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Abstract 
 

Titel: Vägen in i prostitution 

Författare: Kamilla Asp & Annika Aspén-Franzén 

Nyckelord: prostitution, ungdomar, sexhandel, självdestruktivitet 

 

 

 

 

Syftet med den här studien var att finna förklaringar till varför ungdomar väljer att ta steget in i 

prostitution. För att få ett inifrånperspektiv valde vi att göra kvalitativa intervjuer med tre unga 

vuxna som sålt sex sedan tidiga tonåren. Forskningsfrågorna handlade om hur ungdomarna 

själva beskrev sin väg in i prostitution samt vad de sett som motiverande för att fortsätta. 

Resultaten har analyserats utifrån handlingsteorin och ställts emot tidigare forskning på området. 

Studien visar att vägen in i prostitution kan ses som en process där individuell sårbarhet och den 

omgivande sociala miljön tillsammans bidrar till att prostitution framstår som ett alternativ. 

Ingen av ungdomarna har upplevt sig tvingade eller lurade in i prostitutionen utan ser det som ett 

medvetet val de idag ångrar att de gjorde. I kontrast till tidigare forskning visar studien att det 

inte primärt varit den ersättning de fått som motiverat dem till att sälja sex utan möjligheten att få 

uppskattning, bekräftelse och närhet. För vissa har det även varit ett sätt att hantera ångest. 

Förutom de vinster ungdomarna upplevt att de fått genom prostitutionen har omgivningens 

passiva hållning varit bidragande till att den fortgått. Osynliggörandet är ett centralt tema i 

studien
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Intervjufrågor till C-uppsatsen ”Vägen in i prostitution” 

 
Berätta om din livssituation idag, ålder, boende och sysselsättning. 

 

När prostituerade du dig första gången?  

Kan du beskriva omständigheterna vid det tillfället? 

Hur kom det sig att det blev just då? 

Var det ett lätt beslut att fatta?  

Kommer du ihåg hur du kände före och efter? 

Vad hade kunnat påverka dig att fatta ett annat beslut? 

 

Hur har det sett ut sedan för dig? 

Hur har du fått kunder?  

Hur kontaktar de dig?  

Har du haft fasta kunder? 

Vilka var dina kunder?  

Var möttes ni?  

Hur gick betalningen till?  

 

Hur ser du på det idag?  

Har du kvar kontakter?  

Kommer du att prostituera dig igen?  

Om ja, vill du sluta? Om ja, vad behöver hända för att du skall göra det? 

Om inte, vad fick dig att ta det beslutet?  

 

Visste dina vänner att du prostituerade dig?  

Hade du vänner som också gjorde det? 

Förstod din familj vad du gjorde?  

Hur reagerade omgivningen?  

Hur önskade du att de skulle reagera? 

Om du ser tillbaka, hade du tagit samma beslut idag? 

 

Hur blir du bemött om du berättar att du sålt sex?  

Vad tror du är viktigt att tänka på för dem som arbetar med ungdomar? 

Om du fick bestämma hur skulle det vara då? 

Är det något som vuxna inte förstår eller ser? 

Om ja, varför tror du att det är så? 

 

Definiera prostitution, var går gränsen mellan porr och prostitution? 

Är prostitution ett bra ord?  

Är det prostitution att posera på Internet för pengar? 

Kan vem som helst sälja sex?  

Finns det lyckliga horor?  

Hur är en typisk prostituerad? 

Hur ser du på att det är olagligt att köpa sex?  

Hur ser du på att det är lagligt att sälja sex? 



STOCKHOLMS UNIVERSITET Institutionen för socialt arbete Socialhögskolan 

                                 Kamilla Asp & Annika Aspén-Franzén                                          4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi vill tacka våra intervjupersoner som så generöst delat med 
sig av sina erfarenheter. Utan er hade den här studien inte 
kunnat genomföras. Stort tack! 

 
Vi vill även tacka vår handledare Yvonne Sjöblom för konstruktiv kritik 
och uppmuntran under arbetets gång. 
 

Tack också till de kollegor som tagit sig till att hjälpa oss med 
korrekturläsning. 
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Inledning 

I socialstyrelsens rapport ”Kännedom om prostitution” (2003) framkommer av såväl ideella 

organisationer som socialtjänst och polis att de väldigt sällan har kontakt med ungdomar i prostitution. 

Samtidigt uppger många vuxna prostituerade att de första gången prostituerade sig i tidiga tonåren. 

Socialtjänstens prostitutionsgrupper menar att det finns en omedvetenhet hos socialarbetare, både om 

förekomsten av prostitution hos unga och om allvaret i den. Även sociala tabun kring sexualitet kan 

bidra till att relevanta frågor inte ställs. Rapporten från Socialstyrelsen beskriver att prostitutionen hos 

unga kan vara en del av ett utbrett självdestruktivt beteende och att unga prostituerade kan undgå att 

identifieras trots långvariga kontakter med såväl socialtjänsten som psykiatrin. Svårigheten att nå unga 

i denna fråga kan delvis förklaras av att de initialt inte själva ser sina handlingar som prostitution utan 

mer som en byteshandel där de kan ge sexuella tjänster i utbyte mot något de vill ha eller behöver.  

Det förefaller finnas en definitionsmässig gråzon där ungdomar kan utföra sexuella tjänster antingen 

som en del i ett självdestruktivt beteende eller som betalning för statusprylar. Hur skall vi kunna nå 

unga som utsätter sig sexuellt? Behöver vi göra det? För vissa är det något som bara sker ett par 

gånger, för andra kanske det är första steget in i ett liv som prostituerad. Hur detta första steg ser ut 

och när handlingarna övergår från att vara byteshandel till att bli prostitution förefaller vara viktiga 

pusselbitar för att öka medvetenheten om ungdomsprostitutionen. 

 

Studien syfte är att försöka skapa förståelse för hur processen in i prostitutionen ser ut genom att låta 

några unga vuxna som valt att prostituera sig själva definiera och resonera kring begreppet. Det 

huvudsakliga problemområdet är dock vad de anser har motiverat dem att göra valet att prostituera sig.  

 

Syfte och frågeställningar 

Syftet är att förklara vad som motiverar unga att prostituera sig och vad som möjliggör att deras 

prostitution kan fortgå. 

 

1. Hur beskriver ungdomarna vägen in i prostitution? 

 

2. Vad anser ungdomarna haft betydelse för deras beslut att prostituera sig och deras fortsatta 

prostitution? 
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Bakgrund 

Sverige är det enda landet i världen som har en lag som endast kriminaliserar köparen inom könshandeln, 

att sälja sex i Sverige är lagligt (Svanström, 2004, s.293). Sedan lagen infördes har debatten i Sverige 

fokuserats mer på för – och nackdelar med lagen och mindre på prostitutionen som en företeelse. Säljarens, 

som nästan alltid är en kvinna i litteraturen, fria val diskuteras ibland.  Kan någon fritt välja att prostituera 

sig eller ligger det alltid någon form av tvång bakom prostitutionen? Vilka valmöjligheter har de 

prostituerade i så fall haft? I media har prostitution bland unga det senaste året fått en hel del 

uppmärksamhet, framförallt inom området Internetprostitution och trafficking/människohandel. Det har 

enligt författarna till denna studie, ofta funnits en tendens att beskriva de prostituerade ur en offerposition 

där det berättas hur de tvingats eller lurats in i sexhandeln.  

   I våra yrken som socialarbetare som arbetar med ungdomar och unga vuxna i Stockholm har vi 

erfarenheter av att möta tjejer och killar som berättat om hur de själva eller deras kamrater på olika sätt sålt 

sex mot olika former av betalning. Vi har upplevt att vi själva och andra vuxna haft svårigheter med att 

förstå och hantera detta. I vissa fall har ungdomarna även andra självdestruktiva beteenden och är 

placerade på institution. I andra fall är det unga som anses normalfungerade men som uppger att de ser en 

möjlighet i att tjäna pengar genom att sälja sex.  
   Den här studien har som målsättning att presentera hur tre unga prostituerade själva ser på sitt beslut att 

sälja sex. De har också ombetts beskriva vägen fram till det beslutet. Studien har som syfte att belysa deras 

tolkningar och definitioner prostitution. Författarna har förståelse för att såväl köparna som ungdomarnas 

omgivning i övrigt kan ha gjort andra tolkningar.  

Metod 

Metodkapitlet inleds med att presentera uppsatsens forskningsmetod och vetenskapsfilosofiska 

perspektiv. Därefter följer en kort beskrivning av författarnas tillvägagångssätt under 

uppsatsskrivandet. I population och urval beskrivs respondenterna och hur de valdes ut, sedan tas 

begreppsdefinitioner och lagar upp och därefter ett könsperspektiv. Litteratursökningsarbetet har ett 

eget kapitel. Under datainsamling presenteras hur data samlats in, sedan följer hur databearbetning och 

dataanalys genomförts. Därefter förs ett resonemang om validitet, reliabilitet och generaliserbarhet. 

Etiska aspekter diskuteras under ett eget kapitel. 

Forskningsmetod och vetenskapsfilosofiskt perspektiv 

Kvalitativ forskningsmetod används som metod för att ”försöka få kunskap om en individs inre 

upplevelsevärld eller subjektiva tolkning av den yttre verkligheten” (Larsson, 2005, s.92). Detta görs 

genom exempelvis djupintervjuer där det ges utrymme för respondenten att beskriva sina tankar, 

känslor, attityder och tolkningar kring ett visst fenomen. Forskaren skriver sedan ut intervjun till en 

text och kan då analysera det som sagts i intervjun utifrån ett valt vetenskapsfilosofiskt perspektiv. 

Även om den kvalitativa metoden ofta studerar vissa enskilda teman ur ett större sammanhang syftar 

analysen till att för undersökaren se hur teman hänger samman i ett helhetsperspektiv.  

