2012) en insatsmodell baserad på individuella (individens syn på sina 

möjligheter) relationella (nätverk) och strukturella (samhällets syn på kvinnan) 

påverkansfaktorer med syfte att förändra kvinnans attityder, normer och själveffektivitet 

(Cimono, 2012). Modellen kan sägas utgå från ett helhetsperspektiv och delas in i tre yttre 

påverkande faktorer; demografiska variabler, personlighetsträning samt andra individuella 

skillnader. Den första faktorn hör samman med de attityder kvinnan har till yrket som 

prostituerad och hur hon värderar sina upplevelser av dessa. Den andra faktorn, 

personlighetsträning, avser att se till kvinnans syn på yrket och genom stöd och rådgivning 

motivera henne till en förändrad syn på yrket. Individuella skillnader menar Cimono (2012) är 

kvinnans själveffektivitet till att ta sig över barriärer som är utmanande och jobbiga att 

bemöta. Dessa svårigheter kan exempelvis vara relationen till sin hallick och kunder. 
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     Sammanfattningsvis förklarar Cimono (2012) att denna insatsmodell som avser förbättring 

i attityd, värderingar och själveffektivitet ger stort utrymme för kvinnan att lämna yrket som 

prostituerad. Det ligger även i socialarbetarens händer, som måste inneha ett stort 

engagemang, att vilja skapa ett helhetsperspektiv och fokusera på de psykiska hinder som 

kvinnan upplever.       

     Andra forskare som studerar insatser för kvinnor inom prostitution är de svenska forskarna 

Sven-Axel Månsson och Ulla-Carin Hedin (1999). Deras studie avser en specifik modell för 

kvinnor att lämna prostitutionen och har liksom Cimono (2012) utgångspunkt i individuella, 

relationella och strukturella faktorer. Månsson och Hedins modell tar fasta på kvinnans före-, 

under- och efterupplevelser av att ta sig ut ur yrket. Inför valet att lämna yrket som 

prostituerad menar författarna att insatser som är gradvist planerade och långvariga är det 

optimala tillvägagångssättet. Detta kan innebära att inleda med en diskussion av trauman från 

barndomen eller diskutera de faktorer som ligger till grund för valet att prostituera sig. Vidare 

beskriver de att den viktigaste grundpelaren inom insatsarbetet är kvinnans egen vilja och 

bestämdhet att vilja lämna prostitutionen. Proceduren fortsätter genom att inte göra 

utbrytningen från prostitution för dramatisk. Till detta föreslår författarna att kvinnorna bör 

begränsa tiden som yrkesutövande prostituerad och endast träffa de kunder de anser 

är ”stamkunder”. 

     Resultatet av Månsson och Hedins (1999) studie påvisar att det tar olika lång tid för 

kvinnorna att lämna yrket som prostituerad. Vissa kvinnor genomförde den gradvisa 

processen i snabbt takt, medan andra tog längre tid på sig. Studien påvisade även att beroende 

på hur länge kvinnorna varit i prostitution påverkade möjligheten att ta sig ur yrket, det vill 

säga kvinnor som befunnit sig inom yrket under en kortvarig period kunde lämna yrket 

snabbare än de som varit yrkesverksamma under en längre tid. De insatser och åtgärder som 

erbjudits kvinnorna var förvisso effektiva men medförde olika implikationer. Författarna 

beskriver fyra återkommande känslor och upplevelser hos kvinnorna som lämnat yrket som 

prostituerad. Dessa var; att förstå sin upplevelse av yrket, skamkänslor, känslan av att var en 

individ fastklämd mellan två världar samt svårigheten med att knyta nya intima relationer. 

Insatsmodeller utifrån ett strukturellt perspektiv 

Både Cimono (2012) och Månsson och Hedin (1999) hävdar att de insatser som erbjuds 

prostituerade kvinnor baseras på påverkansfaktorer av individuell, relationell och strukturell 

karaktär. Samtliga forskare menar dock att den individuella motivationen är styrande för att 

samhället ska kunna erbjuda insatser. Detta är däremot något som den engelska forskaren 

Teela Sanders (2007) avvisar. 

     Sanders (2007) baserar sin forskning på en studie vars resultat och analys inbegrep kvinnor 

som lämnat yrket som prostituerade, och redovisar en modell bestående av fyra dominerande 

vägar ut ur prostitution. Sanders förtydligar att hon, genom att lyfta fram dessa vägar, avviker 

från Månsson och Hedins (1999) fokus på kvinnans känslomässiga engagemang i att vilja ta 

sig ifrån yrket. Författaren håller till viss del med om att den individuella motivationen och 

upplevelsen av att lämna yrket är av hög relevans, men kritiserar Månsson och Hedins (1999) 

förklaring av att det är det viktigaste medlet som krävs för förändring. Istället ligger fokus 

snarare på relationen mellan individen och dennes relation till samhällets sociala struktur. 

Individers handlingsutrymme baseras till stor del på de lagar, normer och värderingar som 

rådet i samhället. I länder där både försäljning och köpet av sexuella handlingar klassificeras 

som kriminellt, råder ett annorlunda handlingsutrymme för prostituerade kvinnor än i de 

samhällen vars lagar kriminaliserar antingen köparen eller säljaren. På så vis anser Sanders 

(2007) att den samhälleliga faktorn är av stor relevans för individer inom sexarbete.   

     Den forskning som Sanders (2007) har utfört riktar sig till kvinnor som tidigare arbetat 

inom prostitution i England. Resultatet av hur kvinnorna har lämnat prostitution delar hon in i 

fyra dominerande vägar; reaktionär som innebär att kvinnan är införstådd med de 
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konsekvenser som prostitution kan ge. Ofta inbegriper det en känsla hos kvinnorna av att 

yrket hade kunnat medföra allvarliga konsekvenser. Vidare diskuteras den dominerade vägen 

gradvis planering. Gradvis planering handlar om att kvinnan så småningom kommer till 

klarhet med att hon inte alltid vill vara aktiv inom sexarbete. Den tredje dominerande vägen 

benämns som naturlig process som innebär att kvinnan nått ett vägskäl där hon inser att tiden 

som prostituerad är över. Avslutningsvis diskuteras yo-yoing som syftar till de kvinnor som 

många gånger börjat och avslutat prostitutionsyrket, och som slutligen inser att det måste 

upphöra. Alla vägar representerar kvinnans känsla av att inte längre se en framtid inom yrket 

som prostituerad. Skillnaden mellan kvinnornas indelning i respektive process är beroende på 

hur snabbt de lämnar yrket (Sanders, 2007). 

     Vidare beskriver Sanders att om kvinnans individuella motivation brister ligger det i 

Englands rättssystem att, genom bötfällning och kriminalisering, förhindra prostitution. 

Exempelvis är det vanligt förekommande att kvinnan, å ena sidan, använder sin motivation 

och tar hjälp i form av drogbehandling och rådgivning för att lämna yrket, men att hon å andra 

sidan ofta återgår till prostitutionen ifall insatserna inte fungerar (Cimono, 2012; Sanders, 

2007). Mot bakgrund av detta menar Sanders att den strukturella faktorn är av störst 

betydelse.   

     Skillnaden mellan forskarnas uppfattningar om effektiva insatser för prostituerade kvinnor 

kan delvis grunda sig i de länder som studierna är utförda i. Det är viktigt att beakta de 

svenska forskarnas diskurs då Sverige endast ser köpet av sex som en brottslig handling. Detta 

skiljer sig från USA:s uppdelade bestämmelser av de fåtal stater som bidrar med insatser i 

form av stöd och rådgivning (Cimono, 2012) till prostituerade kvinnor. Englands rättsystem 

skiljer sig emellertid från både Sverige och USA då landets juridiska lagar ser försäljning och 

köp av sex som kriminellt i alla skeden. 

Socialarbetarens yrkesutövning  
Texten under detta avsnitt baseras huvudsakligen på artikeln Social work, a profession in flux 

av Daniel Brigid (2013) om inget annat nämns.  

     Det sociala arbetets praktik inrymmer många olika yrkesbefattningar som till exempel 

kurator, handläggare eller socialsekreterare. Gemensamt för socialarbetarens yrkesövning är 

att på olika sätt understödja behov hos enskilda individer eller hos grupper av individer, vilket 

ofta sker genom att arbeta med individers sociala relationer. De sociala relationerna är också 

utgångspunkten för att förebygga uppkomsten av sociala problem. Eftersom människors 

behov delvis skiftar, från en tid till en annan, befinner sig det sociala arbetet i ständig 

förändring (Brigid, 2013). Något som däremot inte tenderar att förändras är de krav som är 

knutna till socialarbetarens yrkesutövning. 

     De behov och förväntningar som individer ställer på socialarbetare kan upplevas som 

svårhanterbara, inte minst eftersom utbildning inom socialt arbete har svårt att fullt ut 

avspegla och förbereda socionomstudenter inför en föränderlig praktisk verklighet. Enligt 

Brigid (2013) är det en krävande värld som blivande socialarbetare går tillmötes då yrket 

innefattar ställningstaganden kring beslut, prioriteringar och val av vilka stödinsatser som ska 

erbjudas eller inte, vilket är ståndpunkter som inte alltid gillas av de klienter som insatserna 

gäller. Ställningstaganden av ovanstående slag, vilka ytterst vilar på maktbefogenheter som 

ingår i myndighetsutövandet, har bland annat medfört att socialarbetare ibland vill ta avstånd 

från att titulera sig som professionell eftersom en sådan titel lätt associeras med makt och 

orättvisa (Brigid, 2013). 

     Förväntningar mot socialarbetare grundar sig dels i individers egen uppfattning av vilken 

hjälp de förväntas få när de vänder sig till en frivillig eller offentlig organisation. Brigid 

(2013) förklarar att kraven och förväntningarna även sammanhänger med samhällets normer 

och värderingar samt vilka typer av problemområden (såsom fattigdom, hemlöshet eller 
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segregation) som för tillfället är framträdande i samhället. 

     Sett utifrån svenska normer och värderingar ses prostitution som ett problemområde. De 

politiskt uppsatta målen i Sverige strävar efter att minska prostitution vilket blir myndigheter 

och organisationers, som aktivt arbetar med området, uppgift. Detta kan i sin tur påverka 

socialarbetarens yrkesutövning på grund av samhällets förväntningar att prostitutionen ska 

minska. I yrkesutövningen måste socialarbetaren å ena sidan beakta individens förväntningar, 

samtidigt som det slutgiltiga målet ska uppfylla samhällets förväntning. 

     Förutom att påverkas av samhälleliga normer är socialarbetarens yrke framförallt inriktat 

på att erbjuda stöd på individ- och gruppnivå. När behandlingar på dessa nivåer brister eller 

inte når det uppsatta målet tenderar socialarbetaren att skuldbeläggas då denne har ansvar för 

att behandlingen ska fungera. Ytterligare uppgifter som ofta ingår i socialarbetarens 

yrkesutövning förklarar Brigid (2013)  är att förebygga och uppmärksamma faktorer som 

riskerar att individen skadar sig själv eller någon anhörig. I enlighet med detta samarbetar 

socialarbetare i vissa avseenden även med andra professioner. Dessa professioner kan till 

exempel tillhöra läkarvården eller kriminalvården. Trots att klienten förflyttas till andra 

professioner kan socialarbetare fortfarande ha i uppgift att erbjuda klienten stöd och 

behandling, vilket gör socialarbetarens yrke till ett så kallat multi-professionellt yrke. 

     Om och när socialarbetare upplever arbetet som påfrestande och intensivt kan det leda till 

stress och utmattning (Brigid, 2013). Sådan arbetsrelaterad stress och utmattning kan, enligt 

Hansung (2008), bero på att det på arbetsplatsen ofta råder brist på personal och tid för att 

kunna erbjuda klienten den hjälp som de behöver. En ytterligare faktor som kan påverka 

socialarbetaren i sin yrkesutövning är i vilken utsträckning han eller hon upplever sig 

självständig på arbetsplatsen (så kallad jobbautonomi). Detta inbegriper att socialarbetaren är 

medveten om sina arbetsuppgifter, sitt schemaupplägg samt vilket handlingsutrymme han 

eller hon har på arbetsplatsen. Hansung (2008) hävdar att medvetenhet kring sin 

yrkesutövning är av stor relevans för socialarbetare som vill förbli inom yrket och inte riskera 

arbetsrelaterad stress i form av utbrändhet.   

     För att undvika arbetsrelaterad stress och/eller utbrändhet krävs någon form av socialt stöd 

på arbetsplatsen. Att ge socialarbetare tid till att reflektera och diskutera sina upplevelser på 

arbetsplatsen är, enligt Hansung (2008), ett sätt att tillhandahålla socialt stöd i syfte för att 

förebygga, minska och förhindra arbetsrelaterad stress; detta gäller inte enbart yrkesutövare 

inom socialt arbete utan även andra professioner som anses krävande och inom riskzonen för 

psykisk ohälsa. 

Socialarbetarens betydelse för prostituerade kvinnors val att lämna 

prostitutionen 
Att socialarbetarens insatser är betydelsefulla för prostituerade kvinnors val att lämna yrket är 

flera forskare överens om. De svenska forskarna Månsson och Hedin (1998;2004), 

Andersson-Collins (1989) och Larsson (1983) har i likhet med den amerikanska forskaren 

Weiner (1996) uppfattningen att socialarbetare har en betydande roll i uppbrottet från 

prostitutionen. Den amerikanska forskaren Dalla (2002) menar dock att fler faktorer än 

socialarbetaren insatser behövs för att kvinnorna ska kunna lämna yrket. 

     Att lämna livet som prostituerad är ett stort och emotionellt svårt steg att ta för de flesta 

kvinnor som varit yrkesverksamma inom denna bransch. Under uppbrottsfasen har de allra 

flesta prostituerade i Sverige någon gång sökt professionell hjälp (Månsson & Hedin, 1998). 

Under denna fas är kvinnorna i stort behov av stödjande personer, både gällande det 

emotionella stödet och i deras beslut att lämna eller stanna kvar i yrket (Månsson & Hedin, 

2004). Socialarbetaren är i detta sammanhang betydelsefull då de kan erbjuda stöd och finnas 

till hands i situationer då känslor och tankar behöver ventileras. Enligt Andersson-Collins 

(1989) behöver prostituerade någon som alltid finns där och stöttar deras val att lämna 
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prostitutionen och som samtidigt inte dömer dem ifall de ännu inte känner sig redo för ett 

sådant beslut. Förutom stödet kan socialarbetare också bidra med logi för natten, fungera som 

länk mellan olika myndigheter eller bistå med hjälp att komma bort från en hallick 

(Andersson-Collins, 1989). Genom att erbjuda detta kan en personlig relation skapas, vilket 

den amerikanska forskaren Weiner (1996) menar är av betydande vikt då en avgörande del av 

arbetet med prostituerade handlar om tillit. 

