
Mälardalens Högskola 

Akademin för utbildning, kultur och kommunikation 

Pedagogiska Institutionen 

Västerås. Februari 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

Världens äldsta yrke 

Men vad innebär det att vara sexarbetare i Sverige idag? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viktor Helmersson 

Handledare: Ulrika Jepson Wigg 



’Världens äldsta yrke’. Examensarbete i Pedagogik 61-90hp. Mälardalens Högskola 2015. 

Författare: Viktor Helmersson. Handledare: Ulrika Jepson Wigg. 

1 

 

Abstract 

This is a qualitative study inquiring ”What does it entail to be a sex worker in Sweden 

today?” Four female sex workers were interviewed in semi-structured interviews. 

Using methods for reflexive analysis, interpreting the interviews and their context 

theoretically through notions of Competence and Stigma, the results of this study 

shows that sex workers may be both competent agents and stigmatized. This informs 

the understanding of sex work, stigma and how learning, subjective room for action 

and social agency can be aggravated or hindered by stigma. The results are viewed in 

the context of Swedish legislation against sex purchase in relation to previous 

research which shows that said legislation is problematic. This study recommends; 

further studies on varieties of competence, room for action and social agency among 

sex workers; further studies on how sex workers subjective room for action is affected 

by the Swedish law against sex purchase; further studies on how the Swedish law 

against sex purchase affect sex workers prospects for learning; studies on how stigma 

and discrimination against people in socially vulnerable and/or excluded groups 

affect individual learning; as well as updated estimations on the prevalence of male, 

female and transgender sex workers in Sweden. It is also suggested that Sweden 

could look to other countries for constructive ideas on how to reform sex purchase 

laws. In this context, New Zealand and Germany are mentioned specifically.  
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Horor, associationer och diskrepanser 

”Världens äldsta yrke”, ett kärt barn med många namn: Hora, prostituerad, frilla, 

slampa, slinka, luder, sköka, glädjeflicka, nattfjäril. Ord som konnoterar annanhet. 

Ord som kan stigmatisera den tilltalade oavsett om den tilltalade säljer sex eller ej 

(Ambjörnsson, 2003). Men vad är det att ha erfarenhet av att sälja sex, att vara 

sexsäljare, sexarbetare? Hur beskriver sexarbetare sig själva och sexarbete? 

Sexarbete 

Sexarbete förstås i denna rapport i enlighet med UNAIDS (2011) definition:  

The term ‘sex worker’ is intended to be non-judgemental and focuses on the working 

conditions under which sexual services are sold. Sex workers include consenting female, 

male, and transgender adults and young people over the age of 18 who receive money or 

goods in exchange for sexual services, either regularly or occasionally. Acceptable 

alternative formulations for the term ‘sex worker’ are ‘women/men/people who sell sex’. 

Clients of sex workers may be called ‘men/women/people who buy sex’ (UNAIDS, 2011: 

26) 

I den referenslitteratur jag använt i denna rapport förekommer ord som sexsäljare, 

och prostituerad. Dessa ord kan syfta till praktiker som är synonyma med sexarbete. 

De kan också syfta till icke samtyckta sexuella praktiker som inte är sexarbete, 

exempelvis människohandel för sexuella ändamål och sexuell exploatering1. 

De gånger jag som författat denna rapport använder ordet sexarbete åsyftas i 

samtliga förekommande fall en samtyckt akt mellan vuxna, där sexuella tjänster 

regelbundet eller sporadiskt byts mot ekonomisk eller annan ersättning.  

Inledning och anledningar att företa denna studie  

Jag var aktiv i RFSUs2 lokalförening i Västerås verksamhetsåret 2013. Där 

diskuterades att det kunde finnas diskrepanser mellan svensk prostitutionsdebatt och 

sexköpslagstiftning kontra sexarbetares erfarenheter av sexsäljande. Där väcktes hos 

mig en första tanke på att företa aktuell studie. 

Flera källor, varav några lyfts fram i Bakgrund och Tidigare forskning, visar att 

akademisk kunskap finns om hur sexsäljande kan påverka personer som tvingas sälja 

                                                           
1
 Trafficking (Människohandel) och Sexuell exploatering – Definieras i Bilaga 1. 

2
 RFSU – Riksförbundet för Sexuell Upplysning 
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sex, medan kunskap saknas om personer som själva beslutat sig för att börja eller 

fortsätta sälja sex. Det syntes relevant att medverka till ökad kunskap om de 

sistnämnda. 

Denna studie kom till för att undersöka och belysa vad det innebär att vara 

sexarbetare i Sverige idag. Detta kvalitativa syfte föranledde intervjuer som 

datainsamlingsmetod. 

Polarisering och stigma 

Flera av de källor som nämns i denna rapport talar om att prostitutionsdebatten är 

polariserad.  En av dessa är Hulusjö (2013). Hon skriver delvis utifrån upplevelser 

som socialarbetare i socialtjänstens prostitutionsgrupp: 

While I struggled to make sense of the complexities and contradictions of personal 

narratives about prostitution experience, dominant narratives about prostitution appeared 

more and more problematic to me. The prostitution debate with its antagonism, 

certainties and exclamation marks seemed to produce much heat but little light (Hulusjö, 

2013: 22) 

Frågor om polarisering lyftes fram vid ett seminarium om studien ”En annan 

horisont – sexarbete och hiv/sti ur ett peer-perspektiv” (Edlund & Jakobsson, 2014). 

Vid seminariet deltog, förutom rapportförfattarna, även andra forskare samt 

representanter för organisationer och organ, däribland RFSU, Rose Alliance3, HIV-

Sverige4 och Länsstyrelsen Stockholm. Under seminariet framhölls att lagstiftning 

och hur lagar tillämpas mot sexsäljare inte minskar risker kopplade till hiv/sti, men 

snarast leder till ökade risker och diskriminering (P. Jakobsson och J. Levy, personlig 

kommunikation, 2014-04-04). Vidare menades att sexarbetare kan uppleva sig 

”överkörda” på grund av att de saknat representation i studier som bland annat utgör 

grunden för svensk sexköpslagstiftning (ibid.; Levy, 2015; SOU 2010:49). 

Detta seminarium informerade mig i en kritisk läsning av bakgrunden till svensk 

sexköpslag och tidigare forskning. Under läsningen blev åtminstone en sak tydlig: 

Konstruktionen av ”Den prostituerade” som Annan försvårar förståelsen för vilka 

ställningstaganden som finns att förhålla sig till ifråga om sexsäljande praktiker. 

Denna läsning gav upphov till aktuell studies teoretiska tolkning utifrån begreppet 

Stigma. 

                                                           
3
 Rose Alliance – Riksorganisation för Sex- och Erotikarbetare 

4
 HIV-Sverige – Riksförbundet för hivpositiva 
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Offer eller agenter  

I litteratur om sexsäljande finns många beskrivningar av sexsäljare som offer (se 

exempel under rubriken Bakgrund). Tidigare forskning indikerar dock att 

sexarbetare kan vara agenter och visar flera förklaringar som skiljer sig från synen på 

sexsäljare som offer (se exempel under rubriken Tidigare forskning). Det jag saknat i 

min läsning är en beskrivning av vad sexarbetare som agenter kan betyda. 

Nationalencyklopedin (1989) ger stöd i klargörande av begreppen Agent och Agens: 

agent […] (av lat.  agens) 1 den som handlar, agerar (NE, 1989, kursivering i original)  

a’gens (lat., eg. ’handlande’, ’verkande’, form av a’go ’driva’, ’sätta igång’, ’handla’) 1 

verksam eller utlösande faktor […] 2 inom språkvetenskapen en semantisk-syntaktisk 

term för den eller det som har kontroll över eller ansvar för att en viss handling äger rum 

eller att den inte avbryts (NE, 1989, kursivering i original) 

En agent förstås härav vara en person som har agens; handlingsförmåga, 

handlingskraft: En som handlar eller har förmåga att handla. 

Jag menar att det borde gå att påvisa eller tillbakavisa sexsäljares möjliga agens. I en 

dylik undersökning borde det gå att beskriva och ge exempel på de egenskaper 

och/eller situationer som studerats. För dessa ändamål har valts att i aktuell studie 

teoretiskt tolka materialet utifrån begreppet Kompetens. 
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En etiskt komplicerad ansats 

De bevekelsegrunder och det vetenskapliga förhållningssätt denna studie vilar på är 

etiskt problematiska. Att för det första utpeka sexsäljare som stigmatiserade och lyfta 

fram synen på sexsäljare som offer kan innebära problem: Det i sig kan leda till ökad 

stigmatisering. Att för det andra kritiskt granska sexsäljares agens är likaså 

problematiskt: Att ifrågasätta en människas agens kan i alla lägen uppfattas 

kränkande och kan leda till ökad stigmatisering. Att för det tredje beskriva och 

undersöka människor i deras egenskap av att vara sexsäljare utan att fokusera vilka 

de är i övrigt kan bidra till en tanke om att människor som säljer sex inte kan vara 

annat än sexsäljare – Det är naturligtvis en missuppfattning att sexsäljare inte skulle 

kunna ha andra identiteter än de som deltagande i sexsäljande praktiker medför5 – 

Det ensidiga fokus som denna ansats anlägger i utforskandet av sexarbetare i kraft av 

att de säljer eller sålt sex kan leda till ökad stigmatisering. 

I Vetenskapsrådets (2011) ”God Forskningssed” finns resonemang om att forskning 

medför etiska och moraliska aspekter som forskare som eftersträvar god forskning 

bör medvetandegöra sig om och förhålla sig till. 

Å ena sidan påpekas att om den forskning som avses utföras kan komma att skada 

individer eller grupper på moraliskt förkastliga vis kan forskningen ej anses etisk och 

kan därmed ej vara att betrakta som god forskning (ibid.). 

Å andra sidan påpekas att forskning som kan innebära visst obehag för individer trots 

allt kan vara att betrakta som god forskning. Detta beror på om forskningen leder till 

kunskap som medför mer nytta än obehag för de individer som omfattas av det 

fenomen som studeras (ibid.). 

Att som person eller auktoritet ta sig rätten att bedöma hur en person eller en grupp 

personer bäst skyddas och i kraft av den förståelsen utföra handlingar som kan antas 

gå emot personens eller gruppens önskningar kan kallas paternalism (Liss, 2001). 

Paternalism medför en etisk konflikt mellan ”skyldigheten att minska och förebygga 

skada å ena sidan och skyldigheten att respektera rätten till autonomi å andra sidan” 

(Liss, 2001: 110). Liss menar att en handling som utförs i syfte att minska och 

förebygga skada är potentiellt oetisk i den mån ”den förväntade nyttan med 

handlingen” (Liss, 2001: 113) uteblir och/eller handlingen leder till skada för dem 

                                                           
5
 Jämför social interaction and identity (Charon, 2010) 
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den avser att skydda eller för andra som skadas som konsekvens av handlingen 

gentemot dem handlingen avser att skydda.  

Min egen tro är att denna studie inte ska bidra till ökad stigmatisering av sexsäljare. 

Min förhoppning och avsikt med detta arbete är att undersöka och kasta nytt ljus 

över sexarbete. Denna belysning syftar till att möjliggöra fördjupad vetenskaplig, 

samhällelig och mellanmänsklig förståelse för vad sexsäljande kan vara och medföra. 



’Världens äldsta yrke’. Examensarbete i Pedagogik 61-90hp. Mälardalens Högskola 2015. 

Författare: Viktor Helmersson. Handledare: Ulrika Jepson Wigg. 

10 

 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att undersöka och belysa vad det innebär att vara 

sexarbetare i Sverige idag. 

Vad innebär det att vara sexarbetare i Sverige idag? 

Denna överordnade forskningsfråga belyses med hjälp av följande frågor: 

- Hur beskriver sexarbetare beslutet att börja och/eller fortsätta sälja sex? 

- Hur belyser sexarbetares berättelser stigmatisering av sexarbetare? 
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Bakgrund: Sexköpslagen 

För att säga något om vad det innebär att vara sexarbetare i Sverige krävs insikt i 

kontexten Sverige. En del av denna kontext utgörs av att de som köper sex per 

definition begår olagliga handlingar. Lagen mot sexköp har funnits sedan 1999. 

Den som, i annat fall än som avses förut i detta kapitel
6
, skaffar sig en tillfällig sexuell 

förbindelse mot ersättning, döms för köp av sexuell tjänst till böter eller fängelse i högst 

ett år. 

Vad som sägs i första stycket gäller även om ersättningen har utlovats eller getts av någon 

annan (Brottsbalk (1962:700): 6 kap. 11 §) 

För insikt i den del av kontexten som utgörs eller påverkas av sexköpslagen följer här 

en kortfattad genomgång av denna lag: Grundantaganden, tillkomst och utvärdering 

Sexköpslagens grundantaganden och tillkomst 

Sexköpslagen tar stöd i bland annat 1993 års prostitutionsutredning ”Könshandeln” 

(SOU 1995:15), där antalet säljare i könshandeln uppskattas enligt följande modell: 

[Antalet] gatuprostituerade i Stockholm, Göteborg, Malmö och Norrköping beräknas till 

minst 650. Med utgångspunkt i de uppgifter prostitutionsgrupperna har tillgängliga, kan 

antalet prostituerade kvinnor i inomhusprostitutionen uppskattas till dubbelt så många 

som i gatuprostitutionen, alltså minst 1 300. Dessa siffror avser endast de kända 

kvinnorna och i verkligheten torde siffran vara åtskilligt högre. Grovt uppskattat bör 

antalet kvinnor i prostitutionen i Sverige i dag kunna beräknas till mellan 2 500 och 3 000 

(SOU 1995:15: 98-99) 

Utifrån denna uppskattning av antalet säljare i könshandeln, samt den kunskap om 

sexsäljare som inhämtats via de av utredningen kända sexsäljarna, argumenterades 

för att det skulle vara olagligt att både köpa och sälja sex. 

Prostitution, som är ett hinder både när det gäller rätten till ett värdigt liv för de 

inblandade och för jämställdheten i samhället, har inte kunnat elimineras eller minskas i 

nämnvärd omfattning genom de åtgärder som vidtagits. Tiden är därför enligt min 

uppfattning nu inne för statsmakterna att straffbelägga könshandel och därigenom göra 

                                                           
6
 Tidigare i Brottsbalk (1962:700) 6 kap. Om sexualbrott: 1§ Våldtäkt. 2§ Sexuellt tvång. 3§ Sexuellt utnyttjande 

av person i beroendeställning. 4§ Våldtäkt mot barn. 5§ Sexuellt utnyttjande av barn. 6§ Sexuellt övergrepp 

mot barn. 7§ Samlag med avkomling/syskon. 8§ Utnyttjande av barn för sexuell posering. 9§ Köp av sexuell 

handling av barn. 10§ Sexuellt ofredande. 
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klart att det inte kan accepteras att vissa människor utnyttjar och skadar andra för att 

tillfredsställa sin egen sexualdrift (SOU 1995:15: 224) 

Mycket av det som utredningen ”Könshandeln” lyft fram fångades upp i en 

proposition för kvinnofrid (prop. 1997/98:55). 

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

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

att män skaffar sig tillfälliga sexuella förbindelser med kvinnor mot ersättning (prop. 

