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Abstract 

The aim of this study is to examine and contribute more knowledge about men in prostitution. The study 

is, therefore, based on six interviews with social workers in Sweden who have experience in working with 

such men. The study further seeks to understand how these social workers perceive the men and to see 

what difficulties and improvements they have witnessed during their professional work with men in 

prostitution. Goffman's theory about stigma is used to understand and analyze the result of the findings in 

combination with Queer theory. The main result from this study shows that men in prostitution are a 

neglected group in today’s society. This reflects on social work in general where there is a lack of 

knowledge about such men. One specific difficulty that has come to light is that these men are difficult to 

find, because they tend not to ask for help due to social stigma and male norms. It is also clearly difficult 

for other social work professionals to ask their male clients questions as to whether they have ever 

received payment for sex, monetary or otherwise. This situation needs to improve alongside more 

education and focus on this particular group.  

 

Nyckelord: män som har sex mot ersättning, män i prostitution, prostitution, heteronormativitet, 

socialarbetare, stigma  
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1. Inledning 
 

“Det är inte alls osynligt, men de blir väldigt ofta osynliggjorda och det är en helt annan sak.”  
1

 

Det finns föreställningar kring vem det är som säljer sexuella tjänster och vem det är som köper dem. 

Personer som har sex mot ersättning är ingen homogen grupp, vilket betyder att stereotypa uppfattningar 

inte stämmer överens med verkligheten. Att sälja sin kropp i sexuella syften är en komplex social 

företeelse med olika faktorer som skapar olika förutsättningar för personer som säljer sex: 

samhällsnormer, lagstiftning, rådande sexualsyn samt sociala och ekonomiska skyddsnät. Dessa exempel 

på faktorer påverkar hur sex mot ersättning upplevs och vilka konsekvenser det får (Larsdotter, Jonsson, 

& Gäredal, 2011). 

 

Att sälja sexuella tjänster är en laddad diskussion och aktörerna inom sexbranschen har låg status i 

samhället. När det pratas om att ha sex mot ersättning är det inte bara den sexuella akten i sig som är 

laddad, utan kombinationen av sex, makt, pengar och kön. Personer som har sex mot ersättning har få 

möjligheter till att påverka sin egen situation och den vanligaste inställningen gentemot kommersiellt sex 

är negativ, speciellt mot kvinnor som säljer sex (Östergren, 2006). Den generella uppfattningen av en 

person i prostitution är en kvinna med narkotikaproblem som säljer sig själv på gatan. Detta trots att 

sexförsäljningen ser annorlunda ut idag och personerna som säljer sexuella tjänster inte stämmer överens 

med verkligheten. Denna stereotypa föreställning lever fortfarande kvar, vilket resulterar i att män som 

har sex mot ersättning blir en svårare grupp att uppmärksamma (Socialstyrelsen, 2015a).  

 

Vidare finns det även föreställningar om att män och kvinnor har olika motiv och arenor inom 

sexförsäljning (Holmström & Skilbrei, 2008). En man som har sex mot ersättning anses vara ansvarig för 

sina egna handlingar, att de konstrueras som subjekt med ett fokus på agens, vilket inte är fallet för 

kvinnor. Det finns också en föreställning om att killar och män har mycket sex då det ligger i linje med 

deras sexualitet, och om mannen dessutom är homosexuell anses det vara ännu mindre problematiskt 

(Larsdotter, Jonsson, & Gäredal, 2011).  När socialarbetare diskuterar vilka som löper störst risk att 

1 Madeleine Söderberg, utvecklingsledare på myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF. 
Intervjuad i podcasten “En podd från Socialstyrelsen - På djupet.” Avsnitt 63, Om sex mot ersättning, den 4 april 
2019. Citat berör män som har sex mot ersättning.  
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hamna i situationer för sex mot ersättning visar Socialstyrelsen (2019, 4 april) att HBTQ-personer och 

ensamkommande utgör en stor riskgrupp. 

 

Folkhälsomyndigheten (2018) tar även upp en rad förbättringsområden riktade till olika preventörer inom 

socialtjänst, hälso- och sjukvård och ideella organisationer, där de menar på att kommunikationen kring 

sex mot ersättning behöver förbättras i mötet med målgrupper som exempelvis unga HBT-personer. Ny 

kunskap kan därmed bidra till att osäkerheten bland yrkesverksamma minskar samt att personer som har 

sex mot ersättning i större utsträckning kan få den stöd och den hjälp som de är i behov av 

(Socialstyrelsen, 2015a; Socialstyrelsen, 2015b).  

 

1.1 Problemformulering 

En gymnasiestudie som gjordes för ungdomar i årskurs 3 visar på att det är fler unga män än kvinnor som 

har haft sex mot ersättning, men socialarbetare känner inte igen sig i denna statistik. Detta kan bero på att 

män har svårare att berätta om sina erfarenheter kring sex mot ersättning. Normerna i samhället målar upp 

män som förövare och inte som offer, vilket resulterar i att det blir mer skamligt för män att berätta och 

söka hjälp. Konsekvensen blir också att socialarbetare inte uppmärksammar män som har sex mot 

ersättning och riskerar därmed att förbise män i prostitution oftare än kvinnor i samma situation, trots att 

det är större andel män som har sex mot ersättning (Socialstyrelsen, 2019, 4 april; Socialstyrelsen, 2015b). 

Det föreligger även dubbel tabu kring homosexuella män som har sex mot ersättning och därför blir de 

männen också en osynliggjord grupp i samhället (SOU 1995:17). Denna typ av exkludering får vidare 

konsekvenser i form av att hjälpen uteblir för de män som inte vill sälja sina kroppar för sexuella 

ändamål. Det finns också svårigheter i arbetet med denna målgrupp: en missvisande bild av vem det är 

som har sex mot ersättning och skammen i att vara man och berätta om sin utsatthet. Vi anser därmed att 

det är av stor relevans att socialarbetare som kommer i kontakt med män som har sex mot ersättning får 

möjlighet att beskriva målgruppen utifrån deras perspektiv, för att öka kunskapen kring målgruppen. Med 

hänsyn till detta har studiens syfte och frågeställningar formulerats. 
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1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att utifrån socialarbetares erfarenheter och praktiska arbete med målgruppen 

män som har sex mot ersättning undersöka hur de beskriver männen och deras situation. Vidare ämnar 

studien att undersöka vilka svårigheter och förbättringsområden som socialarbetare upplever att det finns 

inom det sociala arbetet med målgruppen. 

● Hur beskriver socialarbetare män som har sex mot ersättning och deras situation? 

● Vilka svårigheter och förbättringsområden upplever socialarbetare att det finns inom det sociala 

arbetet med män som har sex mot ersättning?  

 

1.3 Begreppsförklaring 

I denna studie är det centrala begreppet sex mot ersättning. Studien utgår från Socialstyrelsens (2015b) 

definition av begreppet vilket beskrivs vara personer som utför sexuella handlingar i utbyte mot 

ersättning, som exempelvis kan vara pengar, droger, kläder, sovplats eller dylikt. För att vidare definiera 

de män som har sex mot ersättning har studien således valt att använda begrepp som män som har sex mot 

ersättning, män i prostitution och att sälja sex. Det innebär att vi författare tagit avstånd från begrepp som 

“sexarbetare” och “prostituerade”.  Detta med hänsyn och respekt till personer som befinner sig i 

prostitution, men även då respondenterna i studien inte använder dessa begrepp (se resultat). 

Socialstyrelsen (2015b) menar också på att begrepp som sexarbete/sexarbetare bör undvikas framförallt 

när det kommer till unga personer som befinner sig i prostitution, då de sällan definierar sig själva på det 

sättet. Dessutom är begreppen sedan tidigare fyllda med stereotypa och negativa föreställningar, främst 

kopplat till kvinnor som utför sexuella handlingar (Socialstyrelsen, 2015a). Det bör dock poängteras att 

begrepp som sexarbetare/sexarbete kommer nämnas i studien, men endast när tidigare forskning använder 

det.  

1.4 Avgränsningar 

Syftet med studien är att undersöka socialarbetares perspektiv på målgruppen män som har sex mot 

ersättning. Studien har därmed avgränsats till att undersöka de socialarbetare som specifikt arbetar eller 

har arbetat med personer som har sex mot ersättning. Studien har även avgränsats till att endast beröra 

personer som definierar sig själva som män och inte kvinnor. Detta då vi upplevt att det är en dold 
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målgrupp i debatten kring prostitution, vilket även Socialstyrelsen (2015a) bekräftar. Då det framkom att 

respondenterna i studien har arbetat med både män över och under 18 år har studien därför valt att inte 

specificera ålder bland männen. Åldersskillnaden bland män i prostitution kan dock tillföra andra 

väsentliga perspektiv och påverka resultatet. Detta är däremot inte något som denna studie kommer att 

jämföra närmare då den centrala utgångspunkten i studien är män som grupp, oavsett ålder.  

 

1.5 Bakgrund  

År 1999 kom Sverige att bli först i hela världen med  att formulera sexköpslagen utifrån ett 

kriminaliseringsperspektiv (SOU 2010:49). Lag (1998:408) om förbud mot köp av sexuella tjänster togs 

fram till följd av propositionen Kvinnofrid (prop. 1997/98:55) som i sin tur har sin grund i 1993 års 

prostitutionsutredning som handlade om Könshandeln (SOU 1995:15) men också på 

kvinnovåldskommissionens slutbetänkande Kvinnofrid (SOU 1995:60). I den lagen framgår det att 

sexköp straffas antingen med böter eller fängelse i högst sex månader (SFS: 1998:408). Lagstiftning 

upphävdes 2005 och ersattes av lagstiftningen (SFS 2011:517) som ännu idag är aktuell (SOU 2010:49). 

Lagen lyder:  

 

“Den som, i annat fall än som avses förut i detta kapitel, 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” 

(6 kap. 11 § Brottsbalken).  

 

I en utredning som gjorts av lagen står uttryckligen i bakgrunden till framtagandet av lagen att “i ett 

jämställt samhälle är ovärdigt och oacceptabelt att män skaffar sig tillfälliga sexuella förbindelser med 

kvinnor mot ersättning” (SOU 2010:49). Detta innebär att försäljningen av sex är ett socialt problem och 

att köpa sex är en kriminell handling. Förbudet mot köp av sexuella tjänster tillkom då det fanns ett 

intresse i samhället att bekämpa sexhandeln. Denna kriminalisering riktades därför mot efterfrågan, där 

sexköpare skulle straffas istället för personerna som erbjuder sexuella tjänster (SOU 2010:49).  

 

Olika syn på könen ligger till grund för den allmänna synen på prostitution som ett allvarligt problem och 

att det har sin grund i en hierarkisk ojämlikhet mellan kvinnor och män, vilket resulterade i den 

kontroversiella lagen som straffbelägger köparna (Erikson, 2011). Sexköp blir härmed synonymt med 

8 



 

kvinnans undergivenhet och männens dominans, vilket utgör en möjlighet för att göra denna typ av 

ensidiga kriminalisering (ibid). Debatten kring sex mot ersättning är en vattendelare och det finns tydliga 

skillnader i synen på prostitution som ett (icke) problem. Frågan blir då om prostitution ska motarbetas för 

att det ska försvinna eller är det fördomarna kring prostitution som behöver ändras i syfte att kunna 

normalisera det (Erikson, 2011).  
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2. Forskningsöversikt 

2.1 Sökprocess 

Sökprocessen har gjorts via Stockholms universitet bibliotekets databas LIBRIS och EBSCO Discovery 

Service (EDS) med olika sökord som: male prostitution, sex worker, male sexworker, male escorts, 

prostitution. Dessa sökord har även kombinerats med andra sökord som Sweden och social worker, men 

även de svenska ordens motsvarigheter. Detta för att dels undersöka internationell forskning såsom 

nationell, dels för att hitta forskning som belyser socialarbetares perspektiv på prostitution. Dessa sökord 

har även kombinerats med andra begrepp som prostitution* och male sexworker* för att bredda sökordens 

flexibilitet. Tidigare kandidatuppsatser som berör samma område som denna studie har också varit till stor 

hjälp vid sökprocessen, där källorna i referenslistan varit centrala för att hitta relevanta artiklar till studien. 

Därmed har DiVA-portal som databas också varit aktuell i sökprocessen. Vi har även tagit hjälp av 

referenslistan bland de forskningar som hittades. Kriteriet för samtlig forskning har dock behövt vara 

peer-reviewed. 

 

2.2 Forskningsfältet 

Det har hittats fyra centrala områden som tidigare forskning berört. Dessa har vi författare rubricerat: 

Komplexiteten i sexköpslagen, Digitalisering av prostitution, Manliga normer samt Livet i prostitution. 

Slutligen avslutas detta avsnitt med en sammanfattning av forskningsfältet.  

 

2.2.1 Komplexiteten i sexköpslagen  

Sexköpslagen i Sverige grundades utifrån synsättet att det förelåg ojämlika maktrelationen mellan män 

och kvinnor, där sexköp anses som en typ av våld mot kvinnor som måste avbrytas i kamp för kvinnors 

rättigheter (Scaramuzzinos, 2014). Detta innebär att män som säljer sex inte från början var inkluderad i 

formateringen av lagen. I Scaramuzzinos (2014) studie framkom även kritik gentemot forskare och 

socialarbetare gällande hur de framställer aktörer i prostitution, där personer som har sex mot ersättning 

framställs som offer och oförmögna att ta hand om sig själva, medan sexköpare snarare betraktas som 

sjuka. Socialstyrelsen (2015a) menar dock på att om professionella endast utgår från att alla personer som 
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säljer sex är offer kan det dels komma att förminska personens självförtroende och viljan att förändra sitt 

liv och dels osynliggöra de sexsäljare som vill ha sex mot ersättning av egen vilja.  

 

I Sverige har vi en abolitionistisk ram där radikalfeminismens syn på prostitution beskriver ett patriarkalt 

förtryck som ligger till grund för sexköpslagens uppkomst (Levy & Jakobsson 2014). I led med detta 

menar Scaramuzzinos (2014) att Sveriges positionering i prostitutionsfrågan är ett resultat av en oro för 

ökad människohandel. Ett annat land som delar samma oro är Tyskland, men de har istället valt att 

legalisera prostitution. Detta i syfte att minimera stigmatisering och diskriminering av gruppen 

sexarbetare genom att istället integrera de in i samhället och erbjuda förmåner som övriga medborgare får 

tillgå (ibid). 