     Socialarbetare som arbetar med prostituerade strävar ofta efter att förändra de 

prostituerades sociala villkor såsom ekonomiska förutsättningar, arbetsmöjligheter och 

boende. Förbättring av sociala villkor kan i framgångsrika fall resultera i kvinnors möjlighet 

till olika handlingsalternativ. Har den ekonomiska förutsättningen ökat, ökar även möjligheten 

för henne att söka andra yrken än inom prostitution.  För att kvinnan ska kunna uppnå goda 

sociala villkor krävs förmedling mellan myndigheter och den yrkesverksamma kvinnan. 

Genom att förmedla kontakt mellan myndigheter och den yrkesverksamma kvinnan ökar 

möjligheten för henne att ta sig ur prostitutionen (Larsson, 1983). 

     Förutom stödet som socialarbetare erbjuder i uppbrottsfasen kan de även erbjuda 

samtalsstöd efter uppbrottet. Kvinnorna kommer under resten av livet att kämpa med minnen 

och erfarenheter (Andersson-Collins, 1989) som de inte kan dela med sig av till "vem som 

helst" eftersom det är lika tabubelagt att vara prostituerad som att ha varit det.  

Socialarbetaren kan därmed fungera som en värdefull länk till det gamla livet, en länk som 

den före detta prostituerade kvinnan inte behöver känna skam eller dölja sina erfarenheter 

inför. Förutom att fungera som en länk till det gamla livet kan socialarbetaren även hjälpa till 

med att bygga upp relationer till hennes anhöriga, något som enligt Månsson och Hedin 

(2004) ses som värdefullt för att kunna lämna prostitutionen för gott. Kvinnans relation till 

såväl socialarbetaren som hennes anhöriga ses som avgörande faktorer för att kunna lämna 

gatan (Månsson & Hedin, 2004). Andersson-Collins (1989) menar att socialarbetarens 

betydelse i uppbrottet från prostitutionen främst beror på deras närvaro i prostitutionsmiljön, 

deras respekt gentemot kvinnorna samt deras kunskaper i ämnet. 

     Enligt tidigare forskning framstår således socialarbetarens insatser som väsentliga för 

prostituerade kvinnors möjligheter att lämna prostitutionen, även om de inte alltid är 

tillräckliga. Enligt Dalla (2002) räddas inte kvinnor inom prostitution av "en prins" utan 

anledningen till att de lämnar yrket beror i regel på personlig motivation i kombination med 

en intensiv kontakt med socialtjänsten. Att lämna prostitutionen kräver, enligt Månsson och 

Hedin (1998), även ett samspel mellan den prostituerade, dennes närstående och 

socialarbetaren inom ramen för samhällets insatser och resurser. De kvinnor som har goda 

relationer till närstående utanför prostitutionen har lättare att lämna yrket än de som haft 

bristande relationer till närstående.  

Tolkningsram 
I följande avsnitt kommer de lagrum som styr prostitutionsenhetens och Rose Alliance arbete 

beskrivas under den del som benämns lagrum. Vidare görs en organisationsbeskrivning för att 

få förståelse för myndigheten och organisationens arbetsuppgifter och övergripande mål. 

Avslutningsvis beskrivs de teorier som används i studien vilka är interaktionistisk rollteori, 

stressteorier samt empowerment. Dessa teorier i kombination med lagrummen och 

organisationsbeskrivningarna används för att få en djupare förståelse för hur socialarbetarna 

bedriver och upplever sitt arbete, vilket är en del i studiens syfte och frågeställningar.   

Lagrum 
Nedan presenteras de lagrum som prostitutionsenheten och Rose Alliance beaktar i arbetet 

kring prostitution. Lagrummen kommer att tillämpas i studiens resultat- och analysdel, i 
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synnerhet för att visa på hur lagrummen styr de insatser som erbjuds men även för att de 

reglerar prostitutionsenheten likväl som Rose Alliance dagliga arbete.  

Socialtjänstlagen 

I socialtjänstlagens (2001:453) [SoL] portalparagraf beskrivs de övergripande målen och 

grundläggande värderingar som socialtjänsten bör eftersträva. Socialtjänsten vilar på en 

värdegrund bestående av solidaritet, jämlikhet och demokrati och det är socialtjänstens ansvar 

att sträva efter att dessa värdeord uppfylls. Lagen är en ramlag och därmed ligger ansvaret hos 

socialtjänsten att själva anpassa insatserna efter klientens behov och önskemål. 

 
Samhällets socialtjänst skall på demokratins och solidaritetens grund främja människornas 

 ekonomiska och sociala trygghet, 

 jämlikhet i levnadsvillkor, 

 aktiva deltagande i samhällslivet. 

 

Socialtjänsten ska under hänsynstagande till människans ansvar för sin och andras sociala situation inriktas på att 

frigöra och utveckla enskildas och gruppers egna resurser. 

 
(SoL, 1 kap. 1§). 

Förvaltningslagen 

Förvaltningslagen (1986:223) [FL] beslutar om hur myndigheter ska hantera olika ärenden 

gällande bland annat samverkan med andra myndigheter och service till den enskilde 

individen.  Lagen reglerar hur beslutsprocessen ska gå till väga inom myndigheten. 

Förvaltningslagens allmänna krav, enligt 7§, är att ärenden ska behandlas så enkelt, snabbt 

och billigt som möjligt. Lagen syftar även till att skydda enskilda individer i deras kontakt 

med myndigheten, vilket inkluderar god service och snabb handläggning.   

Bestämmelsen om sexköp 

Lagen om sexköp infördes i Sverige år 1999 och regleras från år 2005 i Brottsbalken 

(1962:700) [BrB] 6 kap. 11§. Lagen syftar till att kriminalisera sexköparna och 

avkriminalisera sexarbetarna. Syftet med att kriminalisera sexköparna var att motverka 

lättillgängligheten till att köpa och sälja sexuella tjänster, men även att minska och motverka 

de negativa följder som sexarbetarna kan få utstå. Straffpåföljden för de som nyttjar sexuella 

förbindelser mot betalning döms till böter eller fängelse på högst ett år.     

Bestämmelsen om koppleri 

Bestämmelsen om koppleri regleras i Brottsbalken (1962:700) 6 kap. 12§. Koppleri benämns 

som en straffbar verksamhet och innebär att om en person har uppsåt att nyttja att en annan 

person säljer sexuella tjänster döms denne för koppleri. Exempel på verksamheter där 

koppleri förekommer är hallickar eller bordeller, där bordellmammor tjänar pengar på att en 

individ har sexuella förbindelser mot betalning. 

 
Den som främjar eller på ett otillbörligt sätt ekonomiskt utnyttjar att en person har tillfälliga sexuella 

förbindelser mot ersättning, döms för koppleri till fängelse i högst fyra år. 

Om en person som med nyttjanderätt har upplåtit en lägenhet får veta att lägenheten helt eller till väsentlig del 

används för tillfälliga sexuella förbindelser mot ersättning och inte gör vad som skäligen kan begäras för att få 

upplåtelsen att upphöra, skall han eller hon, om verksamheten fortsätter eller återupptas i lägenheten, anses ha 

främjat verksamheten och dömas till ansvar enligt första stycket. 

(BrB, 6 kap. 12§). 

Interaktionistisk rollteori 
Interaktionistisk rollteori, hur sociala roller och miljöer påverkar individen, används här för 

att få fördjupad förståelse om socialarbetares upplevelser av arbetet med prostitution. 
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     Beroende på socialt sammanhang formar och förändrar individen sitt beteende. Goffman 

(1959) analyserar individens beteenden i sociala situationer med bland annat begreppet team. 

Team kan beskrivas som en grupp där individer med liknande intressen och värderingar 

samlas för att med gemensamma ansträngningar utföra ett slags framträdande 

(”performance”). De presenterar sig själva i enlighet med en förmedlad definition av den 

situation de befinner sig i när de ”gör något” (exempelvis samtalar under en middag eller utför 

en arbetsuppgift). Team kan dels vara informella, det vill säga grupper som genom sociala 

sammanhang tillfälligt förs samman. De kan också vara formella vilket innebär att de, på 

grund av yrke eller uppdragsgrupp, samarbetar med varandra. Goffman nämner att ett team 

bör ha tydliga uppfattningar om vilka normer som råder i situationen samt att 

teammedlemmarna måste uppvisa lojalitet sinsemellan (dramaturgisk lojalitet). Annars 

riskerar framträdandet att motsäga den förmedlade definitionen av situationen. En annan 

viktig aspekt inom arbetsteamet (jfr. formella grupperingar) är att, trots teammedlemmarnas 

olika uppgifter och ansvarsområden, hålla varandra informerade om gemensamma ärenden 

och klienter. Om detta slags informationsutbyte brister kan individen enligt Goffman känna 

tvivel kring sin roll i teamet och det gemensamma framträdandet. 

     De platser och miljöer som påverkar individen till att inta ett givet förhållningssätt kallas 

fasad. Fasaden är enligt Goffman (1959) platsbunden och innefattar bland annat vissa typer av 

regler och gränser för hur och på vilket sätt individer kan och bör interagera med varandra. 

Vidare beskriver Goffman begreppet kollektiv representation som den givna fasad där 

individen förväntas bete sig på ett visst sätt i samband med att denne utför vissa uppgifter. 

Den kollektiva representationen kan exempelvis vara ett socialkontor som ramar in och 

vägleder individens sätt att interagera med kollegor och klienter. Vidare beskriver Goffman 

(1959) begreppet personlig fasad som avser individens personliga egenskaper, såsom kön, 

utseende och ålder. Goffman (1959) betonar att när en individ antar en etablerad social roll 

finns oftast redan en upprättad fasad för den givna rollen. Det blir upp till individen att själv 

välja en lämplig fasad åt sig bland de olika alternativen.  

     Enligt Goffman (1959) innehar varje individ flertalet olika roller under sitt liv. Individerna 

kan i de allra flesta fall hantera de förväntningar som ställs på olika roller men när dessa är 

oförenliga med varandra uppstår en så kallad rollkonflikt. Individen vet då inte hur han eller 

hon ska kombinera eller förena de olika förväntningar, eller ibland motstridiga krav, som 

ställs på de olika rollerna. Rollkonflikt kan även uppstå då ambivalenta förväntningar ställs på 

en och samma roll om individen uppfattar dessa förväntningar som motstridiga eller oklara.  

     Ett ytterligare begrepp inom rollteorin är projicering som enligt Goffman (1959) syftar till 

när individen förväntar sig att andra ska ha samma syn och uppfattning på olika situationer 

som sig själv. Individen anser att dennes personliga erfarenheter även ska gälla för andra och 

att den verklighet som individen upplever är den rätta verkligheten även för andra.  

Stressteorier 
Rollteoretiker utgår från att människan innehar olika sociala roller i vardagslivet. När dessa 

inte kompletterar varandra eller hamnar i konflikt med varandra kan stress uppstå. Nedan 

presenteras tre typer av stressbegrepp som kan bidra till att förklara hur roller ger upphov till 

stress. 

 

Rollstressteori  

Enligt Nordenmark (2004) kan stress och andra negativa konsekvenser uppstå till följd av 

svårigheter med att hantera multipla sociala roller, exempelvis som anställd och förälder. När 

individen upplever att han eller hon inte kan hantera de krav som ställs, utifrån de multipla 

sociala roller denne innehar, kan det uppstå en så kallad rollkonflikt med stress och försämrad 

självuppfattning som påföljd. Hög belastning och lågt beslutsutrymme, vilket många gånger 
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sammanhänger med roller, är ytterligare faktorer som kan generera stress i individens vardag. 

Om individen inte är fullt tillfredsställd med de olika roller han eller hon innehar i sitt arbets- 

och vardagsliv kan detta resultera i att denne går på högvarv och ser negativt på situationen 

personen befinner sig i. En i sammanhanget bidragande förklaring till uppkomsten av 

rollkonflikter har att göra med socialisationsprocesser. Socialisationsprocesser innebär att 

individer införlivar samhällets värderingar och normer om vad människor bör eftersträva och 

hur, på vilket sätt. Denna process har förändrats radikalt med åren, men genomsyrar likväl 

människors förförståelser och förväntningar. Individen kan därför uppleva stress när 

samhällets normer och värderingar inte överensstämmer med den faktiska roll som individen 

innehar. Ett exempel på detta kan vara den förförståelse som råder kring kvinnans uppgift att 

spendera lika mycket, om inte mer, tid i hemmet än på sin arbetsplats (Nordenmark, 2004).  

     Utifrån ovanstående förklaring av rollstressteori ligger bland annat följande faktorer till 

grund för att individen upplever negativ stress: 

– hög belastning,  

– lågt beslutsfattande och  

– kunskapsbrist kring att hantera sina multipla sociala roller  

Rollexpansionsteorin 

Medan rollstressteorin behandlar negativa effekter av multipla sociala roller beskriver 

rollexpansionsteoretiker positiva konsekvenser av fenomenet. Teorin innebär individens 

positiva upplevelser av att engagera sig i olika typer av sociala roller. Enligt teorin, som enligt 

Nordenmark (2004) har sin grund i symbolisk interaktionism, betraktar människor i allmänhet 

multipla sociala roller som en möjlighet att knyta an till andra individer. Ju fler sociala roller 

som innehas desto tryggare känner sig individen, vilket påverkar den psykiska hälsan positivt. 

Enligt teorin kan känslor av misslyckanden med att leva upp till en eller några roller godtas så 

länge roller i andra positioner uppfylls och består. Så länge individen är tillfredsställd med de 

välfungerande rollerna är det inte säkert att denne upplever någon rollkonflikt i sin vardag.  

Moralisk stress 

Moralisk stress kan uppstå när individer upplever frustration och stress på grund av att 

arbetsorganisationens eller institutionens regler och normer ”tvingar” dem att agera på sätt 

som strider mot det som de själva anser vara moraliskt rätt. Moralisk stress kan även uppstå 

till följd av att reglerna eller normerna skapar hinder i arbetet som på något sätt förhindrar 

eller omöjliggör handlingar som individen anser vara moraliskt riktiga. Det uppstår därmed 

tvivel eller tveksamheter i individens uppfattning av sitt moraliska ansvar gentemot 

institutionens regler. Moralisk stress är även kopplat till hur individer uppfattar och hanterar 

etiska dilemman. Detta innebär att alla individer som upplever institutionella begräsningar 

och hinder på olika sätt påverkas beroende på deras subjektiva syn på etik och moral 

(Kävlemark, Höglund, Hansson, Westerholm & Arnetz, 2004). 