1997/98:55: 22) 

Bekämpande av mäns våld mot kvinnor, strävan mot jämställdhet samt rätten till ett 

värdigt liv är hörnstenar i det som kom att bli den svenska sexköpslagen. I 

”Kvinnofridspropositionen” argumenterades enbart för kriminalisering av köp av 

sexuella tjänster, vilket senare lagfästes. Detta synes komma sig av att sexköpare 

förväntades vara män samt betraktades som förövare medan sexsäljare förväntades 

vara kvinnor samt betraktades som offer: 

En skärpt lagstiftning i fråga om våld mot kvinnor, prostitution och sexuella trakasserier 

är angelägen för att markera samhällets avståndstagande och för att öka tryggheten för 

offren (prop. 1997/98:55: 23, kursivering i original) 

Utvärdering av sexköpslagen 

I utvärderingen av hur sexköpslagen fungerat 1999 – 2008 (SOU 2010:49) diskuteras 

bland annat svårigheter att uppskatta antalet prostituerade i Sverige. Resonemang 

förs om i hur stor utsträckning prostitutionen bytt arena. Ett resonemang är att 

gatuprostitution minskat medan inomhusprostitution ökat.  Utan specifika siffror 

eller uppskattningar om antalet sexsäljare tar utvärderingen stöd i ”Könshandelns” 

(SOU 1995:15) uppskattning av antalet prostituerade. Utifrån det konstateras att ”vi 

anser oss kunna dra slutsatsen att prostitutionen totalt sett i vart fall inte har ökat i 

Sverige sedan år 1999” (SOU 2010:49: 120). Utvärderingen ställer sig positiv till 

sexköpslagen och argumenterar för att den skall fortsätta gälla. 

I avsnittet De utnyttjade personernas syn på kriminaliseringen konstateras att  

[De] som tagit sig ur prostitutionen är positiva till kriminaliseringen medan de som 

alltjämt utnyttjas i prostitutionen är kritiska mot förbudet. […] 

De personer som utnyttjas i prostitutionen uppger att kriminaliseringen förstärkt det 

sociala stigma det innebär att sälja sex. De beskriver att de valt att prostituera sig och 
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upplever sig inte vara ofrivilligt utsatta för något. Även om det inte är förbjudet att sälja 

sex upplever de sig vara jagade av polisen. De upplever sig vara omyndigförklarade i och 

med att deras handlingar tolereras men deras vilja och val inte respekteras. Vidare menar 

de att man kan skilja på frivillig och tvingad prostitution. 

De som tagit sig ur prostitutionen beskriver att kriminaliseringen av köparnas gärningar 

har givit dem styrka. De har därmed kunnat sluta att skuldbelägga sig själva och i stället 

kunnat känna att det är köparna som gör fel och har ansvaret för de själsliga sår och svåra 

minnen som de tvingas leva med resten av livet. Personer som klarat att ta sig ur 

prostitution är därför genomgående positiva till förbudet. Särskilt framhåller de att det är 

köparna som lockar ungdomar in i prostitution och att det inte finns någon frivillig 

prostitution utan att det alltid handlar om att köparen har makten och att den som säljer 

sin kropp blir utnyttjad, men att detta är något som man inte vill se eller förstå så länge 

man utnyttjas. 

När det gäller de personer som fortfarande utnyttjas i prostitution måste ovan nämnda 

negativa effekter av förbudet som de beskriver närmast betraktas som positiva sett utifrån 

perspektivet att syftet med lagen är att bekämpa prostitutionen (SOU 2010:49: 129-130) 

Det generaliserande uttrycket ”personer som utnyttjas i prostitution” är 

problematiskt. Ordet ”utnyttjas” utesluter en mängd förklaringar till varför någon 

säljer sex och vad det kan innebära att sälja sex. Det utesluter tanken på sexarbetare 

som agenter och går tvärt emot UNAIDS (2011) definition av sexarbete som en 

samtyckt akt. 

Det är även problematiskt att utvärderingens författare anser det positivt att personer 

utsätts för stigmatisering, omyndigförklarande och att uppleva sig jagad av polis. 
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Tidigare forskning 

Tidigare forskning har bland annat lett till varierande beskrivningar av sexsäljares 

sammansatta upplevelser. Då aktuell studie avser belysa vad det innebär att vara 

sexarbetare i Sverige idag fokuseras studier som berör detta. 

I det första exemplet lyfts fram en diskussion om sexsäljare som agenter: 

Agent eller offer? 

Siring (2008) har studerat sexköpslagens tillämpande. Bland resultaten framkom att 

poliser lade ner mindre resurser på brott mot sexköpslagen om de sexsäljare som 

berördes uppfattades som agenter: 

Även om det i intervjuerna också formuleras resonemang kring [kvinnliga sexsäljare i 

övre medelåldern] som ”lika trasiga”, så framhålls framför allt agens och självständighet 

hos svenska kvinnor som säljer sex. […] I den första utsagan ovan
7
 om kvinnor som 

anses vara offer för människohandel menar poliserna att sexköpslagen fungerar som ett 

skydd för dessa. Kvinnorna identifieras utifrån sin utsatthet och genom lagstiftningen 

kommer poliserna åt deras hallickar och torskar. Samtidigt uttrycker inte poliserna att 

svenska kvinnor behöver skydd av sexköpslagen i samma utsträckning, eller av samma 

anledningar (Siring, 2008: 343) 

För att problematisera polisers ageranden gentemot utländska sexsäljare refererar 

Siring (2008) till en studie av Skilbrei och Tveit (2008).  

Skilbrei och Tveit (2008) studerade nigerianska prostituerade kvinnor i Norge vilka 

inte nödvändigtvis såg sig som offer. I studien beskrev flera kvinnor att prostitution 

var ett alternativ som gav större möjligheter till livskvalitet än det skulle innebära om 

de var kvar i nöd och fattigdom i Nigeria. Studien visade att de pengar som 

sexsäljandet gett inte bara användes till att betala av de höga lån som många av 

kvinnorna var skyldiga människosmugglare eller människohandlare men även kunde 

räcka till att hjälpa familjen i Nigeria. 

Siring (2008) visar i sin studie att svenska polisers agerande varierade även gentemot 

utländska sexarbetare beroende på om dessa uppfattades som agenter istället för 

offer. Bland annat hänvisades till att nigerianska sexsäljare i Oslo kunde erbjuda 

tjänster till familjefäder på restauranger medan männen satt till bords med sin familj: 

                                                           
7
 Syftar till ett citat från intervju med polis; en av respondenterna i Sirings studie. 
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Här är inte bilden av ett oskyldigt offer i behov av hjälp lika tydlig. Kvinnorna uppfattas 

vara framfusiga och påstridiga. […] När [de svenska] poliserna i det här sammanhanget 

pratar om hur sexköpslagen används för att motverka sexsäljare från Nigeria är det mer i 

termer av att ”mota Olle i grind” eller ”tack och lov har vi inte fått någon etablering i 

Sverige, vi har ju lagen” och ”vi är på dom rätt snabbt”. Genom att de nigerianska 

kvinnorna inte motsvarar bilden av ett hjälplöst offer, formulerar myndigheterna om det 

som tidigare sågs som sexköpslagens uppgift och användning: omsorg eller skydd om 

värnlösa kvinnor (Siring, 2008: 345) 

Hulusjös (2013) studie om multipliciteten av prostitutionserfarenheter ger ytterligare 

inblick i att rättsväsendets bemötande av sexsäljare kan vara problematiskt: 

If you don’t help us, we won’t do anything for you 

Hulusjö (2013) berättar om respondenter som våldtagits under sin tid som sexsäljare. 

Studien lyfter särskilt fram att våldtagna ej mottagits och respekterats i de fall polis 

och tingsrätt känt till att målsägande var prostituerad. I flera fall hade den våldtagna 

ifrågasatts och blivit skuldbelagd: I polisutredning och eventuell rättegång hade flera 

av våldtäktsmännen frikänts; vissa gånger hade åtal lagts ner; och/eller, ibland hade 

fall avskrivits trots substantiell bevisning. 

Ett exempel på när utredning och åtal lades ned, trots att gärningsmannen gripits på 

platsen för våldtäkten och bevisen var substantiella, påvisas direkt kopplat till att den 

sexarbetare som blivit våldtagen inte ville dela med sig av sitt klientregister: 

[Intervjudeltagare som blivit våldtagen]: They [polisen] were like – Well if you don’t 

help us, we won’t do anything for you (Hulusjö, 2013: 303) 

Hulusjö beskriver att flera av kvinnorna förlorat förtroendet för det rättsväsende som 

inte skyddat våldsutsatta kvinnor. 

Some of the women […] stopped reporting crimes after their negative experiences with 

the police, not being listened to or taken seriously reinforced their status as appropriate 

targets for violence and further marginalized them (Hulusjö, 2013: 304) 

Några av kvinnorna slutade sälja sex efter dylikt bemötande från rättsväsendet. 

Andra gjorde det inte. Denna problematik fokuseras vidare av Levy (2015): 

Kritik av ”Den svenska modellen” 

Levy (2015) har i en tre och ett halvt år lång, huvudsakligen etnografisk, studie 

intervjuat svenska sexsäljare som fungerat på olika arenor, såväl som representanter 
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för svenska statliga organ och frivilligorganisationer. Levy visar att sexköpslagen lett 

till skadeökning bland sexarbetare. Denna skadeökning påvisas framförallt komma 

sig av myndigheters och organisationers medvetna ageranden. Utformningen och 

efterlevandet av lagar och policies som samverkar med varandra ses i ”Den svenska 

modellen” som verktyg för en ”abolitionistisk” approach gentemot sexsäljande: 

[Harms] that may be associated with sex work are not diminished but exacerbated 

through inaction and withholding of services and healthcare. The worsening of harms 

[…] is thought to incentivise individuals to cease their undesirable behaviour, and is thus 

seen as indicative of successful abolitionism (Levy, 2015: 225-226) 

Levy menar att bakgrunden till svensk sexköpslagstiftning kommer från idéer om 

Välfärdssamhället och Folkhemmet. Han kallar sexköpslagen ”paternalistisk” utifrån 

det att staten genom lagstiftning styr och reglerar sexuella praktiker utifrån vad som 

anses gott och respektabelt.  

Levy visar att ”harm exacerbation” exempelvis praktiseras genom att neka hjälp till 

dem som inte slutar sälja sex. Intervjupersoner som var sexarbetare vittnade om att 

hjälp villkorats trots ibland påtagliga ekonomiska, sociala och/eller medicinska 

svårigheter. Att sluta sälja sex skulle ha gjort dem mer utsatta för skaderisk. Men om 

de inte slutade sälja sex fick de inte hjälp. 

Levy visar att dessa strategier inte lett till minskad förekomst av sexsäljande. De hade 

däremot lett till ökad stigmatisering och diskriminering av sexarbetare: 

In spite of assertations that the sexköpslagen decriminalises sex workers and protect them 

from negative authoritative attention, the sex purchase law and several other laws are 

used to directly destabilise the lives of sex workers. Well-founded fears of losing child 

custody, of domestic harassments by police and social services, and of deportation in the 

case of migrating sex workers and victims of human trafficking, all reduce the likelihood 

of sex workers in Sweden seeking state-sponsored support from service providers and/or 

the police when encountering difficulties. The Swedish police, charged with protecting 

Swedish citizens, are themselves reported perpetrators of some considerable abuses 

towards sex workers, with stigmatising views of sex workers serving to inform 

preconceptions and discrimination that structure some law enforcement (Levy, 2015: 226, 

kursivering i original) 
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Teori  

I denna studie tolkas berättelser om vad det innebär att vara sexarbetare med hjälp 

av Ellströms (1992) begrepp Kompetens och Goffmans (2001) begrepp Stigma. 

Valet av begreppet Stigma kom som följd av att tidigare forskning identifierat 

sexsäljare som stigmatiserade. Begreppet Stigma används för att kritiskt undersöka 

huruvida och på vilka vis studiens deltagare uppfattats som stigmatiserade. 

Valet av begreppet Kompetens kom som följd av att tidigare forskning identifierat 

sexsäljare som agenter; det vill säga, som personer med handlingsförmåga. Begreppet 

Kompetens används för att kritiskt undersöka huruvida och på vilka vis studiens 

deltagare uppfattats som agenter. 

Som synes i nedanstående genomgång av Kompetens och Stigma förknippas båda 

begreppen med social kontext. En övergripande social kontext i aktuell studie är 

Sverige. Resultat utifrån Kompetens och Stigma i förhållande till varandra borde ge 

breddad förståelse av vad det innebär att vara sexarbetare i Sverige idag. 

Kvalificering och lärande 

Ellström (1992) menar att en person är kvalificerad för en uppgift eller ett arbete om 

hen behärskar 

- arbetsuppgiften i sig (t.ex. vad gäller uppgiftens grad av autonomi/-handlingsutrymme); 

- de typiska aktiviteter som kompetenta utövare av arbetet utnyttjar för att lösa uppgiften; 

samt, 

- de krav som arbetsuppgiften ställer på utövaren vad gäller kunskaper, intellektuella 

färdigheter eller andra kompetenser (Ellström, 1992: 32) 

Lärande har relevans för den som är eller önskar bli kvalificerad eftersom en persons 

agerande kan förändras beroende av vad den lär sig. Ellström går ett steg längre och 

definierar lärande som förändring: 

Med lärande avses här relativt varaktiga förändringar hos en individ som ett resultat av 

individens samspel med sin omgivning (Ellström, 1992: 67) 

Lärande för ökad kompetens handlar inte främst om ”’innötning’ av faktakunskaper i 

formella utbildningssammanhang” (Ellström, 1992: 68), eftersom vuxna ”i högre 

grad än unga [kan] förlita sig på och utnyttja tidigare kunskaper och erfarenheter” 

(Ellström, 1992: 68). Individen förändras på grund av ökad kompetens; 
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Med andra ord, förändringar som kan avse såväl kunskaper, intellektuella och manuella 

färdigheter som attityder, sociala färdigheter och personlighetsrelaterade egenskaper 

(Ellström, 1992: 68) 

Kompetens  

Ellström (1992) förklarar att en individs kompetens påverkas av individuella 

egenskaper såväl som av de sammanhang hen är i: 

Utgångspunkten för en precisering av kompetensbegreppet kan tas i begreppen individ 

och arbete. Med arbete avses här en uppsättning uppgifter eller problem, som en individ 

(eller grupp av individer) avser att lösa i syfte att uppnå vissa resultat (Ellström, 1992: 

20) 

Vidare preciseras kompetens som ”en individs potentiella handlingsförmåga” i 

förhållande till dess egenskaper och förmåga att bemästra givna utmaningar: 

Med kompetens avses här en individs potentiella handlingsförmåga i relation till en viss 

uppgift, situation eller kontext. […] Den förmåga som avses kan definieras i termer av: 

- psykomotoriska faktorer, dvs. olika typer av perceptuella och manuella färdigheter (t.ex. 

fingerfärdighet, ”handlag”); 

- kognitiva faktorer, dvs. olika typer av kunskaper och intellektuella färdigheter (t.ex. 

förmåga att lösa problem och fatta beslut); 

- affektiva faktorer, dvs. viljemässiga (motivationella) och känslomässiga (emotionella) 

handlingsförutsättningar (t.ex. engagemang, värderingar); 

- personlighetsfaktorer, dvs. handlingsförutsättningar relaterade till personlighetsdrag 

(t.ex. självförtroende; självuppfattning); och 

- sociala faktorer, dvs. olika sociala färdigheter (t.ex. samarbets-, ledarskaps- och 

kommunikationsförmåga) (Ellström, 1992: 21) 

Kognitiva, Affektiva och Personlighetsfaktorer är särskilt tongivande i denna studie, 

varför dessa beskrivs närmare. 