 

När det kommer till hur effektiv sexköpslagen varit beskrivs det olika i forskningen. Syftet i Levy & 

Jakobssons (2014) studie var att undersöka effekterna av införandet av sexköpslagen där det framgick i 

studien att lagen misslyckats att motverka offentligt sexarbete. Detta grundar sig dels i att det ännu inte 

hittats tillförlitliga uppgifter som kan bekräfta minskningen av sexförsäljningen, och dels att lagen 

bidragit till ökade faror som ett resultat av bristfälliga skademinimeringsinsatser, exempelvis information 

om säkrare sex eller utdelning av kondomer (ibid). I Justitsiedepartementets utredning (SOU 2010:49) var 

syftet också att undersöka effekterna av sexköpslagen och hur det har fungerat i praktiken. Där framgår 

det däremot att förbudet mot köp av sexuell tjänst har haft den avsedda effekten som var tänkt. 

Utredningen menar på att lagen har varit ett viktigt verktyg för att motverka prostitution och 

människohandel, dock poängterar utredningen att arbetet mot prostitution ännu inte är avslutad, utan 

understryker att det är nödvändigt med ett fortsatt hållbart socialt arbete i syfte att motverka prostitution 

(ibid).  

 

2.2.2 Digitalisering av prostitution  

En viktig del i forskningen under de senaste åren har belyst internets betydelse för människor i 

prostitution. MacPhail, Scott & Minichiello (2015) förklarar att digitaliseringen har bidragit till en 

normalisering kring sexarbete då det har underlättat kommunikationen mellan köpare och säljare. Syftet 

med artikeln var att utforska hur teknologin och digitaliseringen har påverkat exponeringen av 

sexarbetande män på internet och hur det i sin tur har påverkat normaliseringen av sexarbete. Författarna 

beskriver att många idag blir introducerade till sexarbete via internet och att detta har bidragit till en 

dramatisk ökning av män som använder internet för att sälja sexuella tjänster.  
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En liknande analys görs av Tikkanen (2003) där han beskriver homosexuella mäns användande av 

internet för att skapa sexuella kontakter. Han benämner internet som en elektronisk erotisk oas i dagens 

samhälle. Tikkanen (2003) kommer fram till att internet har revolutionerat sexualiteten och de främsta 

anledningarna är tillgänglighet, låga kostnader samt anonymitet. Detta ger männen en möjligheten till att 

dela med sig av sexuella fantasier och MacPhail, Scott & Minichiello (2015) menar på att digitaliseringen 

kan bidra till en säkerhet för sexsäljarna, då männen kan identifiera potentiellt farliga kunder. Oliveira 

(2018) kan även bekräfta internet som en trygg arena för män och transexuella. Hon lyfter tidigare studier 

hon gjort, där det visat sig att 90 procent av sexarbetare använt sig av internet för att underlätta 

marknadsföringen av sexförsäljningen, vilket gör gruppen mer osynlig. Internet som arena kan således 

vara ett resultat av flykt från deras stigma och omgivningens reaktioner (ibid).  

 

Gatuprostitutionen bekräftas ha minskat under de senaste 30 åren och internet förklaras som den arena där 

försäljning och köp av sexuella tjänster sker. Det finns dock en osäkerhet kring om det faktiskt är en 

ökning av försäljningen och köpen av sexuella tjänster (Holmström & Skilbrei 2008). I Kuosmanen & De 

Cabo (2018) kvantitativa studie framkommer att tre fjärdedelar av männen i Sverige hade fått kontakt 

med sina kunder via internet senaste gången de sålde sex. Enligt Scaramuzzino (2014) är internet en 

växande arena för sexarbetare, vilket har bidragit till att det är svårare att avgöra prostitutionens 

omfattning. Detta resulterar också i att kunskapen kring män som säljer sexuella tjänster är begränsad 

(ibid). 

 

2.2.3 Manliga normer 

Fenomenet män som säljer sex har inte ansetts vara problematiskt enligt MacPhail, Scott & Minichiello 

(2015) utan snarare det faktum att det kopplas till homosexualitet. De menar att homofobi är en 

bidragande orsak till varför debatten om män i prostitution inte förs. Författarna beskriver också hur 

manliga sexarbetare ofta ses som en risk gentemot deras kunder, då i form av utpressning eller rån. 

MacPhail, Scott & Minichiello (2015) påpekar att männen som säljer sex ofta glöms bort i diskussionen 

om offer inom prostitution. Detta trots att män också kan falla offer för våldsamma köpare, framförallt på 

grund av homofobi. Det främsta fokuset i forskningen kring män som säljer sex till män är istället de 

potentiella hälsoriskerna det kan medföra. Kuosmanen & De Cabo (2018) belyser att studier kring 

sårbarhet och risk är mycket färre och att denna typ av sexhandel bör bli mer systematiskt uppföljd för 

framtida arbete. Författarna beskriver de negativa offentliga uppfattningarna kombinerat med socialpolitik 
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och lagstiftning som viktiga aspekter i hur män kan sälja sex och samtidigt hantera deras personliga 

säkerhet. Hur de kan initiera kontakter med myndigheter om de behöver stöd och hjälp, eller om de blir 

offer för brott, är också bidragande faktorer till den personliga säkerheten. 

 

Legitimeringen av våld mot personer som har sex mot ersättning ser olika ut, där skillnaden ligger i hur 

män och kvinnor kan bli utsatta. Kvinnor kan bli attackerade på grund av sitt kön, medan män som säljer 

sex kan bli attackerade på grund av att de representerar ett hot mot den manliga normen (Kuosmanen & 

De Cabo, 2018). Promiskuitet är ytterligare ett begrepp som återkommer inom forskningen kring män 

som har sex med män. Enligt Tikkanen (2003) finns det en kulturell föreställning om promiskuitet som 

bland annat innefattar var man har sex, men också antalet sexpartners. Det anses bättre att ha sex inom 

hemmets fyra väggar och ha ett lägre antal sexpartners. Socialstyrelsen (2015a) beskriver att 

professionella framförallt behöver inneha ett normkritiskt förhållningssätt gentemot personer som har sex 

mot ersättning, vilket innebär ett ifrågasättande av rådande normer.  

 

2.2.4 Livet i prostitution 

I Holmström & Skillbreis (2008) rapport framgår det att trots att försäljning av sex inte är en kriminell 

handling i norden finns det ett moraliskt fördömande kring den typen av handling. Detta kan i sin tur 

resultera i att människor väljer att avstå från att berätta om erfarenheter kring att ha sex mot ersättning. 

Rapporten beskriver män som säljer sexuella tjänster till män som en mindre uppmärksammad grupp 

inom forskningen. Kunskapen kring män som säljer sex behöver fortfarande utvecklas, då omfattningen 

kring män som säljer sexuella tjänster och hur ofta det förekommer är svår att finna. Svårigheten som 

beskrivs ligger främst i att män som säljer sex till män präglas av diskretion och osynlighet i det offentliga 

rummet. Männens arenor beskrivs dock som rörlig och självständig, där sexförsäljningen sker på klubbar 

och offentliga miljöer; som toaletter och parker (ibid).  

 

Anledningarna till varför personer börjar sälja sex mot ersättning varierar. Sexuella övergrepp i 

barndomen anses exempelvis utgöra en av de mest grundläggande orsakerna till varför personen i senare 

skede har sex mot ersättning (Socialstyrelsen, 2015a). Anledningen till detta brukar grunda sig i att 

personen strävar efter att få kontroll över tidiga trauman genom upprepning, men som istället brukar 

resultera i vidare trauma och förlust av kontroll. Att ha sex mot ersättning till följd av psykisk ohälsa är 

också förekommande, där personen ofta strävar efter att dämpa den psykiska belastningen som 

exempelvis ångest eller ätstörning. Detta går även hand i hand med att personen ofta har ett 
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självskadebeteende (ibid). Mnurs & Minichiello (1996) beskriver även nyfikenhet och homosexuell 

orientering som ytterligare förklaringar. Socialstyrelsen (2015b) menar också att ekonomiska behovet är 

vanligt, främst bland ensamkommande barn och unga. Vidare kan personer i prostitution vara utnyttjade 

eller tvingade till att utföra sexuella handlingar på grund av att de fallit offer för människohandel 

(Socialstyrelsen, 2015a). För vissa kan det dock börja med frivillighet, men sedan komma att sluta i tvång 

vid exempelvis hot från sexköparen (Socialstyrelsen, 2015b). 

 

Erving Goffmans stigmateori är även något som återkommer i forskningen som berör männens 

upplevelser kring att ha sex mot ersättning. När de manliga homosexuella och bisexuella sexarbetarna 

kommer till tals i Koken et al (2004) studie beskriver männen positiva sidor kring sexarbetet i form av 

flexibilitet och att de får en “ego boost”. De upplever dock också känslor av skam och obehag. Med hjälp 

av teorin kunde författarna således påvisa att livsstilen för en del män i studien kunde sammanfattas som 

“dubbel garderob” vilket betyder att de både känner att de måste dölja sexarbetet men även deras 

sexuella läggning från omgivningen. Med detta följer således stress, rädsla och psykisk påfrestning för att 

bli upptäckt, lämnad eller dömd av vänner och familj. Följaktligen beskrev deltagarna att när de väl 

beslutat att avslöja sin hemlighet tillkom ytterligare dilemman, dels gällande vem man ska berätta detta 

för och dels hur detaljerad utsagan ska vara (ibid). Oliveira (2018) bekräftar även det ‘dubbel stigma’ som 

både manliga sexarbetare i Portugal får leva med, men även transpersoner som identifierar sig som män 

som också har sex mot ersättning. Utöver att stigmatiseringen bland annat leder till isolering och bristande 

välbefinnande kan konsekvenserna även resultera i att personer som befinner sig i prostitution undviker 

att berätta för myndigheter såsom hälso-sjukvården om sin situation. Detta kan således komma att påverka 

deras medicinska vård (Oliveira, 2018). Andra orsaker som brukar ligga till grund för stigmat bland 

männen är bristande tillit, att de känner ensamhet, socialt utanförskap, en svag självbild eller en känsla av 

otillräcklighet (Mnurs & Minichiello, 1996).  

 

Utöver personal från hälso-sjukvården behöver andra yrkesverksamma, såsom socialarbetare, 

uppmärksamma personer i prostitution, inte minst de unga. De manliga, kvinliga och transexuella 

ungdomarna i Abel & Wahabs (2017) studie upplevde att den främsta utmaningen i kontakt med 

socialarbetaren var att bygga en relation till dem. Ungdomarna redogjorde för vad de ansåg var viktigt i 

mötet med en socialarbetare, vilket var lyhördhet och visat engagemang. Brister de nämnde var att 

socialarbetare exempelvis utförde en för manualbaserad praktik vilket i sin tur försämrade 

relationsskapandet och bemötandet. Ungdomarna upplevde även en brist på tillit och rädsla att bli 

avslöjad, eller att ungdomens situation skulle vidarebefordras till andra okända myndigheter (ibid).  
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Ett gott bemötande beskrivs således som grundläggande i det sociala arbetet, då det reducerar personens 

stigmatisering (Socialstyrelsen, 2015a). Personer som har sex mot ersättning beskriver att de visat tecken 

på behov av hjälp, men upplevt ett dåligt bemötande av professionella då frågan kring sex mot ersättning 

uteblivit. Detta grundar sig i okunskap hos socialarbetare, svårigheter i att lyfta frågan samt vad de ska 

göra med svaret. Frågor som rör sex mot ersättning kan å ena sidan upplevas kränka personens integritet, 

å andra sidan tänkas visa att socialarbetaren ser personen. Bland dessa professionella krävs också att det 

finns HBTQ-kunskaper när det kommer till att möta trans-, homo- eller bisexuella män och kvinnor som 

haft sex mot ersättning. Detta då brist på kompetens hos professionella bidrar till att personer i 

prostitution inte söker hjälp och har till följd av detta förtroende svårigheter (ibid).  

 

2.3 Sammanfattning av forskningsfältet 

Sammanfattningsvis har majoriteten av den tidigare forskningen använt sig av en kvalitativ metod. 

Tidigare forskning kring digitalisering belyser att det skett en teknisk utveckling som har förändrat hela 

sexindustrin, där gatuprostitutionen har förflyttats till internet. Detta ger även skäl för att ny forskning 

behöver göras, då försäljning av sex på har förändrats. Ett problem som beskrivs i forskningen är att män 

osynliggörs i prostitutionsdebatten, då det anses oproblematiskt på grund av rådande normer. Detta 

resulterar i sin tur att de inte får hjälp. När tidigare forskning vidare utgår från männens perspektiv i 

prostitution beskrivs både fördelar och nackdelar med att ha sex mot ersättning, där nackdelarna tenderar 

att väga tyngre på grund av stigma och skam som medföljer. Därför påvisar även forskning att 

professionellas bemötande är grundläggande för att reducera skam och stigma. Vidare har forskning kring 

socialarbetares perspektiv varit begränsat jämfört med studier som belyser männens perspektiv på 

prostitution. Utöver männens perspektiv tas också kvinnors och transpersoners perspektiv upp i tidigare 

forskning, vilket kan påverka studiens slutsatser. Dessa perspektiv har inkluderas ändå eftersom det kan 

vara av betydelse för eventuella jämförelser med svaren som studiens respondenter ger.  

 

Effekterna av sexköpslagem är motstridiga där forskningen påvisar olika resultat. Det finns även olika 

ideologiska uppfattningar kring sexförsäljning och sexköp vilket gör prostitution till en komplex fråga.  

Slutligen är det av relevans att lyfta skillnader i internationell och nationell forskning som har legat till 

grund för forskningsöversikten. MacPhail, Scott & Minichiello (2015) studie gjordes i Australien, 

Oliverias (2018) i Portugal och Abel & Wahabs (2017) i Nya Zeeland. Lagarna kring sexköp ser olika ut 

15 



 

mellan länderna, vilket i sin tur kan bidra till en annan attityd gentemot sex mot ersättning och sexköp. 