   Utifrån uppsatsens syfte följde således naturligt valet av den kvalitativa forskningsmetoden liksom 

att utgå från det hermeneutiska vetenskapsfilosofiska perspektivet. Det hermeneutiska perspektivet 

beskrivs ofta genom den hermeneutiska cirkeln som innefattar processen i att tolka en texts enskilda 

delar utifrån hur helheten av texten förstås och då få kunskap i hur någonting uppfattas vara (a.a., s.92-

93). Eftersom själva tolkningen som metod är viktig i det här perspektivet får också forskarens 

förförståelse stor betydelse för tolkningen och resultaten av studien. Det är därför viktigt för forskaren 

att vara medveten om sin förförståelse och dess påverkan i arbetet (Kvale, 1997, s.52). 
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Tillvägagångssätt 

Arbetet inleddes med att producera ett PM där syfte, frågeställningar och forskningsfrågor 

konkretiserades. Sedan följde arbetet i att söka efter aktuell litteratur inom ämnet och vad tidigare 

forskning visar. Med tidigare forskning, syfte och frågeställningar som bas arbetades en intervjuguide 

fram till djupintervjuerna. Intervjuerna genomfördes och transkriberades så att vi sedan kunde gå 

vidare med resultat, analys och diskussionsarbetet. Metodavsnittet med dess olika delar har 

producerats kontinuerligt under uppsatsens gång. Slutligen sammanställdes alla delar och lästes av 

utomstående personer i god tid för att ge utrymme för att korrigera brister i uppsatsen. Under arbetets 

gång har kontinuerlig kontakt hållits med handledaren som på olika sätt varit författarna behjälplig och 

bidragit med kunskap.     

   Uppsatsen har skrivits av två författare. Detta kan ha för- och nackdelar för författarna själva, som 

att kunna ge varandra stöd och uppmuntran, tvingas att utveckla sina resonemang för tydligheten i 

studien och strukturering av tidsschema under arbetets gång. Dessutom kan det komma att påverka 

uppsatsens validitet och reliabilitet, såväl positivt som negativt, och därmed resultatens tillförlitlighet 

(se vidare avsnittet om validitet & reliabilitet). Även om arbetet till viss del har fördelats mellan 

författarna känns det viktigt att påpeka att uppsatsen är ett resultat av ett gemensamt arbete.  

Population och urval 

Genom ett strategiskt urval valdes tre unga vuxna som respondenter till uppsatsen. Dessa valdes ur en 

grupp med ungdomar/unga vuxna som vi kommit i kontakt med genom våra arbeten inom socialt 

arbete. Endast personer som uttalat hade erfarenheter av prostitution tillfrågades, detta gjorde vi 

personligen. De utvalda var individer som vi visste hade god förmåga till reflektion och antogs 

därigenom kunna beskriva sina erfarenheter på ett tydligt sätt vilket förhoppningsvis skulle ge svar på 

våra forskningsfrågor. Syftet med uppsatsen förklarades och de tillfrågades om de, eller någon annan 

de kände med liknande erfarenheter, hade lust och möjlighet att bidra med sina erfarenheter, känslor 

och tankar kring ämnet. Samtliga tillfrågade var själva intresserade av att delta i studien, två uttryckte 

specifikt som motiv att de tycker det är viktigt att fler får veta hur prostitution bland unga kan se ut.  

Att få en sammantagen beskrivning av vilka respondenterna är hade kunnat vara intressant för läsaren 

men av etiska skäl, för att i första hand skydda deras anonymitet, presenteras de inte närmare än det 

som följer nedan och under rubriken ”respondenternas bakgrund” i resultatredovisningsavsnittet. För 

studien har detta bedömts ha liten negativ påverkan i form av att det kan vara svårare för läsaren att 

väga respondenternas uttalande samman med deras förhållanden i övrigt. Den positiva effekten är 

förutom den etiska aspekten ovan att resultaten får tala fritt. Detta är något som värderats eftersom det 

är respondenternas erfarenheter som bedömts som intressanta att ta del av, oavsett vem som har sagt 

vad.  

   Respondenterna består av både män och kvinnor. Idag är samtliga unga vuxna i åldern 20-25 år. De 

har skilda erfarenheter av hur prostitutionen sett ut rent praktiskt och på vilka arenor den pågått. 

Erfarenheter de har gemensamt är att prostitutionen pågått under deras tonårstid och att de av olika 

anledningar under denna tid haft kontakt med personal såväl inom socialtjänsten som inom psykiatrin 

och sjukvården. Samtliga uppger att de aldrig blivit frågade av professionella eller andra vuxna om de 

prostituerat sig eller varit sexuellt destruktiva trots att det enligt respondenterna funnits tydliga tecken 

på detta. Flera uppger detta som en anledning till att de valt att delta i studien trots att ämnet är 

känsligt och väcker för dem jobbiga känslor och minnen. Alla utom en, som inte vill svara, uppger att 

de för stunden inte prostituerar sig men betonar risken av att falla tillbaka i det om deras nuvarande 

situationer skulle komma att förändras, som till exempel uppbrott från partner, arbetslöshet etc. 
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Begreppsdefinitioner och lagar 

I studien uttalar sig unga vuxna om sin egen tonårstid och om ungdomars behov generellt. Detta 

innebär att respondenterna benämns som ”unga vuxna” alternativt ”man” eller ”kvinna” då de talar i 

nutid. Då de berättar om sin bakgrund benämns de ”ungdomar” eller ”unga” vilket också är fallet då 

de i sin tur talar mer generellt om vad tonåringar behöver. Även i de fall våra intervjupersoner 

egentligen innehar informantroller benämner vi dem som respondenter för att inte förvirra läsaren. 

Vuxna avser i studien inte alla över arton år utan alla som haft eller har eller kan anses ha en vuxenroll 

i förhållande till respondenterna eller i vissa fall populationen.  

   För att ge en begreppsdefinition av prostitution har vi valt följande exempel från 1977 års 

prostitutionsutredning: 

 

  ”Prostitution – som till innehåll och former präglas av de existerande samhällsförhållandena – 

föreligger när minst två handlande parter under marknadsmässiga betingelser köper respektive säljer 

fysiskt tillträde till kropp eller andra sexuella handlingar. Den ena parten, köparen, köper sig således 

fysiskt tillträde till den andra partens kropp eller förfogande över vissa av den andra partens fysiska 

beröringar för egna syften under viss tid. Den andra parten, den prostituerade, säljer fysiskt tillträde 

till sin kropp eller förfoganderätten över vissa fysiskt berörande handlingar för köparens syften under 

viss tid. Den transaktion som prostitutionen innefattar betalas vanligen i pengar, men även andra 

betalningsmedel kan förekomma. ” (Prostitutions rådgivningen, 2006)  

 

I studien resonerar respondenterna själva över vad begreppet prostitution innebär för dem.                       

Sexköpslagen infördes i Sverige 1999 och innebär att det är olagligt att köpa eller försöka köpa 

sexuella tjänster. Straffet är böter eller fängelse i högst sex månader. Den som köper sexuella tjänster 

av någon som är under 18 år, kan åtalas för förförelse av ungdom. Gäller det barn under 15 år 

rubriceras det som våldtäkt mot barn. Det är också olagligt att förmå en person som är psykiskt sjuk, 

utvecklingsstörd, påverkad av alkohol eller narkotika eller annars med hänsyn till omständigheterna 

befinner sig i ett hjälplöst tillstånd till sexuellt umgänge. Detta rubriceras som våldtäkt i Brottsbalken 

6 kap. 1 § & 4 § (2005:90). Om någon främjar eller på ett otillbörligt sätt ekonomiskt utnyttjar andras 

tillfälliga sexuella förbindelser mot ersättning är det fråga om koppleri. Det är inte olagligt att sälja 

sexuella tjänster (Prostitutions rådgivningen, 2006). 

   Nätgromning kommer från engelskans ”grooming” och syftar till de manipulativa och sexfixerade 

personer som över nätet söker kontakt med barn och ungdomar, tjejer som killar.  

De sexuella övergrepp som vissa av de personer som sysslar med nätgromning gör sig skyldiga till när 

de väl har lyckats ordna en träff med barnet är olagliga i Sverige. Det är också förbjudet att försöka 

skaffa sig sexuellt umgänge med en person som är yngre än 18 år genom att erbjuda pengar eller 

annan ersättning. Detta lagbrott kallas försök till köp av sexuell handling av barn. I vissa fall kan det 

dessutom bedömas som olagligt att komma med sexuella inviter till ett barn. Detta kallas i så fall 

sexuellt ofredande. Men i Sverige är det fortfarande lagligt att kontakta ett barn på nätet, utveckla 

relationen och arrangera en träff i sexuellt syfte. I England och i Skottland kan den som sysslar med 

nätgromning dömas till fängelse och därför är det också meningsfullt att anmäla dessa. De vet också 

om vad de riskerar med sin handling. Ett lagförslag mot nätgromning ska lämnas till Sveriges regering 

senast den 7 maj 2007 av riksåklagaren (Svensson, 2006). 
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Könsperspektiv 

Vi har inte kunnat hitta några skillnader utifrån kön vad gäller respondenternas känslomässiga 

erfarenheter från prostitutionen. Det har funnits olikheter i deras praktiska erfarenheter av olika arenor, 

betalning och kontaktsätt. Dessa skulle kunna vara beroende av deras kön men de kan även vara 

individuella eller bundna till en viss arena. Urvalet för denna studie är för litet för att vi ska kunna 

uttala oss om att det finns skillnader inom prostitutionen utifrån ett könsperspektiv.  