Kompetens som kognition 

Ellström menar att kompetens kan ses som kunskap om dels ting och dels praktiker. 

Explicit kunskap, även kallad teoretisk kunskap eller påståendekunskap, är kunskap 

som kan verbaliseras i kommunikation med andra och ”berättar hur det är”. Till 

exempel rörande ”föremåls egenskaper, orsak-verkan samband eller andra 

relationer” (Ellström, 1992: 23). 
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Implicit kunskap, även kallad tyst kunskap eller förtrogenhetskunskap, är kunskap 

som lärs in genom deltagande i eller utförande av praktiker. Sådan kunskap kan vara 

svårare att sätta ord på än explicit kunskap.  

[En] typ av tyst kunskap, som brukar kontrasteras mot den teoretiska kunskapen, är 

kunskap som handlar om ”att känna igen något”, ”att bedöma något” eller att ”se 

mönster” (Ellström, 1992: 24)  

Implicit kunskap kan bidra till eller bli explicit kunskap. Det kan dock finnas hinder 

från att tyst kunskap om en praktik verbaliseras. Exempel på sådana hinder är 

otillräckligt begreppsspråk och/eller principiella skäl (Ellström, 1992). 

Affektiva och Personlighetsfaktorer 

Ellström menar att kompetens är mer än kognition. 

Affektiva (emotionella och motivationella) faktorer påverkar hur individen löser en 

uppgift eller utför ett arbete. ”Inte minst viktigt i detta sammanhang är individens 

föreställningar om och förväntningar på sin egen förmåga” (Ellström, 1992: 26).  

Personlighetsfaktorer (självförtroende och självuppfattning) påverkar individens 

handlingsutrymme. Ellström beskriver individens handlingsutrymme som socialt 

konstruerat, påverkat av sociala och kulturella aspekter i omgivningen. Hur individen 

tolkar situationen och sitt subjektiva handlingsutrymme påverkar uppgiftslösningen 

eller arbetet. Det kan beskrivas som ”individens förmåga att identifiera, utnyttja och 

utvidga det objektiva handlingsutrymmet” (Ellström, 1992: 28). Subjektivt 

handlingsutrymme kan sammanfalla med det i situationen givna objektiva 

handlingsutrymmet, ”individen kan också över- eller underskatta sitt objektiva 

handlingsutrymme” (Ellström, 1992: 28). 

Andra faktorer av betydelse är sannolikt individens metakognitiva förmåga (t.ex. 

förmågan att realistiskt bedöma sina kunskaper och färdigheter i förhållande till 

uppgiftens krav); individens tillgång till och förmåga att utnyttja för situationen relevant 

kunskap; samt, inte minst, motivationella och personlighetsrelaterade faktorer vad gäller 

exempelvis upplevda möjligheter att kontrollera utfallet av ens handlingar (jfr begreppet 

inlärd hjälplöshet, Seligman, 1975; Lennerlöf, 1986)
8
, upplevd egen handlingskontroll 

och självförtroende (Ellström, 1992: 29) 

                                                           
8
 Seligman, M. P. (1975). Helplessness. On depression, Development, and Death. San Francisco: Freeman 

Lennerlöf, L. (1986). Kompetens eller hjälplöshet? Om lärande i arbete. En forskningsöversikt. Stockholm: 

Arbetarskyddsstyrelsen. Undersökningsrapport 1986:32 
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Stigma  

Grekerna […] skapade termen stigma för att beteckna kroppsliga tecken avsedda att 

påvisa någonting ovanligt eller nedsättande i en persons moraliska status. Tecknen skars 

eller brändes in i kroppen och gav tydligt vid handen att bäraren var slav, brottsling eller 

förrädare, en utstött person, en rituellt pestsmittad, en som man måste undvika, speciellt 

på offentliga platser. […] I våra dagar används termen i stor omfattning i en betydelse 

som närmar sig den ursprungliga, men som snarare avser själva olycksödet än dess 

kroppsliga kännetecken (Goffman, 2001: 11, kursivering i original) 

Stigmatiserades ”olycksöden” kan medföra att sociala normer kräver att andra ska 

undvika dem, ”speciellt på offentliga platser”. Även om handlingar gentemot 

stigmatiserade inte alltid sker i illvilja lär sig avvikare om sitt stigma på grund av hur 

människor runt omkring förhåller sig till dem. En del av att vara stigmatiserad 

handlar om att bli medveten om att ens utseende, åsikter eller beteende inte anses 

falla inom det är normativt inom majoritetsbefolkningen. 

Goffman menar att människor inom normen tillskriver stigmatiserade hemhörighet i 

fler icke fördelaktiga kategorier än vad avvikelsen i det unika fallet i själva verket 

medför. Att bli utpekad som ”en sådan person” kan medföra att den stigmatiserade 

känner främlingskap inför majoritetsbefolkningens uppfattning då hen kanske inte 

känner igen sig i beskrivningen. Å ena sidan kan avvikaren dela 

majoritetsbefolkningens uppfattning om den större gruppen avvikare hens avvikelse 

pekar mot; Å andra sidan kan avvikaren uppleva sig avvika från den större gruppen 

avvikare, vilket kan öka upplevelsen av främlingskap. 

Majoritetsbefolkningen tenderar uppfatta avvikare som agerar i enlighet med en av 

majoritetsbefolkningen utmålad idé om ”den sortens avvikare” som ”autentiska”. 

Goffman menar att en stigmatiserad anses autentisk i den mån hen låter sig förklaras 

med för majoritetsbefolkningen förståeliga ramar. Den stigmatiserade är förvisso 

”misskrediterad” på så sätt att hen med sin avvikelse inte ses som fullvärdig medlem i 

den majoritetsbefolkning som är norm. Om en stigmatiserad inte agerar som 

förväntat inom givna ramar; om hen döljer sitt stigma och approprierar tecken på att 

hen tillhör normen, är hen istället ”misskreditabel”: Möjlig att misskreditera.  

En misskreditabel kan känna sig tvungen att leva ”dubbelliv” för att inte röja sin 

avvikelse och för att inte riskera att andra ska pressa henom på pengar med hot om 

att offentliggöra hens avvikelse (Goffman, 2001). 
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Metod 

Vetenskaplig kvalitet 

Detta arbete har i stor utsträckning utformats med hänsyn till etiska förhållningssätt, 

vilka informerats av Vetenskapsrådets (2011) råd och riktlinjer för god forskningssed. 

I snäv mening är kraven på god vetenskaplig kvalitet uppfyllda av forskning som ger nya 

kunskaper, uppenbarar aldrig tidigare kända förhållanden eller kastar ett nytt ljus över 

tidigare kända företeelser och relationer 

[…] 

I vidare mening innebär kraven på god kvalitet en helhetsbedömning, ur vilken man inte 

kan bryta ut enskilda krav. När den totala forskningskvaliteten bedöms, kan man inte 

bortse från någon egenskap. Kvaliteten bedöms efter de sammantagna egenskaperna 

originalitet, extern och intern validitet, precision och etik (Vetenskapsrådet, 2011: 24) 

Flera stora upptäckter har varit oväntade [vilket] talar för att forskningen inte ska styras 

för hårt (Vetenskapsrådet, 2011: 35) 

I detta metodavsnitt reflekteras ansatsen med öppenhet och kritiska förhållningssätt. 

Etiska aspekter diskuteras i löptext i direkt förhållande till de metodval de berör. 

Särskild kritik av studiens genomförande med tonvikt på avgränsningar och etiska 

aspekter lyfts under metodavsnittets avslutande rubrik En kritisk blick på ansatsen. 

Studiens tillförlitlighet och kvalitet reflekteras kring i diskussionsavsnittet under 

rubrikerna Tillförlitlighet och Kvalitet. 

Access till fältet 

För att uppnå studiens syfte söktes intervjupersoner bland människor som 

definierade sig eller hade definierat sig som sexarbetare. Men hur skulle jag få 

kontakt med sexarbetare och fråga om de kunde ställa upp på intervju? 

I januari 2014 bad jag representanter för RFSU om tips på hur jag kunde nå 

intervjudeltagare. Jag råddes att presentera mig och studien för en person inom Rose 

Alliance. Jag inledde med att mejla. Den kontakt som då uppstod ledde till att jag i 

april 2014 inbjöds till seminariet ”En annan horisont – sexarbete och hiv/sti ur ett 

peer-perspektiv” (Edlund & Jakobsson, 2014). Min närvaro vid seminariet medförde 

kontakter som kom att vara till hjälp. Bland annat i sökandet efter intervjudeltagare.  
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Särskilda svårigheter 

Efter seminariet om sexarbete och hiv/sti sökte jag nå intervjupersoner via Facebook. 

Jag fick tillgång till två slutna Facebook-grupper som tillsammans nådde ett drygt 

hundratal individer. Den ena gruppen hade som syfte att debattera, klargöra och dela 

forskningsrön rörande sexarbete. Där skrev jag själv och presenterade mig och 

studien. Jag uppmanade intresserade att kontakta mig för mer information samt för 

att anmäla intresse för intervjudeltagande. Den andra gruppen var specifikt avsedd 

för personer som sålde sex. Jag hade inte själv möjlighet att skriva i denna grupp, så 

där ”delades” (kopierades och reproducerades) mitt inlägg av en engagerad annan.  

Båda Facebook-inläggen fick positiva, uppmuntrande kommentarer men ingen hörde 

av sig med intresse för intervjudeltagande eller för att få mer information om studien. 

I samråd med ett par kontakter som var sexarbetare beslutade jag mig för att söka nå 

intervjudeltagare via informationsträffar. Tanken var att ha en träff i Göteborg och en 

i Stockholm och förutsättningslöst berätta om studien utan att deltagare på förhand 

behövde visa intresse för att ställa upp på intervju. Tid bokades för träff i Göteborg. 

Två veckor innan utsatt datum sändes inbjudan till informationsträff (Bilaga 2) via en 

engagerad annan som hade tillgång till en mejllista som nådde sexarbetare. Denna 

mejllista borde vid tillfället ha nått omkring ett par hundra personer. Inbjudan lades 

även upp i de två Facebook-grupper där jag sökt deltagare. Som svar på mejl hörde en 

person av sig innan informationsträffen och berättade att hon inte kunde komma, 

men gärna skulle ställa upp och svara på frågor via mejl. Jag hade avsett att intervju 

skulle ske ”ansikte mot ansikte” och hade inte förberett någon intervjuguide för 

distansdeltagande. Därför bad jag att få återkomma rörande distansdeltagande efter 

att jag fått veta hur många deltagare jag kunde nå via informationsträffarna. 

Utöver den person som hjälpt mig boka och låsa upp lokalen i samband med träffen i 

Göteborg kom ingen till den informationsträffen. 

Grindvakter och urval 

Efter bristen på uppslutning vid träffen i Göteborg beslutade jag mig för att inte hålla 

någon träff i Stockholm. Detta annonserades i de båda slutna Facebook-grupperna, 

med en ny uppmaning att intresserade skulle höra av sig om intervjudeltagande. 

Missivbrev (Bilaga 3) bifogades till Facebookinläggen. Missivbrevet innehöll samma 

information som gått ut via mejl. Återigen kom positiv respons men ingen anmälde 
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intresse för intervjudeltagande. Då bad jag tre kontakter som var sexarbetare hjälpa 

mig finna intervjudeltagare. Detta var mer framgångsrikt.  

Jag fick rekommendationer av typen ”jag tror den här personen kan ställa upp på 

intervju” och ”om du hälsar från mig så borde den här personen få förtroende för 

dig”. Jag sände mejl och Facebookmeddelanden med presentation och missivbrev till 

tjugo personer. 

Bland de tjugo personer jag kontaktat svarade tio stycken. Bland de tio som svarade 

fanns två som tackade för information men avböjde deltagande. En av dem som 

vidhöll intresse ville gärna svara via mejl. Då detta var den andra person som visade 

intresse för dylikt deltagande redigerade jag intervjuguiden så den kom att innehålla 

instruktioner för distansdeltagande (Bilaga 4). 

Jag uppfattade denna intervjuguide som tydlig och enkel att använda. För att 

säkerställa att möjliga intervjudeltagare visste tillräckligt för att ge sitt informerade 

samtycke sändes denna intervjuguide i förhand till dem som vidhöll intresse. 

Då intervjuguide sänts till den person som innan informationsträff velat ställa upp 

via mejl fick jag veta att hon gärna skulle delta, men intervjusvar uteblev. 

Fyra av de åtta som vidhållit intresse efter direkta förfrågningar valde senare att inte 

delta. En av dessa motiverade ”avhoppet” med att hen trott att det rört sig om en 

enkätundersökning men att det som beskrevs i intervjuguiden skulle ta för lång tid. 

I slutänden fanns fyra intervjudeltagare, varav en svarade på intervjufrågorna via 

mejl, en deltog via telefon och två intervjuades i möten ansikte mot ansikte. 

En av de intervjuade uttryckte att hon valt att delta eftersom hon hade förtroende för 

den person som gett mig hennes kontaktuppgifter. Två andra uttryckte att de fått 

information via en betrodd mejllista eller i en sluten Facebook-grupp. 

Informationen som gick ut via mejl och i slutna Facebook-grupper syntes därigenom 

ha tjänat sina syften indirekt genom att öka studiens synlighet och legitimera min 

egen och studiens seriositet via associationer med dem som hjälpt mig synliggöra 

informationen. 

Detta gör det relevant att tala om ”grindvakter” (se t.ex. Bryman, 2008) som hjälpte 

till att ”släppa in” mig i den grupp jag sökte intervjupersoner från: En grindvakt var 

den person som en deltagare hade förtroende för; en grindvakt var den person som 

mejlade ut information om studien, vilket kan ha ”legitimerat” mig och studien; och 

flera grindvakter fanns bland dem som ”gillade” och stöttade mina Facebook-inlägg. 
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Bortfall 

Det går endast att sia om hur många som nåddes av information om studien. 

Uppskattningsvis minst trehundra sexarbetare fick mejl och/eller såg inbjudan på 

Facebook. Det går att konstatera att endast en person tog initiativ att själv anmäla sitt 

intresse som svar på dessa utskick. 

Det som går att säga konkret om bortfall är att det av de tjugo personer som jag 

tillfrågade i direkt kommunikation var fyra stycken som ställde upp på intervju. 

Intervjudeltagare och urvalsprinciper 

Avsikten var att studiens urval skulle vara målinriktat (Bryman, 2008) med teoretisk 

bredd avseende skillnad i ålder, könsidentitet och bostadsort samt bestå av personer 

som var aktiva sexarbetare och personer som varit sexarbetare men nu slutat sälja 

sex. Urvalets målinriktning var överordnad. Detta syns genom att intervjupersoner 

söktes som sålt eller sålde sex i enlighet med UNAIDS (2011) definition av sexarbete. 