Studien kommer dock endast utgå från den svenska sexköpslagstiftningen där sexköparen i Sverige har 

kriminaliserats, vilket bidrar till en bild av sex mot ersättning som ett socialt problem. Det innebär 

nödvändigtvis inte att det klassas som ett socialt problem i andra länder, vilket kan ge ett annat resultat.  
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3. Teoretiska perspektiv 

3.1 Teoridiskussion 

Den teoretiska ansatsen i denna studien baserar sig på Goffmans stigmateori och Queerteorin. Med hjälp 

av Goffmans stigmateori blir en analys möjlig utifrån socialarbetares perspektiv, då tidigare forskning 

använt teorin i relation till männens perspektiv. Fördelen med denna teori blir att således att se hur 

socialarbetare förhåller sig till stigmat bland män i prostitution och hur det kan tänkas påverka 

socialarbetares praktiska arbete. Nackdelen med Goffmans stigmateori är dock att den främst berör stigma 

i relation till dem som i första hand berörs av den och inte avsevärt mycket från de utomståendes 

synvinkel, såsom yrkesverksamma eller anhöriga.  

 

Fördelen med queerteorin är att den inkluderar och belyser olika former av sexualiteter, vilket är av 

relevans då män som har sex mot ersättning ofta är HBT-personer. Med queerteorin vill vi analysera 

huruvida socialarbetare resonerar kring den heteronormativa synsättet på sexköp och sexförsäljning. 

Nackdelen med queerteorin är däremot att det finns delade åsikter bland queer-aktivisterna, vilket kan 

påverka vår positionering av teorin i studien. Enligt Ambjörnsson (2016) kan vi se två olika falanger inom 

queerteorin: queerfeminister och sexradikaler. Beroende på vilket angreppssätt som används kan 

diskussionen se olika ut. Sexradikaler tenderar att argumentera mot sexköpslagen och anser att den är 

sexualfientlig, medan queerfeminister sällan diskuterar sexköp då den frågan inte är högt prioriterad hos 

dem, där genus och genusvariation snarare är utgångspunkten. 

 

3.2 Goffmans stigmateori 

Erving Goffman myntade teorin om stigma som fokuserar på skillnaden mellan de “normala” och de 

“avvikande” i samhället, och där stigmat äger rum när något eller någon avviker från det normala. 

Begreppet stigma har sin härkomst från grekerna där begreppet tidigare användes för att beteckna 

avvikelser hos människors kroppar som var olik resterande kroppar. De avvikande kropparna skulle 

markeras och stämplas synligt för offentligheten med hjälp av tecken som antingen brändes eller skars in i 

kropparna. Detta blev ett sätt att påvisa vilka grupper som kunde undvikas och särbehandlas i samhället 

(Goffman, 2014).  
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Utifrån denna beskrivning av stigma menar Goffman (2014) att varje samhälle tenderar att ha olika 

strategier för att kategorisera människor utifrån de utmärkande egenskaperna som baserar sig samhällets 

normer. Det är inom den sociala miljön som vi kan möta dessa olika grupper av människor, och redan vid 

första anblick kan vi kategorisera den avvikande personen utefter de intryck vi får av personen. Denna 

tillskrivelse kallas för den virtuella sociala identiteten, och utgår från våra omedvetna föreställningar som 

vi anser att personen överensstämmer med, men de behöver nödvändigtvis inte stämma överens med 

personens faktiska sociala identitet vilket innefattar den kategoritillhörighet och egenskaper personen 

faktiskt är förenad med (ibid). När en persons uttryck och egenskaper visas vara olik från den 

gemensamma förväntning som finns i samhället blir hen av de ‘normala’ stämplad utifrån det som avviker 

hos personen. Med normala avser Goffman (2014) vara personer som inte negativt avviker. Vidare 

beskriver Goffman (2014) att denna stämpling som avvikaren kommer få bära på bidrar till stigmatisering 

av hen där hen av utomstående betraktas vara motsatsen till en vanlig och fullvärdig människa. 

Två återkommande begrepp i Goffmans teori (2014) är misskrediterade och misskreditabla personer. 

Misskrediterade menar Goffman (2014) tillhör personer med avvikelser som visuellt går att utmärka, 

medan misskreditabla benämns vara personer med avvikelser som inte direkt går att utmärka. Män som 

har sex mot ersättning skulle således kunna tillhöra de misskreditabla. Detta då denna grupp är svår att 

explicit identifiera och vars stigma är diskret och dolt.. Följaktligen är en vanlig strategi bland 

misskreditabla personer att “passera”, vilket innebär att personen döljer den sociala informationen bakom 

stigmat och uppträder ‘normalt’ inför omgivningen med anledning till att inte bli explicit stämplad (ibid). 

Denna livsstil går under benämningen dubbelt dubbelliv där ingen i den misskreditablas liv har kännedom 

om hemligheten. Risken med detta dubbelliv är att hemligheten oaktsamt kan komma att röjas. Det är 

däremot inte ovanligt att den misskreditabla dock tillåter vissa personer i deras liv tar del av dennes 

hemlighet, då ett förtroende finns. Denna livsstil kallas då istället för enkelt dubbelliv, där den 

misskreditabla delvis är avslöjad. Risken med detta dubbelliv är då snarare förekomsten av utpressning 

och/eller skvaller (ibid). Bland misskreditabla personer uppstår därmed en ambivalens kring ens egna 

handlingar i mötet med andra - ska jag ljuga eller tala sanning? Det förs därmed en ständig monolog hos 

den misskreditabla gällande vad man ska göra, hur, var och när (ibid).  

Goffman (2014) beskriver också den moraliska karriären i sin teori, som talar om för oss när i 

människans livsfas stigmat uppstått. Mer specifikt när den avvikande personen upptäcker sitt stigma och 

hur hen anpassar sig utifrån de identitetsföreställningar som samhället skapat för att komma tillrätta med 

sin belägenhet. Stigmat kan antingen inträffa redan vid födseln, under barndomen eller senare i livet, 
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vilket har betydelse för hur “karriärmöjligheterna” kommer utvecklas. Goffman (2014) beskriver att det 

kan finns svårigheter att bli stigmatiserad senare i livet då det finns tendens att den stigmatiserade blir 

ambivalent i förhållande till sig själv och andra. Personen kan börja se ned på sig själv eller besväras med 

att hitta sin nya identitet som ett resultat av samhällets föreställningar. En händelse som dessutom inträffat 

i det förflutna kan också utgöra en dubbel påverkan på personens moraliska karriär (ibid).  

 

Till följd av stigmatiseringen kan den avvikande personen därmed känna sig ensam eller att hela världen 

är emot en. Enligt Goffman (2014) kan stigmatiserade personer således vända sig till de egna och/eller de 

visa. De egna är personer som bär på samma stigma och som i många situationer kan känna igen sig i och 

därav erbjuda varandra som moraliskt stöd. Inom De egna känner personen sig hemma eftersom alla är 

som du. Till den andra gruppen som stigmatiserade personer kan söka stöd hos är De visa. Dessa personer 

är till skillnad från De egna inte stigmatiserade, utan är normala. Dessa kan vara närstående och anhöriga 

eller yrkesverksamma som vill hjälpa och stödja stigmatiserade personer. Till De visa skulle därmed våra 

respondenter tillhöra då de arbetar/arbetat med målgruppen män som har sex mot ersättning. Goffman 

(2014) menar vidare på att personer som är stigmatiserade långsamt släpper in De visa in i deras liv, 

oavsett hur sympatisk den normale verkar vara. När den stigmatiserade efter en tid upplever att hen inte 

blir särbehandlad av den normale kan ett hedersstigma tilldelas den normale. Hedersstigmat illustrerar 

således att den stigmatiserade accepterat dig och skapat förtroende för dig som inte bär på samma stigma, 

där du får tillåtelse att ta del av dennes livsvärld. Detta efter att den normale i mötet med den 

stigmatiserade påvisat neutralisering av stigmat (ibid).  

 

3.3 Queerteori 

Heteronormativitet är ett centralt begrepp inom queerteorin. Begreppet beskrivs av Ambjörnsson (2016) i 

boken Vad är queer? på följande sätt: 

 

“...de institutioner, lagar, strukturer, relationer och handlingar som upprätthåller 

heterosexualiteten som något enhetligt, naturligt och allomfattande - alltså det som bidrar till att 

en viss sorts heterosexuellt liv framstår som det mest åtråvärda och naturliga sättet att leva.” 

(Ambjörnsson, 2016, s. 47).  
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Ambjörnsson (2016) förtydligar vidare till varför heterosexualitet är inbäddat i begreppet 

heteronormativitet, där hon menar att syftet är att påtala kring det rådande normsystemet i samhället 

snarare än heterosexualiteten i sig. Inom queerteorin kan sexualiten vidare ses på flera olika sätt. Poängen 

med teorin är dock inte att bena ut exakt vad sexualitet är, utan snarare undersöka hur regler, normer, 

handlingar, identiteter och föreställningar flätas samman till det vi i vårt samhälle kallar sexualitet. 

Queerteorin har ett visst släktskap med feministisk forskning, då sexualitet är intressant i analysen om hur 

genus fungerar och upprätthålls. Ett viktigt begrepp inom queerteorin är normalitet, vilket i sin tur är 

kopplat till makt. Relationer av makt är utgångspunkten för våra identiteter och hur vi uppfattar oss själva. 

Heteronormen är utgångspunkten och anses vara det normerande, medan andra typer av sexuell läggning 

anses vara en avvikelse (Ambjörnsson, 2016). Ett tydligt sätt vi kan se sexualitet som en maktordning är 

genom de hatbrott som HBTQ-personer utsätts för. Detta förtydligar den hierarkin som finns i vårt 

samhälle, där de monogama, heterosexuella paren har en överordnad position i samhället. Antagandet om 

heterosexualitet konstruerar det som det enda och det normala, vilket gör att andra sexualiteter 

marginaliseras och osynliggörs (Mattsson, 2015).  

 

Mattsson (2015) utgår från Rubins (1993) modell för sexualitetshierarki som förklarar att det finns vissa 

egenskaper inom sexualiteten som anses mindre önskvärda, som till exempel: homosexualitet, polygami, 

ha sex på offentliga platser och att ha sex för pengar. Enligt Rubins modell är det en viss typ av sexuellt 

beteende som är accepterat och det begränsas till en heterosexuell tvåsamhet i det privata, vilket 

definieras som det goda och naturliga begäret. Allt annat anses vara avvikande. Om en person då dels har 

en avvikande sexuell läggning och dessutom har sex för pengar hamnar personen ännu längre ner i 

hierarkin. Denna typ av hierarki är viktig för att se maktrelationer mellan olika grupper. Det är en central 

del för en intersektionell förståelse av sexualitet och att det heteronormativa samhället påverkar 

jämställdhetspolitiken, lagarna och hur det sociala arbetets praktiker organiseras (Mattsson, 2015).  

 

Freedom of sexual choice är ett politiskt mål som Foucault (1997) anser att den homosexuella rörelsen 

bör sträva efter. Foucault (1997) gör skillnad på sexual choice och sexual act då han tar upp våldtäkt som 

ett exempel på en sexuell akt, men som inte är ett sexuellt val. Det ska inte accepteras, oberoende av om 

det handlar om en man och en kvinna eller en man och en man. Han understryker dock att han inte anser 

att vi behöver total frihet eller liberalism när det kommer till sexuella handlingar men frihet i valen vi gör 

sexuellt, som inkluderar friheten att uttrycka sig kring det valet. Foucault (1997) anser inte att den 

sexuella läggningen är någonting som bör hemlighållas, det ska vara fritt för människor att få manifestera 

det eller att avstå. Ambjörnsson (2016) tar upp exemplet hur personer som avviker från heteronormen har 
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beskrivits som onormala och äckliga, eller hur ord som bög har använts för att skambelägga och såra 

personer med en annan läggning än hetero. Ett ord som nu används i den homosexuella rörelsen i syfte att 

återupprätta en god självbild. Att få en stämpel som hora eller bög, som anses vara sexuellt avvikande, har 

genom historien kopplats till skam där den skammen endast kan övervinnas genom stolthet eller ilska. En 

avvikande sexuell läggning är ingenting som ska behöva döljas (ibid).  
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4. Forskningsmetod 

4.1 Metodval  

Ahrne & Svensson (2015) beskriver att olika metoder medför olika data, där forskaren får besluta vilken 

metod som är lämpligast för att besvara studiens syfte och frågeställningar. Syftet med denna studie är att 

undersöka hur socialarbetare beskriver män som har sex mot ersättning och deras situation. Vidare ämnar 

studien att undersöka vilka svårigheter och förbättringsområden socialarbetare upplever att det finns i det 

sociala arbetet med målgruppen. Då studien har sin utgångspunkt i socialarbetares beskrivningar och 

upplevelser blir det således relevant att ställa frågor till respondenterna. Detta då samma fenomen som 

undersöks kan beskrivas och upplevas olika, vilket denna studie önskar fånga. Verbala redogörelser har 

därmed blivit väsentlig, detta för att bidra till större förståelse kring socialarbetarnas subjektiva tolkningar 

och beskrivningar om män som har sex mot ersättning. Den kvalitativa metoden har därmed lämpat sig 

bäst för att fånga djupa beskrivningar, vilket inte den kvantitativa metoden skulle möjliggöra eftersom 

metoden har sin bas i mätningar och eftersträvar snarare en bredd. På basis av detta har intervjuer således 

använts som underlag för insamling av empirisk data (Ahrne & Svensson, 2015; Bryman, 2011).  

 

Vidare har en intervjuguide skrivits varpå vi sammanställt öppna frågor som legat till grund för våra 

intervjuer. Detta för att erbjuda utrymme för respondenten att dels kunna tolka frågan och dels besvara 

den subjektivt. Intervjuguiden användes inte strikt, utan vi lät frågorna ställas utan någon ordningsföljd 

och formulerade under intervjuerna även följdfrågor utefter vad respondenten pratade kring. Denna 

intervjuform benämner Bryman (2011) som semistrukturerad intervju, där intervjuaren har möjlighet till 

viss struktur och viss flexibilitet. Intervjuguiden utformades således endast som ett praktisk stöd utifrån de 

områden studien önskade beröra (se intervjuguide).  