     När socialarbetare utför sina arbetsuppgifter utgår de både från institutionens regler och 

från sin egen professionalitet. Många gånger kan dock problem uppstå som gör att 

socialarbetaren hamnar i etiska dilemman. Askheim och Starrin (2007) beskriver lydnadens 

etik som vikten av att vara införstådd med institutionens krav och få dem i balans med sin 

egen lojalitet. Även i sådana fall där denna balans för det mesta präglar socialarbetarens 

arbetsdag kan det hända att denne upplever svårigheter i arbetet, exempelvis när det gäller att 

tillgodose allas behov. Svårigheten med att tillgodose allas behov kan, ur klienternas 

perspektiv, innebära att de avstår från att söka hjälp av socialtjänsten, då de är rädda för att 

känna sig avvisade och inte få sina behov tillgodosedda. Askheim och Starrin (2007) menar 

att de flesta socialarbetare kommer till ett stadium då de i sitt arbete präglas av institutionens 

regler och restriktioner. Detta kan medföra att vissa klienter inte får sina rättigheter 

tillgodosedda samtidigt som denna underlåtenhet kan krocka med socialarbetarens egna etiska 
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värderingar. Askheim och Starrin (2007) betonar vikten av att socialarbetaren är införstådd 

med sina egna värderingar och att försöka motverka allt som hindrar klienter från att inte våga 

ta kontakt med socialtjänsten. Återgärder som kan vara av betydelse för att förhindra moralisk 

stress, är enligt Kävlemark m.fl. (2004), att arbetsplatsen erbjuder handledning, rådgivning 

och utbildning. Ju mer kunskap individen har kring hantering av etiska dilemman, desto 

tidigare kan de upptäckas och hanteras på ett sätt som inte ger konsekvenser i form av 

moralisk stress.  

     Enligt Kävlemark m.fl. (2004) ses moralisk stress främst hos sjuksköteskor men den kan 

även göra sig gällande inom andra liknande yrken där yrkesgruppen, i likhet med 

sjuksköterskor, tvingas välja handlingar efter de uppsatta regler och normer som råder inom 

verksamheten. Den moraliska stressen menar Jameton (1984 i Kävlemark m.fl. 2004) uppstår 

till följd av etiska dilemman snarare än till följd av tung arbetsbelastning.  

Coping  
När individer upplever ilska, frustration, smärta eller andra besvär under en längre period 

tenderar han eller hon att få en sämre psykisk hälsa. Det är därför viktigt att bearbeta sina 

känslor för att lättare kunna hantera dessa situationer. Snyder (2001) beskriver begreppet 

coping som olika strategier som individen använder sig av i syfte för att bibehålla och 

förbättra sin psykiska hälsa. Strategierna är individuellt baserade och ser olika ut beroende på 

hur individen väljer att hantera sina känslor. Vissa väljer att effektivt arbeta med frustrationen 

för att må bättre, andra väljer att vänta tills frustrationen försvinner oavsett om det innebär att 

personen mår dåligt under tiden. Beroende på hur individen väljer att tillmötesgå sin 

frustration leder detta olika konsekvenser. De som tillämpar copingstrategier och som 

effektivt arbetar med sina känslor tenderar att fortsätta använda sig av samma strategier om 

liknande situationer uppstår igen. De är därmed väl förberedda och genom bruket av 

copingstrategier kan man säga att de bekräftar den psykiska eller fysiska smärtan, snarare än 

att inte erkänna en svårhanterlig situation och ta sig an ”problemet” (Snyder, 2001). 

Empowerment 
Begreppet empowerment tillämpas idag främst på grupper som anses vara svaga i samhället. 

Genom att använda empowerment på grupper som befinner sig i maktlösa positioner kan de 

skapa styrka som ger dem möjlighet att förändra sin position i samhället och komma ur 

maktlösheten (Askheim, 2007). Empowerment syftar till att bistå individer i utsatta positioner 

med att tillskansa sig makt och styrka för att på egen hand kunna ta sig ur en problematisk 

situation. Genom att använda sig av empowerment kan de utsatta personerna motarbeta de 

problem som ”håller dem nere” och genom detta få mer inflytande över sina liv. En 

grundläggande värdering inom empowerment är en positiv syn på människan. Enligt 

Tengqvist (2007) baseras empowerment främst på utgångspunkterna att alla människor är 

kapabla till att förändra sitt liv om rätt förutsättningar ges och att alla individer är av lika 

värde och har samma rättigheter.   

     Empowerment har kommit att handla om både teori och metod inom socialt arbete. Teorin 

syftar till att beskriva hur människor får kontroll över sina liv och hur de i grupp ska kunna 

tillgodose sina behov. Metoden visar på hur socialarbetare kan bistå med sin kunskap för att 

stärka de individer som är maktlösa. Empowerment syftar därför till att individer själva ska ta 

ansvar för sitt egna liv genom hjälp till självhjälp (Askheim & Starrin, 2007).   

 

Metod 
I avsnittet nedan presenteras och diskuteras de metodval och övervägande som gjorts under 

studien. Under rubrikerna: urval, datainsamlingsmetod, genomförande av intervju, 

analysmetod, litteratursökning, källkritik, metoddiskussion och etiska övervägande, ges 
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läsaren insyn i hur arbetet gått till väga och vilka övervägande som gjorts under processens 

gång.  

Urval 
För att få tag i lämpliga respondenter användes ett målinriktat urval, som kännetecknas av att 

forskaren vänder sig till respondenter som denne anser har god kunskap i ämnet som ska 

studeras (Bryman, 2008). Studien syftar bland annat till att jämföra hur arbetet med 

prostituerade kvinnor bedrivs och upplevs av socialarbetare inom en myndighet respektive en 

frivillig organisation. Därför sökte vi tänkbara respondenter i form av personal verksamma 

inom prostitutionsenheten – som är den myndighet i Sverige som arbetar med frågor som rör 

prostitution - liksom inom Rose Alliance, som är en frivillig organisation för sex- och 

erotikarbetare i Sverige. 

     När målinriktat urval tillämpas är det viktigt att forskaren sätter upp kriterier för vilka som 

får delta i studien och vilka som ska uteslutas (Bryman, 2008). De kriterier som använts i vår 

studie är dels att respondenterna ska ha goda kunskaper och (olika) erfarenheter om 

prostitutionsfrågan, dels vara yrkesverksamma inom området, det vill säga antingen arbeta på 

prostitutionsenheten eller inom den frivilliga organisationen Rose Alliance. Genom att välja ut 

respondenter som är verksamma socialarbetare i arbetet med prostituerade ansåg vi att 

information nödvändig för att besvara vårt syfte och frågeställningar kunde uppnås. Den 

förste respondenten som kontaktades på prostitutionsenheten respektive Rose Alliance 

hänvisade vidare till och föreslog ytterligare respondenter på myndigheten/organisationen, ett 

tillvägagångssätt som Bryman (2008) benämner som snöbollsurval – som ofta kombineras 

med det målinriktade urvalet. Genom att tillämpa snöbollsurval kom vi i kontakt med 

ytterligare två socialarbetare på prostitutionsenheten och en på Rose Alliance. Fem 

respondenter ansågs vara ett realistiskt antal att intervjua utifrån den tidsram som stod till vårt 

förfogande.  

     Eftersom respondenter inom det målinriktade urvalet inte väljs ut slumpmässigt kan 

resultatet av studien inte generaliseras till att gälla samtliga som är involverade i arbetet med 

prostitution inom myndigheter och/eller frivilliga organisationer (jfr. Bryman, 2008). Syftet 

med vår studie är inte heller att generalisera, utan snarare att få en fördjupad förståelse om vad 

det innebär att arbeta med prostituerade kvinnor. Mot bakgrund av detta anser vi att de valda 

urvalsmetoderna är relevanta för studien. 

Datainsamlingsmetod 
I studien har en kvalitativ datainsamlingsmetod i form av semistrukturerade intervjuer 

använts. Kvalitativa intervjuer används i studier som syftar till att förstå ett visst fenomen 

utifrån intervjupersonens upplevelser, vilket i vår studie motsvaras av socialarbetares 

upplevelser av att arbeta med prostituerade kvinnor. Med hjälp av intervjudata är ambitionen 

att tolka deras upplevelser för att uppnå fördjupad förståelse om deras yrkesutövning. 

Semistrukturerade intervjuer har ett tillvägagångssätt som kan liknas vid att vara ett vardagligt 

samtal (Kvale, 1997) men som i själva verket utgår från planering av teman och frågor som 

grund. 

     Genom att använda kvalitativa intervjuer i studien skapas förutsättningar för en djupare 

förståelse kring socialarbetarnas upplevelse av sitt arbete. Genom intervjuerna har vi bland 

annat kunnat bilda oss en ”direkt” uppfattning av intervjupersonens tankar och känslor om 

den miljö och omgivning som denne befinner sig i (jfr. Kvale, 1997). 

Genomförande av intervju 

I studien har, som tidigare nämnts, semistrukturerade intervjuer använts. Utmärkande för 

intervjuformen är att intervjuaren är flexibel då frågorna som utformats inte nödvändigtvis 

ställs i den ordningsföljd som var tänkt från början. Istället utformar forskaren frågor utefter 
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respondentens svar och eventuella följdfrågor kan tillkomma under intervjuns gång (Kvale, 

1997; Bryman, 2008). Inom den semistrukturerade intervjun utgår forskaren från en 

intervjuguide (se bilaga 2) som omfattar en rad olika teman (Kvale, 1997) som ska behandlas 

samt förslag på intervjufrågor. I vår studie behandlades tre olika; socialarbetarens yrkesroll, 

upplevelse av arbetet samt insatser. Intervjuguiden kan bedömas både tematiskt och 

dynamiskt. Den tematiska aspekten syftar på vilken relevans intervjufrågorna har för 

forskningsfrågan och hur de bidrar till kunskapsproduktionen. Den dynamiska aspekten av 

intervjuguiden avser hur frågorna påverkar samspelet mellan respondenten och forskaren. 

Exempelvis kan man förvänta sig mer spontana och oväntade svar från respondenten ju mer 

spontana frågor som ställs (Kvale, 1997). De frågor som ställdes under intervjuerna var av 

olika karaktär, vilket Kvale (1997) beskriver i termer av: inledande-, sonderande-, 

specificerade-, strukturerade- och tolkande frågor. Utmärkande för de inledande frågorna är 

att respondenten uppger vad denne anser vara den viktigaste dimensionen i sin upplevelse av 

det undersökta fenomenet. I vår studie uppgav respondenterna att de såg sitt arbete som 

betydelsefullt både utifrån ett klientperspektiv men även ur ett samhällsperspektiv. 

Sonderande och specificerande frågor användes för att utveckla respondentens svar, då dessa 

varianter av frågor används för att nå specifika och mer precisa svar. I studien användes även 

strukturerande frågor vilket innebär att vi återgick till intervjuguiden och dess frågor när vi 

ansåg att respondentens svar var uttömt på information. Vi använde även tolkande frågor, på 

så sätt att vi omformulerade respondenternas svar för att få bekräftelse på att informationen 

uppfattats korrekt. 

     Intervjuerna genomfördes i prostitutionsenhetens respektive Rose Alliance lokaler i 

Stockholm. Varje intervju varade i ungefär en timme och spelades in med hjälp av två mp3-

spelare efter respondenternas godkännande. Som Kvale (1997) påpekar underlättar detta 

arbetet då vi härigenom kunnat lägga större vikt vid att lyssna till respondenternas svar och 

ställa följdfrågor. Dessutom säkerställer inspelningen att all information som respondenterna 

ger kommer med.  

Litteratursökning 
I studien har en systematisk litteratursökning genomförts för att inhämta information från 

nationella- och internationella artiklar som berör socialarbetares yrkesutövning och insatser 

inom prostitution. För att finna vetenskapligt granskade artiklar har litteratursökningen 

genomförts i Örebro Universitets databaser Summon och Social services abstract. I 

litteratursökningen utifrån sökmotorn Summon har vi inkluderat studier och artiklar som 

berörde vuxna kvinnor och är skrivna på svenska eller engelska. I litteratursökningen 

exkluderades studier som utförts i u-länder för att lättare kunna se likheter och skillnader i i-

länder gällande lagar och insatser mot prostitution.  

     I Summon använde vi sökorden; leaving prostitution och prevention of prostitution. 

Utifrån våra inkludering- och exkluderingskriterier gav sökordet leaving prostitution 64 

träffar varav Cimono (2012), Månsson och Hedin (1999) och Sanders (2007) ansågs vara av 

relevans för vår studie. Sökordet prevention of prostitution resulterade i 1600 träffar där vi 

ansåg att Ekberg (2004), som beskriver hur Sveriges lagar reglerar arbetet med prostituerade, 

var viktig för studiens helhet då vi, mot bakgrund av syfte och frågeställningar, vill belysa 

arbetet i Sverige.  

     För att inhämta information om socialarbetares yrkesutövning användes sökmotorn Social 

services abstract och sökorden; social work (AND profession). I denna sökning valde vi att 

exkludera artiklar och studier som vi inte ansåg var relevanta för vår studie, samt artiklar 

skrivna på andra språk än svenska och engelska. Utifrån våra kriterier valde vi att använda oss 

av artikeln skriven av Brigid (2013) som ger en övergripande förklaring av socialarbetares 

yrkesutövning. I samband med denna sökning fann vi även artikeln skriven av Hansung 
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(2008) som belyser socialarbetares upplevelse av rollstress i sin yrkesutövning.  

     För att finna ytterligare artiklar och studier av relevans för vår studie har vi letat efter 

uppsatser och avhandlingar som berör området prostitution och genom referenslistorna fått 

inspiration till ytterligare artiklar och studier. Vidare har bibliotekets sökmotor LIBRIS 

används för att finna litteratur som berör forskningsfrågan. De studier och litteratur som vi 

valt att ta användning av var Andersson-Collins (1989), Dalla (2002), Larsson (1983), 

Månsson och Hedin (1998; 2004) och Weiner (1996). I litteratursökningen användes även 

prostitutionsenhetens och Rose Alliances hemsida för att få en fördjupad 

organisationsbeskrivning. Innehållet i valda artiklar och litteratur presenteras under tidigare 

forskning och tolkningsram. 

Analysmetod 
Efter att intervjuerna genomförts transkriberades ljudinspelningarna från tal till skrift. Enligt 

Kvale (1997) kan övergången från tal- till skriftspråk medföra vissa problem då tal inbegriper 

andra regler än vad skrift gör. När intervjun genomförs uppstår ofta improviserade och 

plötsliga svar från respondenten som ger forskaren ett intryck av respondentens uppfattning. I 

dessa situationer kan det vara svårt för forskaren att förmedla samma känsla i skrift. För att 

försöka nå de situationer där respondenten förmedlat en intressant synpunkt eller känsla är det 

viktigt för forskaren att välja ut delar från intervjun som anses vara relevanta för studien och 

genom sitt skriftspråk försöka tematisera respondentens svar (Kvale, 1997). Att tematisera 

forskningen, det vill säga att strukturera eller organisera det undersökta fenomenet i teman, 

tydliggör det centrala i forskningsprocessen och underlättar såväl för forskaren som för 

läsaren för att ta del av studien. De utvalda teman som forskningen baseras på ska tydligt 

framgå genom hela texten. De centrala teman som genomsyrar vår studie är: 1) hur arbetet 

med prostitution bedrivs, och 2) upplevs av personer verksamma inom en 

myndighetsorganisation (Prostitutionsenheten) respektive frivillig organisation (Rose 

Alliance) och utifrån 1 och 2 analysera vilka likheter och skillnader som finns. 