Målstyrningen skedde genom att söka respondenter via Facebook-grupper, mejl och 

grindvakter som nådde sexarbetare. Säkerställandet av teoretisk bredd skedde genom 

att inte sluta söka efter respondenter förrän urvalet syntes visa på tillräckligt stort 

”mått av variation i det stickprov som [blivit] resultatet” (Bryman, 2008: 392). 

Rörande teoretisk bredd kan sägas att två intervjudeltagare bodde i två av Sveriges 

största städer. En deltagare bodde i en mellanstor stad. Jag kan inte uttala mig om i 

vilken typ av stad den fjärde deltagaren bodde, för hon uppgav inte dylik information. 

Två deltagare var i 25-årsåldern, en var i 35-årsåldern och en var i 40-årsåldern. En 

deltagare hade slutat sälja sex. En deltagare hade slutat sälja sex fysiskt och sålde nu 

sexrelaterade internettjänster. Två deltagare sålde sex fysiskt. Hur ofta och i hur stor 

omfattning intervjudeltagare sålde eller hade sålt sex var olika för olika deltagare; 

svar återfanns från 1-2 kunder i månaden till 25 kunder i månaden.  

Ytterligare bredd hade uppnåtts om urvalet innefattat ett par män och transpersoner 

som sålde sex. Bland dem som nåddes av direkt förfrågan om deltagande fanns 

uppskattningsvis tre män och tre transpersoner. Bland dem som initialt visat intresse 

för deltagande fanns två män. Då dessa avböjt deltagande och jag saknade möjlighet 

att inom rimlig tid kontakta och tillfråga ytterligare män eller transpersoner som 

sålde sex valde jag att i ett första urval gå vidare med uteslutande kvinnor. 
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Informerat samtycke 

Intervjuer skedde efter informerat samtycke till deltagande i enlighet med 

Vetenskapsrådets (2002) forskningsetiska principer: Deltagarna informerades på 

förhand om studiens syfte och om sin egen potentiella roll i studien; det framgick att 

insamlad empiri bara nyttjas i forskning och att deltagares identiteter anonymiseras 

för konfidentialitet; det framgick att samtycke för deltagande gått att ändra helt eller 

delvis. Inför och efter varje intervju bereddes intervjudeltagare utrymme att begära 

ytterligare information. I förekommande fall gavs information så skyndsamt och 

uttömmande som möjligt. 

Tidsramar sattes för vad som ansågs rimlig tid att ändra eller återta samtycke: 

Intervjudeltagarna fick transkribering av ”sin” intervju minst en månad innan ”sista 

dag” för ändrat eller återtaget samtycke. Detta för att ge deltagarna tid att läsa, 

reflektera över och begära ändringar i intervjun utan att studiens fortskridande skulle 

bromsas av ”avhopp” i ”sista sekund”. Vid återtaget eller markant ändrat samtycke 

från någon deltagare hade det kunnat bli aktuellt att söka ytterligare deltagare. 

Semistrukturerade, temabaserade intervjuer 

Eftersom syftet med intervjuerna var att intervjudeltagare skulle berätta fritt utifrån 

frågan ”Vad innebär det att vara sexarbetare i Sverige idag?” valdes ett 

semistrukturerat tillvägagångssätt med öppenhet för reflekterande svar. Thomsson 

(2010) rekommenderar en approach med temabaserade intervjuer för intervjuare 

som söker reflexiva svar. Detta syntes relevant utifrån studiens kvalitativa syfte. 

Aktuella intervjuer var strukturerade utifrån åtta på förhand nedtecknade 

temaområden. Vid intervju ansikte mot ansikte lades åtta lappar med de olika 

temaområdena i en cirkel på bordet framför intervjudeltagaren. I de fall intervjuer 

skedde via distans fanns temaområdena slumpmässigt infogade i intervjuguiden. 

Att temaområdena placerades i cirkel symboliserade och synliggjorde att jag inte lade 

någon värdering i vilken ordning temaområdena avhandlades. Intervjudeltagarna 

valde vilket tema de först berättade och reflekterade om samt i vilken ordning övriga 

temaområden följde. Förutom att inbjuda till reflektion var en anledning till denna 

metod att öka deltagarnas makt över intervjusituationen (Kvale & Brinkmann, 2009). 

Temaområdena under intervjuerna var (utan inbördes ordning): Yrkesroll. Socialt liv. 

Vägen hit. Anledningar att sluta. Relationer till samhället. Familj/Närstående. Sex 

och intimitet. Anledningar att fortsätta. 
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Efter samtycke från intervjudeltagarna spelades intervjuerna in med en ZOOM H2n 

handy recorder, som är särskilt lämpad till att fånga upp ljud utan att mikrofonen 

måste placeras rakt framför den som intervjuas. I intervjuer ansikte mot ansikte 

placerades mikrofonen på bordet en bit ifrån intervjudeltagaren. I telefonintervjun 

användes högtalartelefon för att kunna använda samma inspelningsdosa. 

Som komplement till intervjusvaren använde jag mig av ett frågeformulär (Bilaga 5). 

Dels för att samla in kompletterande bakgrundsinformation om intervjudeltagare och 

få kvantitativa data för jämförelse avseende teoretisk bredd. Dels för att intervjuerna 

inte skulle ”fastna” i specifika frågor. Formulär hade, likt intervjuguide, tillsänts 

intervjudeltagare innan intervju. 

I formuläret efterfrågades: Kön. Födelseår. Civilstatus. Hemförhållanden. Bostadsort. 

Bostadstyp. Ålder vid första erfarenhet av att sälja sex. Är du aktiv som sexarbetare 

eller ej? Huvudsaklig typ av kunder. Genomsnittlig mängd kunder per månad. 

Vid intervju introducerades formuläret efter att intervjun avslutats. Det bidrog till att 

intervjuns fokus var deltagarnas berättelse och reflektion utifrån temaområdena. 

Anonymitet från intervjudeltagares sida  

Alla deltagare kontaktades via Facebook-meddelanden. Med två deltagare fortsatte 

kommunikation inför och efter intervju via mejl. Alla fyra deltagare hade Facebook-

profiler under pseudonym och anonymiserad mejladress. Intervjun som hölls via 

telefon skedde genom att jag ringde aktuell deltagare på ett oregistrerat nummer. Jag 

vet i själva verket inte vad någon av deltagarna heter. Jag känner dem som deras 

pseudonymer eftersom jag inte efterfrågat någons namn och ingen valt att uppge det. 

En av intervjupersonerna återkom ej med ifyllt frågeformulär. Påminnelse sändes 

endast en gång. Syftet var inte att pressa fram svar, utan att påminna om formuläret. 

Då intervjudeltagaren ej heller denna gång återkom med svar tolkades det som att 

hon inte ville dela med sig av mer bakgrundsinformation än hon redan gjort i 

intervjun. Att delta i intervju men inte fylla i frågeformulär tolkades som samtycke till 

att nyttja information given i intervju men inte till nyttjande av mer specifik 

information än vad som nämnts där. 

I förhållande till andra intervjudeltagares formulärsvar och det som i övrigt uppgetts i 

aktuell intervju bedömdes att avsaknad av en deltagares formulärsvar inte påverkade 

studiens helhet menligt. 
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Intervjutranskriberingar 

Då huvudsyftet varit att fånga upp, analysera och återge vad som sagts snarare än 

hur det sagts har transkriberingen huvudsakligen formulerats som skriftspråk för 

ökad läsförståelse. Dock gjordes markeringar för upprepningar, pauser och tvekan. 

Jag var selektiv ifråga om vilka markeringar jag gjorde och följde inte några särskilda 

anvisningar för transkribering. Pauser och tvekan markerades medelst punkter: 1-2 

sekunders paus har markerats med två punkter; tre punkter motsvarar paus om 3-4 

sekunder; och pauser på 5 sekunder eller mer har markerats i parentes med ordet 

”tystnad” följt av angivelse om hur lång tystnaden varit. Hänsyn togs till betoningar 

som tycktes ge särskilt eftertryck, vilket markerades med kursivering. 

Undantag från korrekt skriftspråk gjordes för vissa dialektala ord och uttryck, till 

exempel då intervjudeltagare sade och istället för att eller ba istället för bara, vilket 

kan exemplifieras i meningen ”Jag ba bestämde mig för och sälja sex”. 

Den kortaste intervjun ansikte mot ansikte tog tjugo minuter och transkriberades till 

sjutton sidor text. Den som deltog via mejl sände nitton sidor text. Telefonintervjun 

tog tjugosex minuter och transkriberades till tjugo sidor text. Den längsta intervjun 

ansikte mot ansikte tog en timme och femton minuter och transkriberades till femtio 

sidor text. Således uppgår insamlat intervjumaterial till etthundrasex sidor text. 

Återkoppling från intervjudeltagare 

Transkriberade intervjuer sändes till aktuella deltagare så möjlighet skulle finnas att 

återta samtycke för deltagande eller ändra utsagor ur intervjun. 

En intervjudeltagare återkom med ändringar för att förtydliga utsagor och minimera 

risken för att information som används i denna rapport inte av misstag skulle kunna 

röja hennes identitet. De ändringar som begärdes var av sådan art att intervjuns 

innehåll och dess betydelse för studiens helhet ej påverkades menligt. 

Övriga intervjudeltagare återkom inte med ändringar. Ej heller har någon 

intervjudeltagare i efterhand återtagit samtycke för deltagande. 

Analysförfarande  

Thomsson (2010) rekommenderar ”lodrät” läsning av var intervju för sig, följt av 

strukturering av utsagor i teman eller kategorier för att skapa möjlighet till ”vågrät” 

läsning av olika kategorier; jämförelse av utsagor från olika intervjuer. Thomsson 

menar att detta ökar möjligheterna till reflexiv analys. 
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I en första genomgång lästes intervjuerna ”lodrätt” för att få en samlad bild av varje 

enskild intervju. Detta gav inblick i och förståelse för varje unik intervju. Samtidigt 

gav denna läsning en översikt och första tanke på vilka teman som berördes i olika 

intervjuer och vilka teman som återfanns i flera intervjuer. 

I en andra lodrät genomgång markerades återkommande uttryck, händelser som 

respondenter uttryckte haft särskild inverkan på dem samt resultat som ”stack ut” 

genom att framstå som överraskande eller särskilt tongivande i varje intervju. 

Utifrån dessa markeringar skapades en mall av teman. Utsagor från alla fyra 

intervjuer samlades därpå sida vid sida i ett raster av olika teman. Ibland innehöll en 

utsaga uttryck av flera tematiska innebörder, vilket markerades genom att utsagan 

återkom på fler än ett ställe i rastret med temaområden. 

I en första ”vågrät” läsning söktes utsagor som passade in i flera teman men som 

eventuellt missats i de första genomläsningarna. Här växlades mellan olika intervjuer 

så en utsaga kunde jämföras med en annan. Denna läsning utgjorde startskottet för 

mer fokuserad analys. Utsagor ställda bredvid varandra jämfördes och informerade 

om variationer, likheter och skillnader inom och mellan temaområden och intervjuer.  

Återkommande reflektioner runt utsagor och teman följde. Några temaområden 

växte till större kategorier som i vissa fall inrymde flera teman. Insikter framträdde i 

hur utsagor från en intervju ställda mot utsagor från andra intervjuer visade detaljer 

som informerade om innebörden i en kategori och i olika utsagor. 

I denna del av analysprocessen förekom en stor mängd teman och kategorier. Några 

teman utgjordes av utsagor från en enda intervju. Några kategorier informerades av 

utsagor från samtliga fyra intervjuer och från flera olika teman. 

I samtliga intervjuer förekom utsagor som talade om Stigma. Denna kategori syntes 

intressant att undersöka utifrån vad som visats i tidigare forskning; att sexsäljare 

diskrimineras och stigmatiseras. 

Två andra kategorier; Självbild och Integritet, innehöll utsagor från samtliga 

intervjuer. Dessa kategorier syntes intressanta att undersöka baserat på tidigare 

forsknings problemställningar; att sexarbetare kan vara att betrakta som agenter. 

Kategorierna Självbild, Integritet och Stigma framstod dessutom som särskilt 

utvecklade; de utsagor de byggdes upp av var många och innehöll reflexiva tankar. 

Därav framstod dessa tre kategorier som ”överordnade” i den empiri som samlats in.  
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Mättade kategorier, studiens begränsningar och konflikter i materialet 

När man har intervjuat tillräckligt många för att kunna tolka fram en rimlig och intressant 

förståelse så uppstår en mättnad, det vill säga en känsla av att det nog räcker nu – vilket 

inte är samma sak som ett absolut tak (Thomsson, 2010: 55) 

Bryman (2008) skriver om mättnad att ett kvalitativt material kan anses ”mättat” då 

teoretisk bredd uppnåtts utan att utsagor ”står emot” varandra på ett sådant sätt att 

en utsagas riktighet utesluter andra utsagors riktighet. 

I kategorierna Självbild, Integritet och Stigma återfanns exempel och förklaringar på 

hur intervjudeltagarna talade om sig själva, hur de agerade till följd av och för att 

upprätthålla integritet, samt hur de talade om händelser som tycks ha inneburit eller 

informerat om stigma. Utsagorna uppfattades som enhetliga både inom respektive 

intervju och tvärs över samtliga intervjuer. Utsagor från olika intervjuer uppvisade 

förvisso skillnader inom kategorierna. Skillnaderna var inte sådana att utsagorna stod 

tvärt emot varandra. Skillnaderna visade snarare på teoretisk bredd då en 

komplexitet i fenomenen självbild, integritet och stigma trädde fram. 

Ytterligare intervjuer kunde ha tjänat till att ytterligare informera om vidden av 

sexarbetares upplevelser av Självbild, Integritet och Stigma. Det syntes dock inte 

nödvändigt med hänsyn till den mättnad som fanns relativt studiens forskningsfrågor 

och syfte. Starkast intryck gjorde dock att det i materialet upplevdes finnas en 

diskrepans mellan kategorierna. Kategorierna som var för sig framstod som enhetliga 

tycktes stå i konflikt till varandra. Diskrepansen framstod genomgående mellan 

intervjudeltagares självbild och integritet kontra vittnesmål om stigmatisering. 

En kritisk blick på ansatsen  

Möjliga urvalsfel 

Missivbrev  

I sökandet efter intervjudeltagare strävade jag efter att undvika uttryck för mina egna 

förutfattade meningar om sexsäljande och -köpande. Till min hjälp hade jag 

kontakter som var sexarbetare vilka ej var intervjudeltagare. Jag fick förslag på 

ändringar innan informationsmejl och missivbrev nådde möjliga intervjudeltagare.  

Dessa ansträngningar till trots upptäcktes i arbetets senare del att inbjudan till 

informationsträff och missivbrev innehåller ett stycke med tvetydig innebörd. Det är 
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det stycke som börjar ”Jag förstår att det kan vara skillnad mellan att tvingas till 

prostitution och att välja att arbeta med att sälja sexuella tjänster.” 