Litteratursökning 

Arbetet med uppsatsen inleddes med att söka efter litteratur och tidigare forskning på området. Genom 

att söka i olika databaser hittade vi relevant litteratur. Vid sökningen användes ett visst antal sökord, 

både svenska och engelska eftersom sökningen skedde såväl i svenska som internationella databaser. 

De databaser som användes var: PsycInfo, LIBRIS och Google. De sökord som användes var: 

prostitution, sexhandel, sexuella tjänster, barn, unga, ungdomar, sexuella övergrepp.  

   När relevant litteratur hittades fortsatte sökningen i tillhörande referenslistor. Ofta återkommande 

litteratur och författare söktes särskilt upp. En del av litteraturen visade sig efter närmare läsning inte 

vara användbar och valdes således bort. Avgränsningar i sökandet gjordes till viss del utifrån utgivet 

årtal eftersom det kändes viktigt att använda så pass ny forskning och litteratur som möjligt. När 

litteraturen var begränsad fick vi dock bortse från detta. 

Datainsamling 

Tre djupintervjuer genomfördes i studien. Samtliga varade drygt en timme. Dessa intervjuer utgick 

ifrån en utarbetad intervjuguide som i forskningslitteraturen kallas halvstrukturerad intervjuguide (se 

bilaga 1) där syftet är övergripande frågor som täcker in de teman som söktes besvaras (Kvale, 1997, 

s.121). Respondenterna fick själva välja var de ville genomföra intervjuerna. Någon uttryckte specifikt 

ett önskemål om att inte vara i dennes hemmiljö, övriga uttryckte inga specifika önskemål utan godtog 

förslaget om att genomföra intervjuerna hemma hos en av författarna. Eftersom respondenterna endast 

hade haft någon slags kontakt med en av författarna tidigare erbjöds samtliga att träffas innan 

intervjutillfället för en kort presentation. Ingen av respondenterna uttryckte dock att det behövdes.  

Kvale betonar vikten av att: 

 

 ”…skapa en sådan kontakt att samspelet mellan intervjuare och intervjuad blir förmer än artig 

konversation eller utbyte av åsikter.” (1997, s.118)  

 

Vi valde därför att inleda intervjutillfällena med att över en kopp kaffe presentera den andra författaren 

och ge utrymme för att hinna prata om annat och ställa frågor innan vi började själva intervjun. 

Strukturen för intervjuförfarandet presenterades, såsom tidsram, etiska perspektiv, efterbehandling av 

materialet och slutresultatets användande. Samtliga intervjupersoner erbjöds att träffas enskilt med oss 

när de har läst den färdiga uppsatsen. Detta dels för att ge oss författare feedback men också för att 

utifrån ett etiskt perspektiv kunna ge utrymme för dem att diskutera de känslor intervjusituationen och 

rapporten eventuellt väcker hos dem.  

Databearbetning 

Vårt intervjumaterial transkriberades av en och samma person i direkt anslutning till intervjutillfällena, 

antingen samma dag eller senast dagen efter. Beslutet att endast en person transkriberade togs utifrån 
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att vi ansåg att en persons arbete med samtliga intervjuer skulle innebära mer konsekvent hantering av 

materialet och på så sätt även stärka reliabiliteten i studien.  

   Vi diskuterade hanteringen av materialet i förväg och beslutade hur materialet skulle skrivas ut och 

tolkas utifrån de standardval som Kvale diskuterar i ”Den kvalitativa forskningsintervjun” (1997, 

s.156). Att göra en bedömning huruvida utskrifterna är valida är någonting som kan vara svårbedömt. 

Hur formen av utskriften ser ut och hur väl den lämpar sig för forskningssyftet är det som anses vara 

viktigast för studiens validitet (a.a., s.152). Eftersom vårt syfte med intervjuerna var att få 

intervjupersonernas erfarenheter om ämnet ansåg vi inte att det var väsentligt att skriva ut intervjuerna 

ordagrant med korta och långa pauser, ”hm” ljud, skratt, kroppsspråk etc. Upprepningar, ofullständiga 

satser och talspråket i stort behölls för att behålla samtalens känsla i textform. För att lättare kunna 

analysera resultatet skrevs intervjuerna ut i sin fulla längd från bandupptagningen.  

Dataanalys 

Efter transkriberingen fortsatte bearbetningen genom att materialet tematiserades. Olika citat och 

information sorterades i olika teman utifrån vad som framkommit i intervjuerna. Teman var 

respondenternas bakgrund, begreppet prostitution, debut, myten om den lyckliga horan, motiv till att 

prostituera sig, hur omgivningen reagerat etc. Såväl likheter som skillnader i respondenternas 

erfarenheter och upplevelser har undersökts. Citaten och ett förtydligande av vad de innebär utgör till 

stor del resultatredovisningsavsnittet med en avslutande sammanfattning utan citat. De resultat som 

redovisas är ett urval av den totala informationen som respondenterna har givit, inte för att någonting 

av vad respondenterna delgivit oss har varit ointressant utan för att till viss del begränsa studiens 

omfattning. Urvalet har skett utifrån att besvara forskningsfrågorna, därmed har all information 

redovisats som vi bedömt kan kopplas till dessa.  

   För att förstå fenomenet om vägen in i prostitution på ett vetenskapligt sätt räcker det inte enbart 

med den information som respondenterna givit, empirin måste även kopplas till en teori (Larsson, 

2005a, s.24). Utifrån det teoretiska perspektivet har strategin för denna studie varit induktiv, d v s att 

fenomenet har studerats utan att från början ha en klar teori eller begrepp att luta sig tillbaka mot 

(Larsson, 2005b, s.95). Det är istället något som vuxit fram under arbetets gång.  

I analyskapitlet tolkas de resultat som framkommit som särskilt viktiga för att besvara 

forskningsfrågorna, med stöd av Hans Berglinds handlingsteori och tidigare forskning på området. 

Betydelsen av de slutsatser som presenteras i analysen diskuteras i diskussionskapitlet. 

Validitet 

Validitet i en studie innebär att forskaren så nära som möjligt ”lyckas mäta det den avser att mäta” 

(Elofsson, 2005, s.66). Kvale utvecklar resonemanget kring validitet i kvalitativ forskning och kan 

tolkas som ett genomgående ifrågasättande, kontrollerande och tolkande av metod, teori, respondenter, 

intervjuare och information som framkommer under arbetes gång. En slags genomskinlighet av arbetet 

krävs för att slutresultatet ska anses vara giltigt, d v s att det ska vara hållbart, välgrundat, övertygande 

och försvarbart (1997, s.214-215).  

   En studies validitet stärks således om varje enskild del i arbetet valideras. Arbetet av uppsatsen har 

till viss del fördelats mellan författarna. Läsning och sökandet av litteratur delades upp mellan 

författarna utifrån nationell forskning och internationell forskning men den litteratur och forskning 

som varit viktig för uppsatsen har bearbetats av båda författarna. Vissa delar i uppsatsen har skrivits 

var och en för sig. Texterna har då lästs av båda författarna för att kunna ifrågasättas och ge nya 

infallsvinklar, ändrats och förtydligats vid behov. På så sätt har validiteten stärkts eftersom litteratur 
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och producerad text hela tiden har ifrågasatts av båda författarna utifrån om den är relevant och ger 

svar på forskningsfrågorna. 

   I arbetet av intervjuguiden ställde vi våra intervjufrågor till två utomstående personer i en 

pilotintervju för att få ytterligare perspektiv på våra frågor och eventuellt kunna omformulera och 

ändra dessa inför de ”riktiga” intervjuerna. Detta menar vi stärker validiteten. Under intervjuerna 

sammanfattades respondentens svar med jämna mellanrum av intervjuarna för att på så vis ge 

möjlighet åt respondenten att ändra eller verifiera sina påståenden (Kvale, 1997, s.139). Som en 

avslutning av intervjuerna frågades respondenterna om de hade något att tillägga som vi hade glömt att 

fråga om eller som vi helt enkelt inte förstått att fråga om. Det bör stärka validiteten i uppsatsen. 

   En viktig aspekt gällande tillförlitligheten av vår studie är det faktum att samtliga respondenter 

känner en av oss författare/intervjuare, inte privat men i olika hög grad genom våra arbeten. Det finns 

en risk för att någon inte har svarat helt sanningsenligt eller hållit tillbaka information med hänsyn till 

detta. Det faktum att respondenten inte träffat den andra intervjuaren som deltog i intervjun kan också 

ha påverkat tillförlitligheten. Vi valde ändå det här upplägget för att vi tror att det av etiska skäl kan ha 

varit bra för respondenten att få tala om dessa erfarenheter med någon som den tidigare till viss del 

talat med om detta, för att känna sig trygg under intervjun och med studiens upplägg. Vår 

gemensamma uppfattning är att respondenterna varit samarbetsvilliga och motiverade till att delta i 

studien och att intervjuerna hade kunnat fortsätta längre än det utrymme som funnits för den här 

studien. Även om samtliga av våra respondenter uttryckte att det under intervjun stundtals känts 

jobbigt att prata om sina erfarenheter så tyckte samtliga ändå att det känts bra att få framföra sina 

tankar.  

Reliabilitet 

Med reliabilitet menas tillförlitligheten i studien. Elofsson beskriver det som: ”att måttet är stabilt och 

inte störs av variationer i tid, plats, intervjuare”. (Elofsson, 2005, s.66) Det är en förklaring som är 

mer tillämpbar på den kvantitativa forskningsmetoden.  I den kvalitativa forskningen syftar 

reliabiliteten på om forskaren mäter på ett tillförlitligt sätt och om resultaten är pålitliga. Validitet och 

reliabilitet hänger ihop genom att låg reliabilitet även ger låg validitet. Det är därför viktigt att resonera 

kring hur resultaten har framkommit och om dessa resultat går att lita på för att kunna avgöra en 

studies tillförlitlighet (Gunnarsson, 2000). 