     Empiriska data baserade på kvalitativa forskningsintervjuer kan analyseras utifrån ett 

flertal olika analysmetoder. Forskaren väljer själv vilken metod empirin ska analysera med för 

att på bästa sätt lyfta fram väsentliga delar från den kvalitativa studien. Kvale (1997) redogör 

för fem metoder med vars hjälp forskaren kan analysera intervjudata; meningskoncentrering, 

meningskategorisering, narrativ strukturering, meningstolkning samt ad hoc. I denna studie 

har vi främst fokuserat på att koncentrera och tolka det insamlade materialet. Genom att växla 

mellan olika tekniker har vi, för att tala i termer av Kvale (1997), använt oss av 

analysmetoden ad hoc – en metod där flera analysmetoder kombineras och som enligt Kvale 

ofta används av forskare för att analysera sitt resultat. Med hjälp av ad hoc grundas analysen 

dels på sammanställningar av relevanta teman, i form av frågeställningar och under-teman 

som upptäckts under genomförandet av studien, dels på tolkningar av respondenternas 

uttalanden.  

     Kvale (1997) beskriver meningskoncentrering som en analysmetod där forskaren reducerar 

intervjupersonens uttalanden till korta och koncisa formuleringar. I vårt fall har detta inneburit 

att det väsentliga i respondenternas uttalanden har omformulerats till några få ord. Processen 

inleddes med att vi först gick igenom intervjuerna för att få ett helhetsperspektiv av resultaten 

(svaren på de frågor som ställts). Därefter sorterade vi resultaten i de centrala teman som 

studien utgår ifrån (som beskrivits i slutet av första stycket i detta avsnitt). Efter detta 

genomförts inleddes analysen, där vi tagit fasta på meningar och fraser (jfr. meningsenheter) 

som är relevanta för frågeställningarna. Detta i syfte för att skapa nya under-teman baserade 

på respondenternas synvinkel. Dessa underteman, såsom ”svårigheter” och ”förväntningar” är 

exempel på nya under-teman som inte tillhörde våra på förhand bestämda centrala teman 

(med tillhörande begrepp, som exempelvis olika former av stress). Meningskoncentreringen 
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avslutades med en sammanställning av intervjuns centrala teman och under-teman för att 

kunna utläsa eventuella överensstämmelser eller avvikelser mellan respondenterna svar. 

     Meningstolkning innebär enligt Kvale (1997) att forskaren fortlöpande tolkar 

intervjusvaren i relation till det som undersöks. När meningstolkning tillämpas är det viktigt 

att inta ett kritiskt perspektiv på respondenternas uttryck, exempelvis genom att till viss del 

distansera sig från respondenterna svar och att försöka nå fördjupad förståelse av det 

undersökta fenomenet genom att, som i vårt fall, relatera svaren till/tolka svaren med hjälp av 

lagrum, organisationsbeskrivningar eller teoretiska begrepp. Förutom respondentens verbala 

svar kan även deras ansiktsuttryck, kroppsspråk och eventuella reaktioner på frågor tolkas, 

vilket även vi har gjort.  

Källkritik 
De artiklar och avhandlingar som används i studien anser vi har hög trovärdighet då de 

genomgått en vetenskaplig granskning och blivit godkända. Artiklarna och avhandlingarna är 

relevanta för studien och berör i stor utsträckning socialarbetarens upplevelse av sin 

yrkesutövning och vilka insatser som finns inom prostitutionsområdet. Informationen om 

Rose Alliance och prostitutionsenhetens organisationsbeskrivning inhämtades från deras 

hemsidor. Hemsidor har, enligt oss, lägre trovärdighet än vetenskapligt granskade artiklar men 

var den enda möjligheten att få information om hur arbetet bedrivs på arbetsplatsen utan att 

respondenternas erfarenheter blandades in. Vi anser att prostitutionsenhetens hemsida har 

högre trovärdighet då den ständigt uppdateras och har krav på sig att ge allmänheten en 

korrekt och ”objektiv” bild av verksamheten. Rose Alliance hemsida uppdateras dock mer 

sällan och bedrivs av medlemmarna själva. Den information som står där överensstämmer inte 

till fullo med den information som respondenterna gav oss, främst gällande verksamhetens 

utgångspunkter. Mot bakgrund av detta ställde vi oss kritiska till den information som gavs på 

hemsidan och begärde uppdaterade dokument om organisationens utgångspunkter, vilket vi 

ännu inte fått.  

Metoddiskussion 
Validitet som begrepp för att bedöma kvaliteten på studier inom kvalitativ forskning har länge 

varit omdiskuterat av kvalitativt orienterade forskare. Vissa hävdar att begreppet är mer 

användbart inom kvantitativ forskning då begreppet validitet används för att bedöma om 

forskaren mätt det som denne avsett att mäta efter att ha operationaliserat ett begrepp, det vill 

säga översatt ett begrepp till något mätbart (Bryman, 2008). I kvalitativ forskning syftar 

validitet bland annat på i vilken utsträckning forskningsprocessen liksom studiens resultat är 

av god kvalité eller inte. Maxwell (1992, i Svensson, 1996) menar att validitet kan tillämpas i 

kvalitativ forskning utifrån fem validitetsbegrepp; beskrivande, tolkande, teoretisk, 

generaliserbarhet och värderande. Närmast diskuteras de fyra förstnämnda eftersom 

värderande validitet inte anses vara ett fullt lika centralt begrepp som övriga. 

     Beskrivande validitet kan delas in i primär- och sekundär beskrivande validitet. Det 

förstnämnda avser i vilken utsträckning de iakttagelser forskaren gjort är valida eller inte. 

Genom att jämföra respondentens uttalanden med dennes kroppsspråk kan forskaren bedöma i 

vilken mån dessa stämmer överens med varandra och därmed om god validitet uppnåtts. 

Sekundär validitet utgörs av bedömningar som delvis baseras på andras iakttagelser än 

forskarens egna. Exempel på detta kan vara att forskaren jämför sina egna iakttagelser med 

nära anhöriga till respondentens iakttagelser. Gällande beskrivande validitet anser vi att den i 

vår studie är vag delvis på grund av att respondenternas svar inte alltid överensstämde med 

kroppsspråket men även med anledning av hur vi tolkade respondenternas attityd mot oss 

som ”forskare”.  

     Med tolkande validitet avses i vilken utsträckning forskarens tolkningar av respondentens 
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känslor, värderingar och intentioner överensstämmer med respondentens egna upplevelser av 

dessa. För att uppnå hög grad av tolkande validitet är det viktigt att forskaren redovisar eller 

framställer respondentens personliga upplevelser på ett rättvist sätt (Maxwell, 1992, i 

Svensson, 1996). I vår studie bedömer vi den tolkande validiteten som hög. Främst på grund 

av att vi bortsett från våra personliga uppfattningar av respondenterna och istället framställt 

deras svar utefter deras egna upplevelser.  

     Teoretisk validitet är nära sammanlänkat med Maxwells (1992) definition av 

begreppsvaliditet, som avser hur väl forskarens begrepp är relevanta i relation till det fenomen 

som har studerats.  De centrala begrepp som vi använt i vår studie är bland annat stress, 

dilemman och svårigheter i yrkesutövningen vilka vi bedömer som relevanta eftersom de 

tillsammans med andra begrepp som nämns i studien avspeglar respondenternas upplevelse av 

arbetet. Därför anser vi att den teoretiska-/begreppsvaliditeten är hög. 

     Generaliserbarhetsvaliditet behandlar frågan i vilken utsträckning resultatet kan 

generaliseras till populationen i stort och även gälla andra situationer och personer. Svensson 

(1996) förklarar att syftet med generaliserbarhetsvaliditeten är att bedöma om de begrepp och 

teorier som använts kan appliceras på ett meningsfullt sätt i liknande situationer och för andra 

personer. Uppnås detta anser Svensson (1996) att studien innehåller god validitet. Tillämpat 

på vår studie anser vi att generaliserbarheten vad gäller resultaten är låg eftersom resultatet är 

specifik för vår studie då vi enbart kan utgå från våra respondenter och inte från en större 

population. Samtidigt är vi inte helt främmande för att begrepp, som moralisk stress, på ett 

meningsfullt sätt kan appliceras på andra typer av socialarbetare för att fördjupa förståelsen av 

deras upplevelser av att arbeta med stigmatiserade klienter, som exempelvis hemlösa. 

     Värderande validitet anses inte vara ett fullt lika centralt begrepp som ovanstående 

aspekter av validitet inom kvalitativ forskning. Den värderande validiteten syftar till att 

bedöma insamlad empiri (respondenters uttalanden) med det som anses vara ett acceptabelt 

beteende i den population och situation som har studerats. I vår studie har vi beaktat den 

värderande validiteten i den mån att respondenternas uttalanden tolkas utifrån hur 

prostitutionsenheten respektive Rose Alliance ser på prostitution. Den acceptabla synen på 

prostitution i respektive organisation ser olika ut och därför har vi valt att värdera detta genom 

att inte ställa dem mot varandra. Därför anser vi att den värderande validiteten är hög. 

Etiska övervägande 
Vetenskapsrådet (2002) anger fyra grundprinciper som ska beaktas i samband med 

genomförandet av en empirisk studie, som i vårt fall baseras på intervjuer: informations-, 

samtyckes-, konfidentialitets- och nyttjandekravet. Innan intervjuerna påbörjades 

informerades respondenterna om forskningsuppgiftens syfte, vilket benämns som 

informationskravet. Informationskravet innebär att respondenterna även informeras om 

studiens utformning samt vilka villkor vi, som forskare, förväntas leva upp till i förhållande 

till respondenterna. Vidare informerades respondenterna om samtyckeskravet och att de själva 

bestämmer över sin medverkan och under vilka villkor. Respondenterna uppmärksammades 

även på att de kunde avbryta intervjuerna när de själva ville utan några som helst negativa 

konsekvenser för dem. Intervjupersonerna informerades också om konfidentialitetskravet, 

vilket innebär att forskaren i möjligaste mån har för avsikt att anonymisera respondenterna 

och deras uppgifter strikt konfidentiellt. Forskaren kan dock aldrig garantera att 

någon ”utomstående” inte skulle känna igen respondenten, men ska garantera konfidentialitet. 

Respondenternas medverkan och svar ska antecknas på ett sådant sätt att ingen utomstående 

kan identifiera vem som deltagit och sagt vad. Avslutningsvis upplystes respondenterna om 

nyttjandekravet som innebär att den information som ges under intervjun enbart ska användas 

i studien och inte på annat sätt (Vetenskapsrådet, 2002). 
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Resultat och analys 
I detta avsnitt kommer respondenternas svar presenteras utifrån intervjuer och sedan 

analyseras med hjälp av tolkningsramen och tidigare forskning. Mot bakgrund av 

frågeställningen som berör eventuella skillnader och likheter mellan olika verksamheter 

kommer Rose Alliances respondenter att benämnas RA och prostitutionsenhetens 

respondenter benämnas PE. Varje respondent kommer även tilldelas en siffra, mellan ett och 

tre för att skilja uttalandena från varandra. Rose Alliance två respondenter kommer därför 

benämnas som RA1 och RA2 medan prostitutionsenhetens respondenter benämns PE1, PE2 

eller PE3. Avsnittet inleds med att redovisa resultat som anknyter till lagar och riktlinjer som 

styr arbetet med prostituerade kvinnor inom de olika verksamheterna, detta för att ge en 

övergripande bild av organisationernas utformning. Därefter följer två längre textavsnitt under 

rubrikerna insatser och upplevelser av arbetet. I detta avsnitt redovisas även likheter och 

skillnader mellan de olika verksamheterna liksom mellan respondenterna inom samma 

verksamhet.  

Lagar och riktlinjer som styr arbetet 

På prostitutionsenheten och Rose Alliance finns flertalet lagrum och riktlinjer som måste 

beaktas i arbetet. Respondenterna på prostitutionsenheten uppger att de främst måste arbeta 

utifrån Socialtjänstlagen men även utifrån Förvaltningslagen, som reglerar hur enheten ska 

hantera olika ärenden och samverka med andra myndigheter. Det råder delade uppfattningar 

bland respondenterna i vilken utsträckning Socialtjänstlagen används i arbetet. En respondent 

uppger att det inte finns något konkret att förhålla sig till eftersom lagen är en ramlag och 

därför inget lagrum som måste efterföljas. De andra respondenterna uppger däremot att deras 

arbete dagligen bedrivs utifrån Socialtjänstlagen, främst gällande anmälningsplikten de har 

när de befarar att någon ung far illa eller i de fall då de anser att någon är aktuell för ett LVM. 

Flera av respondenterna på prostitutionsenheten uppger att de i sitt arbete beaktar 

Socialtjänstlagen, gällande insatser, i syfte att anpassa dessa efter individens önskemål och 

behov. 

     Rose Alliances respondenter uppger å andra sidan att de inte behöver följa några specifika 

lagar då de är en frivillig organisation utan vinstintresse, däremot måste de ha lagarna i åtanke 

i sitt arbete. Respondenterna uppger att de främst måste ta hänsyn till bestämmelsen om 

koppleri i sitt arbete.  

 
Vi måste vara försiktiga hela tiden i vårt arbete. Jag kan inte komma på ett bra exempel men säg att vi haft ett 

möte (på stan´), alltså jag och en medlem (aktiv prostituerad), och så träffar jag en gammal kund, för det händer 

ganska ofta eftersom jag höll på med sexarbete så länge själv. Då kan jag åka dit för koppleri. Jag har alltså 

sammanfört en sexköpare med en sexarbetare. Även om det inte var min mening från början, utan bara otur 

(RA1, text inom parentes är våra förtydliganden). 

 

Organisationen Rose Alliances består av medlemmar som är eller varit aktiva inom sexarbete 

(rosealliance.se). Det innebär mer precist att alla medlemmar, liksom personalen inom Rose 

Alliance, har kännedom om sexköpare varav viss personal dessutom fortfarande har kontakt 

med sexköpare. I och med detta kan en rimlig tolkning vara att respondenterna måste beakta 

bestämmelsen om koppleri i sitt arbete i så måtto att de måste tänka sig för vart – på vilka 

platser - de träffar sina medlemmar för att undvika händelser som RA1 uppger ovan. Enligt 

bestämmelsen om koppleri (Brottsbalken, 1962:700, 6 kap. 12 §) döms den person som på ett 

ekonomiskt sätt nyttjar att en annan person har sexuell förbindelse mot ersättning till böter 

eller fängelse i högst fyra år. Mot bakgrund av vad bestämmelsen om koppleri anger förefaller 

respondentens uppfattning inte överensstämma med den faktiska lagen. För att en individ ska 

dömas för koppleri måste denne få ekonomisk ersättning för att ha sammanfört dem. Enbart 

ett möte är inte tillräckligt för en fällande dom. Det kan dock vara av relevans att 
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socialarbetarna på Rose Alliance tar hänsyn till bestämmelsen om koppleri för att undvika att 

missförstånd uppstår som kan leda till åtal, exempelvis i händelse att om någon som bevittnar 

mötet gör en anmälan om koppleri.     