 

4.2 Urval  

Urvalet av intervjupersoner kan definieras som ett målstyrt urval som innebär att val av intervjupersoner 

är anpassade och utses på basis av studiens formulerade syfte och frågeställningar. Det målstyrda urvalet 

utgör i sin tur ett strategiskt urval (Bryman, 2011). Vår primära önskan var till en början att urvalet endast 

skulle bestå av socialarbetare som aktivt arbetar med målgruppen idag. Detta då erfarenheten av att möta 
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män i prostitution kan vara begränsad bland yrkesverksamma som inte aktivt arbetar eller kommer i 

kontakt med målgruppen, exempelvis inom socialtjänsten eller hälso-sjukvården. Vi upptäckte dock att 

majoriteten av socialarbetare som arbetar inom prostitutionsinriktade organisationer inte hade möjlighet 

att ställa upp på grund av deras begränsade tidsutrymme. Urvalet utvidgades därmed till att även 

inkludera socialarbetare som tidigare haft erfarenheter av att arbeta med målgruppen män som har sex 

mot ersättning, men som idag arbetar inom andra områden i det sociala arbetet. Till följd av detta 

ändrades villkoren för deltagandet i studien. Då vi vidare hade svårigheter i att hitta socialarbetare med 

tidigare erfarenheter fick vi rekommendationer av våra respondenter kring vilka vi kunde kontakta. Denna 

urvalsstrategi går således under benämning snöbollsurval, vilket enligt Bryman (2011) också utgör ett 

strategiskt urval och är således användbar när forskare har svårigheter i att hitta lämpliga intervjupersoner 

i relation till studiens syfte. Totalt blev 6 intervjupersoner aktuella för intervju varav hälften aktivt arbetar 

med målgruppen idag. Fyra av dem återfinns i Stockholm, en i Malmö och en i Jönköping.  

 

4.3 Datainsamling 

Processen för datainsamlingen påbörjades genom en efterforskning på internet efter organisationer som 

arbetar med personer som har sex mot ersättning runt om i Sverige. Vidare introducerade vi författare oss 

själva och vår studie per telefon men även via mail där vi skickade ut vårt informationsbrev (se 

informationsbrev). Vi tog även kontakt med centrala organisationer som arbetar med prositutionsfrågor 

för att få hjälp att slussas vidare. Datainsamlingen baserade sig således på kvalitativa intervjuer med sex 

socialarbetare, varav en av intervjuerna resulterade i en parintervju med två deltagare vilket godkändes då 

de inte hade utrymme att utföra intervjuerna enskilt utifrån deras tidsschema. Eftersom flera respondenter 

befann sig i andra städer resulterade datainsamlingen i tre telefonintervjuer vilka genomfördes via 

telefon/dator, och resterande tre intervjuer utfördes ansikte mot ansikte på socialarbetarnas arbetsplatser. 

Bryman (2011) poängterar att telefonintervjuer är att föredra när resvägen mellan intervjuare och 

intervjuperson är för lång. Vidare menar Bryman (2011) att telefonintervjuer medför nackdelar där 

kroppsspråk och ansiktsuttryck inte går att urskilja, samt att det kan förekomma tekniska svårigheter för 

intervjuaren att spela in telefonintervjun. Detta var något som togs hänsyn till då telefonintervjuerna 

genomfördes via videosamtal, vilket bidrog till att båda parterna fick möjlighet till att se och höra 

varandra. Samtliga intervjuer blev inspelade av båda författarna med hjälp av externa mobiltelefoner för 

att underlätta transkriberingen. Detta godkändes av samtliga intervjupersoner. Bryman (2011) menar 

också på att inspelade intervjuer underlättar arbetet för forskningsprocessen där intervjuaren inte behöver 
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förlita sig på minnet. Inspelningen bidrar också till att forskare får möjlighet att i efterhand gå igenom 

materialet flertal gånger och i samband med detta utföra grundligare analyser, men även att forskarens 

närvaro och möjligheter till att följa upp respondentens svar främjas (ibid).  

 

4.4 Tematisk analys 

Studiens analysmetod har baserat sig på tematisk analys. Den tematiska analysen är en metod som syftar 

till att utifrån din empiriska data identifiera, analysera och sedan redovisa vilka upprepande mönster eller 

teman som framkommit. Analysmetoden är fördelaktig i denna studie då vi önskar hitta olika teman och 

subteman i uppfattningar kring män som har sex mot ersättning och vilka svårigheter och 

förbättringsområden respondenterna upplever att det finns i arbetet (Braun & Clarke, 2006; Bryman, 

2011). Den tematiska analysen har således utförts med hjälp av Braun & Clarkes (2006) sex formulerade 

faser som använts som en vägledning i vårt arbete. Faserna beskrivs närmare i avsnittet nedan i samband 

med att vi redogör för vårt tillvägagångssätt under respektive fas. Vidare kan det här poängteras att 

parintervjun behandlades som våra övriga enskilda intervjuer. Studien har vidare baserats på ett induktivt 

tillvägagångssätt, vilket innebär att den tematiska analysen endast gjorts från den insamlade datan 

(intervjuerna) där vi i efterhand applicerat relevanta teorier i relation till våra slutliga teman: Goffmans 

stigmateori och queerteorin. Teoriernas funktion har således bidragit till att vidare kunna analysera och 

tolka empiriska datan (Braun & Clarke, 2006; Ahrne & Svensson, 2015).  

 

4.5 Databearbetning 

Efter alla genomförda intervjuer transkriberades intervjuerna varav arbetet fördelades lika mellan 

författarna. I transkriberingar uteslöts ord som inte fyller någon funktion för analysen, exempelvis “ehm” 

eller stammande ljud. Detta då all fokus skulle riktas till vad som sägs och inte hur det sägs. När 

transkriberingarna således skrevs färdigt delades de mellan författarna och lästes igenom gemensamt 

upprepade gånger, vilket var här fas 1 påbörjades: vi bekantade oss med vår data (Braun & Clarkes, 

2006). I samband med genomgången av transkriberingarna gjordes kortfattade skriftliga noteringar vid 

sidan av varje uttalande, i syfte att notera vilka områden respondentens uttalande berörde. Dessa 

noteringar kom således att utgöra initiala koder och resulterade i fas 2 (ibid). Vidare kallas denna typ av 

kodning för meningskoncentrering där långa uttalanden reduceras till enstaka ord (Kvale & Brinkmann, 

2014). Koderna sammanställdes senare i ett schema för att få en överblick kring hur många gånger 
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koderna upprepats. När de mest förekommande koderna upptäcktes började potentiella teman formas, 

vilket resulterar i fas 3 där forskaren ska leta efter teman (Braun & Clarke, 2006).  

 

Vidare i fas 4 granskades alla teman återigen för att säkerställa att koderna i respektive tema skulle utgöra 

en intern homogenitet, medan temana emellan skulle skiljas och utgöra extern heterogenitet (Braun & 

Clarke, 2006). Det var även här vi upptäckte att några teman liknande varandra och subteman kunde 

bildas. Det var exempelvis då fjärde temat “förhållningssätt” skapades med dess subteman (se resultat). 

När granskningen av alla teman var slutförd fortsattes det till fas 5, där teman namngavs. Temana styrkes 

vidare med hjälp av direkta citat av respondenterna. Den färdiga resultatdelen utgör således den 6:e fasen 

där en presentation och redogörelse görs för de upprepade mönster som framkommit i samtliga intervjuer 

(ibid). Detta resulterade i fyra teman: En heterogen grupp, En dold arena, Svårigheter för män i 

prostitution och Förhållningssätt (se resultat). Braun & Clarke (2006) menar vidare på att samtliga faser i 

den tematiska analysen inte behöver följas strikt i ordningsföljd, utan snarare utgör faserna en anvisning 

på hur du kan gå tillväga och grundas på flexibilitet. Detta var även något som märktes av under vår 

process då vi många gånger var i behov av återgå tillbaka till tidigare faser. I synnerhet har detta gjorts i 

fas 4 och 5 för att säkerställa att subteman hör ihop med de formulerade temana.  

 

4.6 Tillförlitlighet  

Inom kvantitativ forskning används begreppen validitet, reliabilitet och generaliserbarhet för att bedöma 

kvalitén på en genomförd undersökning. Då vår studie har en kvalitativ ansats finns det alternativa 

begrepp som motsvarar de begrepp inom kvantitativ forskning för att bedöma studiens kvalitet. Dessa är 

trovärdighet, pålitlighet, överförbarhet och konfirmering och utgör fyra delkriterier för att bedöma 

studiens tillförlitlighet (Bryman, 2011).  

 

Då det kan finns olika beskrivningar av en och samma social verklighet kan det vara svårt att bedöma 

trovärdigheten i studien. Som forskare är det enligt Bryman (2011) vanligt förekommande att 

respondetvalidera, vilket innebär att deltagarna i studien får möjlighet till att bekräfta forskarens resultat i 

syfte att öka studiens trovärdighet. Efter de genomförda intervjuerna blev samtliga deltagare i studien 

erbjudna att ta del av transkriberingarna, men ingen deltagare var intresserad av detta utan önskade istället 

få ta del av studiens färdiga produktion. Till följd av detta skulle trovärdigheten i vår studie kunnat ha 

minskat. Ahrne och Svensson (2015) menar dock också på att triangulering skulle kunna bidra till att öka 
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studiens trovärdighet, vilket innebär att forskaren exempelvis kombinerar olika metoder, forskare eller 

teoretiska perspektiv i sin studie för att få en dynamisk bild av den sociala verkligheten. I vår studie har vi 

således använt oss av två teoretiska perspektiv för att kunna analysera resultatet med olika perspektiv och 

främja dynamiken.  

 

Pålitlighet motsvarar kvantitativa begreppet reliabilitet, som innebär att forskningsprocessens alla stadier 

bör redogöras transparent för läsaren, vilket kräver en ständig granskning. En vanlig fråga som ställs i 

relation till pålitlighet är även: kan resultatet reproduceras och förbli densamma vid andra tillfällen? 

(Bryman, 2011; Kvale & Brinkmann, 2014). Pålitligheten blir svår att uppfylla i denna studie då det 

empiriska materialet utgår från respondenternas subjektivitet idag. Vi kan därmed inte på förväg försäkra 

oss att deras subjektiva åsikter förblir densamma om fem år. Vi kan heller inte garantera att resultaten blir 

densamma om en annan forskare intervjuar samma respondenter (Kvale & Brinkmann, 2014). För att 

studiens pålitlighet skulle öka har vi därmed strävat efter att förhålla oss transparenta inom respektive 

forskningsfas, vilket framförallt går att finna i metoddelen. Detta har även gjorts för att möjliggöra till 

studiens reproduktion. Vi har även använt vår handledare som kritisk granskare genom hela 

forskningsprocessen, vilket också kan tänkas ha ökat studiens pålitlighet.  

 

Det tredje kriteriet, överförbarhet, är synonymt till det kvantitativa begreppet generaliserbarhet, vilket 

beskriver huruvida resultatet i studien går att överföra till en annan och/eller samma kontext vid ett annat 

tillfälle. Inom kvalitativ metod är urvalet ofta begränsad i antal med anledning till att få djupa och fylliga 

beskrivningar, medan det innebär motsatsen inom kvantitativ metod där resultatets bredd är i huvudfokus. 

Den senare metoden har därmed större fördelar till generalisering till populationen jämfört med 

kvalitativa metoden. Däremot går överförbarheten inom kvalitativ forskning fortfarande att bedömas - 

desto fylligare beskrivningar desto bättre bedömning kan läsaren göra gällande huruvida överförbar 

resultatet är. Denna bedömning kallas således analytisk generalisering, varpå läsaren bedömer resultatets 

likheter respektive olikheter utifrån sin egna erfarenheter (Bryman, 2011; Kvale & Brinkmann, 2014). På 

basis av detta har vi författare strävat efter att framförallt i resultatavsnittet återge fylliga beskrivningar av 

respondenternas erfarenheter och synpunkter i arbetet med män som har sex mot ersättning. För att vidare 

styrka deras uttalanden har vi även inkluderat direkta citat från våra respondenter. Då vårt urval dessutom 

baserat sig från tre olika städer skulle vårt resultat troligtvis kunna relateras eller bedömas kunna 

överföras till andra miljöer/städer som arbetar eller kommit i kontakt med samma målgrupp.  
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Det sista kriteriet, konfirmering, innebär att forskarens egna värderingar inte är önskvärda och medvetet 

bör avlägsnas i forskning då det kan komma att påverka studiens slutsatser och tillförlitlighet (Bryman, 

2011). Vi författare har därmed genomgående agerat kritiskt till våra egna uppfattningar kring män i 

prostitution, där vi endast hänvisat till tidigare forskning eller uttalanden från våra respondenter. 

Tolkningar som gjorts i analysen har således haft sin förankring i studiens resultat och teoretiska 

perspektiv, vilket i sin tur bidragit till att bevara objektiviteten i studien. Vår handledare, som tredje part, 

har i samband med detta också kunnat bidra till studiens konfirmerbarhet där hon kunnat hjälpa oss 

granska huruvida studien förhållit sig objektiv.  

 

4.7 Etiska överväganden  

Ämnet sex mot ersättning skulle etiskt sätt kunna vara betungande för män som redan befinner sig i 

prostitution att samtala kring då eventuella starka emotioner skulle riskera att framkallas, vilket har varit 

en anledning till studiens avgränsning. Emellertid innebär det inte att de etiska aspekterna uteslutits i 

intervjuer med socialarbetare som arbetar/har arbetat med målgruppen. Det är viktigt att etiska aspekter 

beaktas genom studiens olika stadier menar Kvale och Brinkmann (2014), detta då etiska problem kan 

uppstå innan, under, såväl som efter varje stadie i forskningsprocessen. Till följd av detta har vi författare 

tagit hänsyn till fyra etiska principer under hela forskningsprocessen i förhållande till våra respondenter. 

Dessa principer presenteras av Vetenskapsrådet (2002) vilka är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Syftet med dessa principer är således att skydda 

intervjupersonernas medverkan från eventuella skador eller kränkningar (Vetenskapsrådet, 2017).  

 

Respondenter blev först upplysta om studiens syfte och vilka villkor som förelåg för deltagandet. 