Formuleringen är problematisk. En av intervjudeltagarna resonerade om frivillighet 

och tvång. Utsagan finns inte återgiven i denna rapport men fick mig att tänka till om 

formuleringars innehåll. Det kan vara så att sexarbetare vare sig tvingats (av någon 

annan) till prostitution eller menar att de själva valt att sälja sex (då omständigheter i 

deras liv kanske inte medfört andra konkreta val). Jag kan ha gått miste om kontakter 

med möjliga intervjudeltagare på grund av formuleringen i inbjudan och missivbrev. 

Det är dock lika möjligt att formuleringen inbjudit till deltagande genom att visa på 

kritisk förståelse för rådande debatt och nuvarande sexköpslagstiftning. 

Grindvakter  

Kontakter med intervjudeltagare som sker via grindvakter kan enligt Bryman (2008) 

leda till urvalsfel. Bryman menar att personer som är aktiva i en grupp eller praktik 

kan ha intresse av att påverka vem eller vilka som deltar i en studie. Att jag 

efterfrågade tips på möjliga intervjudeltagare från tre olika kontakter kan ha inverkat 

till att kringgå denna möjliga problematik. Dessa tre personer informerades inte om 

vilka de andra var som gav tips om möjliga deltagare. Då jag fick en uppsjö förslag på 

deltagare och förfrågan om intervjudeltagande sändes till tjugo sexarbetare görs 

bedömningen att grindvakternas eventuella påverkan på urvalet ej inverkat menligt 

på studiens resultat. Detta intryck förstärks av att de förslag jag fick uppvisade bred 

geografisk och åldersmässig spridning, såväl som att de förslag jag fick syntes utgöras 

av sexsäljare med olika sexualitet och könsidentitet som marknadsförde olika 

sexuella tjänster. Intrycket av uppnådd variation i det stickprov som blev resultatet av 

aktuellt urval förstärktes ytterligare under transkribering och analys, då det blev 

tydligt att aktuella intervjudeltagare upplevt och gav uttryck för varierade 

upplevelser, åsikter, resonemang och lärdomar. 

Rollen som intervjuare 

I möte med intervjudeltagare sökte jag vara öppen men inte så öppen att intervjuerna 

blev rent sociala. Kvale och Brinkmann (2009) betonar vikten av att upprätthålla viss 

distans mellan sig själv och intervjudeltagare. De menar dock samtidigt att intervjun 

bör utformas så att deltagaren har makten över vilken information hen delar med sig 

av och upplever frihet att berätta inom ramen för intervjun. 
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Denna inställning till intervjuande fungerade över lag bra och låg i linje med 

Thomssons (2010) råd om att underlätta reflexivt berättande genom temaområden. 

Intervjuerna ”flöt på”: Intervjudeltagarna berättade öppet och sammanhängande 

utifrån de åtta temaområdena. Jag hade även utrymme att ställa följdfrågor utan att 

detta ledde till att jag som intervjuare ”styrde” intervjuerna. Denna positiva 

upplevelse fanns kvar även i analysprocessen, då studiens resultat började synas, 

vilka hjälpt till att besvara studiens forskningsfrågor. 

I en av intervjuerna ställde jag dock en följdfråga som kan ha ”ställt sig i vägen” för 

intervjudeltagarens fria berättande. Jag märkte det inte i intervjusituationen, men 

det framgick tydligt under transkriberingen. Deltagaren berättade om en sak som jag 

upplevde mig inte riktigt förstå. Jag sökte skapa förståelse utifrån min förståelseram 

och frågade hur länge intervjudeltagaren befunnit sig i en viss belägenhet. På 

ljudupptagningen hördes hur intervjudeltagaren ”kom av sig”. Hon svarade på min 

direkta fråga och fortsatte sedan berättelsen utifrån det svaret. På ljudupptagningen 

hördes dock att hon inte talat klart innan jag avbröt henne med min fråga. Det var 

olyckligt att jag hade för bråttom att få svar utifrån min förståelseram: Eventuellt 

hindrade detta att jag lärde mig något nytt utifrån den förståelseram 

intervjudeltagaren var i färd med att dela med sig av. 

Det är möjligt att det fanns fler tillfällen i intervjuerna där jag på liknande vis 

misslyckades i min ansats att ge deltagare makt och utrymme i intervjun. Jag är i 

skrivande stund ej medveten om ytterligare exempel på dylika tillkortakommanden. 

Könsidentitetsfördelning, urval av tidigare forskning och antalet deltagare 

Vid seminariet om sexarbete och hiv/sti hävdades att många transpersoner runtom i 

världen har erfarenhet av att sälja sex (M. Sundin, personlig kommunikation, 2014-

04-04). Tidigare forskning om sexarbete i Sverige har inte specifikt fokuserat 

transpersoners erfarenheter av att sälja sex. 

I ”Kännedom om prostitution” (Socialstyrelsen, 2007) menas att forskningsunderlag 

rörande hur många män som säljer sex i Sverige saknas och att det inte är känt eller 

belagt med evidens hur erfarenheterna eventuellt skiljer sig bland män som säljer 

sex. Priebe och Svedin (2011) lyfter fram att det kan finnas fler män än kvinnor som 

har erfarenhet av att sälja sex. Om fler män än kvinnor definierar sina ageranden som 

likställda med sexarbete framgår dock inte i Priebe och Svedins (2011) text.  
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Dessa rapporter bidrar till förståelse för förekomst av och erfarenheter från män som 

säljer sex. Eftersom texterna i övrigt inte ansågs väsentligen fördjupa förståelsen för 

vad det innebär att vara sexarbetare i Sverige idag, har de ej nyttjats som 

referenslitteratur. Detta eftersom ingen man återfanns bland aktuell studies 

intervjudeltagare. 

Avsaknaden av representation av män och transpersoner i aktuell studie bidrar till att 

de forskningsresultat som erhållits inte är kompletta utifrån en helhetsbild av vad det 

innebär att vara sexarbetare i Sverige idag. Rimligen är aktuell studies resultat inte 

direkt jämförbara med vad det innebär att vara man eller transperson som säljer sex i 

Sverige idag. 

Det finns samtidigt en styrka i att urvalet uteslutande bestod av kvinnor. Detta 

eftersom aktuellt urval ökar möjligheterna att säga något kvalitativt om vad det 

innebär att vara kvinna och sexarbetare i Sverige idag. 
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Resultat: Teoretisk tolkning 

Den diskrepans som i analysen framträdde mellan Självbild och Integritet kontra 

Stigma utgör fokus för denna resultatsammanställning. 

Utsagor från kategorierna Självbild och Integritet belyses särskilt medelst tolkning 

utifrån begreppet Kompetens (Ellström, 1992). Dessa resultat ställs i förhållande till 

utsagor från kategorin Stigma, vilka belyses särskilt medelst tolkning utifrån 

begreppet Stigma (Goffman, 2001). 

Läsning utifrån Kompetens 

I Ellströms (1992) kompetensbegrepp uppfattas att kompetens kan bedömas utifrån 

specifika arbeten eller uppgifter som en individ avser lösa i syfte att uppnå vissa mål. 

Huruvida individen anses kvalificerad för arbetet eller uppgiften beror på om hen har 

förmåga att lösa de problem arbetet eller uppgiften innebär eller medför. 

Resultaten nedan presenteras utifrån varje individuell intervjudeltagare: 

- vilken eller vilka uppgifter eller problem varje intervjudeltagare tycks ha avsett lösa i 

beslutet att börja och/eller fortsätta sälja sex; 

- vilket eller vilka mål problemlösningen tycks ha avsett leda till; 

- vilket eller vilka problem sexsäljande lett till eller medfört;  

- hur dylika problem bemötts och vilken måluppfyllelse som då varit aktuell; 

- vilket eller vilka problem som ej förmåtts lösas; samt 

- vilka konsekvenser detta medfört. 

Självbild: Personporträtt, bevekelsegrunder och problemlösning 

De fyra intervjudeltagarnas beslut att börja sälja sex framstår som dels kognitiva, dels 

knutna till affektiva faktorer. Samtliga fyra intervjudeltagare syns ha agerat utifrån 

personlighetsfaktorer. Det som skiljer sig åt emellan de fyra fallen är vilka faktorer 

som framträtt som mest tongivande. 

Intervjudeltagare 1 sålde sex första gången då hon var 21 år. Hon berättade att 

hon i övre tonåren festade mycket och hade mycket sex igenom att hon vid festerna 

träffade olika sexpartners. Efter några år kändes festandet överdrivet men hon ville 

fortfarande ha mycket sex. Efter noga överväganden av för- och nackdelar ledde detta 

till att hon prövade sälja sex. 
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Det framstod som att de uppgifter Intervjudeltagare 1 avsett lösa var att hon velat 

skapa utrymme att ha mycket sex utan att behöva festa för att träffa sexpartners. 

Detta tolkas som kopplat till personlighetsfaktorer i självuppfattningen att hon ville 

ha mycket sex och anses kognitiv problemlösning kopplat till eftersökandet av 

sexpartners på annat sätt än via festande. 

Intervjudeltagare 1 beskrev sexsäljande som ”en bra deal”, då hon både fick sex och 

pengar. Hon använde pengar från sexarbete till att förmera sin livskvalitet under 

tiden hon studerade. Inkomsterna från sexsäljande gjorde att hon inte behövde 

arbeta lika mycket på andra arbetsplatser där hon fungerade under samma tid. Hon 

hade slutat sälja sex efter att hon varit sexsäljare i ca 2 år. 

Intervjudeltagare 2 sålde sex första gången då hon var 17-18 år ”Definitionsfråga 

– vad räknas som ’sälja sex’?”. Hon beskrev sig själv som ”exhibitionistisk”, med ett 

behov av att få ”visa upp sig” och berättade att hon sedan sin sexuella debut gärna 

hade mycket sex med olika sexpartners och att hon inte behövde känna kärlek till den 

person hon hade sex med för att njuta av sexet. Hon berättade att hon vid ett tillfälle 

erbjöds en summa pengar för att motiveras att ha sex med en person hon inte fann 

särskilt attraktiv. Hon berättade att detta verkat ”häftigt”, då hon därigenom kunde ta 

betalt för något hon tyckte om att göra. 

Det framstod som att de uppgifter Intervjudeltagare 2 avsett lösa var att hon velat 

skapa utrymme för sin exhibitionism, fortsätta ha mycket sex med olika sexpartners 

samt tjäna pengar på att göra något hon tyckte om. Beslutet att sälja sex kan anses; 

affektivt kopplat till personlighetsfaktorer; i viljan att ha mycket sex och igenom att 

hon inte behövde känna kärlek för att njuta av sex. Även igenom att hon såg sig själv 

som exhibitionistisk; liksom kognitiv problemlösning igenom att Intervjudeltagare 2 

började tjäna pengar på att göra något hon tyckte om. 

Intervjudeltagare 2 använde pengar från sexarbete till att ”skämma bort” sina vänner 

och ha extra pengar att göra roliga saker tillsammans med vänner. Till vardags 

studerade hon vid tiden för intervjun vid universitet och arbetade med kundservice. 

Hon hade slutat sälja sex efter ca 4 år men definierade sig ännu som sexarbetare då 

hon sålde ”webcam-shows” samt bilder och filmer på sig själv via internet. 

Intervjudeltagare 3 sålde sex första gången då hon var 27 år. Hennes beslut att 

sälja sex var initialt mindre lustbetonat än hos övriga intervjudeltagare: 
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Intervjudeltagare 3: mitt liv var skitdåligt när jag började sälja sex... Annars hade jag nog 

inte vågat börja, med alla föreställningar om hur mycket våld det är, och hur pass hemskt 

det är.. Men.. vad ska man säga? Just därför, för att.. Jag hade dålig ekonomi och dålig 

självkänsla och.. ingenting med arbete och jobb eller liknande och låg arbetskapacitet.. 

och.. Just därför var det jättebra för.. Det har så att säga gett pengar till att reda upp alla.. 

ekonomiska problem och förbättra min livssituation och.. en känsla av att jag klarar av att 

göra nånting bra och därav alltmer höjd.. arbetskapacitet med tiden. Så det har faktiskt 

funkat för mig för rehabilitering, och.. Det vet jag många andra som har samma 

upplevelse, även om det givetvis inte är en positiv upplevelse för alla. 

Det framstod som att de problem Intervjudeltagare 3 avsett lösa var att hon velat 

skapa bättre ekonomiska, sociala och emotionella förutsättningar för sig själv. 

Beslutet att sälja sex kan anses kognitiv problemlösning i relation till affektiva och 

personlighetsfaktorer, då hon utifrån sin självuppfattning upplevde sig ha begränsade 

möjligheter till självständighet. Sexsäljande innebar konstruktiv personlig utveckling 

genom att hon fick bättre självförtroende och successivt ökad arbetskapacitet, vilket 

hon kunde applicera även i andra delar av livet än i sexarbete. 

Intervjudeltagare 3 nyttjade pengar från sexarbete till att förbättra sin livssituation. 

Till vardags studerade hon under tiden för intervjun vid universitet. Intervjudeltagare 

3 hade sålt sex under ca 7 år och var fortfarande aktiv sexarbetare 

Intervjudeltagare 4 sålde sex första gången då hon var 35 år, som ”utlopp för en 

sexuell fantasi”. Hon framhöll att hon ännu vid tiden för intervjun blev upphetsad av 

tanken att sälja sex, bland annat för att detta inte ansågs socialt accepterat. Hon 

menade att sexsäljande även var ett sätt att hjälpa andra med den viktiga del av livet 

hon ansåg att sexualitet är. Hon menade att det kanske inte var fysiskt eller socialt 

möjligt för alla att få sex på annat sätt än genom att köpa sex. 

Det framstod som att de uppgifter Intervjudeltagare 4 avsett lösa var att skapa 

utrymme för att ge utlopp för en sexuell fantasi samt att skapa utrymme för att ge 

andra möjlighet till njutning. Beslutet att sälja sex kan anses affektivt med koppling 

till personlighetsfaktorer. 

Intervjudeltagare 4 använde pengar från sexarbete till att skapa utrymme för sig själv 

att göra skojiga saker och ta hand om sig själv utan att behöva jobba heltid. Till 

vardags arbetade hon under tiden för intervjun inom vården. Hon hade sålt sex under 

ca 6 år och var fortfarande aktiv sexarbetare. 



’Världens äldsta yrke’. Examensarbete i Pedagogik 61-90hp. Mälardalens Högskola 2015. 

Författare: Viktor Helmersson. Handledare: Ulrika Jepson Wigg. 

36 

 

Integritet 

På samma sätt som intervjudeltagarna gav uttryck för olika anledningar att börja 

sälja sex uttryckte de att olika utmaningar och behov uppstått under tiden de sålt sex. 

Alla fyra deltagare hade mött utmaningar som syntes relaterade till Integritet. Vilka 

utmaningar det rörde sig om och hur utmaningarna bemötts varierade. Utfallet av 

problemlösningen varierade likaså. Variationerna syns bland annat bero på vilka mål 

olika intervjudeltagare haft i olika situationer. 

Under denna rubrik identifieras att ett övergripande mål som alla intervjudeltagare 

haft var att upprätthålla sin integritet. De problem som sökts lösas för att uppnå 

målet identifieras genom exempel på hur intervjudeltagarnas integritet hotats eller 

kränkts. Tillvägagångssätten för problemlösning identifieras som huvudsakligen 

kognitiva, dock informerade av affektiva och personlighetsfaktorer. 