   Tillvägagångssätten inför intervjuerna såg likadana ut vid varje tillfälle vilket anses stärka 

reliabiliteten i studien. Bandspelare med mikrofon hade testats av oss innan intervjutillfället, även en 

extra bandspelare som back-up fanns förberedd. Telefoner stängdes av för att inte störa under 

intervjun. Valet av att vara hemma hos en av författarna tog vi i samråd med respondenterna. Vi ansåg 

att det skulle utgöra en lugn miljö med minimerad risk för att bli störda under intervjun, något som 

påverkar reliabiliteten. 

   Den kvalitativa intervjun beskrivs i litteraturen som en komplex situation där det krävs en 

medvetenhet kring samspelet mellan intervjuare och respondent och dess påverkan för studiens 

resultat. Kvale beskriver samspelet som: ”varken så anonymt och neutralt som när en intervjuperson 

svarar på en enkät eller så personligt och känslomässigt som i en terapeutisk intervju”. (1997, s.118) 

Intervjuaren behöver ha empati för vad respondenten säger och inte säger, kunna ställa tydliga och 

korta frågor som ger rika beskrivningar och samtidigt hålla i en struktur om tid och fokus så att 

samtalet kommer att handla om det forskaren behöver få svar på. Det kräver således att intervjuaren är 

påläst i ämnet för att överhuvudtaget kunna föra ett samtal med respondenten (Larsson, 2005b, s.101-

102). I en kvalitativ intervju är intervjuaren därför ett viktigt redskap, hur intervjuaren arbetar kommer 

att påverka studiens reliabilitet.  
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Vid varje intervjutillfälle fanns båda författarna närvarande. Samtalet styrdes av en av författarna 

utifrån intervjuguiden och den andra personen fyllde i med eventuella kompletterande frågor. 

Författarna hade hjälp av varandra för att kunna återkoppla vad respondenten sagt vid ett tidigare 

tillfälle och på så sätt inte tappa viktig information. Genom att vara två forskare under intervjun 

säkrades reliabiliteten genom att minimera risken av att glömma ställa vissa frågor som ställdes i en 

annan intervju, men också validiteten påverkades eftersom ytterligare en person hade möjlighet att 

verifiera att våra forskningsfrågor besvarades.  

Generaliserbarhet 

Generaliserbarhet är då man ur sitt material kan dra vissa slutsatser som kan appliceras på en större 

population även utanför den undersökta gruppen. Vem som har mandatet att avgöra om en studies 

resultat är generaliserbara kan diskuteras. Oavsett om det är läsaren eller forskarens roll så är 

förutsättningen att forskaren ger tillräckligt med resultat för att resultaten överhuvudtaget ska kunna 

generaliseras. Studien behöver därför också både hög validitet och reliabilitet för att resultaten ska 

vara tillförlitliga (Kvale, 1997, s.211). Underlaget i studien är utifrån ovanstående för litet för att man 

av resultaten skall kunna göra generaliseringar på en större population. Dock kan man se vissa teman 

som överensstämmer med fynd ur tidigare forskning som eventuellt kan tyda på viss generaliserbarhet. 

Etik  

Även om vi tidigare hade pratat med respondenterna om vårt syfte med att skriva rapporten och de 

själva hade gett tydliga tecken på att vilja medverka med sina erfarenheter, ansåg vi att det var etiskt 

försvarbart att förbereda dem på vad intervjuerna skulle komma att innefatta. Innan intervjutillfällena 

skickades därför en del av pm:et till respondenterna. Där kunde de läsa mer om syftet och 

frågeställningarna för rapporten. Detta kan även tänkas påverka validiteten eftersom respondenterna på 

så sätt kan ha svarat mer djupgående på frågorna i och med att det fanns tid att förbereda sig än om vi 

inte skulle ha förberett dem. Även reliabiliteten bör stärkas eftersom samtliga respondenter hade fått 

samma information och därför hade ett mer jämförbart utgångsläge inför intervjuerna. 

   Av etiska skäl informerades respondenterna om de forskningsetiska principer som gäller, informerat 

samtycke, konfidentialitet och konsekvenser Dessa principer innefattar att beskriva syftet med studien, 

frivilligheten i deltagandet, upplägget av arbetet, sekretess och avkodifiering av de uppgifter som 

lämnas, fördelar och eventuella nackdelar med deltagandet i studien (Kvale, 1997, s.106-110). 

Respondenterna informerades om deras rättighet att avböja att svara på en fråga, be oss förtydliga 

eventuella frågor, förstöring av bandupptagning och utskrifter, studiens redovisningsförfarande och ev. 

användningsområde och deras möjlighet att kontakta oss i efterhand om de skulle vilja stryka 

eventuella citat för användning i rapporten. Då några av respondenterna finns i verksamheter där vi 

arbetar var det viktigt att klargöra gränserna för våra olika roller som forskare och personal. Det gjorde 

förmodligen ändå att vi kände ett större ansvar för deras mående i relation till deltagandet i studien än 

vi annars skulle ha gjort. Då ingen av respondenterna uppgav att de hade någon vuxen att tala med ifall 

jobbiga känslor eller tankar skulle dyka upp som resultat av intervjuerna erbjöds de att kontakta oss 

om detta hände. En av respondenterna valde att göra detta vid ett tillfälle. För dem som uppgav att de 

var intresserade av en löpande samtalskontakt hänvisades till andra alternativ. 

   Alla respondenter erbjöds att ta del av det transkriberade materialet vilket en av personerna önskade 

göra. I det fallet fördes en diskussion om hur läsning av egen intervju i talspråk ibland kan uppfattas 

som något ”chockerande” för läsaren själv (Kvale, 1997, s.158). 
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Tidigare forskning 

I följande kapitel vill vi delge läsaren delar av den tidigare forskning vi bedömt vara relevant att 

koppla till vår egen studie. Forskningen baseras på såväl svenska som internationella studier. Den 

internationella forskning som refereras till i studien utgörs framförallt av vetenskapliga artiklar och 

översikter för att få en bred bild av diskursen på området. Den svenska forskningen består av såväl 

äldre välkända verk som Månsson & Hedins ”Vägen ut” som helt ny forskning. 

Vägen in 

Att ungdomar söker sig till prostitution förklaras delvis i litteraturen med en längtan efter och behov 

av pengar eller någon annan typ av betalningsmedel som droger, alkohol, kläder etc. Dessa benämns i 

litteraturen som så kallade primära behov (Andersson – Collins, 1989, s.43). Betalning för sexuella 

tjänster ses som en tillfällig och snabb lösning på akuta problem. För många prostituerade handlar den 

ekonomiska förklaringen om att inte ha råd att leva det liv som hon själv önskar leva (Andersson – 

Collins, 1989, s.43, Chase & Statham, 2005, s.9, Cusick, 2002, s.238, Hedin & Månsson, 1998, s.98; 

Taylor-Brown, Broadfoot, Broadhead, Downie, Mc Ketty-Campbell, 2002, s.10). Boman & Green 

menar dock att inga kvinnor i Sverige är tvingade till att sälja sex för att överleva, till skillnad mot i 

andra länder där kvinnans samhällssituation kan vara den primära anledningen till prostitutionen 

(2004, s.7). Förutom de primära behoven finns även sekundära motiv till prostitutionen såsom 

sökandet efter en identitet, självdestruktivitet, nyfikenhet, desperation och protest. De primära och de 

sekundära behoven ger tillsammans en mer sammansatt bild av varför någon tar steget in i 

prostitutionen (Andersson – Collins, 1999, s.43).  

   Tidig internationell forskning kring vad som leder människor in i prostitution fokuserade i större 

utsträckning än idag på patologi och individuella faktorer. Faktorer man menade predisponerade 

individer för att hamna i prostitution var latent homosexualitet, utvecklingsstörning eller lågt IQ, 

känslomässiga störningar, oidipal fixering, svag självbild och förvirring kring sexuell identitet  

(Cusick, 2002, s.234). Samma författare menar att man inom forskarvärlden idag riktar alltmer 

uppmärksamhet mot faktorer av socialt och kontextuellt slag. Bakom motivationen att prostituera sig 

kan man finna en social problematik som dysfunktionella familjemönster med skilsmässor, konflikter, 

promiskuösa föräldrar, bristande omsorg och övergrepp (a.a.).  

   Den debuterande prostitutionssituationen sker för många ungdomar i en kaotisk situation med brist 

på pengar. Det kan handla om en situation med inslag av droger, avsaknad av stabila kontakter till 

vuxna eller en traumatisk kris i den unges hemförhållanden som gör att han/hon rymmer. Både svensk 

och internationell forskning menar att unga som rymmer från hem eller institution är mer benägna än 

andra unga att hamna i prostitution (Hedin & Månsson, 1998, s.89). I Los Angeles uppskattades 75 % 

av alla kända unga prostituerade utgöras av hemlösa/rymlingar (Cusick, 2002, s.237). Hemlöshet 

förefaller således starkt korrelera med förekomsten av ungdomsprostitution. Även ungdomar som 

finns på institution placerade av samhället är överrepresenterade inom sexhandeln. Omhändertagandet 

i sig anses vara marginaliserande och stigmatiserande och därav en riskfaktor för att hamna i 

prostitution men även de bakomliggande orsaker som har lett till omhändertagandet är viktiga att vara 

medveten om. Vidare menar Cusick att ungdomar på institution introducerar varandra för den lokala 

sexmarknaden (a.a.). I rapporten lyfts också fram att omhändertagna ungdomar då de lämnar sitt 

boende har sämre känslomässigt stöd och att bara ett fåtal har fått tillräckligt stöd och kunskaper för att 

klara att leva självständigt. 
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Processen 

Forskning tyder på att vägen in i prostitution är en följd av flera samverkande faktorer (Hedin & 

Månsson, 1998, s.93). Såväl i svensk som internationell forskning har man på senare år sett ett allt 

tydligare samband med ett självdestruktivt beteende som prostitution och tidiga övergrepp under 

uppväxten (Cusick, 2002, s.235; Hedin & Månsson, 1998, s.74; Statens offentliga utredningar [SOU], 

1995, s.102). Forskningen visar dock på stora variationer i berättelser om barndom och uppväxt. En 

del intervjuade uttrycker att det inte funnits erfarenheter av övergrepp, utan att de i tonåren känt sig 

övergivna och dragit sig till miljöer ”vid sidan av” och på så sätt skapat sig en tillhörighet utanför de 

tillåtna gränserna i samhället vilket de själva menar kan vara av betydelse för deras val att senare 

prostituera sig (Andersson-Collins, 1989, s.27-31).  