Villkoren för att delta i denna studie var dels att du är socialarbetare och dels att du har erfarenhet av att 

arbeta med män som har sex mot ersättning. Respondenterna blev i samband med detta även upplysta 

kring att deras medverkan är frivillig vilket innebär att de kunde avbryta sitt deltagande när de ville, samt 

att deltagandet innebar en anonymisering av personen. Vi informerade även kring att intervjun skulle 

spelas in och i efterhand transkriberas. Detta är sammanfattningsvis vad informationskravet handlar om, 

och har delgivits respondenterna dels genom ett bifogat informationsbrev från oss författare (se 

informationsbrev), dels under respektive intervjutillfälle (Vetenskapsrådet, 2002). De deltagare som valde 

att delta i studien kom även samtyckeskravet att bli aktuellt, vilket innebär att deltagarna har 

bestämmanderätt över sin medverkan (ibid).  
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Vidare har konfidentialitetskravet tagits i beaktande. Principen innebär att samtliga deltagare ska erbjudas 

konfidentialitet där deltagarnas personuppgifter och de empiriska anteckningarna ska skyddas och 

förvaras där obehöriga inte kan ta del av, med hänsyn till deltagarnas anonymitet (Vetenskapsrådet, 

2002). Denna princip har därmed uppfyllts då vi i vår resultatdel fingerat deltagarnas personuppgifter som 

direkt kan komma att kopplas till personen, som namn eller arbetsplats de är verksamma inom. 

Transkriberingarna skrevs vidare inte på internet servrar, vilket minimerade risken för utomstående att 

komma åt. Vidare förtydligades både innan och under intervjun att transkriberingen och ljudfilen endast 

kommer användas för forskningsändamål. Detta innebär således att nyttjandekravet tillgodosetts (ibid).  
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5. Resultat och analys 

I avsnittet presenteras studiens intervjupersoner. Vidare kommer en resultatredovisning som innefattar 

fyra teman och dessa presenteras i följande ordning: En heterogen grupp, En dold arena, Svårigheter för 

män i prostitution och Förhållningssätt. Resultaten analyseras löpande i separata delavsnitt med hjälp av 

queerteorin och Goffmans stigmateori.  

 

5.1 Presentation av intervjupersonerna 

Sammanlagt har sex socialarbetare deltagit i studien varav tre av dem idag aktivt arbetar med målgruppen 

personer som har sex mot ersättning, som i studien har tilldelats namnen Annika,  Karin och Stina. De 

resterande tre socialarbetarna arbetar inte med målgruppen idag utan har tidigare erfarenheter av att arbeta 

med målgruppen och de är: Vanessa, Mia och Erik. Namnen på intervjupersonerna är fiktiva med 

anledning till att bibehålla anonymiteten hos deltagarna. Något som vidare är viktigt att poängtera som 

skiljer Erik från de övriga intervjupersonerna är att han i ung ålder själv har haft erfarenhet av att ha sex 

mot ersättning. Deras arbetserfarenhet med målgruppen varierar mellan cirka 1-10 år, där erfarenheten av 

att träffa äldre respektive yngre män varierar mellan intervjupersonerna. De var dock eniga om att de hade 

mer erfarenhet av att möta kvinnor än män. Samtliga intervjupersoner står vidare bakom den svenska 

sexköpslagstiftningen som kriminaliserar sexköpare och beskriver prostitution som ett problem som måste 

bekämpas. Respondenternas arbetsuppgifter innefattar bland annat råd och stödsamtal, uppsökande arbete 

på internet och gatuprostitution, samverkan, samt föreläsningar/utbildningar om ämnet sex mot ersättning 

hos myndigheter som socialtjänsten. 

 

5.2 En heterogen grupp 

5.2.1 Anledningar 

Till att börja med beskriver socialarbetarna olika bakomliggande orsaker som ligger till grund för varför 

en man börjar ha sex mot ersättning. Några av anledningarna till varför en man hamnar i prostitution 

beskrivs som följande: 
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 “Anledningarna är ju för pengar, för bekräftelse, för nyfikenhet, att man tycker att det är 

upphetsande, man vill testa någon specifik grej sexuellt…” - Stina  

 

Utöver dessa anledningar beskrev intervjupersonerna att självskadebeteende, övergrepp, dålig självkänsla, 

mobbning och psykisk ohälsa kunde vara andra bakomliggande orsaker. Många intervjupersoner 

poängterar i led med detta att det inte alltid handlar om ersättningen i sig som anledning till varför 

personen börjar ha sex mot ersättning, utan det kan också handla om att det fyller en psykologisk funktion 

hos personen som säljer.  

 

“[...] Det fyller en funktion. Det tänker jag alltid när jag träffar någon ‘att du gör det här fyller 

en slags funktion för dig’, man gör ju inte det om det inte fyller någon funktion överhuvudtaget. 

Och jag ska ta reda på det just hos den här personen, och det kan vara jätteolika...” - Annika  

 

“Många har ju också en ångestproblematik att man har ett självskadebeteende, och man har 

kanske tidigare skurit sig i armarna och nu räcker inte det. Det är inte så effektivt att lindra 

ångesten eller ätstörning. Och så kanske man provar det här och ”det här kanske lindrar min 

ångest”. Och så gör det det för stunden, berättar många av dem, men sen så blir det ännu värre 

efteråt. Och så måste man gå och träffa någon [sexköpare] igen för att få kontroll över 

ångesten.”- Vanessa 

 

Samtliga intervjupersoner var tydliga med att anledningarna till att sälja sexuella tjänster inte skiljer sig åt 

mellan könen, men Annika menade dock att det är högre procent killar som har sex mot ersättning för att 

man tycker att det är spännande eller att man är nyfiken. Samtliga intervjupersoner beskriver också att 

män oftast säljer sex till andra män och att kvinnor som sexköpare utgör en liten andel.  
 
Intervjupersonerna är tydliga med att män som har sex mot ersättning inte är en homogen grupp, där 

socialarbetare betraktar alla personer som säljer sex som utsatta. Vidare tydliggör vissa respondenter att 

att utsattheten skiljer sig åt, men där utsattheten beskrivs som mest påtaglig bland utlandsfödda. Detta då 

utlandsfödda män som de ofta möter är utsatta för människohandel, vilket utgör en annan bakomliggande 

orsak till varför män kan tvingas till prostitution. Mia har erfarenhet av att ha träffat många 

ensamkommande killar som blir tvingade till sex, men som inte är utsatta för människohandel, där hon 

specifikt nämner de marockanska pojkarna: 
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“De är ju väldigt utsatta på olika sätt, de marockanska pojkarna också, som blir tvingade till att 

göra sådana här saker för att ha någonstans att vara under natten.” - Mia  

 

Detta visar på att anledningarna till att hamna i prostitution å ena sidan kan vara frivillig och å andra sidan 

innebära tvång för många män.  

 

5.2.2 Risktagare 

Mia beskriver också att specifikt unga män ofta har ett mer riskfyllt beteende, då de hoppar in i okända 

bilar och åker till platser som parkeringar och offentliga toaletter där transaktioner sker. Hon beskriver 

männens situation som mer naken och smutsig. Hon beskriver också att tjejer håller varandra mer om 

ryggen medan killar är mer ensamma i sin utsatthet. 

 

“[...] några av dem [killarna] har ju levt ett väldigt farligt liv just när de har sålt sex. De kan ju 

ha kastat sig in i en bil och åkt med liksom på ett outcall som man säger och… har ingen som 

helst aning om vem de åker med, så åker de ut i skogen någonstans och har sex. Sen det kan 

hända precis vad som helst [...] Och tjejer som säljer sex där ser vi ju sett nu att ibland jobbar de 

två och två, den ena går ut och den andra stannar kvar, de skyddar varandra, har koll på 

varandra. [...], medan pojkarna i den här situationen tar mer risker.” - Mia 
 
Samtliga intervjupersonerna poängterar att när sex mot ersättning debatteras är det främst kvinnor som 

säljare och män som köpare som diskuteras. Detta menar Erik kan få konsekvenser för de män som har 

blivit utsatta för exempelvis sexuella övergrepp där de inte blir uppmärksammade i debatten. 

Konsekvenser i form av tankar som”det kanske inte var så farligt, det kanske inte var så illa. Då kan jag 

lika gärna fortsätta” kan resulterar i att de börjar ha sex mot ersättning. Erik problematiserar också de 

låga debutåldrarna, några så unga som 12 år, där han främst benämner transpersoner och 

ensamkommande. Erik berättar även att han hamnade i prostitution som en konsekvens av sexuella 

övergrepp han blev utsatt för som ung.  

 

Våldsutsattheten i form av sexuella övergrepp är även något som Karin och Vanessa erfarit är vanligt 

förekommande bland de män som de har träffat. Vanessa berättar att hon har haft klienter, oberoende kön, 

som säljer sex som bestämt träff med en sexköpare och väl framme istället blivit gruppvåldtagen. Hon 

förtydligar till följd av detta problematiken kring att uttrycka deras situation som ett arbete: 
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“Det är därför det är så hemskt och använda begrepp som ”sexarbetare” för det är personer som 

bli våldtagna och våldsutsatta och det finns ju inget rimligt i det här för att det ska kallas ett 

arbete. Det är bara en utsatthet.” - Vanessa 

 

Samtliga intervjupersoner är likt Vanessa eniga om att ha sex mot ersättning inte ska likställas med ett 

arbete. Anledningen till detta är att många klienter som socialarbetarna möter i deras praktiska arbete är 

utsatta för diverse trauman. Respondenterna väljer till följd av detta att inte sammanföra personens 

sexuella handlingar till egenskaper, som något de är utan snarare något de lever i eller har erfarenhet av, 

även om personer som säljer sex själva väljer att definiera det som ett arbete. Samtliga intervjupersoner är 

överens om att sexköpslagen har givit viss effekt men Karin och Vanessa anser dock att straffskalan är 

alldeles för låg, vilket bidrar till att sexköparen allt för lätt kommer undan. 

 

5.2.3 Gränsförflyttning 

Under intervjuerna beskrevs det att en ojämlik maktrelation mellan sexköpare och sexäljare föreligger. 

Respondenterna menar att sexköpare alltid befinner sig i en högre maktposition i relation till personen 

som har sex mot ersättning, oberoende av kön personen som säljer har.  

 

“...när man säljer sex och träffar en annan köpare så innebär det en ojämlik maktrelation så att 

säga, för det är alltid köparen som bestämmer.” - Vanessa 

 

Vidare berättar Vanessa att detta maktförhållande kan bidra till att män som säljer sex kan vara rädda för 

att ta sig ut ur situationen eller säga nej. Hon menar på att de istället intalar sig själva med “han betalar ju” 

och “han blir besviken nu”, vilket i slutändan ökar utsattheten hos personen som säljer istället. Både Karin 

och Annika menar därför att det är sexköparen som är problemet i prostitutionen och inte personen som 

säljer. Detta då sexköparna beskrivs som duktiga på att tjata och manipulera sig till sex.  

 

“[...] man ska inte motarbeta personerna i det [prostitution] utan upptäcka dem. Och man ska 

liksom jobba mot sexköparna också givetvis, för det är dom som är motorn i det hela.” - Annika  
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Att ha sex mot ersättning grundar sig därmed i gränsförflyttningar enligt Stina, Karin och Vanessa. Med 

det menar de att personen kanske inte har en tanke på att sälja sex från början, men att det sker genom en 

process som pågår successivt och som i slutändan gör att de hamnar där.  

 

“Men också det här att ‘jag kanske inte hade tänkt att sälja sex, men jag tänkte att jag kunde 

tjäna lite pengar på att sälja massage’ till exempel och att de gränserna flyttas vartefter sen” - 

Stina 

 

Karin och Vanessa förklarar närmare att det kan börja oskyldigt genom ett behov av pengar men som 

sedan eskalerar då köparen ber om mer och därav tänjer på gränserna. Karin poängterar även att 

samtycket och ömsesidigheten inte existerar mellan sexsäljare och sexköpare, då det alltid är sexköparen 

som bestämmer i förhandlingen, oavsett om parterna sedan innan avtalat om vissa saker. Till följd av den 

icke existerande ömsesidigheten/samtycket mellan säljare och köpare beskriver Karin att detta inte 

resulterar i bra sex.  

 

“För sex är något som fint före, under och efter. Och när man säger just det ‘före, under och 

efter’ då är det många som inte har haft det. Att det är bra från början till slut..så som jag 

uppfattar att ett bra sex ska vara, och så som man går runt och pratar på till exempel UMO och 

liknande, att allting ska vara bra hela tiden liksom, att det ska vara ömsesidighet och samtycke 

osv. Det är många som inte har.” - Karin 

 

Socialarbetarna uppfattar sex mot ersättning som sämre sex, då akten inte utförs för njutningens skull, 

vilket är en konsekvens av att få sina gränser flyttade på.  

 

5.2.4 Delanalys 

Att män skulle ha sex mot ersättning för att de upplever det som något spännande går inte i linje med 

Rubins (1993) modell för sexualitetshierarki. Modellen beskriver det att ha sex mot ersättning inte är ett 

sexuellt beteende som är önskvärt i samhället. Normen är monogami och heterosexualitet vilket anses 

vara mest önskvärt, avviker personen från detta hamnar hen längre ner i hierarkin. Utifrån denna modell 

kan männens prostitution förstås genom att de hamnar längre ner i hierarkin, då de avviker från de 

normativa sexuella beteenden; dels i form av homosexualitet som en avvikande läggning, men också av 

själva prostitutionen (Mattsson, 2015). Att sex ska vara fint före, under och efter går att tolka som ett 
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romantiserande av det normativa sexet, vilket enligt Rubins (1993) definierar som det goda och det 

naturliga begäret, och där övrigt sex är avvikande. Detta kan därmed tolkas försvåra män i prostitution att 

leva upp till (Mattsson, 2015).  
 

När Goffman (2014) redogör för den moraliska karriären benämner han händelser från det förflutna kan 

påverka en persons moraliska karriär och karrirämöjligheter. Sexuella övergrepp som inträffat i det 

förflutna kan därmed utgöra en dubbel påverkan hos män i prostitution vilket resulterar i persons val att 

börja ha sex mot ersättning. Dessa traumatiska händelser kan också tillföra känslor av skam hos personen 

som blir utsatt och en motvillighet att berätta om händelsen, vilket kan leda till att personen istället väljer 

att leva ett dubbelt dubbelliv (Goffman, 2014).  

 

Det finns vidare en motsägelse i empirin gällande maktrelationer. Socialarbetarna beskriver å ena sidan att 

det alltid finns en ojämlik maktrelation vid sexköp, å andra sidan beskrivs maktrelationen försvinna när 

det handlar om män som har sex mot ersättning med andra män, då det anses vara “mindre farligt”. 