Handlingsutrymme 

Efter att Intervjudeltagare 2 flyttat ihop med en man som inte ville ”dela henne” med 

andra slutade hon sälja sex. Under en tid slutade hon även sälja internetrelaterade 

sextjänster. Detta syns ha utgjort ett intrång på hennes integritet genom att hennes 

subjektiva handlingsutrymme minskats. Detta kopplas till att ett övergripande mål 

för Intervjudeltagare 2 varit att uttrycka sin exhibitionism. Då hon slutade sälja sex 

saknade hon ”den delen av [sig] själv”. Hon accepterade att inte ha sex med andra, 

men fann det svårt att acceptera att hon hindrades från att ”visa upp sig”. Hon 

berättade att ”kampen” med sambon löstes genom att han fick ställa ”alla frågor han 

hade” till henne och lufta sina rädslor. Här synes det som att Intervjudeltagare 2 haft 

god tilltro till sin agens. Då hon kunde bemöta allt sambon sade försvann hans 

rädslor småningom. Hon överkom problemet och kunde åter sälja internetrelaterade 

sextjänster. Bemötandet av sambons rädslor och frågor framstår som kognitiv 

problemlösning som skapade handlingsutrymme för personlighetsmässiga och 

affektiva bevekelsegrunder. 

Kunskap om kunder 

Intervjudeltagare 4 hade vid tillfällen upplevt att olika kunder försökt lura henne, 

varför hon funderat på att sluta sälja sex. I perioder kunde det hända att hon valde att 

inte träffa några nya kunder, utan endast sälja sex till kunder som hon visste att det 

”fungerade bra med”. Detta visar att Intervjudeltagare 4 hade förtrogenhetskunskap 

om vilka kunder det ”fungerade bra med”. Hon kunde ta kognitiva beslut för att 
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upprätthålla sin integritet genom att i perioder inte sälja sex och genom att undvika 

kunder hon inte kände till från innan. 

Liknande utsagor återkom i samtliga fyra intervjuer, vilket pekar på att samtliga 

intervjudeltagare hade förtrogenhetskunskap om vilka kunder de kunde ta emot utan 

att utsättas för integritetskränkningar och/eller andra risker. 

Intervjudeltagare 3 berättade inte om någon riskfylld situation som hon själv 

upplevt. Men hon berättade om något som syns ha gått emot hennes självuppfattning 

och emotionella drivkrafter: 

Intervjudeltagare 3: jag har en kund som jag har slutat träffa, exempelvis, för att han är 

kär i mig och.. det är inte besvarat, och det kändes.. väldigt jobbigt och som att jag 

utnyttjade honom... Det kände jag att jag inte klarade av, helt enkelt. 

Agerandet tycks kopplat till intima känslor som ej varit ömsesidiga. Det affektiva 

uttryckta att det var ”väldigt jobbigt” syns ha lett till ett kognitivt beslut att avbryta 

kontakten. Det synes som att Intervjudeltagare 3 genom sitt agerande upprätthållit 

både sin egen och sin före detta kunds integritet. 

Intervjudeltagare 3 framhöll att en del av det konstruktiva lärande som fick henne att 

”växa” och få bättre självförtroende var att hon klarade av att göra någonting bra: 

Intervjudeltagare 3: det blir liksom helt fel när man definierar det .. som ett enkelt arbete, 

och liksom bara som en fysisk syssla och.. typ, mänskor tror att man ligger på rygg och 

tittar i taket och tar emot pengar och.. säljer ut sin stolthet och... Det är inte alls vad det 

handlar om, utan.. Jag känner.. tvärtemot stolthet över att göra nånting bra. Jag klarar av 

att göra nånting som är bra för kunden och bra för mig och.. Det behövs det kunskap för 

att kunna göra. Men eftersom det här har så låg status .. och inte ens är sett som ett riktigt 

arbete i samhället och det också är förknippat med stigma ... Så är man tvungen att ta reda 

på all den här kunskapen om hur arbetet ska utföras på egen hand. De flesta har inte ens 

nån annan och prata med, i början... Och däremot, den, där är att det finns internet nu för 

tiden en välsignelse, för det gör det.. lätt att sitta och googla och ta reda på information 

och jämföra. Men man kan ju inte få allt via internet, men... Det är väldigt mycket att alla 

gör .. samma misstag i början och alla lär sig samma saker, och.. När jag träffar andra så 

är det ju nästan bara andra som har klarat av att lära sig nånting… av sina misstag och 

klarat av att lära sig.. hur man ska göra det på ett bra sätt, eftersom det är dom som 

fortsätter arbeta. Men jag tänker att det finns ju också många som.. skulle varit väldigt.. 
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hjälpta av och veta hur man gör. Och också haft informationen om .. vad som är att vara 

en lämplig person för detta här, ifrån början.  

Här omtalades vikten av lärande för att göra ett bra jobb. Att Intervjudeltagare 3 lärt 

sig av att sälja sex går att utläsa i denna utsaga, som pekar på att Intervjudeltagare 3s 

tilltro till sin egen förmåga ökat och att hon kände stolthet över att göra något bra för 

sig själv och för andra. Utsagan pekar på att sexsäljare kan få förtrogenhetskunskap 

genom att ”lära av sina misstag” såväl som explicit kunskap genom att interagera via 

internetforum. I utsagan tolkade Intervjudeltagare 3 att de som fortsätter sälja sex är 

de som kan göra det ”på ett bra sätt”. I utsagan framkom också att alla människor 

inte är lämpade att sälja sex. Detta var något Intervjudeltagare 3 återkom till. Att 

sälja sex hade fungerat bra för henne men det var samtidigt självklart att inte alla som 

sålt sex hade samma positiva upplevelser, och självklart hade inte alla sexsäljare lika 

konstruktivt lärande som hon själv upplevt. 

Även Intervjudeltagare 4 berättade om upplevelsen att hon gjorde något bra för 

kunder. Detta med hänvisning till att hon bland annat mötte kunder som hade sociala 

eller fysiska begränsningar från att få sexuell njutning och ömhet i sina vardagsliv.  

Dessa båda reflektioner kring kunders behov synes exemplifiera såväl implicit som 

explicit kunskap om vad som är bra för kunder. Reflektionerna innefattade såväl 

sociala som sexuella aspekter. Dessa informerade även om dessa intervjudeltagares 

självbild: Det talade för att de identifierade sig själv som ”en person som kan 

tillfredställa en del av andra personers sociala och sexuella behov”. Denna 

identifiering synes ge kunskap om personlighetsfaktorer som gett handlingsutrymme 

att agera i enlighet med aktuell självuppfattning. 

Intervjudeltagare 3s reflektion om vilka som fortsätter sälja sex och vilka som är 

”lämpliga” för sexarbete kan även ses som metakognition. Detta då Intervjudeltagare 

3 reflekterade kring sitt eget lärande och kring andras behov av och möjligheter till 

att lära sig och få ut samma saker som hon själv lärt sig och fått ut av sexarbete. 

Risk för sexuell kränkning 

Intervjudeltagare 2 var den enda av intervjudeltagarna som berättade om risker för 

sexuell kränkning. Hon berättade att hon aldrig varit utsatt för sexuellt våld men att 

hon för alla eventualiteter alltid haft pepparspray med sig i möten med kunder. 

Vidare beskrev Intervjudeltagare 2 en riskfylld incident: 
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Intervjudeltagare 2: Det värsta som har hänt mig i, liksom en sexsäljande ehm.. ja, 

situation, är en kille som hade väldigt svårt att respektera mina gränser. Till exempel så 

lät ju inte jag nån slicka mig, vilket då han ville göra. Så att han tjatade, tjatade, tjatade 

och liksom försökte ta sig ner, liksom så. Och till slut så brann det ju för mig och.. Alltså 

jag hade ju träffat han förut, så jag kände ju honom, om man kan kalla det för det. Visste 

ju vem han var och sådär. Men.. Då, till slut så gjorde han liksom ett mer ordentligt 

försök att försöka. Så då satte jag bara upp mitt knä, liksom dängde han i fejset med det.. 

Och då förstod han ju liksom att ’Nej betyder faktiskt nej’. Och sen, efter det så flöt det ju 

på bra, men jag beslutade mig ju för och aldrig träffa honom igen, även om han hade varit 

schysst alla tidigare gånger, så.. Ja, som sagt, börjar man tänja på gränserna så.. kommer 

de ju inte respektera dig, liksom. Men.. Ja, det är ju, som sagt det värsta liksom, mest 

farliga som har hänt, liksom, men det är ju.. Det är ju ingenting och anmäla ändå, tycker 

inte jag. Speciellt i och med att jag klarade situationen själv och fick han och sluta. Men 

hade han fortsatt så.. då hade det ju varit våldtäkt, liksom och då hade det ju.. Då hade det 

ju varit nåt att anmäla. 

I denna utsaga identifierades risken för våldtäkt. Intervjudeltagare 2 agerade dock 

handlingskraftigt och tog initiativ till att avsluta kontakten med den tidigare kunden. 

Detta tolkas som kognitiv problemlösning utifrån förståelsen att ”börjar man tänja på 

gränser så kommer de inte respektera dig”. Agerandet syns ha lett till måluppfyllelse 

då det skyddat Intervjudeltagare 2s integritet. Hennes agerande kan ha gett 

förtrogenhetskunskap om sin egen förmåga att avvärja hot och upprätthålla sin 

integritet. Detta kan ha bidragit till ökad tro på sin agens, vilket talar för att hon 

förstärkt personlighetsmässiga faktorer förknippade med sexarbete samt identifierat 

och förstärkt subjektivt handlingsutrymme. Vidare reflekterade Intervjudeltagare 2 

metakognitivt över det inträffade, i avvägningen att händelsen inte var något att 

anmäla. Andra tolkningar och andra slutsatser kunde ha funnits och dessa hade 

kunnat vara lika rimliga. Utifrån resonemanget framgick att Intervjudeltagare 2s 

metakognition ledde till en kognitivt logisk bedömning och hantering av situationen.  

Kvalificerade agenter 

Resultaten under ovanstående rubriker pekar på att samtliga intervjudeltagare haft 

agens i beslutet att börja och/eller fortsätta sälja sex. Det framkom att beslut att sälja 

sex tagits i linje med personlighetsmässiga, kognitiva och/eller affektiva faktorer och 

det framkom att måluppfyllelse uppnåtts. Samtliga intervjudeltagare tolkades även 
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som agenter i situationer som förknippades med att sälja sex, exempelvis i möten 

med kunder. Det framkom att sexsäljande i sig inte inkräktat på någon 

intervjudeltagares integritet. I möten med kunder hade samtliga intervjudeltagare 

varit kvalificerade att nå måluppfyllelse genom att upprätthålla sin integritet. 

Samtliga intervjudeltagare hade som sexarbetare förmerat sin implicita och explicita 

kunskap och därigenom fått ökat handlingsutrymme och ökad tilltro till sin agens. 

Det fanns även exempel på metakognition om sexarbete, om sexarbetare och om 

riskfyllda situationer. Lärande uttrycktes som förändrat beteende, exempelvis genom 

förtrogenhetskunskap. Bland annat rörde det kunskap om vilka kunder det fungerade 

bra med, vilket lett till att kontakter med vissa kunder avbrutits, vissa kunder 

undveks eller att intervjudeltagare i perioder kunde välja att inte träffa nya kunder. 

Tre av intervjudeltagarna var ännu vid tiden för intervju sexarbetare i någon form. 

Intervjudeltagare 1, som inte var det, uttryckte att den sociala utsatthet hon fruktat 

lett till att hon känt sig tvungen att leva ett ”dubbelliv” för att inte avslöja sig som 

sexarbetare. Hon berättade att detta efter ett par år blev för påfrestande och hon hade 

slutat sälja sex. Goffman (2001) härleder Dubbelliv till Stigma och vad det kan 

innebära att vara stigmatiserad. 

Stigma och överkommande av stigma 

Sociala risker och utsatthet 

Intervjudeltagare 4 berättade om en potentiellt riskfylld situation. Inte kopplat 

till risk för liv och lem, men till risk för social utsatthet: Vid ett tillfälle hade en 

främmande man sökt upp Intervjudeltagare 4 i hennes hem. Mannen hade hört att 

hon sålde sex och ville köpa hennes tjänster. Hon berättade att mötet känts pinsamt, 

då det inte skulle vara lämpligt att främmande män kom på oanmälda besök på 

kvällar då hon hade väninnor eller barn hemma. Innan händelsen hade hon sålt sex i 

sitt hem men efter det oanmälda besöket slutade hon ge ut sin adress till sexköpare 

och kom fortsättningsvis att nyttja andra lokaler de gånger hon sålde sex. 

Mannens beteende tolkas i detta fall vara en följd av hor-stigma, sett som att mannen 

tycks ha förutsatt att Intervjudeltagare 4 skulle välkomna honom i sitt hem och ha sex 

med honom utan att de hade överenskommelse därom. 

För att undvika pinsamheter i sina sociala kontakter ändrade Intervjudeltagare 4 sitt 

beteende och slutade ta emot kunder i sitt hem. Detta pekar på att lärande skett där 
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explicit kunskap om hur hon kan agera för socialt skydd gett ytterligare möjligheter 

till kognitiv problemlösning i syfte att upprätthålla sin egen och andras (väninnornas 

och barnens) integritet. 

Intervjudeltagare 1 menade att hon förmodligen uppfattades som ”vilken tjej som 

helst”. Hon nämnde inga särskilda risker eller farliga situationer hon utsatts för, men 

framhöll att det var påfrestande att leva ett ”dubbelliv” för att inte avslöjas som 

sexarbetare och riskera negativa reaktioner och handlingar från omgivningen. 

Intervjudeltagare 1: Baksidan är stigmat och att leva ett dubbelliv. Jag slutade sälja sex 

eftersom jag inte mådde bra av att leva ett dubbelliv. Men det var aldrig kunderna som 

fick mig att må dåligt. Tvärtom så fick mina kunder mig att må väldigt bra. Jag fick bättre 

självförtroende och självkänsla när jag jobbade. 

Hos Intervjudeltagare 1 framkom att stigmat följt henne även efter att hon slutat sälja 

sex. Intervjutillfället inträffade uppskattningsvis ett par år efter att hon slutat sälja 

sex. Hon berättade hur hennes förhållanden påverkades av att hon varit sexarbetare. 

Hon framhöll att hon hade god kontakt med sin familj men att de inte visste att hon 

varit sexarbetare ”och jag önskar att det förblir så”.  Hon reflekterade kring om hon 

skulle berätta för en framtida man om ”den här delen av mitt liv”: 

Intervjudeltagare 1: Om du hade frågat mig för några år sedan hade mitt svar varit nej 

helt utan att tveka. Men nu är jag inte lika säker längre. Jag vet inte om jag skulle vilja 

gifta mig och skaffa barn med någon som inte vet om en så stor del utav mitt liv. 