   I forskning framkommer att de mest påtagliga problembilderna från prostituerade är tidiga störningar 

och tidig traumatisering som fysiska, psykiska och sexuella övergrepp, känslomässigt avvisande och 

andra sociala problem i hemmet såsom fattigdom, missbruk och likgiltighet från den vuxna 

omgivningen med avsaknad av tillit, gränser och normer för sexualiteten (Hedin & Månsson, 1998, 

s.93; Socialstyrelsen, 2003). Dessa erfarenheter av olika sorters övergrepp menar forskarna främjar en 

uppfattning hos individen som underlättar prostitutionsliknande beteenden, d v s att använda sin kropp 

för sexuella tjänster i syfte att uppnå ickesexuella fördelar som tillhörighet, gemenskap, pengar eller 

andra materiella vinster. Det förklaras ibland som ett led i en överlevnadsstrategi, ett upprepande 

beteende av tidiga traumatiska upplevelser som leder till nya utnyttjanden som sin tur kan vara svåra 

att bryta (Cusick, 2002, s.235; Hedin & Månsson, 1998, s.74-75; SOU, 1995, s.102-105). 

Självdestruktivitet och psykosomatiska sjukdomar är återkommande hos dessa personer (Boman & 

Green, 2003, s.11).  

   Barndomen och uppväxten hos prostituerade kan utifrån ovanstående resonemang beskrivas som en 

”avvikarkarriär”, de lär sig ett destruktivt beteende som de sedan behåller. Avvikarkarriären beskrivs i 

litteraturen med utgångspunkt från kvinnan och de kroppsförändringar som sker i samband med 

puberteten. Flickor som redan har en negativ självbild och som saknar stöd från vuxna runt omkring 

söker de sig ofta till de ställen där hon kan få uppmärksamhet. Genom uppmärksamhet från pojkar och 

män kan hon uppleva ett värde som sexualobjekt. Oskyldiga kontakter kan leda till mobbning av 

kompisar med ord som ”hora”, ”madrass” mm och bli själuppfyllande profetior (SOU, 1995, s.102). 

Daphne skriver i ”Prostitutionsdebut” från 1992 om begreppet ”Gråzons prostitution” för att beskriva 

de relationer som unga kan ha omedelbart före men innan man kan tala om någon egentlig prostitution 

(SOU, 1995, s.102). Med detta begrepp menas att sexuella tjänster har fått en karaktär av en vara som 

byts mot andra medel än pengar. Själva debuten i prostitutionen beskrivs som resultatet av en process 

där det tydligaste tecknet på att debuten ägt rum är att betalningen har övergått från betalning som 

droger, alkohol, kläder etc. till pengar. Faran med gråzonsbegreppet är att det kan verka stämplande på 

många unga människor som använder sex för att infria outtalade löften eller förväntningar från andra, 

vilket i rapporten anses vara normalt bland unga. Daphne menar dock att det finns anledning att 

uppmärksamma gråzonsproblematiken framförallt hos unga flickor eftersom det kan tyda på ett de 

befinner sig i riskzon (a.a., s.103). Pojkar nämns inte i denna diskussion. 

Arenor 

Prostitutionens arenor är många och förändras i takt med samhällsförhållanden (Söderlind, 2003, s.9). 

Nyare forskning och debatten i media tycks fokusera på sexhandel via Internet varför vi valt att här 

mer utförligt beskriva denna arena. Mer konventionella arenor för prostitutionen kan vara offentliga 

platser som hotell och restauranger, parker eller specifika gator/kvarter. Flera arenor skyltar ibland 
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med annan verksamhet för att inte synliggöra prostitutionen för allmänheten, t ex stripklubbar, 

videobutiker, massageinstitut, solarium, escortfirmor, privata festarrangemang mm. (Hedin & 

Månsson, 1998, s.97; Månsson & Söderlind, 2004, s.69; Socialstyrelsen, 2003).  

Tillvägagångssätten för att tjäna pengar på sin kropp kan idag på grund av teknologins utveckling 

anses vara flera än innan mobiltelefoner och Internet kom på marknaden. Gatuprostitutionen i 

Stockholm bedöms idag vara mindre omfattande än innan sexköpslagen infördes. Ibland påstås 

sexköpslagen vara anledningen till denna eventuella minskning men situationen beskrivs likadan även 

i andra länder där det inte finns någon sexköpslag och torde därför snarare ha att göra med 

utvecklandet av informationstekniken som fick ett stort genomslag under samma tid  

(Socialstyrelsen, 2003). Sverige anses vara ett av världens mest Internettäta länder där nästan 70 % av 

landets befolkning har tillgång till uppkoppling (Månsson & Söderlind, 2004, s.1). Internet ger alla 

användare möjligheten att sprida information och kommunicera med människor världen över på ett 

smidigt, lättillgängligt, billigt och anonymt sätt. Detta gäller även för möjligheterna att erbjuda och 

skapa sexuella kontakter (a.a., s.70). På Internet finns mängder av pornografiska sidor att tillgå för 

privatpersoner. Även sidor som inte specificeras som pornografiska kan ändå erbjuda pornografiskt 

material. Gränsen mellan pornografi och prostitution är många gånger hårfin och de flesta forskare 

tycks vara överens om att pornografin påverkar utbredningen av prostitution. Sexbranschen är 

dessutom ofta en inkörsport till prostitution (a.a., s.127) Snyggast.com och Lunarstorm är några av de 

mer populära ungdomssajterna på Internet där ungdomar kan chatta med varandra och även lägga ut 

bilder på sig själva. Det kan vara oskyldiga semesterbilder men även utstuderat pornografiska bilder 

där ungdomar kan lämna ut uppgifter om sig själva så att åskådaren kan kontakta ungdomen, ofta 

uppges en anonym mailadress eller ett mobilnummer med kontantkort som inte går att spåra. 

Ungdomssajter som dessa ingår därför i det pornografiska nätverket och länkar även andra än 

ungdomar till dessa sidor från andra porrsajter eller portaler. Foton som ligger ute på dessa sidor kan 

även läggas över till andra renodlade pornografiska sidor utan att ungdomen kan stoppa det. Genom 

Internet kan ungdomar tjäna pengar på att t ex visa upp sig nakna med hjälp av foton eller 

webbkamera. Besökaren kan visas några maskerade bilder först och sedan beställa fler bilder genom 

att sms:a via mobiltelefon eller sätta in pengar på ett konto, betala kontantkort till mobiltelefon eller på 

andra sätt ge någon form av betalning (a.a., s.58).  

Förekomst av ungdomsprostitution 

Förekomsten av prostitution bland unga under 18 år diskuteras sparsamt i den svenska litteraturen. I 

Internationell forskning är utbudet en aning större. Den faktiska siffran unga prostituerade både i och 

utanför Sverige är svår att fastställa av flera anledningar. Det kan dels handla om att de unga hålls 

gömda inomhus av sina hallickar som är måna om att inte uppmärksammas av polisen och om att inte 

mista de inkomster ungdomarna ger dem. Det kan även handla om att de prostituerade har ett eget 

intresse av att inte bli upptäckta av myndigheter. Vissa av dem har rymt hemifrån och är rädda att 

återföras till sin familj. Problemet kan även ligga hos myndigheter och andra vuxna som av olika 

anledningar överhuvudtaget inte ser prostitutionen bland unga. Många unga upplever att vuxenvärlden 

svikit dem och har särskilt svårt att lita på dem som i sin yrkesroll visar intresse för ungdomarnas 

”dåliga” beteende. Detta innebär i sin tur att unga prostituerade förblir okända även för dem som har 

till uppgift att hjälpa dem (Cusick, 2002, s.244). Antalet kända unga prostituerade antas därför vara 

endast en begränsad del av det faktiska antalet. Medelåldern på dem som prostituerar sig på gatan 

tycks ha ökat de senare åren och sägs ligga på ca 40 år i Stockholm (Socialstyrelsen, 2003). Det 

behöver inte betyda att unga prostituerade inte finns i dessa miljöer utan det kan visa att 

nyrekryteringen bland unga inte sker på gatan (a.a.). 
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I rapporten ”Sexmänsäljer/se.x - nöje blir funktion” har författarna gjort djupintervjuer med män som 

säljer sex till män på Internet (Eriksson & Knutagård, 2005, s.7-8). Där framkommer statistik från 

nordiska undersökningar där man frågat ungdomar om de tagit betalt för sex. Undersökningarna skiljer 

sig åt i metod och urval och skillnaderna är mer eller mindre stora men sammantaget har fler 

män/pojkar sålt sex än kvinnor/flickor har gjort. En svensk undersökning från 2004 på ungdomar 

mellan 17-19 år visar samma sak och även att fler män/pojkar kan tänka sig att sälja sex i framtiden. 