    

 

Insatser 
I arbetet med prostituerade erbjuder både prostitutionsenheten och Rose Alliance insatser för 

att förbättra kvinnornas situation, minska prostitutionen och förändra samhällssynen kring 

prostitution. Nedan kommer likheter och skillnader bland de insatser som erbjuds lyftas fram 

men även frågor som rör vilka aktörer de samarbetar med och vilka som kan ta del av 

insatserna.  

Samarbete med andra aktörer 

Mot bakgrund av tidigare forskning om insatser för prostituerade kan följande konstateras: för 

att insatserna som erbjuds ska vara gynnsamma för målgruppen (prostituerade kvinnor) bör 

olika myndigheter och organisationer samarbeta med varandra. Genom samarbetet kan fler 

insatser erbjudas vilket resulterar i flertal handlingsalternativ för de hjälpsökande (Andersson-

Collins, 1989). Alla respondenter uppger att ett samarbete med andra aktörer finns och är av 

stor vikt i arbetet för att uppnå organisationens respektive enhetens uppsatta mål. Ett aktivt 

samarbete medför att de hjälpsökande kan ta del av sådana insatser som ger bäst resultat i 

förhållande till deras specifika situation och behov.  Respondenterna på Rose Alliance uppger 

att de främst, genom debatter och föreläsningar, samarbetar med andra frivilliga 

organisationer såsom Svenska brukarföreningen, Rfsu och Rfsl; de anser också att de kommit 

långt i sitt samarbete trots att organisationen Rose Alliance grundades för fyra år sen. 

Prostitutionsenhetens samarbete är dock mer utbrett. Kriminalvården, försäkringskassan, 

arbetsförmedlingen och övriga socialtjänsten är bara några av de myndigheter de samarbetar 

med. Gällande frivilliga organisationer samarbetar prostitutionsenheten bland annat med 

frälsningsarmén, katolska kyrkan och stadsmissionen. 
 

Arbetet styrs utifrån klienten som i första hand ska säga ja till att jag kan ringa till andra myndigheter eller 

organisationer beroende på vad det gäller, exempelvis boende. Ibland når man en gräns där kvinnorna 

känner ”jag orkar inte mer” och då måste man ha alternativ, och att hitta alternativ under en period kan vara 

försörjningsstöd eller sjukskrivning (PE3). 

 

En rimlig tolkning är att prostitutionsenhetens samarbete med andra aktörer bedrivs utefter 

klientens önskemål och självbestämmande i enlighet med Socialtjänstlagens portalparagraf 

(SoL 1 kap. 1§). Ett brett nät av samarbetspartners ökar möjligheten att tillgodose klientens 

behov, vilket också är ett av prostitutionsenhetens mål med insatserna. Genom att ha goda 

kontakter och samarbeten kan socialarbetarna lättare uppnå de krav som ställs på dem i deras 

multiprofessionella yrkesroll (jfr. Brigid, 2013).  

     Rose Alliances samarbetsnät är inte lika utbrett vilket kan förstås utifrån flera olika 

faktorer. Dels kan det bero på att de som organisation enbart varit aktiva i fyra år och inte haft 

möjlighet att skapa fler goda samarbetspartners. Det kan även bero på att organisationen inte 

har kravet på sig att lotsa medlemmarna vidare till andra aktörer och/eller professioner då de 

inte följer Socialtjänstlagen, eller att det råder tids- och resursbrist vilket leder till att de 

främst erbjuder insatser de själva har möjlighet att bistå med. Det kan även bero på att folk i 

allmänhet främst ser att en minskning av prostitution är att föredra framför möjligheten att 

förbättra sexarbetares arbetsrättsliga skydd och möjligheter i samhället. Den allmänna synen 

på prostitution (Holmström, 2008) kan leda till att myndighetsorganisationer företrädesvis 

väljer att samarbeta med prostitutionsenheten då sådana verksamheters målsättningar ligger i 

linje med varandra och dessutom påverkas av samhällets syn på ”problemet”.  
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Insatser som erbjuds på individnivå 

Prostitutionsenheten och Rose Alliance erbjuder olika insatser på individnivå. Rose Alliance 

arbetar främst med informella insatser, exempelvis genom en chattfunktion där medlemmarna 

får ställa sina frågor och ventilera sina känslor, men även med stöttande samtal med fokus att 

öka kvinnornas självmedvetenhet och självförtroende.  

     Prostitutionsenheten erbjuder däremot insatser utefter klientens egna önskemål. Detta kan 

ske både inom den sociala verksamheten och den medicinska mottagningen. Insatser såsom 

stödsamtal, bearbetande samtal och praktisk hjälp står till förfogande för kvinnorna. 

 
Vi har medicinska avdelningar, gyn, och sociala. Det är ju behandlande samtal, bearbetande, stödsamtal och 

praktisk hjälp. Och så får de träffa läkare, psykiatriker, gynekolog och barnmorska vid behov (PE3). 

 

Vi utgår från det klienterna själva vill ha hjälp med. Vi jobbar med behandling eller stöd utifrån vart klienten 

befinner sig och är beredd att vilja ha hjälp med (PE2). 

 

 I samband med intervjuerna på Rose Alliance och prostitutionsenheten framkom ytterligare 

en skillnad beträffande insatser. Rose Alliance delar ut kondomer till de prostituerade 

kvinnorna på gatan för att förhindra spridning av könssjukdomar. Denna insats existerade 

däremot inte på prostitutionsenheten, då kondomer ansågs uppmuntrande till sex.   

     De individuella insatserna syftar till att förändra kvinnornas beteenden och attityder vilket 

är tänkt att förbättra deras levnadssituation. Genom att erbjuda bearbetande samtal, stödjande 

samtal, samtal via chatfunktion med mera utgår respondenterna från den enskilde individens 

perspektiv, vilket kan antas fungera motiverande för att vilja förändra sin situation. Eftersom 

individens motivation är central för att får ta del av insatser liksom för att nå framgång i alla 

former av förändringsarbete talar detta för att de insatser som erbjuds på individnivå kan vara 

effektiva (jfr. Cimono, 2012; Månsson & Hedin, 1999). Något som ytterligare talar för att 

insatserna ska fungera motiverande till att vilja förändra sin situation är att arbetet som 

bedrivs på individnivå präglas av empowerment (Askheim, 2007). Genom stödjande-, 

bearbetande- och behandlande samtal stärks kvinnornas självförtroende och vilja till att 

förändra sin situation. Empowerment användes således av både organisationen och 

myndigheten trots att målsättningen med deras respektive arbete skiljer sig åt.  

Insatser som erbjuds på strukturell nivå 

Det strukturella arbetet som bedrivs på prostitutionsenheten och Rose Alliance har båda syftet 

att öka samhällets medvetenhet kring prostituerades situation. För att bistå med detta deltar 

respondenterna från både myndigheten och organisation i studier, debatter och föreläsningar 

för att uppmärksamma och förändra synen på prostitution i samhället. Skillnaden i det 

strukturella arbetet mellan respondenterna är däremot att de har olika syn på bestämmelsen 

om sexköp och vilka målsättningar som samhället bör sträva efter.  

 
Tycker man att prostitution är ett socialt problem bör det ske sociala insatser och inte kriminallagar (RA1). 

 

Lagen är stigmatiserande, pekar man på folk och säger att dem är offer så händer det någonting (RA2). 

 

Lagen bygger på att ingen frivilligt väljer att sälja sex, och är därför av stor vikt i vårt arbete (PE3). 

 

Respondenternas syn på bestämmelsen om sexköp som strukturell insats skiljer sig åt och har 

en inverkan på de insatser som erbjuds. I och med att gatuprostitutionen minskat efter att 

lagen trädde i kraft kan det ha påverkat prostitutionsenhetens arbete då det visat sig att lagens 

bestämmelser är av effektivitet (jfr. Ekberg, 2004). Rose Alliance anser att bestämmelsen är 

stigmatiserande eftersom den pekar ut prostituerade som offer och påstår att alla kvinnor 

tvingas in i prostitution, vilket motsäger organisationens ståndpunkt. Genom att arbeta på en 
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strukturell nivå vill respondenterna att synen på prostitution ska förändras. Rose Alliance 

arbete riktar sig främst till att minska stigmatiseringen och öka acceptansen för de kvinnor 

som befinner sig inom prostitution. Prostitutionsenhetens strukturella arbete syftar däremot till 

att minska efterfrågan genom att erbjuda stöd och behandling till de män som köper sex, men 

även att skapa en medvetenhet i samhället om att problemet existerar. Det strukturella arbetet 

är av stor vikt (Sanders, 2007) framförallt för de kvinnor som vill lämna prostitutionen. När 

kvinnans individuella motivation brister är det enligt Sanders (2007) rättssystemet som ska gå 

in och förhindra prostitution och de skadliga effekter som kvinnorna får utstå. En tolkning av 

lagen som strukturell insats kan vara att den är av effektivitet när det gäller att förhindra, 

förebygga och minska prostitution, men för att förändra och förbättra samhällets syn och 

kvinnors situation är den mindre verkningsfull.   

Vilka personer kan ta del av insatserna 

Prostitutionsenhetens insatser erbjuds till personer över 16 år. Är personen som söker hjälp 

under 16 år uppger respondenterna att de hänvisar dessa vidare till barn och 

ungdomspsykiatrin eller andra enheter som bedrivs av socialtjänsten. Respondenterna berättar 

att de har anmälningsplikt enligt socialtjänstlagen när de upplever att någon under 16 år far 

illa. Till Rose Alliance kan dock alla vända sig oberoende av kön, ålder, sexuell läggning eller 

juridisk situation.  

     En likhet i arbetet är organisationernas sätt att arbeta med klienter som vill vara anonyma. 

Rose Alliance ställer inga krav på personuppgifter utan kräver endast någon form av 

verifiering på att den hjälpsökande varit i kontakt med sexarbete. Respondenterna på 

prostitutionsenheten är inte heller i behov av klientens personuppgifter men vid samarbete 

med andra myndigheter kan personuppgifter komma att behövas.  

 
Vi ställer inte krav på någon, man får komma som man vill. Usch, det finns inte något som jag är så allergisk mot 

som villkorad hjälp (RA1).  

 

Det beror på vilka insatser. Alltså samtal och stöd, det behöver man inte ha några personnummer för. Men när det 

gäller länkningar med andra myndigheter så kan de fråga efter allt det där som vi inte frågar efter eller har behov 

av, såsom namn och personnummer (PE3). 

 

En rimlig tolkning till att insatser på prostitutionsenheten i arbetet med anonyma klienter 

skiljer sig från Rose Alliance är att enheten regleras av socialtjänstlagen som tydliggör att 

klienter ska hänvisas till andra professioner, såsom arbetsförmedling eller försörjningsstöd, 

om behovet inte kan tillgodoses. Respondenterna på prostitutionsenheten anses därför ha ett 

multiprofessionellt yrke (Brigid, 2013) med uppgiften att hänvisa klienter och hjälpsökande 

till andra professioner. Utifrån detta kan tolkningen göras att på grund av den anonymitet, som 

klienterna har inom prostitutionsenheten, kan problem uppstå då andra professioner kräver 

personuppgifter vilket i sin tur kan utgöra en svårighet i att tillgodose klientens behov och 

önskemål i alla avseenden.  

     Eftersom Rose Alliances främsta arbete bedrivs via nätet erbjuds samma insatser 

oberoende om personen är anonym eller inte. Rose Alliance har inget krav på sig att hänvisa 

vidare till andra professioner och kan därmed erbjuda anonym vägledning och insatser.   

Uppföljning 

För att avgöra om insatserna varit framgångsrika använder sig prostitutionsenheten och Rose 

Alliance av olika uppföljningsarbeten. Rose Alliance arbetar främst med informell 

uppföljning vilket innebär att organisationens medlemmar har kontakt med varandra och 

stämmer av hur de mår. Om någon medlem inte varit kontaktbar under en längre tid uppger 

respondenterna att de använder sig av sin facebooksida för att nå ut till samtliga medlemmar 

och på så vis se om någon hört något. Prostitutionsenheten arbetar med uppföljning genom 
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att, sex månader efter att behandlingen upphört, kontakta klienten för ett uppföljningssamtal. 

Vidare använder sig enheten av anonyma enkäter där klienterna får svara på frågor kring hur 

de upplevt insatserna. 

 
Alltså flera av våra klienter kommer tillbaka. Jag har flera klienter som har slutat i prostitutionen för länge sen 

men som dyker upp här lite då och då för att kolla av att vi finns kvar. Jag upplever ändå att det är som en trygg 

plats och bara veta att vi finns här, man måste inte gå hit eller ringa hit, men att veta att vi finns det blir en 

trygghet att veta det. Kvinnor, män, alltså folk hör ju av sig och kanske fortsätter gå på gyn för de får så bra 

bemötande och inte vill gå på sjukhuset. Och så gör vi de här undersökningarna i väntrummet också då man 

fyller i en blankett anonymt. Den har vi ju, vi har väldigt nöjda klienter utifrån de enkäterna. Det framkommer 

framförallt i enkäterna att de känner sig bra bemötta (PE2). 

 

Att uppföljningsarbetet skiljer sig åt mellan prostitutionsenheten och Rose Alliance kan 

förstås utifrån arbetsplatsernas målsättning med arbetet. Rose Alliance fokuserar främst på att 

förbättra de prostituerades hälsa och sociala villkor i samhället och inte med att få de 

prostituerade att sluta med sitt yrke. De kvinnor som valt att sluta med yrket lämnar ofta 

organisationen och därmed avslutas kontakten mellan organisationen och medlemmen. 

Prostitutionsenheten arbetar med uppföljningsarbetet på ett annat sätt där varje klient 

kontaktas efter sex månader för att diskutera hur dennes hälsa och utveckling fungerar. 

Kvinnorna som är eller har varit prostituerade får leva med utanförskap och stigmatisering 

även efter uppbrottet (jfr. Andersson-Collins, 1989). Syftet med uppföljningen är därför att 

agera stöd efter uppbrottet för att kvinnorna ska kunna reflektera över sin situation och hur de 

mår.   

     En negativ konsekvens av att Rose Alliance inte arbetar med uppföljning kan vara att de 

inte kan komma i kontakt med och stödja de kvinnor som eventuellt mår dåligt efter att de 

lämnat sexarbetet och organisationen.  

Upplevelser av arbetet 
Upplevelsen av arbetet med kvinnor som är eller har varit aktiva inom prostitution skiljer sig 

åt mellan respondenterna, vilket delvis tycks bero på hur de uppfattar arbetsplatsen och 

arbetsuppgiften. Samtliga respondenter uppger att de har olika erfarenheter, kunskaper och 

arbetsuppgifter oberoende av vilken organisation de arbetar inom. Vi tycker oss dock ha 

identifierat en skillnad mellan prostitutionsenheten och Rose Alliance upplevelse vilket kan 

sammanhänga med den formella respektive informella typen av arbete som de bedriver. 