Samtidigt vet jag inte om jag skulle våga riskera att berätta. Tänk om jag berättar och 

skaffar barn med den mannen och så tar det av någon anledning tyvärr slut? Då kanske 

han använder det emot mig vid en eventuell vårdnadstvist. Skulle det vara värt att riskera 

det? Eller om han spred ut det till allt och alla så att jag till exempel förlorade jobbet? Det 

finns tyvärr så mycket risker med att berätta. Samtidigt vill jag att den jag väljer att leva 

med ska känna hela mig fullt ut och älska mig precis för den jag är. Även om jag har gjort 

saker som han kanske inte förstår eller håller med mig om. Det är svårt att svara på och i 

nuläget vet jag faktiskt inte svaret, jag får helt enkelt ta det som det kommer. 

Här synes att Intervjudeltagare 1 hade kunskap om att stigmat skulle kunna skada 

henne i ett framtida förhållande. Det tycks som att hon hänvisar till kunskap om att 

andra sexarbetare förlorat vårdnaden om barn, blivit av med jobb och andra risker 

med social öppenhet om sexarbete. Det framgick inte i intervjun vilka kunskaper 

Intervjudeltagare 1 hade om detta. Det som dock framgick var att Intervjudeltagare 1 
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eftersökte kunskap om hur hon skulle hantera stigmat i relation till en möjlig 

framtida man. Därigenom framgick att hon vid tiden för intervjun inte upplevde sig 

ha tillräcklig kunskap rörande detta. 

Intervjudeltagare 4 berättade om en händelse igenom vilken hon tycks ha lärt sig 

om stigma. Händelsen ledde till ändrat beteende igenom att hon efter det inträffade 

ej berättade för andra att hon var sexarbetare. Detta tolkas ha gett explicit kunskap 

om vikten av att vara anonym rörande sexarbete även i intima sociala sammanhang.  

Hon hade berättat för en vän att hon sålde sex. Denna vän använde informationen för 

att baktala Intervjudeltagare 4 vid ett tillfälle då en gemensam bekant uttalade sig 

positivt om Intervjudeltagare 4. Intervjudeltagare 4 hade då känt sig tvungen att 

”mörka” det hela och sagt att hon skämtat om att hon sålde sex. På den direkta 

följdfrågan ”Vem eller vilka har du som du kan prata med om sexarbete?” svarade 

Intervjudeltagare 4 ”Jag kan inte prata med nån.. Faktiskt.” 

Stigma som ensamhet 

För Intervjudeltagare 4 innebar alltså stigmat bland annat att hon erfarit att hon inte 

kunde prata med någon om sexarbete under de ca 6 år hon sålt sex.  

Detta påvisar att hor-stigmat kan leda till begränsat handlingsutrymme uttryckt som 

ensamhet. Även Intervjudeltagare 3 talade om ensamhet: 

Intervjudeltagare 3: Ja, när jag började med detta [att sälja sex] så trodde jag.. så var, så 

kände jag ingen annan som sålde sex. Och.. Då trodde jag att det var en massa.. [positiva] 

saker i mina upplevelser som jag typ var helt ensam i världshistorien om och det.. det var 

jag ju inte.. Så, så det var väldigt bra och träffa andra.. 

Viktor: Vems, Jag vill fråga där också.. Hur.. Hur länge.. liksom gick du och trodde den 

här ensamheten fanns, eller, eller.. de hära sortens upplevelser som.. 

I: Typ tre år. 

Intervjudeltagare 3 berättade hur hon redan då hon börjat sälja sex etablerat ett 

”arbetsjag” som kunde nås via telefon och särskild mejladress. Detta för att inte 

utsättas för negativa effekter av sitt beslut att sälja sex. Att samtliga fyra 

intervjudeltagare kommunicerade via anonymiserade facebook-profiler och/eller 

anonymiserad mejl talar för att samtliga fyra intervjudeltagare agerade enligt denna 

princip. Detta talar för att implicit eller explicit kunskap om stigma och vikten av 

anonymitet fanns hos samtliga intervjudeltagare samt att samtliga intervjudeltagare 
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hade explicit kunskap om sätt att vara anonyma på. Detta ses som kognitiv 

problemlösning syftandes till att upprätthålla integritet och skydda mot stigma. Det 

påvisar också att samtliga intervjudeltagare levt dubbelliv och ”hållit upp en fasad”, 

vilket enligt Goffmans (2001) teori medfört att de blivit misskreditabla och därmed 

kunnat frukta att förlora sitt anseende som medlemmar i majoritetssamhället. 

Intervjudeltagare 3 framhöll att rädsla för utsatthet när hon börjat sälja sex medfört 

hemlighetsmakeri som ledde till ensamhet som gjorde att hon inte kände sig som ”en 

riktig människa”. Även om hon träffade vänner hade hon inte haft någon att tala 

öppet med om sexarbete. Då Intervjudeltagare 3 började sälja sex förstod hon inte 

sina positiva upplevelser av sexarbete, då de stod i kontrast till hur hon förväntat sig; 

att hon skulle uppleva sig utsatt för våld och hot. Efter tre års sexsäljande utan att 

prata med andra om sexarbete kände hon sig inte som ”en riktig människa”. Här 

tolkas att Intervjudeltagare 2 känt ett främlingskap inför sig själv och inför vad hon 

uppfattat att sexsäljande skulle medföra. Då hon tog kontakt med andra sexsäljare via 

internetforum inleddes ett lärande som gjorde att hon kunde överkomma 

ensamheten. När hon började berätta om sina upplevelser för andra och tog del av 

andras berättelser fick hon direkt feedback från andra sexsäljare vilket gav henne 

explicit kunskap om sin egen och andras upplevelser av sexsäljande. Detta tycks ha 

tjänat till att legitimera hennes egna upplevelser, stärkt hennes självkänsla och stärkt 

hennes tilltro till sin agens. 

Intervjudeltagare 4 berättade att hon kände till att det fanns internetforum för 

sexsäljare. Intervjudeltagare 4s upplevde dock samtalen i internetforumen som ytliga 

och menade att de inte ”gav” något. Samtidigt hade hon inte velat dela med sig av för 

mycket personlig information av rädsla för att röja sin identitet. Internetforum hade 

alltså inte varit ett sätt för Intervjudeltagare 4 att lära sig mer. Här tolkas det som att 

stigma försvårat och/eller hindrat Intervjudeltagare 4 från att tillskansa sig mer 

kunskaper. Detta eftersom uppfattningen om vad det skulle innebära att 

misskrediteras hindrat Intervjudeltagare 4 från att vidare undersöka och ta till sig 

kunskap via internetforum. 

Lag, polis och stigma  

Intervjudeltagare 2 berättade att en man kommit över inloggningsuppgifter till 

hennes mejl. Han hade därför kunnat läsa privata konversationer och logga in med 

administratörsbehörighet på en hemsida där hon marknadsförde sexuella tjänster. 
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Mannen hotade använda bilder från hemsidan till att offentliggöra hennes identitet 

om hon inte gav honom sexvideos och pengar för att han skulle vara tyst. Som 

respons på mannens hot, berättade hon, svarade Intervjudeltagare 2 ”Ja, gör det du 

[offentliggör informationen]”. Hon polisanmälde även händelsen. I polisanmälan 

delgav hon mannens ip-adress samt den mejldress han kontaktat henne från. Det 

ledde dock inte till polisutredning. Intervjudeltagare 2 berättade att hennes egen 

mejladress uppenbart kopplat till sexarbete, vilket hon trodde medverkat till polisens 

ointresse. 

Här tycks rollen som ”hora” ha medfört risk för utpressning och misskreditering. Att 

polisen inte hjälpt henne var kanske en följd av att hon inte upplevts autentisk i 

enlighet med idén om hur en ”hora” ”ska” vara. 

Hon berättade även att hon å ena sidan inte berättat för någon i familjen, utom för 

sambon, att hon var sexarbetare, samtidigt som hon menade att flera i familjen nog 

hade aningar om att hon sålt sex. ”Och skulle de fråga så skulle jag säga ärligt”.  

Intervjudeltagare 2: Jag döljer det ju inte på något sätt. Alltså att.. mina erfarenheter och 

så där, utan.. Det är väl mer att.. Det är nånting man inte säger.. rakt ut första man gör när 

man träffar nån liksom. Men.. Som sagt, det är ju absolut ingenting jag döljer och.. Jag 

vill ju bli sexolog, till exempel. Och kurator och så. .. Så att.. Alla liksom runt mig vet ju 

att jag är väldigt.. intresserad. Av sexualitet. Och väldigt många vet också att.. jag har de 

erfarenheter jag har. 

Utpressningsförsöket hade förvisso upplevts som obehagligt. Intervjudeltagare 2 

berättade dock att rädsla för utsatthet inte var den främsta anledningen till hennes 

polisanmälan. Hon menade att det snarare var handlingen i sig som känts fel; att 

mannen tagit sig rätten agera så mot någon annan. 

Här syns att Intervjudeltagare 2 hade förmåga att bemöta utpressningsförsöket. Dels 

i och med polisanmälan, dels i och med att hon gett utpressaren det ”avväpnande” 

svaret att han skulle offentliggöra informationen om han ville det. Detta tolkas ha 

tjänat till att upprätthålla Intervjudeltagare 2s integritet samt till att förstärka hennes 

tilltro till sin agens. Intervjudeltagare 2 reflekterade över det inträffade och menade 

att hennes beteende kan ha tjänat till att förminska utpressarens makt över henne 

och över situationen, vilket hjälpt henne i syftet att upprätthålla sin integritet. Detta 

påvisar metakognition om det egna beteendet. Det talar även för att Intervjudeltagare 
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2 hade explicit kunskap om hur hon skulle hantera oönskade kontakter och försök till 

kränkning av hennes sociala och sexuella integritet.  

Oavsett Intervjudeltagare 2s agens i detta fall inverkade stigmat, genom polisens 

ointresse för hennes anmälan, till att utpressaren ej lagfördes trots att information 

funnits som kunnat identifiera förövaren. 

Intervjudeltagare 2 berättade att utpressningssituationen förstärkt hennes beslut att 

göra sambon till lags och inte sälja sex längre. Hon menade att det skulle ta på 

krafterna att etablera en ny mejladress och bygga upp en ny hemsida. Hon ville även 

behålla makten över beslutet rörande när och för vilka hon berättade om sig själv. 

Intervjudeltagare 4 å sin sida, beskrev att hon skrämdes av risken att bli avslöjad, 

vilket hon såg som en konsekvens av sexköpslagstiftningen: 

Intervjudeltagare 4: Egentligen ska ju inte jag känna mig orolig för att.. det skulle vara 

nånting som händer, men ändå så känns det ju som att.. om, att jag.. Om det skulle 

komma nån och.. knacka på dörren och säga att ”Ja, vi.. du har.. sålt sex till den här 

mannen och han, han.. vi ska ta honom till tingsrätten” och såna här saker. Att då blir jag 

också straffad. […] Då känner jag att jag blir ett offer, för att.. Då ska de ha fast honom 

och, och jag åker med på ett bananskal.. För att jag blir inte anonym, utan allting kommer 

ju fram, liksom i papper; personnummer, adress. Så, så.. Jag känner ju liksom att […] Jag 

känner en oro för att.. det faktiskt är … olagligt för den parten, för att jag måste tänka 

hela tiden att ”Tänk om de knackar på dörren nu.” .. Så att litet.. Eftersom jag liksom 

känner att jag, jag.. är innerligt ordentlig människa.. och, och aldrig har snattat eller 

nånting sånt där så då.. [skrattar till] känner jag liksom att.. Det blir ett litet orosmoment. 

I denna utsaga syns risk för misskreditering ha varit en bidragande orsak till oro. 

Oron tycks bygga på explicit kunskap om rättsprocesser och reflektioner kring hur 

stor eller liten risken är att kunder lagförs för brott mot sexköpslagen. 

Till stigma i förhållande till lag och polis kopplas även Intervjudeltagare 1s reflektion 

om huruvida hon med risk för att förlora jobb och vårdnad om framtida barn skulle 

berätta för en framtida man att hon varit sexarbetare. I relation till Intervjudeltagare 

2s berättelse om utpressning och Intervjudeltagare 4s oro för rättsprocesser framgår 

att sexarbetare kan frukta sociala-juridiska konsekvenser till följd av beslutet att sälja 

sex. Detta talar för att sexköpslagen ökar stigma. Detta informerar även om 

Intervjudeltagare 4s rädsla för att misskrediteras, vilken har synts hindra henne från 

att lära via internetforum. 
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Slutsatser om lärande, stigma, kompetens och agens 

I samtliga fyra intervjuer framkom att intervjudeltagarna ökat sin kunskap om hur de 

kunde agera integritetsskyddande. Dels genom att betänka vilka kunder det 

fungerade bra med för att inte utsättas för risker, dels genom att skapa strategier för 

att leva ett dubbelliv för att inte i omåttlig grad utsättas för eller tyngas av stigma. 

Den belysning av intervjuutsagor som skett utifrån kompetensbegreppet påvisar att 

de som deltagit i denna studie utan motsägelsefulla eller på annat sätt uteslutande 

tolkningar uppfattats ha agens, det vill säga handlingsförmåga, i förhållande till de 

problem, uppgifter och utmaningar de ställts inför i förhållande till sexköpare. 

Dessa resultat förstärker tidigare forsknings identifierande av sexsäljare som agenter. 

I samtliga fyra intervjuer framkom att intervjudeltagarna upplevts stigmatiserade då 

deras integritet hotats eller kränkts. De problem som kom som direkt följd av stigma 

var svårare att möta än övriga problem och bidrog i stor omfattning till att 

intervjudeltagarnas integritet hotats och kränkts. 

Den belysning av intervjuutsagor som skett utifrån stigmabegreppet påvisar att de 

som deltagit i denna studie utsatts för svårhanterat stigma som lett till reella risker 

och utsatthet. Stigmat visade sig i första hand i möten med människor som ej deltog i 

sexsäljande praktiker; sociala kontakter, utpressare och myndighetspersoner. 

Dessa resultat förstärker tidigare forsknings identifierande att hor-stigma, bland 

annat kopplat till nuvarande sexköpslagstiftning, är ett reellt problem som hotar och 

skadar personer som i övrigt ej lidit men av beslutet att börja och/eller fortsätta sälja 

sex. De risker och kränkningar studiens deltagare utsatts för kom sig i första hand av 

majoritetssamhällets ageranden gentemot dem utifrån deras positioner som 

misskrediterade eller misskreditabla ”horor”. 

I exemplen från Intervjudeltagare 3 och Intervjudeltagare 4 framkom att dessa två 

känt sig ensamma i sin upplevelse av att vara sexarbetare. Medan Intervjudeltagare 3 

funnit sätt att öka sin explicita kunskap om sig själv och om andra sexarbetare hade 

Intervjudeltagare 4 saknat dylika möjligheter att öka sin kunskap. Här synes att 

stigma hindrat eller försvårat för Intervjudeltagare 4 att tillskansa sig kunskaper som 

hade kunnat ge ökad agens och handlingsutrymme. 
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Diskussion 

Studiens resultat i förhållande till tidigare forskning 

Tidigare forskning har visat exempel på att sexsäljare inte måste vara att betrakta 

som offer utan kan vara agenter. Resultaten i aktuell studie har inte avvikit från 

tidigare forskning i detta hänseende utan ligger i linje med tidigare forskning. Aktuell 

studie har erbjudit belysning av olika tillfällen och situationer som hanterats med 

agens. Det har framgått att studiens samtliga intervjudeltagare haft agens. 