Maktrelationer i queerteorin beskriver snarare en ojämlik maktrelation mellan sexualiteter. Detta kan 

tolkas bli svårare att se när det handlar om homosexuella män, då det inte är den normerande sexualiteten 

(Mattsson, 2015). En allmän uppfattning om homosexuella män är att de ska vara mer “äventyrliga” och 

promiskuösa i sin sexualitet. Denna stereotypiska uppfattning är något som intervjupersonerna beskriver 

kan vara en försvårande faktor för allmänheten att se den ojämlika maktrelationen mellan män som säljer 

sex till män, då makten inte anses vara ojämlik (Foucault, 1997). Intervjupersonerna beskriver att de 

ojämlika maktrelationerna är synliga för dem, vilken kan tolkas som att män mot ersättning blir 

synliggjorda. Att denna stereotypa bild av homosexuella män finns kan tolkas som att beteendet är mer 

accepterat, trots att situationen anses mer “naken” och “smutsig” av respondenterna. Mattsson (2015) 

menar dock att män som har sex mot ersättning på offentliga platser är ett ovälkommet beteende i det 

heteronormativa samhället, då det inte går i linje med den monogama heterorelationen. 

 

5.3 En dold arena 

Män som har sex mot ersättning beskrivs som dold grupp i samhället då de är verksamma på arenor som 

socialarbetare inte alltid har tillgång till. Samtliga intervjupersoner nämner att internet har blivit en vanligt 

förekommande arena för män att sälja sex mot ersättning, där de är ense om att detta bidragit till att 

gatuprostitutionen minskat. 
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“[...] själva säljandet har blivit så himla enkelt, det är ju bara några knappsatser iväg.” - Erik  

 

Intervjupersonerna förklarar att den främsta svårigheten ligger i att hitta dem, där både Karin och Mia 

förklarar att internet bidragit till att sexförsäljningen numera sker dolt. Olika typer av dejtingappar gör 

arbetet svårare då personerna som vill ha sex mot ersättning inte nödvändigtvis skriver ut det i sina 

profiler. Mia beskriver även att killar inte är lika öppna i att prata om sin utsatthet och att söka hjälp som 

tjejer generellt är. Intervjupersonerna menar att diskussionen om män som har sex mot ersättning inte har 

förts i samhället, vilket har kunnat påverka att socialarbetare inte sett det i samma utsträckning. Hon 

berättar också att det kan grunda sig i att ingen tidigare har tagit initiativ till att upptäcka männen.  

 

“Jag tror det också krävs att någon måste engagera sig för männen, faktiskt. Kvinnorna hittar vi, 

det gör vi [...]. Männen hittar vi inte, det är mer dolt [...]“ - Mia 

 

Karin delar dock inte samma upplevelser kring att män inte söker hjälp, då hon arbetar på en enhet 

specifikt inriktad på prostitution. Dit kan personer vända sig vid behov av hjälp och stöd varav hon har 

träffat på män som söker hjälp. Hon beskriver däremot svårigheterna kring det uppsökande arbetet med 

män som har sex mot ersättning, då de är mer förekommande på andra typer av forum och i mer slutna 

sällskap. Karin menar att prostitutionen inte är lika öppen för män som det kan vara för kvinnor och 

transpersoner på eskortsidor. Både Mia och Karin förklarar dock att deras språk är mer subtilt då de kan 

använda olika kodord och emojis/tecken som inte alltid är självklara att förstå om du inte är en del av 

‘communityt’, vilket de refererar till när de beskriver männens forum för gemenskap. Dock menar Karin 

på att hon i sitt uppsökande arbete på internet lärt sig det subtila språket som förs, men att svårigheterna 

som återstår är att det inte finns tydliga bevis till att någon vill ha sex mot ersättning.  

 

“(...) det förekommer på till exempel på olika gaysidor... och då står det inte att man har sex mot 

ersättning utan det är massage, aubergine och så är det de här 3 dropparna… jag vet mycket väl 

vad det betyder, men jag kan inte svara på en sån annons för det står inte tydligt att man har sex 

mot ersättning [...] För om man inte har sex mot ersättning, utan att man bara kanske vill ha sex 

faktiskt, och så får du någonting från [arbetsplatsen] lite kort information om [arbetsplatsen], det 

kan hamna ganska fel. - Karin 
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Erik berättar även att han är väl bekant med språket som används, då han själv brukat det i ung ålder.  

Erik berättar vidare att han till följd av detta har deltagit i många prostitutionsärenden tillsammans med 

andra yrkesverksamma, där han lyckades underlätta det uppsökande arbetet i att hitta män som har sex 

mot ersättning.  

 
“[...] Jag söker, jag är speciell på det att jag kan hitta annonserna, jag vet hur jag ska söka och 

var jag ska leta för att hitta just annonseringar och så. Så det jag gjorde var att jag skrapade 

nätet av [stad] för att hitta alla annonser där man säljer sex.” - Erik  

 

Han beskriver vidare sig själv som “specialist” gällande specifikt männens community. Detta fick således 

resultat i form av att länet som Erik en gång var verksam inom hade män som majoritet när det kom till 

prostitution, vilket inte stämde överens med övriga län. Att hitta männen beskrivs därför som något 

grundläggande för att vidare erbjuda dem hjälp och stöd.  

 

Annika menar dock att arenan för att män som säljer sex inte är könsöverskridande. Hon menar på att det 

inom alla forum där människor möts kan vara en arena för prostitution, vilket även Stina instämmer i. 

Kontakten mellan en manlig sexsäljare och sexköpare sker via appar med chattfunktioner såsom 

Facebook, Tinder, Snapchat, Instagram, Kik, HBTQ-communities etc. 

 

“Överallt på alla appar liksom är det ju jättevanligt, och om man har någon annons på en 

hemsida, en eskortsida så hänvisar man ju ofta till att ha kontakt på en app till exempel där det är 

anonymt”  - Stina  

 

Att kontakten senare förs vidare på en app där en man kan vara anonym poängterar både Annika och 

Stina som en svårighet i det uppsökande arbetet - att inte få tillträde till att övervaka en kontakt som förs 

mellan två människor på internet som är dold.  

 

5.3.1 Delanalys 

Internet som arena för sexförsäljning och sexköp kan således kopplas till Goffmans (2014) teori gällande 

den virtuella respektive faktiska sociala identiteten. Det förekommer att män skapar profiler på internet 

där de använder olika kodord/emojis. Kodorden kan tolkas sända ut en virtuell social identitet av honom, 

som i sin tur kan vara förknippad med att erbjuda sex mot ersättning. Detta kan tolkas basera sig på de 

36 



 

omedvetna föreställningar kring den subtila kommunikationen bland personer som säljer sex. Det behöver 

nödvändigtvis inte stämma överens med männens faktiska sociala identitet, då det inte står tydligt i ens 

profil att en man faktiskt säljer sex. Det skulle därmed kunna tolkas som att internet som arena försvårar 

arbetet för socialarbetare att upptäcka männens faktiska sociala identitet (ibid). Att män dessutom vidare 

tar kontakten på anonyma appar skulle därmed kunna tolkas vara ett sätt för de att “passera”, det vill säga 

att de döljer informationen från utomstående som kommer i kontakt med männens profiler genom att 

uppträda normalt som övriga samhällsmedlemmar (ibid).  

 

I communityt är männen inte de sexuellt avvikande, utan utgör själva normen. Detta resulterar också i att 

andra människor, som socialarbetare, stängs ute. Communityt blir en plats för männen att vara sig själva 

vilken kan stärka deras identiteter och sin egen självbild. I denna värld slipper personerna känna sig 

ensamma med sitt stigma, då personerna vänder sig till De egna, ett begrepp som Goffman (2014) 

använder för att beskriva den egna gruppen. I denna situation blir socialarbetare en annan grupp, De visa, 

där stigmatiserade personer också kan söka stöd hos. Detta kan tolkas som att internet som arena är 

komplicerad då personerna i communityt har en samhörighet som kan försvåra för De visa att tränga 

igenom, eftersom de är normala utan stigma. Att en stigmatiserad person har sin egen grupp att vända sig 

till, samt att de har möjlighet att förbli anonyma på internet kan tolkas som att de undviker att söka stöd 

hos De visa. Detta kan i sin tur påverka socialarbetare att tilldelas ett hedersstigma, vilket enligt Goffman 

(2014) är när den stigmatiserade öppnar upp sin livsvärld för någon normal person som en har förtroende 

för.  

 

5.4 Svårigheter för män i prostitution 

Män i prostitution har svårigheter att söka hjälp menar intervjupersonerna. Anledningarna till varför inte 

män söker hjälp kan variera, men ett ord som återkommer under intervjuernas gång är skam. 

 

“Sen tänker jag också män som har sex mot ersättning också är en bortglömd grupp i samhället. 

Att det blir ännu mer tabubelagt och skambelagt att söka hjälp till exempel.” - Vanessa  

 

Arenan på internet förklarar Mia kan öka utsattheten och skammen. Hon tar som exempel att killar kan 

göra saker för andra män via webcam, men att de då kan hamna i risker utifrån hot. Personen bakom den 

andra skärmen kan hota med att sprida bilder eller filmer på dig och på det viset påbörja en utpressning. 

Det är en kränkning som som kan få allvarliga konsekvenser för en persons psykiska hälsa. Med detta 
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menar Mia att övergreppen inte bara sker ute på gatan utan också på internet. Konsekvensen blir då en 

ond cirkel - där en måste fortsätta göra saker för att hindra spridningen av till exempel nakenbilder. Mia 

menar att denna skam också kan vara svår att prata om, framförallt bland män, då det han gjorde framför 

kameran kanske var frivilligt, men att personen bakom den andra skärmen utnyttjar det.  

 

 “Dels tänker jag att det är så skamfyllt och det är på något vis ännu mer skamfyllt när man är en 

kille. Det är svårare att prata om det. Och sen är också frågan, vet de ens var de ska vända sig?” 

- Mia 

 

Informationsbristen kan i led med detta också utgöra en svårighet för män som har sex mot ersättning att 

söka hjälp, där de många gånger inte vet vart de kan vända sig. Alla deltagare nämnde åtminstone en gång 

under intervjun att tillgängligheten för myndigheter och mottagningar att söka stöd hos är för få i landet, 

där alla var medvetna om att de specialiserade mottagningar som fanns endast hittas i storstäderna. Detta 

menar respondenterna kan utgöra ytterligare konsekvenser för män i prostitution om stöd och hjälpen är 

begränsad.  

 
“Så resten av Sverige då? Det finns ju män och kvinnor som har sex mot ersättning i hela 

Sverige, inte bara storstäderna, så det är ju en stor brist. [...] Alla Sveriges medborgare ska ju ha 

samma möjligheter..samma rätt till stöd och hjälp, och så är det inte idag vad gäller prostitution 

och det tänker jag visar ju på hur stigmatiserat det här är [...] - Vanessa  

 

Stina påpekar också komplexiteten kring de manliga normerna som kan krocka med varandra och hur 

svårt det kan bli för män som har sex mot ersättning. Det kan vara heterosexuella män som köper sex av 

homosexuella män eller vice versa. Detta menar Stina inte överensstämmer med allmänhetens 

föreställningar kring vem det är som säljer och köper sex, men också kring sexuell läggning och 

könsidentitet. Hon tar också upp normer kring att vara trygg med sin sexuella läggning i relation till en 

annan motsägande norm som påtalar svårigheten att komma ut som gay.  

 

“...det finns..en norm om av att man ska vara såhär öppen och glad, man ska vara..det är väldigt 

svårt att komma ut...som gay till exempel, samtidigt som det finns en norm om att man ska vara 

lite sådär oproblematiskt chill med sin sexuella läggning och det ska vara problemfritt ungefär 

[...] - Stina  
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Vidare menar Stina att om du är inne i ett community där normen är att vara öppen och tillfreds med sin 

läggning, blir konsekvensen att det inte finns utrymme för de svåra bitarna. Detta menar Stina minskar på 

dynamiken, då du både kan vara trygg i din sexualitet samtidigt som du är utsatt. I likhet med Stina 

beskriver Karin att denna norm påverkar huruvida män kan söka hjälp eller inte då det föreligger skam 

och skuld kring att vara homo- eller bisexuell. 

 

“...att man inte vill känna sig skyldig i samband med samhällets normer ändå, att det ligger 

fortfarande en skam och skuld på att man har homosexuella känslor eller att man är bi eller så, 

att man inte riktigt kan.. att det inte är accepterat…” - Karin 

 

Erik bekräftar även den skam som många män i prostitution kan uppleva, då han kan relatera till hans 

tidigare erfarenheter när han som ung hade sex mot ersättning. Han berättar att denna skam bidragit till 

det dubbelliv han en gång levde.  

 

“Jag levde mycket dubbelliv så att säga, där jag inte berättade så mycket. Min syster visste om 

det [...] Det var den enda utifrån som frågat. Sen har jag haft olika mötestillfällen men där det 

aldrig har frågats, vare sig om övergreppen eller andra saker.” - Erik  

 

Karin menar också på det är vanligt att personer som har sex mot ersättning inte berättar det för någon 

utomstående detta då hon menar på att personer i prostitution alltid kommer leva i underläge. 

 

“...och du lever också alltid i underläge utifrån att samhället alltid dömer dig, om du går ut och 

berättar att du har levt i prostitution så kommer du få äta upp det tjugo år senare, det är 

ingenting som försvinner riktigt.” - Karin 

 

Karin menar till följd av detta att personer i prostitution, oavsett kön, lever med en svår stigmatisering 

som gör det svårt att leva med vilket också gör det svårt att prata om. Detta kan få konsekvenser i form av 

att männen inte söker hjälp enligt intervjupersonerna.  

 

5.4.1 Delanalys 

Hoten om att sprida vidare bilder och filmer på internet skulle kunna tolkas och kopplas ihop med skam 

kring den sexuella läggningen, att personen i fråga är rädd att sin läggning ska offentliggöras. En person 
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som inte är redo att berätta om sin avvikande sexualitet för det heteronormativa samhället då hamnar i en 

beroendeställning gentemot personen som pressar honom. Personen bakom den andra skärmen besitter en 

makt att kontrollera situationen, genom att upprätthålla denna hotbild och använda hans rädsla för att 

komma ut emot honom. Detta skulle kunna tolkas som en konsekvens av den rådande heteronormen 

(Ambjörnsson, 2016).  