Synen på prostitution 

Samtliga respondenter uppger att deras personliga syn på prostitution är avgörande för hur 

arbetet bedrivs på arbetsplatsen. Förutom den personliga synen på prostitution har 

arbetsplatsen en gemensam syn där varje anställd strävar efter att följa de gemensamma 

åsikter som råder i arbetslaget. På prostitutionsenheten har respondenterna, på grund av 

enhetens målsättning, ett delvist annorlunda perspektiv på prostitution jämfört med 

respondenterna på Rose Alliance. 

 
Sexarbete är ett arbete och ska ha samma arbetsrättsliga skydd som andra arbeten (RA1). 
 

Vi ser inte prostitution som ett arbete och vi pratar aldrig om prostituerade här. Utan prostitution är för oss ett sätt 

att skada sig själv på eller en överlevnadsstrategi. Så vi pratar om att man har prostitutionserfarenhet eller att 

man säljer sex mot ersättning. Så man är aldrig det man gör, det är väldigt viktigt (PE1). 

 

Jag ser inte prostitution som ett yrke, det är alldeles för farligt för det (PE2). 

 

Synen på prostitution har länge varit ett omdiskuterat och problematiserat ämne. Över tid har 

synen på prostitution kommit att förändras från att kvinnorna sågs som efterblivna och 
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mentalt defekta från födseln till att idag ses som offer för samhällets stigmatiserande syn. 

Prostitution ses numera, av de allra flesta i Sverige, som ett socialt problem där insatser krävs 

för att förändra situationen (jfr. Andersson-Collins, 1989). Respondenternas syn på 

prostitution grundas på individuella åsikter men även på det formella teamets gemensamma 

åsikter. En tolkning av att synen på prostitution ser olika ut, beroende på vilken arbetsplats 

respondenterna är verksamma i, kan bero på att teamen ställer olika krav på den anställde om 

hur arbetet ska bedrivas. Prostitutionsenhetens anställda har kravet på sig att de ska bidra till 

att minska prostitutionen (Socialtjänstförvaltningen, 2006) eftersom prostitution anses vara 

skadligt för kvinnorna. Jämför respondent PE1 ovan som förefaller att tala för teamets åsikter 

då hon beskriver att prostitution ”för oss” är ett slags skadebeteende (jfr. Goffman, 1959).  

     Rose Alliance har däremot kravet på sig att förbättra villkoren för prostituerade, vilket 

inbegriper att de som är verksamma på Rose Alliance ser prostitution som ett arbete. De olika 

krav som ställs på respondenterna leder till att synen på vad prostitution är och hur arbetet 

upplevs skiljer sig åt.   

     En i sammanhanget närliggande anledning till att respondenterna har och förmedlar olika 

syn på prostitution kan vara att de förväntar sig att andra ska ha samma uppfattning som de 

själva (jfr. Goffman, 1959). Respondenterna på prostitutionsenheten har uppfattningen av att 

prostitution är ett ofrivilligt arbete, vilket även diskuteras i samtal med klienten för att få 

henne att förstå farorna med prostitution. Respondenterna från Rose Alliance har båda varit 

aktiva inom sexarbetet som de frivilligt valt att arbeta med och då betraktade som ett 

intressant yrke. Om och när en sådan uppfattning av sexarbete delges på klienterna förmedlas 

en annorlunda syn på prostitution jämfört med vad klienterna som besöker 

prostitutionsenheten får.  

Förväntningar 

I arbetet på Rose Alliance och prostitutionsenheten föreligger förväntningar från såväl 

arbetsgivaren som klienterna. De förväntningar som respondenterna anser att de har från sin 

arbetsgivare såg olika ut för de svarande från Rose Alliance och prostitutionsenheten. 

Respondenterna på myndigheten ansåg sig ha större förväntningar från socialtjänsten än deras 

närmsta chef. Detta för att arbetsgivaren från socialtjänsten arbetar utifrån politiskt uppsatta 

mål som förväntar se en framtidsförändring i form av minskning av prostitution, medan deras 

närmsta chef på prostitutionsenheten uppmuntrar det nuvarande arbetet med klienterna. 

Respondenterna från Rose Alliance berättar att förväntningarna i deras arbete snarare grundas 

utifrån de krav de ställer på sig själva, då de anser sig ha mest erfarenhet på organisationen. 
 

Eftersom jag var den som var med i uppstarten så är det jag som är den som har mest erfarenhet. När man är en 

sån person i en organisation är man som en propp, andra tänker "varför ska jag göra det? Hon gör det ju bättre", 

vilket i och för sig även jag tycker (RA1). 

 

Förväntningarna är väl att jag ska möta klienterna och hjälpa dem så gott det går. Minska lidandet och få jobba 

för en förändring för att de ska bli mer integrerade i samhället, så, minska prostitutionen (PE1). 

 

Ja det är ju att människor som är i prostitution ska sluta med det och att dem som försöker (vara kvar i 

prostitution) ska sluta försöka (PE2, text inom parentes är vårt förtydligande). 

 

Förväntningar från arbetsgivare ser olika ut beroende på arbetsplats och arbetsuppgifter. 

Myndigheter styrs i hög grad av formella krav och från politiska mål och därför kan 

förväntningarna från arbetsgivarna se olika ut jämfört med frivilliga organisationer. 

Prostitutionsenheten ska eftersträva Stockholm stads politiskt uppsatta mål 

(Socialförvaltningen, 2006) som avser att prostitution ska minska och kvinnor som är eller 

varit aktiva inom prostitution ska integreras i samhället. De förväntningarna som finns på 

prostitutionsenhetens respondenter kan tolkas som att de har stora förväntningar på sig som 
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innebär att prostitution ska minska och att klienterna ska integreras i samhället gällande bland 

annat jobb och bostad. 

     Brigid (2013) nämner allmänna förväntningar som individer har när de söker hjälp inom 

frivilliga- och offentliga organisationer. När dessa förväntningar, gällande stöd och service, 

inte uppnås skuldbeläggs socialarbetaren. Genom att tolka respondents RA1 ovanstående citat 

redogörs att hon själv, och andra på arbetsplatsen, ser henne som mest erfaren och kunnig. 

Vetskapen om detta kan leda till att hon ställer högre förväntningar på sig själv än vad hennes 

arbetsgivare och klienter gör.  

     Trots att respondenterna tillhör olikt formade organisationer råder en likartad uppfattning 

av de förväntningar som klienten har på dem i yrkesutövningen och organisationen. 

 
Att prata med någon som inte dömer (RA2). 

 

Det beror på situation och problematik förstås men vi har en överenskommelse att arbeta med det som känns 

mest angeläget för klienten. Mina personliga åsikter om vad som egentligen kan vara angeläget får inte styra 

samtalet (PE1). 

 

Möjligheten att få stöd och råd från socialarbetare kan vara av stor betydelse för kvinnor 

aktiva inom prostitution (Andersson-Collins, 1989). Trots detta kan klienter fortfarande ställa 

höga krav och förväntningar på socialarbetaren eftersom denne intar ett yrkesutövande som 

ska förebygga och hjälpa utsatta individer (Brigid, 2013). De förväntningar som klienten har 

på socialarbetare kan grunda sig i hur samhällets normer och värderingar vad gäller 

professioner är uppbyggt och att dessa också efterföljs av yrkesutövare. Utifrån 

respondenternas svar tolkas deras uppfattning som att de anser sig ha en betydelsefull 

yrkesroll då de inte dömer kvinnorna och deras situation samt ser till individens behov. PE1 

förklarar att det, enligt överenskommelse med klienten, är bestämt att genomgå samtal utifrån 

det som klienten anser vara mest angeläget. Det skulle däremot kunna uppstå en svårighet för 

PE1 att i alla avseenden tillgodose klientens behov, då hon själv anser att problematiken 

ibland kan grunda sig i andra faktorer än det klienten anser vara angeläget. 

Svårigheter  

Gällande de svårigheter som uppstår på arbetsplatsen ansåg två av de svarande att 

prostituerade kvinnors individuella mående är den största svårigheten att bemöta. Andra 

uppger svårigheten i att erbjuda hjälp och samtala med kvinnor samtidigt som samhällets 

diskriminerande normer och värderingar kring prostitution ställer krav och påverkar de 

prostituerades psykiska mående. Å ena sidan ingår arbetsuppgiften att erbjuda stöd och samtal 

till kvinnor i prostitution. Å andra sidan måste många av de svarande också delta i debatter 

och samhälleliga diskussioner kring prostitutionsproblematiken och klienthantering, vilket 

kan problematisera yrkesutövningen och tilliten mellan socialarbetare och klient.  

 
Jag tycker det är fruktansvärt att se så starka coola unga tjejer må så dåligt för dem blir så fruktansvärt dömda för 

det finns så mycket fördomar. Tycker man att prostitution är ett socialt problem, det tycker jag är helt fine, alla 

har rätt till sin tolkning. Men då bör det (hjälp) ske med sociala insatser och inte med kriminallagar (RA1, text 

inom parentes är vårt förtydligande). 

 

Det är känslomässigt tungt att hela tiden sitta med människor som har så svåra erfarenheter och varit så utsatta i 

livet, för det påverkar mig också. Ja, på något sätt det att hela tiden dela sånt som är så traumatiserande och att 

det är människor som är så pass sköra (PE1). 

 

Att jobba såhär på individnivå, det funkar jättebra. Men att samtidigt möta människor ute i samhället och 

samhällsdebatten och debattörer, att få ihop dom två världarna…då känns det som jag ska gå sönder (PE3). 

 

Deltagarnas olika upplevelse av vilka svårigheter arbetet medför går att analyseras utifrån 
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individuella och strukturella perspektiv. Socialarbetaren har, inom det individuella 

perspektivet, till uppgift att erbjuda hjälp för att kvinnan ska ta sig över barriärer och hantera 

hennes känslor kring att lämna yrket (empowerment). I samband med detta måste 

socialarbetaren även ha en god balans och uppfattning av sina egna värderingar för att hjälpen 

ska genomföras på bästa sätt. Att balansera sina egna värderingar uppger respondent RA1 och 

PE1 är en svårighet i arbetet då de påverkas negativt av att samtala med svaga och utsatta 

kvinnor i samhället. En rimlig tolkning utifrån PE1 skulle kunna vara att hon upplever 

problem med att bortse från sina egna värderingar och hitta balans mellan klienten och sig 

själv, vilket leder till att hon mår dåligt och upplever känslomässigt tunga situationer på 

arbetsplatsen (jfr. Cimono, 2012).  

     Inom den strukturella aspekten styr samhällets sociala struktur individers normer, 

värderingar och begränsningar men reglerar även vilka insatser som ska tillämpas i samhället 

(Sanders, 2007). Detta går att applicera på PE3:s uppgift med att, förutom erbjuda stöd och 

behandling, vara ansiktet utåt i media och representera sina klienters röster. Trots att detta 

utgör en svårighet för flera av respondenterna finns det ingen möjlighet att förbise denna 

strukturella uppgift då det ingår i yrkesutövningen.  

 

Dilemman  
De flesta av respondenterna berättade att de upplever etiska och känslomässiga dilemman i 

sitt arbete. På Rose Alliance upplever en respondent att samhällets bild på hur hon borde 

agera inte överensstämmer med organisationens förväntningar likväl som de förväntningar 

hon har på sig själv. Samtidigt som samhället i allmänhet har som mål att minska 

prostitutionen, strävar respondenten efter att förbättra villkoren för de prostituerade vilket 

leder till ett dilemma då hon inte vet om hon ska förändra sin egen ståndpunkt och efterfölja 

samhällets mål eller motsäga sig detta. På prostitutionsenheten finns snarare ett dilemma 

mellan de riktlinjer som respondenterna förväntas eftersträva och deras egna värderingar. 

Respondenterna på prostitutionsenheten uppger att de stundtals utsätts för dilemman på grund 

av meningsskiljaktigheter mellan de krav institutionen ställer och de behov och krav som 

klienten har. 

     Det är viktigt att socialarbetare arbetar för klientens välmående och rättigheter men det kan 

i vissa fall vara svårt för arbetarna att tillgodose klienters behov. Individer drar sig ofta från att 

kontakta socialtjänsten då de är rädda att bli nekade hjälp. Det kan därför uppstå ett etiskt 

dilemma när institutionens riktlinjer inte alltid tillgodoser klientens behov, vilket också kan 

kollidera med socialarbetarens egen värdering. Som tidigare nämnt erbjuder 

prostitutionsenheten hjälp och stöd till klienter utan att begära deras personuppgifter. Dessa 

riktlinjer arbetar emellertid inte alla professioner utefter, vilket kan leda till att klienten måste 

uppge personliga uppgifter vid behov av andra professioner. Respondenten har därför inte 

möjlighet att kombinera de regler som professionen kräver (Askheim & Starrin, 2007) med 

sina egna värderingar kring klientens personuppgifter. PE3 upplever dilemman i dessa 

situationer då klienten är i behov av kontakt med andra professioner, exempelvis 

försörjningsstöd, och inte längre får vara anonym.  

 
Ja det beror på vad de vill ha för insatser. Om de frågar efter hjälp utanför den här enheten så är det andra som 

prostitutionsenheten länkar till som har krav på personuppgifter. Men för mig personligen så finns det inget 

värde i att ha personnummer och sånt i mitt jobb (PE3). 

 

RA1 uppger att hon upplever ett dilemma i hur hon ska hantera sin kontroversiella ståndpunkt 

och samhällets förväntning angående prostitution i Sverige. 

 
Vissa säger att prostitution har varit på väg ner i skiten länge medan andra säger att alla inte ska ses som offer. Så 

mitt dilemma har inte med arbetsplatsen att göra utan snarare att jag är kontroversiell i Sverige (RA1). 
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Genom socialisationsprocesser har samhällets normer och värderingar skapat en stark 

påverkan på individer. Detta kan i sin tur leda till att socialarbetare känner osäkerhet kring sin 

yrkesroll och hur han eller hon bör bete sig. Utifrån detta kan implikationer såsom rollstress 

uppstå för de individer som inte vet hur de ska anpassa sig till samhällets normer. En möjlig 

tolkning utifrån detta är att RA1 påverkas av samhällets syn och eftersom hon inte vill förlora 

sin nuvarande personlighet kan det leda till att hon upplever rollkonflikt kring att antingen 

behöva eftersträva samhällets normer, och därmed ses som normal, eller förbise normerna och 

fortsätta vara kontroversiell (jfr. Goffman, 1959). 

     Eftersom etiska dilemman ofta grundar sig i individens anpassning efter högre, 

institutionella, lagar och regler har de ofta en koppling till moralisk stress (Kävlemark m.fl., 

2004). Ytterligare faktorer som kan kopplas till att individer upplever stress kan grunda sig i 

individens förmåga att hantera stressiga situationer och handlingsutrymme. Hur individen 

hanterar stress i sin vardag är individuellt baserat och kan antingen upplevas som negativ eller 

positiv (jfr. Nordenmark 2004). 

Stress  

Resultatet av de genomförda intervjuerna påvisar att många respondenter på grund av 

dilemman, förväntningar och svårigheter i arbetet upplever stress på sin arbetsplats. Hur 

respondenterna upplever och hanterar stressen var dock olika. Respondenterna från Rose 

Alliance upplever stress i sin yrkesutövning eftersom arbetsdagarna fylls med varierande och 

tidskrävande uppgifter och att uppgifterna ofta överskrider en normal åtta timmars arbetsdag.  