Tidigare forskning har visat exempel på hur stigma kan påverka sexarbetare i Sverige 

idag. Resultaten i aktuell studie har inte avvikit från tidigare forskning i detta 

hänseende utan ligger i linje med tidigare forskning. Bland annat genom att stärka 

uppfattningen att sexköpslagen bidrar till stigmatisering av sexarbetare. I övrigt 

bidrar aktuell studie till att visa hur stigma kan påverka sexarbetare i vardagen. 

Kompetenta sexarbetare kontra majoritetsbefolkningen 

Aktuell studie visar att sexarbete i Sverige idag kan innebära att uttrycka en del av sin 

sexualitet och/eller finna stolthet i att kunna göra något bra för andra, andra som 

kanske inte får sexuell njutning på annat sätt till följd av fysiska eller sociala 

begränsningar. Att vara sexarbetare kan vara att ha agens och ta kompetenta beslut i 

syfte att upprätthålla sin integritet och förmera sitt handlingsutrymme och sexarbete 

kan leda till konstruktivt lärande. Inte bara lärande om hur en förhåller sig till kunder 

eller gör för att undgå stigmatisering men även genom att en kan få både implicit och 

explicit kunskap om sig själv och om andra såväl som ökat förtroende för sin agens. 

Dock anses denna del av sexarbete inte legitim i enlighet med majoritetssamhällets 

förväntan om vad det ”ska” innebära att vara ”hora”. Detta ses som en följd av stigma, 

då en majoritetsbefolkning kan tillskriva avvikare hemhörighet i fler negativa 

kategorier än vad avvikelsen i det unika fallet i själva verket medför. 

I denna studie har framgått att konstruktiva val kan vara svåra att identifiera och 

fullfölja till följd av majoritetssamhällets stigmatisering av sexarbetare.  

Detta har föranlett slutsatserna att; sexköpslagen bidrar till stigmatisering av 

sexarbetare; stigma påverkar sexarbetares handlingsutrymme menligt; och lärande 

och subjektivt identifierande av kompetent agerande för ökad agens och 

handlingsutrymme kan försvåras och/eller hindras till följd av stigma. 



’Världens äldsta yrke’. Examensarbete i Pedagogik 61-90hp. Mälardalens Högskola 2015. 

Författare: Viktor Helmersson. Handledare: Ulrika Jepson Wigg. 

48 

 

Studiens resultat i förhållande till sexköpslagen 

Att vara sexarbetare i Sverige idag innebär bland annat att vara i förhållande till en 

komplicerad lagstiftning som dels utgör och dels påverkar sexarbetets kontext. 

I studien framkom att de risker som intervjudeltagarna utsatts för i direkt anslutning 

till sexsäljande hanterats kompetent. Vidare framkom att beslutet att börja och/eller 

fortsätta sälja sex var intervjudeltagarnas egna; de hade agens och var ej offer. 

Utifrån detta konstateras att följande, som är två delar av svensk sexköpslagstiftnings 

bevekelsegrunder, inte universellt måste gälla för alla som säljer sex: 

Prostitution […] är ett hinder både när det gäller rätten till ett värdigt liv för de 

inblandade och för jämställdheten i samhället (SOU 1995:15: 224) 

 [Köparen] har makten och […] den som säljer sin kropp blir utnyttjad, men […] detta är 

något som man inte vill se eller förstå så länge man utnyttjas. (SOU 2010:49: 130) 

Denna studie visar att prostitution inte måste vara ett hinder för ett värdigt liv eller 

jämställdhet. Studien visar att sexarbetare inte måste vara utnyttjade och maktlösa. 

Studien visar att sexarbete kan bidra till ökade möjligheter till ett värdigt liv och ökad 

jämställdhet genom individens möjlighet att uppnå måluppfyllelse utifrån sina egna 

bevekelsegrunder samt genom möjligheter att erhålla ökade kunskaper och agens. 

Tillförlitlighet 

För att utröna denna studies kvalitet sett utifrån Vetenskapsrådets (2011) beskrivning 

av vad som anses god forskning diskuteras studiens tillförlitlighet. Bryman (2008) 

lyfter fram diskussion om tillförlitlighet som redskap för kvalitetsbedömning i 

kvalitativ forskning. Nedan förtydligas de begrepp Bryman lyfter fram av 

motsvarande begrepp inom kvantitativ forskning. 

- Trovärdighet (”credibility”) motsvaras av intern validitet, det vill säga hur troliga eller 

sannolika resultaten är (det handlar då inte om statistisk sannolikhet) (Bryman, 2008: 52, 

kursivering i original) 

Resultaten, som ligger i linje med tidigare forskning och bygger på mättad analys 

utan uteslutande diskrepanser; bedöms på ett trovärdigt vis reflektera 

intervjudeltagarnas upplevelser och åsikter; och bedöms därmed på ett sannolikt vis 

motsvara faktiska upplevelser av vad det kan innebära att vara sexarbetare. 

- Överförbarhet (”transferability”) är en parallell till extern validitet, det vill säga om 

resultaten kan tillämpas i andra kontexter (Bryman, 2008: 52, kursivering i original) 
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De resultat som påvisar intervjudeltagares agens och stigma bedöms kunna överföras 

till att beskriva och förklara andra sexarbetares upplevelser. En reservation finns, då 

aktuell studies urval bestod av uteslutande kvinnor. De resultat som påvisar 

intervjudeltagares kompetens och agens är överförbara till andra stigmatiserade 

grupper. Detta förklaras av Goffmans (2001) teori att stigmatiserade kan ha andra 

kvaliteter än majoritetsbefolkningen på förhand antagit och tillskrivit dem. De 

resultat som påvisar att stigma kan försvåra och/eller hindra lärande och hur en kan 

agera för att vidga sitt subjektiva handlingsutrymme synes vara överförbara till andra 

sociala kontexter än de som är direkt kopplade till sexarbete. 

- Pålitlighet (”dependability”) liknar reliabilitet, det vill säga om man får likartade 

resultat även vid ett annat tillfälle (Bryman, 2008: 52, kursivering i original) 

Resultaten, som kommit sig ur reflexiva intervjuer inom ett målstyrt urval med 

teoretisk bredd; bedöms på ett pålitligt sätt motsvara en grupp sexarbetares 

upplevelser av vad det innebär att vara sexarbetare. Det är pålitligt att andra 

sexarbetare har upplevelser som motsvarar de resultat som påvisats i aktuell studie. 

Detta utesluter inte andra upplevelser av vad det kan innebära att vara sexarbetare. 

Då aktuell studies resultat avseende agens och stigma anses trovärdiga och 

överförbara anses det pålitligt att andra studier rörande sexarbete i Sverige genom 

urval och metoder motsvarande de som nyttjats i aktuell studie påvisar resultat som 

ligger i linje med de resultat aktuell studie uppvisat. 

- Konfirmering (”confirmability”) svarar mot objektivitet, det vill säga om forskaren har 

haft kontroll över sina värderingar så att de inte påverkat undersökningen på något 

avgörande eller skevt sätt (Bryman, 2008: 52, kursivering i original) 

Kvale och Brinkmann (2009) talar i detta sammanhang om ”reflexiv objektivitet”, det 

vill säga att som forskare redovisa och reflektera kring fördomar och subjektivitet 

som kan ha påverkat resultatet.  

I aktuell rapports metodavsnitt reflekterades kring arbetet med urval, intervjuer och 

analys. Där redogjordes för möjliga brister såväl som upplevda fördelar med aktuella 

metoder. I resultatavsnittet redogjordes för vad tolkningarna av källmaterialet 

grundade sig på. Detta kritiska förhållningssätt till studien och till min roll som 

forskare bedöms konfirmera att studien utförts på ett sådant sätt att de värderingar 

jag som utfört studien haft ej påverkat undersökningen på något avgörande eller 

skevt sätt. 
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Kvalitet 

Kvale och Brinkmann (2009) menar att en studies metoder ska passa forskningens 

syfte. Svar ska alltså eftersökas på sätt som avpassas för forskningsfrågorna samtidigt 

som utrymme bereds för oförutsedda upptäckter. 

Studiens resultat avseende intervjudeltagares agens är starkt framträdande och ligger 

i linje med tidigare forskning. Aktuell studie har genom fokus på kompetens tillfört 

ny belysning avseende sexsäljares möjliga agens. Resultat avseende kompetens och 

agens har samstämmighet i samtliga fyra intervjuer. Resultat avseende kompetens 

uppstod främst som konsekvens av forskningsfrågan ”Hur beskriver sexarbetare 

beslutet att börja och/eller fortsätta sälja sex?” 

De resultat som framkom avseende stigmatisering är likaledes starkt framträdande 

och ligger i linje med tidigare forskning. Aktuell studies fokus på stigma i relation till 

kompetensbegreppet har visat på tidigare okända problemområden. Resultat 

avseende stigma har samstämmighet i samtliga fyra intervjuer. Resultat avseende 

stigma uppstod främst som konsekvens av forskningsfrågan ”Hur belyser 

sexarbetares berättelser stigmatisering av sexarbetare?” 

Att svar eftersökts på sätt som avpassats för studiens syfte samtidigt som utrymme 

funnits för oförutsedda upptäckter framgår genom att resultaten, som tydliggjort 

intervjudeltagarnas agens och tydligt pekat på stigma tolkat i relation till teori och 

tidigare forskning, belyst något av vad det innebär att vara sexarbetare i Sverige idag 

samtidigt som aktuella metoder inte uteslutit oförutsedda upptäckter. 

En oförutsedd upptäckt var att stigma kan hindra och försvåra lärande samt därmed 

hindra möjligheter till ökat handlingsutrymme och agens. Förutom att detta resultat 

är relevant i sig öppnar det för ökad förståelse av stigma som begrepp och fenomen. 

Det ökar förståelsen för sexarbetares och andra utsatta och/eller socialt exkluderade 

gruppers kontext samt möjlighet till lärande, agens och handlingsutrymme. 

Tidigare forskning har ej fokuserat sexarbetares kompetens. Ej heller har tidigare 

forskning talat om stigmas menliga inverkan på lärande. Därmed synes aktuell studie 

stå i samklang god forskning, vilken ”uppenbarar aldrig tidigare kända förhållanden 

eller kastar ett nytt ljus över tidigare kända företeelser och relationer” 

(Vetenskapsrådet, 2011: 24). 
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Avslutande reflektioner  

Förslag till framtida forskning  

Förslag till framtida forskning som specifikt härleds från denna studie är: 

- Att se på variationer av kompetens, handlingsutrymme och agens bland sexarbetare, 

för att undersöka dessa fenomens varierade, sammansatta natur. 

- Att se på hur sexarbetares handlingsutrymme påverkas av sexköpslagen. 

- Att undersöka hur sexköpslagen påverkar sexarbetares möjligheter till lärande. 

- Att undersöka hur stigma och diskriminering av människor i socialt utsatta 

och/eller exkluderade grupper påverkar individens lärande. 

Förslag till forskning utifrån upplevda kunskapsluckor i tidigare forskning 

Under arbetet med denna studie har jag upplevt att kunskapsluckor finns relaterat till 

sexarbete och sexsäljande. Det har inte funnits utrymme att utforska, reflektera kring 

eller ens nämna alla i denna rapport. Ett par av kunskapsluckorna lyfts fram här som 

ytterligare förslag till framtida forskning: 

Det är nu hög tid att få ett uttömmande svar eller åtminstone en kvalificerad gissning 

på hur många män, kvinnor och transpersoner som säljer sex i Sverige idag. Det 

räkneexempel som användes i 1993 års prostitutionsutredning ”Könshandeln” (SOU 

1995:15) upplevs förlegat och på intet vis allomfattande. I Priebe och Svedins (2011) 

text om förekomst av sexsälj och -köp har uppskattningar påbörjats. I min mening 

gör Priebe och Svedins rapport inte bilden komplett, men är ett steg på vägen. 

I Nya Zeeland har flera studier utvärderat hur situationen för sexsäljare utvecklats 

efter att Nya Zeeland 2003 avkriminaliserade sexarbete och tydligt drog gränsen 

mellan vad som betraktas som samtyckt sex och vad som är övergrepp; Mossman 

(2007) ser över olika lagstiftningars inverkan på sexarbetares situation; Abel, 

Fitzgerald och Bruntons (2007) utvärderar hur ”The Prostitution Reform Act” 

inverkat på sexarbetares hälsa och säkerhet; New Zealand Government (2008) 

utvärderar hur reformen av prostitutionslagstiftningen fallit ut. 

I Dodillets (2009) ”Är sex arbete? Svensk och tysk prostitutionspolitik sedan 1970-

talet” undersöks hur olika synsätt, kulturella klimat, argument och politik lett till 

olika prostitutionslagstiftning i Sverige och Tyskland. Tysk prostitutionslagstiftning 

skiljer sig till viss del från både svensk och nyzeeländsk lagstiftning. 
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I läsning av forskning om olika prostitutionslagstiftningar framgår att det är möjligt 

att ha annan lagstiftning än den Sverige har. Dylik läsning visar att annan lagstiftning 

kan bidra till ökad rättssäkerhet för sexsäljare och samtidigt minska stigmatisering av 

och risker för sexsäljare. Detta ger ökade möjligheter till människovärdighet, 

livskvalitet och handlingsutrymme. 

Ett förslag till framtida forskning är att se över hur lagstiftning om sexsäljande och  

-köpande kunde importeras från andra länder till Sverige och vad detta kunde ge. 
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Bilaga 1. 
Bilagor  

Definition av Sexuell exploatering och Trafficking 

Sexuell exploatering 

For the purposes of the present bulletin, the term “sexual exploitation” means any 

actual or attempted abuse of a position of vulnerability, differential power, or trust, for 

sexual purposes, including, but not limited to, profiting monetarily, socially or 

politically from the sexual exploitation of another. Similarly, the term “sexual abuse” 

means the actual or threatened physical intrusion of a sexual nature, whether by force 

or under unequal or coercive conditions (UNSG, 2003: Section 1) 

Trafficking (Människohandel) 

For the purposes of this Protocol [Palermo-protokollet]: 

(a) “Trafficking in persons” shall mean the recruitment, transportation, transfer, 

harbouring or receipt of persons, by means of the threat or use of force or other forms of 

coercion, of abduction, of fraud, of deception, of the abuse of power or of a position of 

vulnerability or of the giving or receiving of payments or benefits to achieve the consent 

of a person having control over another person, for the purpose of exploitation. 

Exploitation shall include, at a minimum, the exploitation of the prostitution of others or 

other forms of sexual exploitation, forced labour or services, slavery or practices similar 

to slavery, servitude or the removal of organs; 

(b) The consent of a victim of trafficking in persons to the intended exploitation set 

forth in subparagraph (a) of this article shall be irrelevant where any of the means set 

forth in subparagraph (a) have been used; 

(c) The recruitment, transportation, transfer, harbouring or receipt of a child for the 

purpose of exploitation shall be considered “trafficking in persons” even if this does not 

involve any of the means set forth in subparagraph (a) of this article; 

(d) “Child” shall mean any person under eighteen years of age (UNODC, 2004: 42-43) 
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