 

Att leva ett dubbelliv menar Goffman (2014) är en vanlig strategi bland misskreditabla personer, vilka 

män som har sex mot ersättning ingår. Även Erik bekräftade att han levde ett dubbelliv, vilket utifrån 

Goffmans (2014) teori skulle benämnas enkelt dubbelliv då hans syster var den enda personen i hans liv 

som hade kännedom om hans situation. Vidare kan också misskreditabla leva ett dubbel dubbelliv där 

personens problematik är dold för alla och inte enbart några. Oavsett om du lever ett enkelt eller dubbelt 

dubbelliv föreligger alltid risker att bli avslöjad. Då samhället tenderar att döma dig vid erkännande av att 

du lever i prostitution, skulle detta kunna tolkas som en förklaring till varför män har svårigheter att söka 

hjälp.  
 

5.5 Förhållningssätt 

5.5.1 Bemötande 

Utifrån de erfarenheter som intervjupersonerna haft i mötet med män som har sex mot ersättning har 

samtliga socialarbetare poängterat att deras förhållningssätt har varit en central utgångspunkt och 

förutsättning i arbetet med målgruppen. Samtliga intervjupersoner nämnde ofta under intervjun att 

bemötandet gentemot männen har visat utgöra en stor påverkan på huruvida de kunde etablera en stadig 

kontakt med männen eller inte. Att som professionell kunna påvisa att du inte förfäras eller tar avstånd 

efter att männens öppnat upp sig om sina erfarenheter, var något som intervjupersonerna menade behövs 

för att upprätthålla ett gott bemötande.  

 

“Det krävs lite finess i bemötande, att ‘det här har vi sett förr, det är inget nytt för oss, så du kan 

liksom prata. Vi blir inte skräckslagna när du berättar detta, vi har hört det innan’. Det tänker 

jag är en grund.” - Mia  
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“Just det här att det är någon som fattar hur det kan vara, någon som vet vad man kan ha varit 

utsatt för och kan lyssna på den berättelsen. Att man inte förfäras eller tar avstånd, utan att man 

faktiskt lyssnar.” - Stina 

 

Vidare berättar Erik om en erfarenhet han hade med en ung kille som hade sökt hjälp på en psykiatrisk 

mottagning för sitt sexuellt destruktiva beteende och blev bemött med orden ”ja men vi är olika, vi tycker 

om sex på olika sätt”, vilket i all välmening var ett sätt för läkaren att inte framstå som dömande, men 

som blev kontraproduktivt då läkaren inte kunde se personens destruktiva beteendemönster. Erik har även 

själv erfarenhet av att ha träffat psykologer som han menar än idag ser killars handlingar som en 

konsekvens av att de är “utåtriktade och kriminella” medan tjejer istället blir “självskadande och kan 

börja sälja sex”. Stina förde ett liknande resonemang kring att killars problematik inte tas på lika stort 

allvar som tjejers och detta menade hon grundar sig i samhällets syn: 

 

“...det tror jag skapar mycket i hur samhället i stort ser på personer som är killar som har sex 

mot ersättning, för att det finns en förväntan av att killar är mer... ja men oproblematiskt, mer 

enkelt, det är inte så farligt” - Stina 

 

Stina påpekar också att killar som inte är heterosexuella eller cisperson kan få ett sämre bemötande, vilket 

kan göra att de personerna aktivt väljer att avstå från att söka hjälp då det finns stereotyper kring män att 

de inte är i behov av hjälp på samma sätt som kvinnor är. Detta synsätt bidrar till att killar i mötet med 

socialarbetare får konsekvenser i form av att de blir feltolkade eller att de inte behöver någon hjälp.  

 

“Killar som har sex mot ersättning där på något sätt att man blir bemött som att det är 

oproblematiskt, man blir bemött som att man inte behöver hjälp. Man blir feltolkad [...]” - Stina 

 

Erik menar också att bemötandet påverkas utifrån hur vi förstår killars problematik:  

 

“...i bemötandefrågor så tenderar vi kanske i att inte förstå att killar är inte bara sexuella 

maskiner och varelser, utan de kan också vara utsatta i sin sexualitet. [...] vi frågar inte killar på 

samma sätt som vi frågar tjejer om deras utsatthet när det gäller sexualitet.” - Erik  

 

Med detta menar Erik att det finns skillnader i hur män och kvinnor bemöts av professionella, även om de 

befinner sig i samma utsatta situation. Intervjupersonerna menar på att socialarbetare generellt kan ha ett 
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tankesätt kring sexuell utsatthet som någonting som främst berör kvinnor, vilket gör det enklare att missa 

männens utsatthet.  

 

5.5.2 Ifrågasätta sina fördomar 

När det kommer till fördomar i samhället riktade mot män som säljer sex var alla intervjupersoner eniga 

om att det var svårt att missa. Mia och Annika beskrev båda att fördomarna som cirkulerar i samhället 

omedvetet kunde påverka dem i arbetet med männen, vilket krävde ett medvetandegörande och frigörande 

i arbetet. 

 

“[...] alla människor har fördomar. Säg att man inte har fördomar då har man definitivt det. Men 

att man är medveten om att man har det och att alla människor har det och att man kanske 

jobbar på det, att utmana dem fördomarna man har, det tänker jag är viktigt. [...] ibland kan jag 

komma på mig själv, eller bli förvånad över ‘men gud jag är en sån människa usch’.” - Annika.  

 

Intervjupersonerna nämner även att män och kvinnor konstrueras olika i prostitutionsdebatten, vilket de 

upplever måste förändras för att synliggöra männen. 

 

“[...] Sen har vi också just det här synsättet som vi har i samhället just det här att män är 

förövare och kvinnor är offer. Det är kvinnan som säljer sex och det är mannen som är köpare. 

[...]så vi måste bryta våra fördomar och det tar ett tag att förändra en sådan stor sak [...]” - Erik  

 

Att se män som förövare menar Annika även bidrar till en felaktig syn på att männen alltid är sexköpare, 

inte sexsäljare. Dessutom menar Annika på att det finns en fördom att män som har sex mot ersättning gör 

det mer frivilligt, vilket likställer män som säljer med män som köper.  

 

“...man ser det som mindre farligt om en kille säljer sex, jämfört med en tjej. Hon är mer offer, 

han är mer driven, det är han som vill det, om man tänker sig att köpare och säljare och att det 

finns ett maktförhållande där, så är han på lika nivå som köparen, att det här sker på samma 

villkor, att man ser det på det viset, vilket jag tycker att det försvårar det eftersom det är en social 

problematik, och då tycker jag man är utsatt oavsett om man är kille eller tjej, eller oavsett 

könstillhörighet.”  - Annika 
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Mia förklarar vidare att det är mycket svårare att komma åt personer som har haft sex mot ersättning 

under en längre tid, oavsett kön, då hon beskriver att de har ett skal som är svårt att tränga sig igenom som 

socialarbetare.  

 

“...det finns ett skal som är väldigt svårt att tränga igenom det. Hur du än försöker att motivera 

och så, och tillslut så hamnar man mycket mer i det att man pratar inte så mycket om att de säljer 

sex, utan man pratar om hur skyddar du dig i situationen, vem kan du ringa om någonting inte 

skulle gå som du tänkt dig, alla de här delarna. Att man måste börja där.” - Mia  

 

Med detta menar Mia att att socialarbetare måste ändra sitt förhållningssätt om personen i fråga inte vill 

sluta, då det kan vara svårt att övertala någon som inte ser problematiken kring sin situation. Det mest 

effektiva blir då att föra samtal kring skadereducerande åtgärder.  

 

5.5.3 Att våga fråga 

Samtidigt menar intervjupersonerna att det är viktigt att vara intresserad och ha ett öppet sinne i mötet 

med män som säljer sex. I led med detta menar Karin att det är viktigt som yrkesperson att inte vara 

nyfiken, utan snarare visa intresse: 

 

“[...] istället för att sitta där med papprena... lägg ifrån dig den. Luta dig tillbaka och var 

intresserad [...], intresserad på riktigt och inte nyfiken sådär lustfyllt ”noosy-picky” liksom, 

utan… våga fråga…” - Karin 

 

Alla intervjupersoner var överens om att våga fråga är något grundläggande som måste förbättras bland 

alla socialarbetare som kan komma i kontakt med målgruppen i det sociala arbetet. Respondenterna 

uppgav dock inte att de själva upplever svårigheter i att fråga om någon har erfarenhet av sex mot 

ersättning, då det ingår i deras daglig arbetsrutin. Men däremot menar respondenterna att frågan kan vara 

svår att ställa bland socialarbetare som inte aktivt arbetar med målgruppen, då ämnet kan upplevas 

obekant eller känsligt. Respondenterna menar dock att det är viktigt att frågan oavsett bör ställas för att 

upptäcka och hjälpa dem vidare.  
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“Det kanske inte behöver vara svårare än så egentligen, än att man finns där och vågar ställa de 

här frågorna. [...], du ska alltid åtminstone ställa frågorna, även om du inte är bra på dem. Då 

kan du säga det då att ‘jag tycker den här frågan är jobbig att ställa men jag kommer ställa den 

rätt upp och ner’ men får hitta sin egen väg, men de ska ställas i alla fall.” - Mia 

 

Att vara transparent kring varför frågorna ställs anser intervjupersonerna därmed utgöra en förutsättning.  

Erik poängterar även att det är viktigt att socialarbetare visar att en bryr sig i mötet med framförallt unga 

män som visar sig ha sex mot ersättning. Detta menar han exempelvis går att påvisa genom att komma 

ihåg vad klienten sagt till nästa möte. Erik menar även att det är betydelsefullt att som socialarbetare våga 

vara kvar och inte försvinna från personens sida, om personen exempelvis behöver slussas vidare till en 

annan myndighet som besitter bättre kunskap kring problematiken. Men framförallt menar han att 

socialarbetare behöver vara mer än en yrkesperson: 

 

“[…] Att våga, jag brukar ha med det när jag utbildar socialsekreterare, att vara mer än bara 

sekreterare. Att våga vara människa. I sådana här möten är det väldigt viktigt, när vi möter de 

här ungdomarna de läser av oss direkt. Så är vi bara en socialsekreterare kommer vi aldrig att få 

kontakt med dem. Då är vi bara en socialkärring, en av allihopa liksom. Så det gäller att våga, vi 

måste ha våra professionella ramar, men att våga tänja på ramarna är väldigt viktigt.” - Erik 

 

Alla intervjupersoner var även enade om att det råder en okunskap bland allmänheten kring män som har 

sex mot ersättning. Dessa uttalanden riktades ofta till andra yrkesverksamma, främst socialtjänsten, där 

respondenterna menar på att kunskapsbristen tydligt märks av när de får möjlighet att föreläsa om ämnet 

på dem olika enheterna. Karin och Vanessa beskriver ett tillfälle där de tillsammans föreläste för olika 

stadsdelar i [X] stad, där en chef på en myndighet inom socialtjänsten efter föreläsningen yttrade sig med 

”nej tack, vi har inte den typ av problematik på vår stadsdel”. Detta uttalande menar Karin och Vanessa 

även speglar hur samhället i stort ser på prostitution, där det tydligt visar på att det ännu idag råder en 

kunskapsbrist. I samband med detta menar intervjupersonerna att kunskapsbristen leder till osäkerhet i det 

praktiska arbetet, där de menar på att andra professionella medvetet brukar undvika att ställa frågan på 

grund av att de inte vet vad de ska göra av svaret.  

 
“Och professionella måste också på något vis… för att ställa frågan måste man veta vad man ska 

göra av svaret, så det gäller att skaffa sig mer kunskap också.”- Vanessa 
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Det framgår att det dels handlar om svårigheter i att ens ställa frågan kring sex mot ersättning från början, 

men att det sedan också kan vara svårt att hantera svaret. Detta är någonting som intervjupersonerna 

beskriver som ett förbättringsområde i det sociala arbetet med män som har sex mot ersättning. En ökad 

kunskap skulle i sin tur bidra till ökad hjälp för de utsatta männen.  

 

5.5.4 Delanalys 

Goffman (2014) beskriver hur en ”normal” person, som i detta fall en socialarbetare, måste kunna stå upp 

för de de stigmatiserade personerna som de möter i sitt arbete, där den professionella behöver ställa sig till 

förfogande och ha en sympatisk inställning gentemot den stigmatiserade personen, som i detta fall utgör 

män i prostitution. Utöver det måste den professionella även invänta ett accepterande från den 

stigmatiserade personen, vilket kan ta tid. Därför räcker det inte enbart med att sträcka ut en hand och 

erbjuda hjälp, utan personen med stigmat måste tillåta det. Att till exempel prata om hur personen bäst 

skyddar sig innan socialarbetare hjälper mannen ut ur prostitution skulle kunna tolkas som ett sätt för 

socialarbetare att sakta men säkert tilldelas sitt “hedersstigma”. Hedersstigmat tolkas som en symbol för 

det förtroende som uppstår mellan parterna, vilken kan underlätta arbetet för att hjälpa den stigmatiserade 

(Goffman, 2014). Samhällsnormerna utgår från heteronormativitet där det föreligger en förväntan hur 

män bör bete sig, vilket baserar sig på “ideala” cis-män. Detta kan tolkas som att även socialarbetare kan 

komma att ha den stereotypiska idén med sig i sitt arbete. (Ambjörnsson, 2016) Hedersstigmat skulle 

således kunna tolkas påverkas om socialarbetares fördomar kommer emellan eller om målgruppen får ett 

sämre bemötande, vilket är därför ett ifrågasättande av ens egna fördomar är nödvändig (Goffman, 2014).  

 

Att som professionell vågar fråga om någon har erfarenhet av sex mot ersättning skulle därmed kunna 

tolkas som att män som har sex mot ersättning inte längre blir misskreditabla utan snarare blir 

misskrediterade, vilket enligt våra intervjupersoner är eftersträvansvärt då de menar på att män inte 

uppmärksammas i samma utsträckning då frågan aldrig ställs, vilket skulle kunna tolkas vara en orsak till 

att målgruppen uteblir hjälp och stöd (Goffman, 2014).  
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6. Diskussion 

6.1 Metoddiskussion  

Valet av kvalitativ metod var lämpligast då studien önskade undersöka attityder och tankar kring män som 

har sex mot ersättning utifrån socialarbetares perspektiv. Studien strävar således efter ett djup, vilket inte 

den kvantitativa metoden hade möjliggjort. Detta då den senare metoden snarare strävar efter ett 

fenomens bredd varpå mätbarhet är av större relevans, vilket i sin tur inkluderar siffror och statistik 

(Bryman, 2011). Vidare var den semistrukturerade intervjuformen lämpligast då det gav en utgångspunkt 

för intervjuerna, men också möjlighet till att ställa följdfrågor kring svar som vi inte var beredda på (ibid). 