Respondenterna från prostitutionsenheten upplever, till skillnad från Rose Alliance, stress i 

samband med klientens risk att skada sig själv. 
 

Att ha det här dygnet runt är inte unikt för människor som verkligen brinner för sitt jobb utan för mig är det 

snarare en läggning och människotyp. Hade jag inte arbetat inom sexarbete hade jag antagligen klättrat på 

oljetankar eller i skogen. Det kan vara stressigt men jag blir lycklig av det jag gör (RA1). 

 

Det finns inga gränser mellan jobb och fritid. Så det är ju inte så att man går hem och sätter på sig myskläderna 

och tar ett glas vin och tänker "ja men jag tar det där imorgon på jobbet" (RA2). 

 

Nja det kan man väl göra (känna stress) emellanåt och just när någon mår väldigt dåligt och man kan känna oro 

för om de ska skada sig själva eller det kan framförallt göra ett självmordsförsök. I sådana situationer kan jag 

känna stress (PE3, text inom parentes är vårt förtydligande).  

 

Respondenternas svar redogör för att samtliga upplever stress på sin arbetsplats och kan 

förstås genom föreställningen att stress ser olika ut för respondenterna. Respondenten från 

Rose Alliance anser sig tillhöra den kategori av människor som frivilligt aktiverar sig, vilket 

gör att hon känner sig lycklig med den stress hon upplever. Den positiva upplevelsen av stress 

innebär att individen värdesätter och uppskattar att ha flera sociala roller samt eftersträvar att 

skapa många sociala kontakter då det genererar en trygghet. En rimlig tolkning skulle vara att 

applicera den positiva stressen på respondent RA1 då hon finner arbetsuppgifterna och de 

långa arbetsdagarna som tillfredsställande. Respondenten anser sig tillhöra den kategori av 

människor som på ett varierande sätt aktiverar sig för att skapa ett större nätverk och gör varje 

dag värdefull. Respondent RA2 uttrycker att jobbet aldrig lämnas och utrymmet för att 

slappna av sällan ges. Till skillnad från respondent RA1s upplevelse av positiv stress kan detta 

uttalande tolkas som att en negativ stress upplevs vilket ofta knyts an till de tillfällen när 

individer inte får utrymme till egen tid (jfr. Nordenmark, 2004). 

     När institutioner och organisationer kräver mer än vad socialarbetare klarar av kan en 

moralisk stress uppstå. Denna stress är av annan karaktär än positiv och negativ stress då den 

grundar sig i etiska dilemman mellan institution och yrkesutövaren (jfr. Kävlemark m.fl., 
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2004). Den moraliska stressen kan antingen innebära att institutionen har för många och höga 

krav på socialarbetaren eller ett för lågt utrymme för att arbeta med klienten. Om 

socialarbetarens egen moral går emot institutionens handlingsutrymme riskerar 

socialarbetaren att känna moralisk stress och otillräcklighet. Till skillnad från respondenterna 

från Rose Alliance upplever PE3 stress i de situationer då klienten riskerar att skada sig själv. 

En rimlig tolkning skulle utifrån detta kunna vara att hon upplever en moralisk stress 

(Kävlemark m.fl.,2004) i de situationer då myndigheten inte har tillräckligt med resurser för 

att anställda ska finnas till dygnet runt för de kvinnor som vill prata med någon. I och med 

detta kan respondenten uppleva stress i samband med att hon inte kan befinna sig på 

arbetsplatsen när hon vet att en klient riskerar begå självmord eller skada sig. 

     För att institutioner och organisationer ska förebygga moralisk stress är handledning det 

bästa medlet. Med hjälp av handledning kan de yrkesverksamma socialarbetarna diskutera 

och reflektera över de svårigheter, dilemman och stressupplevelser som de anser sig uppleva 

på arbetsplatsen (Kävlemark m.fl. 2004). 

Hantering av stress  

En betydelsefull skillnad mellan prostitutionsenheten och Rose Alliance är möjlighet till 

handledning. Handledning erbjuds till respondenterna på prostitutionsenheten men inte på 

Rose Alliance. Detta grundar sig dels i brist på resurser hos Rose Alliance men också 

respondenternas uppfattning av vad handledare kan bistå med.  

 
Inom Rose Alliance gör ingen mina arbetsuppgifter eller har den erfarenhet som jag har och därför behöver jag 

inte handledas. Det innebär inte att jag inte lutar mig mot folk, men det är inte någon som handleder mig (RA1). 

 

Den (handledningen) går ut på att hjälpa mig så att jag orkar med och blir bättre på att arbeta med det jag gör för 

att hjälpa klienterna till förändring. Jag har ganska mycket handledning, 1½ h var fjortonde dag. Den är absolut 

givande (PE1, text inom parentes är vårt förtydligande). 

 

Man får ta del av väldigt mycket från prostitutionsvärlden som låter väldigt hemskt, konstigt och svårt att förstå. 

Då är det jättebra att prata med en erfaren terapeut. Annars kan man ju få en väldigt svart människosyn och tänka 

"är alla galna?" [...] Och det kan man såklart behöva prata om så man inte blir djupt deprimerad och tror att hela 

mänskligheten är skadad (skratt) för ibland tror man inte det är sant det man hör (PE2). 

 

Handledning och socialt stöd på arbetsplatser är av stor vikt då det underlättar för 

socialarbetare att förebygga stress och inte ta med arbetet hem efter arbetsdagen. Utifrån 

respondenternas svar konstateras det att handledning, såväl som att luta sig mot vänner, i vissa 

fall kan vara av samma effektiva lösning till att förebygga stress. Respondenterna PE1 och 

PE2 anser att handledning med en professionell är av stor betydelse och används frekvent. 

Handledningen underlättar för dem att självreflektera samt byta idéer med terapeuten för att 

förstå de situationer som sker på arbetsplatsen (jfr. Hansung, 2008). Anledningen till att 

respondenterna på Rose Alliance inte erbjuds och anses behöva handledning kan förstås och 

tolkas genom att de båda varit aktiva inom sexarbete och därmed har god kunskap och 

erfarenhet kring området. Utifrån RA1s uttalande skulle en förklaring vara att hon hellre lutar 

sig mot folk som har god uppfattning om henne som person och god kunskap kring ämnet 

snarare än en okänd person med professionell utbildning men med mindre kunskap om 

området.  

     Förutom handledning finns det andra strategier som respondenterna tar till för att undvika 

svårigheter och stress på sin arbetsplats och i vardagen. Respondenter från både Rose Alliance 

och prostitutionsenheten väljer att stundtals distansera sig från arbetet för att kunna reflektera 

över svårhanterbara situationer och jobbiga historier från klienterna. 

 
Jag har en sån där överlevnadsstrategi så jag åker till London en helg i månaden till min bästa vän. Då tar jag inte 

med mig laptop eller jobb, vi går på konstmuseer och äter middagar och hänger (RA2). 
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Jag varit tjänstledig ganska många gånger och provat på andra jobb för att testa lite. Jag tror det är en 5-6 gånger 

jag har varit tjänstledig för att dels känna efter, dels för att få lite distans till jobbet för att kolla av om jag gör det 

jag vill. Men jag har alltid gått tillbaka (PE3). 

 

Respondenternas hantering av stress kan förstås som olika strategier för att förbättra sitt 

psykiska mående och framförallt behålla känslan av att trivas på arbetsplatsen. Dessa 

strategier kan tolkas utifrån begreppet coping vilket innebär individens användning av olika 

överlevnadsstrategier för att upprätthålla en god hälsa. En rimlig tolkning mellan begreppet 

coping och respondenternas hantering av besvärliga situationer är att båda lämnar 

arbetsplatsen under en period för att distansera sig från arbetet och fokusera på sig själv. 

Individer som väljer att tillmötesgå sina besvär och känslor grundar goda strategier inför 

nästkommande, svåra, situationer. En konsekvens av respondenternas strategi anses vara av 

gynnsam karaktär då båda återvänder till arbetsplatsen efter RA2:s vistelse i England och 

PE3:s tjänstledighet. På så vis resulterar respondenternas överlevnadsstrategier i en god 

psykisk hälsa och trivsel på arbetsplatsen, trots att det ibland krävs lite distans (jfr. Snyder, 

2001).  

Upplevelse av arbetet 

Samtliga respondenter uppger att de, ur ett helhetsperspektiv, känner trivsel och glädje på sin 

arbetsplats. Trots att respondenterna i sitt arbete upplever svårigheter i vissa möten med 

klienterna och känslomässigt tunga situationer uppger respondenterna att deras arbete är fyllt 

med upplevelser. 

 
Jag tycker om arbeten som är rörliga, omväxlande, utmanande och oförutsägbara, och det är precis det jag gör. 

Det är svårt och utmanande, man kan aldrig slå sig till ro och man vet aldrig vad man kan ställas inför. […] Nu är 

det så olika hur man är som person men jag gillar ju det här att jag måste hålla mig vaken och ständigt inhämta 

ny kunskap och ny information och se på samhällsförändringar och så (PE2). 

 

Jag har ju ungefär världens konstigaste jobb, men jag tycker om det så jäkla mycket (RA1). 

 

Respondenternas förklaring av sitt arbete kan förstås genom att de trivs och ser 

yrkesutövningen som varierande. I arbetet med prostitution, såväl som övriga professioner 

inom socialt arbete, är det viktigt för socialarbetaren att vara engagerad och införstådd med 

klientens bakgrund och svårigheter. Det ligger i socialarbetarens, likväl som respondenternas, 

händer att stödja de prostituerade som söker hjälp oavsett vilken fas i livet som de befinner sig 

i. För att arbetet ska vara gynnsamt är det av stor vikt att socialarbetaren har en god 

uppfattning om sin arbetsplats för att klienten ska få optimal behandling och bemötande (jfr. 

Brigid, 2013).  

Socialarbetarens betydelse  

Trots att respondenterna trivs på sitt arbete och har god uppfattning om arbetsplatsen råder 

delad mening i uppfattningen om yrkesutövningen har positiv inverkan bland de prostituerade 

kvinnornas val att förändra sin situation eller inte. Arbetet anses vara av betydelse för de 

kvinnor som söker hjälp, men enligt respondenterna klarar sig en stor andel av kvinnorna på 

egen hand. Enligt respondenterna är det bara ett fåtal prostituerade som söker hjälp av 

myndigheter eller organisationer och det är därför är svårt att avgöra om deras roll är av 

betydelse eller inte. 

 
Det är väldigt svårt att säga, det underlättar för de som kommer hit och får hjälp, men sen kan man ju inte veta 

för de som inte kommer hit. De klarar sig kanske alldeles utmärkt. Det har vi ingen aning om (PE1).  

 

Jag tror att de kan förändra sin situation utan oss. Vi finns för att erfarenheter säger att det finns dem som 
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behöver hjälp, som vill ha hjälp. De som kommer hit, kommer hit frivilligt och vi har uppåt 60 besök i veckan 

(PE2).  

 

I den studie jag genomfört var det många som hade sagt att de inte behövde hjälp av att sluta. Alltså rent 

teoretiskt och praktiskt så tror jag absolut att socialsekreterare och socialtjänsten har en roll att spela, frågan är 

bara hur väl den spelar idag (RA1).  

 

Respondenternas svar tyder på att kvinnorna kan förändra sin situation eller lämna 

prostitutionen på egen hand. En tänkbar tolkning blir därför att socialarbetarens stöd och 

insatser behövs i de fall då kvinnan själv anser sig behöva hjälp. Möjligheten till förändring är 

dock genomförbar även utan professionellt stöd. Likväl som att socialarbetaren ger sitt stöd 

kan individuell motivation och stöd från anhöriga vara till hjälp för kvinnan att förändra sin 

situation. Ovanstående tolkning kan ligga i linje med resonemanget att enbart socialarbetarens 

stöd inte är tillräckligt, utan det krävs ett samspel mellan den prostituerade, dess närstående 

och samhällets insatser och resurser (jfr. Månsson & Hedin, 1998; 2004; Larsson, 1983). 

Respondenterna är dock överens om att deras yrkesroll är av stor vikt för de prostituerade som 

söker hjälp eftersom de kan bistå med sin kompetens, stöd och samordnande roll. Genom att 

finnas till hands för de kvinnor som inte har någon annan att vända sig till, kan de hjälpa 

prostituerade att förändra sin situation, hantera de svårigheter de möter eller sluta med 

prostitutionen. Därför anses deras roll vara av betydelse, främst för de prostituerade som söker 

hjälp (jfr. Månsson & Hedin, 1998; 2004). 

Förändringar i arbetet   

Trots att respondenterna ser sitt arbete som betydelsefullt för prostitutionsproblematiken i 

Sverige, om det så handlar om att minska prostitutionen, förbättra kvinnornas situation eller 

förändra samhällssynen, finns brister i arbetet. Här följer några röster: 

 
Jag hade sett till att Rose Alliance har ett eget kontor och att det fanns åtminstone en person anställd. Att vi 

åtminstone två gånger i veckan hade drop-in där de får komma förbi, ta en kaffe, hämta en kondom och snacka 

skit. Finns i nästan alla andra länder för sexarbetare som drivs av sjukvården eller socialtjänsten, det finns inte i 

Sverige. Någonstans där man bara kan gå förbi (RA2). 

 

Dels kanske något arbetskooperativ och sen någon form av växelboende, så när klienterna mår som sämst så 

skulle de behöva bo någon annanstans än hemma och få omvårdnad när det är som jobbigast i behandlingen 

(PE1).  

 

Ett kollektivt boende. Nu finns det människor som under kortare eller längre tid i sitt liv känner sig väldigt 

ensamma, och står väldigt ensamma, som skulle behöva lite trygghet och frizon från övriga samhället ett tag för 

att få en tid i lugn och ro (PE2).  

 

Jag skulle vilja ha en person här som tog hand om samhällsnivån, utåt. Som samlade ihop den kunskapen som 

finns här och förde ut den i samhället och i debatten, media, radio, tv (PE3).  

 

Som framgår ovan uppger respondenterna flera förändringar de skulle vilja genomföra i 

arbetet, men en gemensam önskan är att mer resurser skulle finnas till deras förfogande. 
 

 

Slutdiskussion 

I avsnittet nedan kommer studiens centrala teman, insatser och upplevelser av arbetet, att 

diskuteras. Under respektive tema kommer vi förutom att diskutera studiens resultat och 

analys även presentera våra egna synpunkter och slutsatser. I underavsnittet upplevelser av 

arbetet jämförs prostitutionsenheten och Rose Alliance upplevelser ur ett helhetsperspektiv 

och inte utifrån respondenternas individuella upplevelser. Avslutningsvis ges förslag till 

vidare forskning. 
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Insatser 

Studiens syfte och första frågeställning har varit att undersöka vad arbetet med prostituerade 

kvinnor innebär genom att granska hur arbetet bedrivs på prostitutionsenheten och Rose 

Alliance. Av resultatet framkommer det likheter men framförallt skillnader i hur arbetet 

bedrivs vilket förtydligas utifrån nedanstående modell. 