Författarna efterfrågar var de prostituerade männen är i forskningen. Hur kan det komma sig att de 

osynliggörs? En förklaring är enligt dem att prostitutionsgruppers, projekt och forskares fokus främst 

ligger på kvinnor inom gatuprostitutionen. De som har valt andra arenor än gatan och inte är kvinnor 

hamnar då naturligt i skymundan (a.a.).  

Vägen ut 

Flera studier belyser svårigheterna för unga med att ta sig ur sexhandeln. Några av dessa hinder anses 

vara ekonomiska svårigheter och skulder, drogmissbruk, avsaknad av utbildning eller 

arbetslivserfarenhet, hemlöshet i någon form eller våldsamma partners/hallickar (Taylor-Brown et al. 

2002, s.18). Ju längre ungdomar stannar kvar i prostitution desto djupare rotar sig de beteendemönster 

som håller dem kvar där. Särskilt svårt att hitta vägar ut tycks det vara för dem som mist kontakten 

med familj och vänner och vars nuvarande vänner också är prostituerade (a.a.). Flera studier visar på 

att program för att få ner ungdomsprostitutionen behöver inriktas på att adressera problemen på bred 

socioekonomisk nivå snarare än individuell (Cusick, 2002, s.247).  

Cusick citerar Moore och Rosenthal som skriver: 

 

 ”realistically speaking, it is unlikely, particularly in times of economic hardship and high levels of 

unemployment, that teenage prostitution will cease. If a young girl can earn large sums of money each 

day, even though she has to share her earnings with her pimp, she is likely to settle for a minimum-

wage job. Nor are we likely to be able to ensure a happy and fulfilling, trouble-free home life for all 

our teenage girls. What we can do is to ensure that young girls who are in difficult circumstances have 

alternatives to prostitution, and that those who wish to escape from prostitution can do so”. 

(a.a., s.174) 

 

De relationer den prostituerade har tillgång till i ett uppbrott är viktiga för utgången av uppbrottet; som 

relationen till en nära anhörig, partner, vän och de egna barnen. Ofta beskrivs vikten av att ha en 

anhörigs stöd samt en socialarbetares stöd. Vid själva uppbrottet ses samtalen till en tillitsfull, 

stödjande person som de viktigaste och många gånger avgörande för en förändring (Hedin & Månsson, 

1998, s.282). Efter uppbrottet är många i behov av både psykologisk hjälp, läkarvård och ekonomiskt 

stöd. I forskningen framgår att ett professionellt förhållningssätt för att hjälpa en prostituerad att bryta 

upp innebär lyhördhet, flexibilitet, specialkunskaper och tillgång till relevanta resurser (a.a., s.291). 
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Teoretiskt perspektiv 

Handlingsteori 

Handlingsteorin är liksom den kvalitativa forskningsansatsen främst intresserad av individens 

subjektiva upplevelse av situationen. Berglind skriver i ”Handlingsteori och mänskliga relationer” 

(1995, s.154-155) att när man söker förklaringar av sådant som tidigare inträffat så är det främst 

intressant att försöka klargöra hur individen själv såg sina valmöjligheter vid det tillfället. Han säger 

att man bör ställa frågor som tar reda på om individen ansåg sig handla utifrån ett val överhuvudtaget, 

om vederbörande såg några andra möjligheter. Genom denna typ av frågor får individens tidigare liv 

mening. För att förstå en annan människa behöver man försöka ta del av dennes vardagsteori, vilket är 

Berglinds begrepp för att beskriva hur människor tänker och resonerar om sig själva i förhållande till 

deras omgivning. Han menar att det är troligt att dessa teorier styr handlandet (a.a., s.163). Berglind 

kopplar även handlingsteorin till vardagspsykologi och utvecklar Fritz Heiders tankar om människans 

grundläggande sätt att tänka kring mänskliga relationer. Han säger att människan ständigt bildar sig 

nya uppfattningar om andra människors avsikter, om dessa är att betraktas som onda eller goda och om 

de kan förverkligas. Enligt Heider söker vi förklaringar till andras handlande liksom till vårt eget. 

Utifrån bedömningen av andras handlande kan individen sedan förstå det egna agerandet (a.a., s.44). 

Genom andra förstår vi alltså oss själva. 

   Enligt handlingsteorin har människor alltid olika valmöjligheter för sitt handlande.  

Handlingar kan vara produktiva, för att åstadkomma en förändring, eller preventiva, för att förhindra 

att en situation förändras. Oavsett vilket så finns det i dessa fall en avsikt med handlingarna, en avsikt 

som leder mot ett mål. För att nå mål gör vi upp planer där en rad olika handlingar kan ingå. Planerna 

utgörs av alla de överväganden vi gör för att förverkliga avsikten. Berglind säger att vårt handlande 

delvis bygger på medvetna avsikter och överväganden men att många av delhandlingarna sker mer 

eller mindre omedvetet (a.a., s.37). Motivationen till att genomföra våra planer får vi från våra 

föreställningar om hur livet är då vi når målet. Det är alltså inte målet i sig som styr hur vi handlar, 

eftersom detta ju bara existerar i våra föreställningar om framtiden. Avsikten att nå målet och 

upplevelsen föreställningarna ger då vi tänker på att målet är uppfyllt är däremot närvarande för oss i 

nuet och styrande för handlandet.  

  Att inte alla våra handlingar utförs som resultat av en medveten avsikt nämndes ovan. Vissa 

handlingar kan vara olyckshändelser som sker helt oavsiktligt. Andra handlingar kan vara motiverade 

av avsikter som är negativt laddade på ett sätt så att vi inte vill kännas vid att vi har dem varför vi 

döljer våra verkliga avsikter, även för oss själva. Det kan också vara så att vi handlar enligt en egen 

inre övertygelse om att vårt handlande är rätt men att omgivningen bedömer handlingarna annorlunda. 

Som exempel på det senare beskriver Berglind hur någon som tror att man genom att aga sitt barn 

visar kärlek och omtanke därför handlar därefter, medan omgivningen kan tänka att avsikten för den 

vuxne är att agera ut sina aggressioner (a.a., s.39). 

   Vilja och att kunna är två centrala begrepp för Berglind. Han menar att våra handlingar styrs såväl av 

vad vi vill som av vad vi kan och sedan vidare i ett komplext samspel av dessa två. Vilja kan beskrivas 

som vårt motiv eller avsikt för att handla på ett visst sätt. Ibland vet vi precis vad vi vill och handlar 

därefter. Andra gånger kanske vi ställs inför situationer där vi inte vet hur vi vill göra. Detta kan bero 

på att situationen i sig är ny för oss och att vi inte haft en chans att ta ställning till vad vi vill. Det kan 

också vara så att de handlingsalternativ vi ser förefaller alltför lika, lika bra eller lika dåliga.  

I ytterligare ett scenario kan det vara tvärtom, alternativen kanske får så totalt olika konsekvenser för 

oss att det därför blir svårt att ta något beslut. När vi ställs inför situationer där det är svårt för oss att ta 

beslut kan vi uppleva en ambivalens som i värsta fall kan leda till handlingsförlamning.  
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Vad vi vill hänger också ihop med vad vi upplever att vi faktiskt kan göra. Berglind definierar 

begreppet att kunna som vår egen förmåga i förhållande till omgivningens krav (a.a., s.53). Vad vi kan 

beror alltså både på vår inre förmåga och på de yttre möjligheterna. Det kan också vara så att det inte 

är helt tydligt vad som är vilja och vad som handlar om att kunna. Att säga att jag inte kan hjälpa min 

son med läxorna för att jag är upptagen med annat kan vara en omskrivning för att jag inte vill för att 

jag hellre vill se ett program på TV. Det kan å andra sidan vara så att jag säger att jag inte vill hjälpa 

till för att jag inte har kunskap om det läxan handlar om.  

   Centralt för handlingsteorin är alltså hur människors villkor för handlande ser ut och vilka yttre och 

inre faktorer som påverkar handlingsutrymmet. För att kunna bedöma vilket handlingsutrymme en 

person har behöver man ta hänsyn till såväl individuella förutsättningar som organisatoriska och 

strukturella. Handlingsutrymmet beskriver vilka möjligheter och begränsningar som finns för 

människors agerande. När man vill analysera en individs handlingar utifrån ett handlingsteoretiskt 

perspektiv finns alltså en rad omständigheter att ta hänsyn till. Först bör man se till handlingen satt i 

sitt sammanhang, hur situationen såg ut. Detta kan göras med såväl ett inifrån- som ett 

utifrånperspektiv. Det är inte säkert att dessa överensstämmer, individen kan ha en annan tolkning av 

hur situationen såg ut än vad omgivningen har. Vidare behöver man få klart för sig vilka kunskaper 

och egenskaper individen hade som kan ha påverkat beslutsprocessen såväl positivt som negativt. 

Återigen är det framförallt individens egen tolkning av dessa som är intressant. Att uppleva sig inte 

kunna något kommer att påverka hur man handlar oavsett om omgivningen bedömer att vederbörande 

kan.  

   Ibland upplever människor att de inte kan handla alls, det finns alltså hinder för handlandet. Dessa 

kan vara av yttre eller inre slag samt stabila eller instabila. Lagar och regler samt bestående fysiska 

begränsningar kan sägas vara yttre stabila hinder medan tillfällig sjukdom eller trötthet utgör inre 

instabila hinder. Hinder kan vara fysiska så till vida att den handling de avser överstiger min förmåga 

eller socialt förbjudna. Personliga hinder är sammanhang då någon hindrar en annans handlande. 

Berglind talar även om specifika hinder knutna till en speciell situation eller generella hinder som 

alltid föreligger. Det finns också institutionella och organisatoriska hinder vilka är etablerade sociala 

förhållanden som finns utanför den enskildes kontroll (a.a., s.56).  