Problemet vid intervjuerna var att respondenterna kunde avvika från ämnet och exempelvis prata om 

polisens arbete eller kvinnor i prostitution. Detta hanterades genom att låta respondenterna tala till punkt, 

men sedan styra tillbaka samtalet till studiens ämne. Hade vi fått göra något annorlunda skulle fler 

följdfrågor ställas under intervjutillfällena, detta då det i efterhand har väckt fler frågor hos oss författare 

och fler intressanta infallsvinklar vi i efterhand önskat fånga.  

 

En tematisk analys kan även tänkas ha påverkat resultatet i studien då analysmetoden strävar efter att 

finna återkommande teman i empirin, vilket är en fördel. Nackdelen har dock varit att enskilda uttalanden 

som stått utanför studiens teman uteslutits, även om dessa varit intressanta att lyfta.  Däremot har 

identifierandet av teman varit relativt enkelt vilket kan tänkas grunda sig i studiens urval. Samtliga 

socialarbetare stod bakom sexköpslagen vilket bidragit till en enhetlig syn på prostitution. Ett annorlunda 

urval med ett sexradikalt eller sexpositivt förhållningssätt skulle ha kunnat påverka resultatet. Den sidan 

av debatten är inte representativ i studien men kan vara värt att belysa, att det finns en motståndarsida som 

anser att en legalisering vore bäst för personerna i prostitution. Vidare kan det även poängteras att en av 

deltagarna har tidigare erfarenheter av sex mot ersättning, vilket också kan ha påverkat studiens resultat. 

Detta då deltagaren både kunde utgå från sina personliga och professionella erfarenheter. 
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6.2 Resultatdiskussion  

Studiens syfte har varit att undersöka hur socialarbetare beskriver män som har sex mot ersättning och 

deras situation. Vidare ämnade studien att undersöka vilka svårigheter och förbättringsområden 

socialarbetare upplever finns i det sociala arbetet med målgruppen. 

 

Respondenterna i studien beskriver män i prostitution som en heterogen grupp. Anledningarna till varför 

män hamnar i prostitution skiljer sig åt, vilket bidrar till gruppens heterogenitet. Sexuella övergrepp, 

psykisk ohälsa, självskadebeteende, ekonomiska behov är exempel på bakomliggande orsaker till att börja 

ha sex mot ersättning, vilket tas upp i resultat och forskning (Socialstyrelsen, 2015a). Utifrån resultatet 

går det också att tolka som att män som har sex mot ersättning och deras situation beskrivs mer nyanserat. 

Detta då resultatet pekar på att en högre andel män har sex mot ersättning till följd av nyfikenhet vilket 

går i linje med tidigare forskning (Mnurs & Minichiello, 1996). Vidare går det att tolka som att det finns 

mer utrymme för analys kopplat till frivillighet när det kommer till män i prostitution jämfört med 

kvinnor. Det kan således tolkas som motsägelsefullt då det är exakt samma handling som utförs: att ta 

emot ersättning för sexuella ändamål. Vidare beskriver respondenterna att samhället ser kvinnor i 

prostitution som ett allvarligt socialt problem, i jämförelse med män - ett synsätt som de inte delar, då 

respondenterna menar på att det är ett socialt problem oavsett kön.  

 

Forskningen påvisar hur män som har sex mot ersättning upplevs som avvikande vilket kan tolkas bero på 

den normativa bilden av att en person i prostitution är en kvinna (Kuosmanen & De Cabo, 2018). 

Resultatet bekräftar att samhället till följd av detta likställer män i prostitution med män som förövare, 

medan kvinnor blir sedda som offer. Detta bidrar till att män som blir utsatta osynliggörs, samt 

maktrelationen mellan manliga säljare och köpare (MacPhail, Scott & Minichiello, 2015; Scaramuzzinos, 

2014). Av resultatet går det vidare att tolka som att män i prostitution beskrivs som utsatta och som offer. 

Detta då många män som socialarbetarna träffat har varit utsatta för våld i form av sexuella övergrepp och 

gränsförflyttning. Socialarbetarna beskriver gränsförflyttningar som en process där mannens intention 

från början inte var att sälja sex, utan att det är ett resultat av gränsförflyttningar som har skett i mötet 

med sexköpare. Detta är någonting som återkommer i studiens resultat för att påvisa männens utsatta 

situation, men som inte har belysts i tidigare forskning. Socialstyrelsen (2015a) menar dock att det kan 

vara problematiskt att se personer som har sex mot ersättning som offer, då alla som säljer sex 

nödvändigtvis inte behöver vara utsatta. Skam återkommer dock som en svårighet för män i prostitution i 

både studiens resultat och tidigare forskning (Oliveira, 2018; Koken et al, 2004). Skammen i kombination 
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med ett moraliskt fördömande kring prostitution beskrivs av socialarbetarna som en bidragande orsak till 

varför män inte söker hjälp (Holmström & Skilbrei, 2008). Detta bidrar också till varför de självmant inte 

berättar om sin situation, vilket också tas upp i tidigare forskning (Oliveira, 2018; Koken et al, 2004).  

 

Att som professionell våga fråga blir därmed väsentligt för att kunna uppmärksamma målgruppen, vilket 

enligt respondenterna inte skulle kränka personens integritet utan snarare främja (Socialstyrelsen, 2015a). 

I samband med detta visar resultatet i likhet med tidigare forskning att ett bra bemötande är av stor vikt i 

mötet med män som har sex mot ersättning (Abel & Wahabs, 2017; Socialstyrelsen, 2015a). Resultatet i 

studien stämmer vidare överens med Socialstyrelsen (2015a) som beskriver att det råder en okunskap 

kring män som har sex mot ersättning inom det sociala arbetet, men också i samhället generellt. I likhet 

med forskningen tydliggör respondenterna att fördomar kring målgruppen behöver motarbetas för att göra 

det enklare att upptäcka män i prostitution, vilket innebär ett normkritisk socialt arbete och ökad kunskap 

kring målgruppen behöver förbättras (Socialstyrelsen, 2015a).  

 

Andra svårigheter som beskrivs i resultatet är den påtagliga förändringen som skett då sex mot ersättning 

har flyttats från gatan till internet. Detta har medfört att personer i prostitution kan göra en säkrare 

riskbedömning genom internet än på gatan, samt förbli anonyma (MacPhail, Scott & Minichiell, 2015; 

Tikkanen, 2003; Oliveira, 2018). I resultatet beskrivs dock anonymiteten på internet som en försvårande 

faktor i uppsökande arbetet, då männen blir svårare att hitta. I led med detta menar respondenterna att de 

aldrig med säkerhet kan bedöma utifrån en onlineprofil att en man säljer sex. Detta kan vidare tolkas 

kräva spetskompetens bland professionella.  

 

Sammanfattningsvis pekar resultat och tidigare forskning på att socialarbetare har svårigheter i att hitta 

män i prostitution vilket är en följd av digitaliseringen av prostitution. Den allmänna uppfattningen i 

samhället om män i prostitution som beskrivs i resultatet är att män inte är i behov av hjälp, vilket tolkas 

påvisa osynliggörandet av män som har sex mot ersättning. Detta bidrar i sin tur till att män har 

svårigheter i att söka hjälp, då de känner skam. Respondenterna tydliggör därmed en rad 

förbättringsområden inom all typ av socialt arbete med målgruppen, vilka är: att våga fråga och kunna 

hantera svaret, visa gott bemötande, samt öka kunskapen kring ämnet och målgruppen.  
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6.2.1 Förslag på vidare forskning 

För vidare forskning hade det därmed varit intressant att undersöka andra socialarbetares perspektiv, det 

vill säga de som inte direkt arbetar med målgruppen. Det hade även varit intressant att utföra en 

diskursanalys för att se hur denna målgrupp porträtteras i till exempel media eller litteratur. Ett annat 

viktigt perspektiv vore förstås männens och transsexuella personers, för att undersöka deras upplevelser 

kring hjälpinsatserna. Tidigare forskning kring männens perspektiv har framförallt återfunnits i 

internationell forskning, vilket motiverar till att forskning behöver göras utifrån männens perspektiv i 

Sverige.  
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8. Bilagor 

8.1 Informationsbrev 

 

 
 
Hej!  
Vi heter Respina och Jennifer och är två studenter som läser sjätte terminen på socionomprogrammet vid 
Stockholms universitet. Vi skriver just nu vår C-uppsats där syftet med vår studie är att undersöka 
professionellas kunskaper och praktiska arbete med målgruppen män som har sex mot ersättning, detta då 
vi upptäckt att tidigare forskning främst berört kvinnor i prostitution. 
 
Vi önskar intervjua professionella som arbetar med personer som har sex mot ersättning, vilket är skälet 
till varför vi har hört av oss till Er. Ditt medverkande är frivilligt och Du har när som helst rätt att avbryta 
ditt deltagande eller avstå från att besvara frågor under intervjun. Intervjun beräknas ta cirka 30-60 
minuter vid en tid och plats som passar Dig bäst.  
 
Intervjun kommer att spelas in och skrivas ut i text, vilket Du kan få ta del av om så önskas. 
Intervjumaterialet kommer vidare att behandlas säkert och förvaras där inga obehöriga får tillgång till 
materialet, samt att det endast kommer användas i forskningssyfte. Samtliga deltagare i studien kommer 
även förbli anonyma och avidentifieras genom hela studien. Den inspelade intervjun kommer sedan att 
raderas när vårt arbete blivit godkänt. 
 
Uppsatsen kommer att skickas in till vår examinator den 23/5-19. När uppsatsen är godkänd kommer den 
finnas tillgänglig på DiVA-portalens hemsida, och en kopia kan även skickas till deltagaren om så önskas. 
Vi önskar att intervjuerna äger rum mellan vecka 14-16, men detta går självklart att ändra på beroende på 
hur Ditt schema ser ut.  
 
Vi frågar härmed om Du vill delta i vår studie. Besked ges till Respina eller Jennifer.  
Om Du har ytterligare frågor eller funderingar kring studien är Du välkommen att kontakta någon av oss. 
 
Jennifer Pettersson                   Respina Aslani                         Anneli Stranz 
Student                                        Student                                      Handledare, Phd forskare 
jenniferpettersson@live.com      respinaaslani@gmail.com         anneli.stranz@socarb.su.se  
070- XXX XX XX                      073- XXX XX XX                    08- XXX XX XX 
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8.2 Intervjuguide 

 
Till att börja med vill vi tacka för att du tagit din tid till att delta i intervjun. Intervjun kommer ta cirka 
30-60 minuter, och intervjufrågorna som ställs kommer utgå ifrån dina synpunkter/tankar kring dina 
kunskaper om män som har sex mot ersättning samt hur erat praktiska arbete med målgruppen ser ut.  
Intervjun kommer att spelas in och sedan transkriberas för att underlätta vårt arbete, och materialet 
kommer endast användas i forskningssyfte. Du kommer vara anonym i vår studie där personuppgifter 
kommer att fingeras. Ljudfilen kommer raderas när vår uppsats blivit godkänd. Inga svar är rätt eller fel, 
och du har rätt till avbryta intervjun när du vill och/eller hoppa över att svara på vissa frågor.  
Samtycker du till detta?  
 

Bakgrund av intervjupersonen: 
- Namn 
- Kön 
- Ålder 
- Tidigare utbildning/erfarenheter 
- Titeln på din nuvarande befattning 
- Vilket begrepp vill du använda för att beskriva män som har sex mot ersättning?  

Definition och beskrivning av män i prostitution 

- Hur definierar du prostitution och personer i prostitution?  

- Vad kännetecknar en man i prostitution enligt dig?  

- Vilka olika ersättningar finns bland män i prostitution?  

- Upplever du att du har fått tillräckligt med kunskap om män i prostitution? 

- Vilka arenor är förekommande för män som har sex mot ersättning?  

- Vilka är de bakomliggande orsakerna till varför män börjar sälja sex?  

- Hur resonerar du kring den allmänna synen på prostitution?  

- Hur resonerar du kring den nuvarande sexköpslagstiftningen? 

- Upplever du att det finns föreställningar/fördomar/attityder mot personer i prostitution? Motivera.  

 

Praktiska arbetet  

- Beskriv hur “en vanlig dag” ser ut på arbetsplatsen för dig.  

- På vilket sätt får du/ni kontakt med män i prostitution?  

- Vilka erfarenheter har du i arbetet med män som har sex mot ersättning?  
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- Vad är orsakerna till att män söker sin hjälp hos er?  

- Hur beskriver män i prostitution sin egen situation vid besök hos er? Beskrivs det olika beroende 

på kön?  

- Förklara vilka insatser som kan erbjudas till klienterna.  

- Upplever du att det är svårt att ställa frågor kring sex mot ersättning när du möter killar/män?  

- Hur agerar du vid misstankar kring att en man/kille har sex mot ersättning? Vad bygger dessa 

misstankar på?  

- Vad för rutiner finns i arbetet med män i prostitution? (exempelvis bedömningsinstrument) 

- Upplever du någon skillnad i arbetet med målgruppen idag jämfört med förr? 

 

Upplevelser kring det praktiska arbetet  

- Vad anser du fungerar i det sociala arbetet med män som har sex mot ersättning? 

- Finns det förhindrande faktorer som kan påverka ditt arbete med män som har sex mot ersättning? 

Berätta. 

- Upplever du att det brister i det praktiska arbetet med män som har sex mot ersättning? Motivera.  

- Upplever du att det sociala arbetet med män som har sex mot ersättning behöver förbättras? → 

Hur kan det förbättras och varför det?  

- Vad är det viktigaste man bör tänka på som socialarbetare i arbetet med män som har sex mot 

ersättning? 

- Hur skapar du relation med de män som du möter i ditt arbete? Är det något där du upplever kan 

förbättras? Isåfall hur?  

- Vad är du missnöjd med i ditt arbete med målgruppen män som har sex mot ersättning? 

- Vad uppskattar du i ditt arbete med målgruppen män som har sex mot ersättning?  

 

 

Övrigt: 

- Är det något mer du vill tillägga som inte tagits upp? 
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