 

Prostitutionsenheten 

Bestämmelsen om sexköp och koppleri  Stockholm stads politiskt uppsatta mål  Ska 

följas av myndigheter  Styr prostitutionsenhetens insatser  Vill minska prostitution  De 

insatser som erbjuds grundas i att minska prostitution 

 

Rose Alliance 

Bestämmelsen om sexköp och koppleri  Lagen är stigmatiserande  Styr Rose Alliance 

insatser  Vill förbättra situationen för kvinnor i prostitution  De insatser som erbjuds 

grundar sig i att skapa samma rättigheter för prostituerade som andra yrkesverksamma  

 

De likheter som framkommer av resultatet är bland annat att både prostitutionsenheten och 

Rose Alliance erbjuder stöd till kvinnor oberoende på om de vill sluta eller var kvar i 

prostitution. Båda organisationerna strävar även efter att, via media och debatter, öka 

medvetenheten om prostitution i samhället. Månsson och Hedin (1999) samt Cimono (2012) 

ger förklaringen att insatsmodeller som riktas till individuella, relationella och strukturella 

faktorer är av effektiv karaktär för att nå en förändring för kvinnor i prostitution. Denna 

insatsmodell efterföljs av såväl prostitutionsenheten som Rose Alliance då båda arbetar med 

individuella och strukturella insatser. 

     De skillnader som framkommit mellan myndigheten och organisationens insatser är att 

Rose Alliance insatser främst bedrivs genom chat och mailkontakt dit prostituerade kvinnor 

kan vända sig med sina frågor. Prostitutionsenheten insatser förutsätter ett möte mellan 

socialarbetaren och klienten då de främst erbjuder insatser i form av stödsamtal och 

bearbetande samtal. En ytterligare skillnad i insatsarbetet är vilka prostitutionsenheten 

respektive Rose Alliance samarbetar med. Prostitutionsenheten har goda förutsättningar för att 

samarbeta med andra aktörer då de arbetar inom socialtjänsten vilket möjliggör för dem att, 

vid behov, samarbeta med andra myndigheter, såsom bistånd och försörjningsstöd (jfr. Brigid, 

2013). Rose Alliance har å andra sidan inte lika goda förutsättningar till samarbete eftersom 

organisationen grundades för fyra år sedan och ännu inte hunnit etablera en kontakt som 

möjliggör för dem att hänvisa klienter till andra organisationer som kan bistå med stöd och 

behandling. Istället sker samarbetet med andra organisationer främst genom föreläsningar och 

debatter där de arbetar för att låta personer från andra frivilliga organisationer, med liknande 

ståndpunkter kring prostitution, få sina röster hörda.   

     Under studiens genomförande har vi fört en diskussion kring det obefintliga samarbetet 

mellan prostitutionsenheten och Rose Alliance. Med tanke på de insatser som 

prostitutionsenheten och Rose Alliances erbjuder, samt vilken syn de har på hur arbetet med 

prostitution bör bedrivas i Sverige, skulle ett samarbete vara av gynnande karaktär för att på 

bästa sätt bredda insatserna för kvinnor i prostitution. Prostitutionsenhetens insatser gör att de 

kvinnor som vill komma i kontakt med socialarbetare och få stöd och behandling får 

möjlighet till detta, medan de kvinnor som föredrar en distanserad kontakt med socialarbetare 

kan få vägledning och motivation via det insatser som Rose Alliance erbjuder. 

     Den slutsats vi har kommit fram till, och som besvarar frågeställning 1 och 3, är att 

prostitutionsenhetens insatser i hög grad utgår från ett klientperspektiv och genom detta 

skapar möjligheter till förändring för att på så vis kunna eftersträva de politiskt uppsatta 

målen som innebär att minska prostitution. Rose Alliances insatser kan i större utsträckning 
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diskuteras utifrån ett strukturellt perspektiv eftersom de, genom föreläsningar och debatter, 

kämpar för sin åsikt kring prostitution och att de som är prostituerade ska ha samma 

arbetsrättsliga skydd som andra yrken.  

Upplevelser av arbetet 
Studiens syfte och andra frågeställning har varit att undersöka hur arbetet med prostituerade 

kvinnor upplevs av personer verksamma inom prostitutionsenheten och Rose Alliance. Av 

resultatet framkommer att samtliga respondenter upplever arbetet som betydelsefullt, 

varierande och lärorikt. Övriga upplevelser av arbetet skiljer sig åt mellan respondenterna på 

prostitutionsenheten och Rose Alliance vilket beror på deras olika syn på prostitution. Rose 

Alliance grundas på en positiv syn av prostitution och anser det vara ett yrke eftersom de 

själva, under en längre period i livet, varit aktiva. Eftersom de själva varit aktiva inom 

prostitution har de, till skillnad från respondenterna på prostitutionsenheten, erfarenheter av 

vad yrket innebär och förstår att vissa själva väljer att arbeta inom prostitutionen. Till skillnad 

från Rose Alliance upplever respondenterna på prostitutionsenheten att prostitution är ett 

skadebeteende och inte ett arbete.  

     En ytterligare skillnad i upplevelserna av arbetet med prostituerade är att respondenterna 

på prostitutionsenheten upplever stress som arbetet medför mer betungande än respondenterna 

på Rose Alliance. Detta kan bero på att prostitutionsenhetens anställda har högre krav på sig, 

dels från arbetsgivaren dels från Stockholms stads politiska mål, att en minskning av 

prostitution ska ske. Rose Alliance respondenter upplever snarare stressen som positiv och en 

del av yrkesutövningen vilket kan förstås av att de arbetar frivilligt.  

     Samtliga respondenter i studien uppger att det finns flera förändringar de skulle vilja 

genomföra i arbetet för att minska stressen och förbättra upplevelsen av arbetet. 

Respondenterna på prostitutionsenheten uppger att de skulle vilja vara fler anställda som kan 

ta hand om arbetet på samhällsnivån och få mer resurser för att starta ett kollektivt boende. 

Rose Alliance önskar helst att möjligheten till drop-in besök skulle finnas. Dessa möjligheter 

finns inte att tillgå för varken prostitutionsenheten eller Rose Alliance i dagsläget vilket vi tror 

kan bero på resursbrist. För att kunna utveckla arbetet på både prostitutionsenheten och Rose 

Alliance krävs mer pengar då resursbristen leder till begränsade insatser. En högre budget 

skulle kunna bidra till att fler anställs på respektive organisation vilket skulle leda till lägre 

arbetsbelastning och mindre stress. Fler anställda skulle dessutom leda till att fler personer 

kan lyfta frågan genom samhällsdebatter som skulle leda till en ökad medvetenhet om 

prostitution och dess problematik. I och med att frågan lyfts underlättar det för 

organisationerna att arbetet kan fortsätta att bedrivas. En orsak till att resurser inte finns till 

organisationernas förfogande kan bero på att endast 98 av Sveriges 290 kommuner är 

medvetna om och vill acceptera att prostitution existerar (jfr. Holmström, 2008). På grund av 

detta tror vi att prostitution anses vara ett ”för litet” problemområde för att staten ska ge mer 

pengar och resurser, vilket kanske istället ges till andra (mer omtalade) utsatta grupper och 

områden.  

     Den slutsats vi drar, och som besvarar frågeställning 2 och 3, är att socialarbetarnas arbete 

är en betydelsefull och varierande yrkesutövning men som i stor utsträckning leder till 

krävande situationer. Mot bakgrund av respondenternas uttalanden fick vi uppfattningen av att 

arbetet främst medförde påfrestningar mellan klient- och samhällskontakten. Samtidigt som 

de ska erbjuda professionell hjälp till kvinnorna ska de även förmedla de prostituerade 

kvinnornas situation till samhällsdebatter. Att ha detta i uppgift, och även att behålla god 

kontakt och tillförlitlighet till klienterna, medför stress och belastning för socialarbetaren.  För 

att förbättra upplevelsen av arbetet och motverka stress anser vi att både prostitutionsenheten 

och Rose Alliance är i behov av mer resurser.   
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Förslag till vidare forskning 
Utifrån vår insamlade empiri har vi dragit slutsatserna att socialarbetarnas upplevelse av 

arbetet med prostituerade kvinnor är viktig men stressgenererande samt att insatserna ser olika 

ut beroende på organisation och resursutrymme. Mot bakgrund av våra sammanställda resultat 

och slutsatser ger vi följande förslag till vidare forskning:  

 

 Att vidare forskning i större utsträckning borde bedrivas utifrån ett 

socialarbetarperspektiv. I litteratursökningen uppmärksammades att forskning oftare 

utgår från ett klientperspektiv snarare än socialarbetarperspektiv. Vi anser att det är 

viktigt att vidare forskning även bedrivs utifrån socialarbetare eftersom de har en 

helhetssyn på utsatta gruppers situation och utifrån deras perspektiv kan en bredare 

förståelse av att arbeta med utsatta grupper skapas.  

 

 Att forskning kring manliga socialarbetares upplevelse med utsatta grupper bedrivs. 

Eftersom vår empiri är insamlad från fem kvinnliga socialarbetare skulle resultatet 

kunna se annorlunda ut om samtliga respondenter var män.  
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      Bilaga 1 

Informationsmail      

 

Hej 

 

Vi är två studenter från Örebro Universitet som läser vår sjätte termin på 

socionomprogrammet. Vi ska snart påbörja vår C-uppsats med syftet att belysa och fördjupa 

kunskapen kring socialarbetare som arbetar med individer aktiva i prostitution. Uppsatsens 

syfte är att presentera socialarbetarens upplevelse av arbetet samt vilka insatser som erbjuds 

på myndigheten/organisationen, då detta är ett perspektiv som sällan uppmärksammas i 

samband med prostitutionsproblematiken. 

 

I uppsatsen är vår ambition att presentera liknelser och skillnader av upplevelser och insatser 

beroende på om socialarbetaren är placerad på en myndighet eller organisation. För att 

konkretisera detta kommer följande frågeställningar vara grundande i vår studie: 

 

- Hur upplever socialarbetare arbetet med prostitution? 

- Vilka insatser erbjuds? 

- Vilka likheter och skillnader finns i ovanstående om man arbetar inom frivillig 

organisation eller myndighet? 

 

Allt material från intervjuerna kommer endast användas för studiens syfte och vi kommer inte 

presentera dina personliga uppgifter i studien. 

 

Vi är i stort behov av intervjupersoner och vore väldigt tacksamma om någon av Er på 

organisationen har möjlighet för intervju. Vi beräknar varje intervju till 1 timme. För vidare 

frågor nås vi antingen på mail eller telefon; 

 

Frida Berzelius 

076-853 14 10 

fridaberzelius@hotmail.com 

 

Sara Gustafsson 

070-790 87 90 

saragustafsson__@hotmail.com 
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Bilaga 2 

Intervjuguide       

 
Bakgrundsinformation  

 

- Vad heter du? 

- Hur gammal är du? 

- Vad har du för befattning/tjänst? 

- När började du arbeta här? 

- Var det av någon särskild anledning som du sökte detta arbete? 

- Hur många år har du arbetat med kvinnor i prostitution? 

- Ha du erfarenheter från tidigare yrken som är användbara i ditt nuvarande arbete, i så 

fall vilket/vilka? Hur drar du nytta av dessa i ditt nuvarande arbete? 

- Kan du ge en kortfattad beskrivning av myndigheten/organisationen? 

- Utgår du utifrån någon specifik teori eller förhållningssätt i ditt arbete? Vilken? Varför 

just den/de? 

- Känner du till om andra kollegor på myndigheten/organisationen utgår från specifika 

teorier? 

- Finns det lagrum och riktlinjer som du måste beakta i ditt arbete? Vilka och hur då? 

 

Upplevelse av arbetet 

 

- Hur upplever du ditt arbete i det stora hela? 

- Beskriv en vanlig dag på ditt arbete 

- Vilka förväntningar känner du att de hjälpsökande har på dig? 

- Finns det något som du tycker är särskilt svårt i arbetet? 

- Kan man inte lätt hamna i känslomässiga dilemman i sådana situationer?  

- Hur hanterar du dessa svårigheter/dilemman? 

- Erbjuds du handledning på din arbetsplats? Om ja/nej, hur upplever du det? Vad går i 

så fall handledningen ut på? 

- Upplever du stress i ditt arbete? 

- Tar du med arbetet hem? 

- Känner du dig säker på dina arbetsuppgifter? Vad du får och inte får göra i det 

praktiska arbetet och hur du på bästa sätt ska utföra dem? 

- Har det hänt att du blir tilldelad uppgifter som du inte önskar genomföra? Om ja, vad 

var det för uppgifter? Vad gjorde du då? Hur hanterade du det? Hur upplevde du detta? 

- Vilka förväntningar har din arbetsgivare på dig?  

- Upplever du att det finns något som du skulle vilja göra men inte får/kan? 

- Känner du att du har tillräckligt med handlingsutrymme/resurser/möjligheter i din 

yrkesroll för att hjälpa kvinnor? Om inte, vad beror det på? 

- Beskriv en ”bra dag” på jobbet, skiljer den sig från en ”vanlig dag”? 

- Vad kännetecknar en bra relation till klienterna? 

 

  Insatser 

 

- Samarbetar du med myndigheter/frivilliga organisationer? I så fall vilka och hur? Ge 

exempel 

- Vem fattar beslut om vad som ska göras på din arbetsplats? 

- Kan alla (män, kvinnor, unga, gamla, anhöriga) vända sig till er? 
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- Vilka insatser erbjuds för kvinnor som vill fortsätta att arbeta som prostituerad? Hur 

fungerar de insatserna enligt dig? Vad är dina erfarenheter? 

- Vilka insatser erbjuds för kvinnor som önskar att sluta vara verksam inom 

prostitution? Hur fungerar de insatserna enligt dig? Vad är dina erfarenheter? 

- Kan man vara anonym när man vänder sig till er? Om inte, vad innebär det? 

- Vilken information om personen registreras och dokumenteras? 

- Hur ser insatserna ut beroende på om personen är anonym eller inte? 

- Är det lättare/svårare att arbeta med kvinnor som vill vara anonyma/icke anonyma? 

Vad tror du det beror på? 

- Vilka hinder och dilemman finns med de insatser som ni erbjuder kvinnorna? Finns 

det några generella hinder och dilemman? Finns det några specifika hinder och 

dilemman (till de som är anonyma/icke anonyma, stanna/lämna yrket) 

- Är de insatser som ni erbjuder effektiva?  Hur vet ni det? 

- Arbetar ni med uppföljning? Vad är det ni följer upp? Hur går uppföljningen till? Vad 

är framgångsrikt? 

- Anser du att socialarbetare behövs för att kunna hjälpa aktiva kvinnor att förändra sin 

situation? 

- Om du fick fria händer – inklusive obegränsat med resurser – att ändra på något i ditt 

arbete (insatser, riktlinjer, resurser). Vad skulle det i så fall vara? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