   För att koppla detta till vad som tidigare tagits upp så kan ett inre hinder även vara den egna 

bedömningen av sig själv, situationen och handlingsutrymmet. Dessa hinder kan vara medvetna för 

individen eller omedvetna. Kanske vill individen handla för att förändra något i sin situation men vet 

inte hur han skall agera. Kanske kan individen agera på ett visst sätt men vill inte, krav på förändringar 

i handlingsmönster kanske kommer från omgivningen.  När människor hamnar i situationer då de inte 

vet om eller hur de skall agera kallar Berglind hindren för vankelmod. Sådana hinder är medvetna och 

liknas vid att hamna i en återvändgränd för handlandet. Det kan upplevas påfrestande och 

ångestframkallande eller väcka aggressivitet men även passivitet, så kallad inlärd hjälplöshet.  

Begreppet inlärd hjälplöshet initierades av Seligman för att beskriva det tillstånd som kan uppstå då en 

person upplever att hon inte kan kontrollera sin situation oavsett hur hon beter sig (a.a., s.80). Man kan 

beskriva det som att anpassning omöjliggörs eftersom omgivningens respons är konstant 

inkonsekvent. Vilken reaktion som väcks beror alltså på hur situationen tolkas och i vad mån personen 

upplever sig ha kontroll över skeendet (a.a., s.100). Hur människor reagerar då de stöter på hinder har 

också att göra med om det finns dolda mål för handlandet. Ibland kan personer tyckas förvärra sin 

situation snarare än att förbättra den. De mål som ter sig primära för omgivningen kanske blir 

underordnade individens behov av att visa att man bestämmer själv. Detta kan visa sig genom ett 

trotsigt beteende. Om hindret uppfattas som personligt kanske det ursprungliga målet överges och 

handlingarna istället riktas mot att straffa den som ställt sig i vägen. 
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Hinder kan som nämnts också vara omedvetna för oss. Tidiga störningar i relationerna till viktiga 

vuxna kan prägla hur vi relaterar till vår omgivning på ett omedvetet plan. Destruktiva 

relationsmönster kan utgöra osynliga hinder som hänger samman med oförmåga att distansera oss från 

vår egen uppfattning. Detta kan göra att vi hamnar i konflikter eller andra situationer där vi inte förstår 

varför vi reagerar som vi gör (a.a., s.94). 

 Centrala begrepp från handlingsteorin som återkommer i analysen är att kunna, att vilja, avsikt, mål, 

handlingsutrymme och hinder för handlandet. 

 

Förförståelse 

Det som motiverade oss att skriva om ämnet var att vi i möten med ungdomar fick presenterat en bild 

av prostitution som vi inte sett tidigare. Vår bild av hur prostitution kan se ut var långt mer stereotyp 

än vi kanske insett själva. Vi hade båda uppfattningen att prostitution var något man hamnade i och 

inte något man valde samt att Internet skulle vara den främsta arenan för ungdomar som säljer sex.  

Respondenterna beskrev att de saknat möjligheter att tala om sina erfarenheter med vuxna. De 

upplevde sig inte sedda. Vi insåg att vi var en del i det osynliggörandet. Vårt yrkesval gör att vi även 

fortsättningsvis kan komma att träffa ungdomar med liknande erfarenheter varför vi kände att vi ville 

försöka förstå mer. Vi fick möjlighet att ta del av respondenternas erfarenheter genom våra arbeten 

och därmed tillfället att bredda vår bild. Kontakten med dessa unga vuxna har för oss varit en 

förutsättning för att kunna skriva om ämnet.  

 

Resultatredovisning 

Inledning 

Resultaten presenteras i detta avsnitt med korta sammanfattningar och direkta citat ifrån intervjuerna. 

De är uppdelade i teman vi arbetat med i analysarbetet. Resultaten analyseras inte i detta avsnitt utan i 

det följande analysavsnittet.  Avsnittet avslutas med en sammanfattning. 

 

Respondenternas bakgrund 

Respondenterna i studien är en man och två kvinnor som är mellan 20-25 år vid intervjutillfället. Två 

arbetar, en är arbetslös. Två har under sin tonårstid varit placerade på behandlingshem varav en är det 

fortfarande. Båda dessa hade prostituerat sig innan de placerades. Två uppger att de slutat prostituera 

sig, en vill inte besvara frågan. Samtliga uppger att de tycker att det är jobbigt att prata om sina 

erfarenheter av prostitution. Skälet de ger till att de ändå gör det är att de anser att det är viktigt att 

berätta sina historier för att eventuellt kunna åstadkomma en förändring i synsätt och attityder hos 

vuxna, så att ungdomar som utsätter sig sexuellt blir uppmärksammade. Respondenterna säger att de 

har saknat ett forum där de kunnat tala om sina upplevelser, två hade önskat göra det i någon form av 

samtalsgrupp kring prostitution medan den tredje hade föredragit individuella samtal men med fokus 

på prostitutionen. De som varit på behandlingshem uppger att man inte heller där upplevt sig få 

tillräckligt med stöd vad avser prostitutionen. När det gäller respondenternas bakgrund visar studien på 

yttre skillnader i fråga om uppväxtmiljö och ursprungsfamilj. En är uppväxt i en medelstor svensk 

stad, en i en mindre stad och en i storstad. Två har levt i kärnfamiljer med mamma, pappa och syskon 

och en med en ensamstående mor och syskon där fadern varit frånvarande. En av respondenterna är 

född i ett utomeuropeiskt land, de andra är födda i Sverige av svenska föräldrar.  
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Trots skillnaderna finns betydande likheter i vad de definierar som betydelsefullt för att förstå deras 

val att prostituera sig. Att ha upplevt att vuxna agerar gränsöverskridande på ett eller annat sätt är en 

sådan upplevelse de delar. För någon har det handlat om regelrätta övergrepp medan andra snarare 

saknat vuxna som kunnat sätta tydliga gränser. 

 

”Steget (att prostituera sig) var inte så himla stort eftersom jag redan tidigt lärde mig att min kropp 

inte var min kropp.” 

  

En av respondenterna beskriver sig själv som sexuellt utagerande redan i tidig ålder. 

 

”Redan i mellanstadiet var jag sexuellt väldigt utagerande mot äldre och ja, som många äldre män 

inte riktigt kunde hantera på något lämpligt sätt men det var ju inte prostitution på det sättet eller så. 

Men jag hade ju sexuella kontakter med äldre och då var jag inte speciellt gammal…” 

 

Relationen till vuxna beskrivs också i övrigt som bristfällig, de har saknat tillit till vuxna eller inte känt 

sig sedda. Sökandet efter vuxna som visar att de bryr sig om har för flera av respondenterna varit en 

bakgrundsfaktor som lett dem in i prostitution. 

 

”Den vuxen kontakt jag hade, speciellt då när jag var 16 år, det var med dem som köpte mig… Jag 

var jättelyhörd inför vad de ville att jag skulle göra. Och kände av dem, hur vill den här personen att 

jag skall bete mig?… jag kan ibland vakna med mardrömmar, som att jag lärt upp alla pedofiler i hela 

världen att barn vill ha sex eftersom jag var så sexuellt utagerande. Jag kan få jättedåligt samvete för 

det nu.”” 

 

Att vuxna inte sett eller förstått vad respondenterna gjort eller hur de mått är också något som framgår 

av studien. I ett fall har det för respondenten handlat om att vara den enda välfungerande i en för 

övrigt stökig familj. Genom att visa upp en glad fasad och vara duktig i skolan har vederbörande 

undgått att uppmärksammas som hjälpbehövande. I efterhand tycker respondenten att hon hade tjänat 

på att inte vara duktig. Hon säger att de som skolkade och slogs fick hjälp medan hon fick beröm. 

 

”Mina syskon var urflippade och besvärliga. Jag var ju den som skötte om alla och var så duktig, det 

gick bra i skolan och jag hade kompisar, det fanns ingen anledning att… jag var ju det bra barnet.”” 

 

Begreppet prostitution. 

Samtliga intervjupersoner säger att de tycker att begreppet i sig känns bra för att beskriva utbytet 

mellan sexuella tjänster och ersättning i någon form. Däremot skiljer de sig i uppfattning om var 

gränsen går för när en handling kan och bör klassas som prostitution. En av respondenterna anser att 

det är prostitution så fort man får något i utbyte för sexuella tjänster, blommor, dyra skor, ett paket 

cigaretter eller tuggummi. På frågan om han anser att det är prostitution att posera för en webbkamera 

svarar han; 

 

…”Ja, om man tar betalt för det. Då har man satt ett pris på sin kropp. Fast det är väl på ett mildare 

sätt. Fysiskt mildare. Psykiskt sätt kan det ställa till med nästan mer på nätet. Lägga ut bilder på sig 

själv. För dom vet man aldrig var de hamnar”.  
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Samma fråga besvarar en annan mera tvekande. 

 

”Det är lite svårt att säga om det är prostitution, det kanske det inte riktigt är. Men därifrån till 

prostitution är ju steget jävligt litet. Så på så sätt så är det ju det” 

 

Alla respondenterna tror att problemet med ungdomsprostitution är omfattande. 

En av respondenterna menar att det kan vara svårt att nå unga som är på väg in i prostitution just för att 

de i ett inledningsskede inte själva definierar sig som prostituerade. Hon menar att för många så är 

begreppet synonymt med medelålders kvinnor som länge sålt sex på gatan. Hon säger att det kanske är 

bättre att tala om att ge sexuella tjänster mot någon form av ersättning, pengar, saker, kläder eller 

droger.   

Ingen av respondenterna tycker att handel med sexuella tjänster skall vara lagligt. En tycker dock inte 

att det vore bra att kriminalisera de prostituerade eftersom det då skulle vara ännu svårare att tala om 

vad man gör, att handeln skulle mörkläggas ändå mer då. En annan anser att kriminalisering kan vara 

bra i ett preventivt syfte.  

 

”… för att avskräcka så många som möjligt. Det (prostitution)  är ingenting jag rekommenderar.” 

 

En av respondenterna menar att det största problemet är att samhällets lagar inte finns representerade i 

människors vardagsmoral. 

 

”… samhället säger att det här accepterar vi inte, samtidigt så är det ännu viktigare att de människor 

som verkligen tycker att det är fel att 50-åriga män köper sex av unga tjejer säger ifrån, men det gör 

de ju inte, det var ju aldrig någon som sade något på ställena fast de visste vad som försiggick… de 

visste ju att jag inte var så gammal. Och alldeles för överförfriskad. Jag tror att de tyckte att det var 

rätt åt mig, att jag redan var förstörd och inte lika fin som deras barn.” 

 

Alla intervjuade berättar att de inledningsvis inte sett sig som prostituerade. Det har snarare varit en 

process där de inledningsvis tyckt att de funnit en lösning på problem som gett dem det de behövt vare 

sig detta varit pengar, droger eller någonstans att bo.  

 

Debuten 

Även om ingen av respondenterna ser prostitutionen som något de börjat med från en dag till en annan 

utan snarare som ett led i en process så kan alla påminna sig en specifik gång som de själva definierar 

som sin prostitutionsdebut. Endast i ett av fallen har detta varit ett tillfälle då det avtalats om att ge sex 

för pengar och i det fallet var respondenten inte tolv år fyllda. Respondenten blev kontaktad av en 

medelålders man på en strand och erbjuden pengar för att följa med. 

 

”Jag visste inte riktigt vad som skulle hända och vem jag skulle träffa. Sen efteråt var det väldigt 

mycket äckelkänslor och självhat. Jag åkte hem så fort som möjligt för att duscha.” 

  

För de andra handlade det om en byteshandel som pågått en tid men som nu blev uttalad. I ett fall 

handlade det om att hitta någonstans att bo för natten. Respondenten är vid tillfället 15 år och kraftigt 

berusad på en restaurang där åldersgränsen är 21 år.  
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”… och när han sa att, ja nu när du får sova här – vad får jag för det?... jag hade ju inget att erbjuda 

så jag sa att, okej jag kan ju suga av dig. Och då kände jag att det här var ett utbyte… Det kändes, det 

kändes inte bra… jag borde ha fattat att jag inte bara skulle kunna ligga där och sova och vi kunde 

prata. Och han var liksom väldigt otrevlig som att, ja väldigt otrevlig” 

 

För en annan blev det ett sätt att finansiera ett pågående drogmissbruk. 

 

”Alltså jag var väldigt beroende av droger. Desperat i att få droger och så hade jag inga pengar… så 

ringde han och sa att nästa gång kommer jag att våldta dig. Okej då, sa jag och då såg jag någon 

chans, och vad får jag för det? Då sa han att du kan få såhär mycket droger. Då blev det sådär 

tydligt.” 

 

Att respondenterna ser ett särskilt tillfälle som det som sin debut utesluter dock inte att de idag anser 

att de kan ha varit fråga om prostitution redan tidigare. 

 

”Det kanske egentligen har varit det tidigare också men då kanske jag inte förstod själv att det var det 

riktigt.” 

 

Vägen till det tillfälle som de definierar som sin debut beskriver flera som olika stadier där förutom de 

egna tankarna om sig själv och sina handlingar även ingår kundernas syn på dem. 

 

” … det var ju väldigt många olika stadier, sen tillslut när jag verkligen tog betalt och det var 

uppgjort innan och så då tänkte jag att det här, det är prostitution. Men vägen dit var det absolut inte 

så. Men då hade det gått så långt så och då tänkte jag det men sa inte det. Men det var ju också de 

männen som köpte mig som kallade mig prostituerad.” 

 

Prostitutionen 

Efter debuten fortsätter respondenterna prostitutionen på olika arenor.  

En hade kontakt med sin narkotikalangare och sålde sex för pengar eller droger, till män som 

förmedlades via langaren. Hon visste sällan vem hon skulle träffa eller ens hur många. 

 

”Jag visste ju att den som pratat med mig i telefonen skulle vara med men de, alltså det var ju väldigt 

sjuka situationer … där liksom det var flera med samtidigt. Och då har man ju absolut ingen koll på 

hur mycket jag skulle ha fått egentligen. Det blir ju jätterörigt alltihopa, man är ju typ glad att man 

kommer därifrån levande med lite droger i alla fall. Så där har jag ju blivit jätteutnyttjad… de sålde ju 

mig till andra.” 

 

Kontakten hölls framförallt via mobiltelefon. Kunderna var mellan 20-30 år och oftast även de 

narkotikapåverkade. Respondenten själv var då i de sena tonåren.  

 En annan sålde sex på illegal sexklubb som maskeras som videobutik, men han hade också fasta 

kontakter som köpte sex regelbundet. Även här hölls kontakterna via mobiltelefon. Internet användes 

också i viss utsträckning. Kunderna var främst medelålders män. Respondenten är aktiv under större 

delen av sin tonårstid. Han berättar att kunderna betalade lite extra för att slippa använda kondom och 

att det var vanligt att kunderna ville få akten att framstå som ömsesidigt frivillig och vald. 
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”Först och främst tänker jag att andra människor inte är så mycket värda för dem. Du får 100 kronor 

extra om du kör utan kondom… Så har han alltså satt ett pris på ett människoliv till 100 kronor. Och 

sen, så tragiskt att man skall behöva betala för någonting som jag tror, eller är ganska säker på, att de 

kallar kärlek. Det har jag märkt ganska mycket själv. De skall hålla på och kramas och säger du vet 

inte hur mycket du betyder och håller på, ungefär som ett rollspel.” 

 

För den tredje respondenten användes sex som betalningsmedel för drinkar, droger eller någonstans att 

sova. Kunderna hittades på pubar och restauranger och var oftast medelålders män på tjänsteresa. 

Respondenten är då prostitutionen inleds i tidiga tonåren. 

 

”… jag kunde suga av någon för jag fick ju ändå sova där och jag kunde få röka lite marijuana och 

dricka lite alkohol… det kändes inte som att jag gav så mycket. En avsugning det var, det går ju 

relativt fort och nej, det såg jag inte som något värdefullt.” 

 

Vid intervjutillfället säger två av respondenterna att de inte är aktivt prostituerade men uttrycker att det 

valet är skört och beroende av omständigheter i livet i övrigt för att bli bestående. En vill inte svara på 

frågan. De förefaller finnas en samsyn på problemet som kan liknas vid missbruksproblematik. Ingen 

av dem vill gå tillbaka till att prostituera sig men säger att om de hamnar i svåra situationer så finns 

risken för återfall. 

 

Kan vem som helst sälja sex? 

En av frågorna i studien är om intervjupersonerna tror att vem som helst kan sälja sex. De svarar 

genomgående jakande men tar upp olika riskfaktorer de tror spelar in. En respondent menar att sex kan 

komma att användas som bytesmedel för att få fördelar som att få följa med på en fest.  

 

”… jag tror att vissa har mycket större risk att råka ut för det… samtidigt så tror jag att vem som helst 

kan göra det, fastän kanske inte att de själva identifierar sig med prostitution… man kan se fördelarna 

med att ha sex och se det som att man kan få ut väldigt mycket av det på olika sätt… ja, jag kan vara 

ihop med den här killen fast jag inte tycker om honom. Just att man använder sex som bytesmedel. Sen 

när man väl kommer in i det och gjort det tillräckligt många gånger tror jag gränsen suddas ut till den 

dag då man står där och tar emot en peng innan.” 

 

En annan grupp ungdomar som pekas ut som riskgrupp i studien är de som haft sexuella kontakter 

tidigt eller en sexdebut där de inte gjort ett medvetet val. Resultaten tyder på att för ungdomar med en 

svag självkänsla kan prostitutionen vara ett sätt att bekräfta en negativ självbild. Man bevisar genom 

att utsätta sig sexuellt att man är så äcklig som man känner sig.  

 

”Jag tror att den största anledningen är att man har svårt att lita på vuxna människor. Att man 

behöver bekräfta att man känner sig dålig eller äcklig, eller att man inte mår bra... och framkalla 

någon slags ångest, ja destruktiv.”  

 

Resultaten visar också att drogberoende ungdomar kan hamna i prostitution för att finansiera sitt 

missbruk. Oavsett de prostituerades olika anledningar att gå in i sexhandeln menar respondenterna att 

efterfrågan på prostituerade är ett stort problem i sig. 
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” ... för det finns ju väldigt många som vill köpa sex, det är ju också ett jätteproblem. Om det inte 

skulle vara så jävla många så kanske det inte skulle vara så stort.” 

 

Respondenterna tar upp olika skyddande aspekter unga behöver. Skydd de själva upplevt att de på 

olika sätt saknade vilket underlättade valet att prostituera sig. I studien uttrycks att omgivningens 

förmåga att bekräfta ungdomar, att visa uppskattning och sätta gränser, att samtala och ta konflikter 

påverkar deras syn på sig själva och därigenom deras val. Också att vuxna vågar fråga och orkar ta 

emot såväl svar som motstånd och försvar kommer att spela en viktig roll för hur ungdomarna ser på 

sina valmöjligheter. Saknas engagerade vuxna som tydligt visar att de värdesätter ungdomen 

tillräckligt mycket för att sätta sig själv i en obekväm sits genom att ta jobbiga samtal och eventuellt 

konflikter så anses detta av respondenterna kunna vara en betydande riskfaktor. Även för ungdomar 

som förefaller välanpassade och duktiga. 

Vad har motiverat dem att prostituera sig? 

Respondenterna beskriver att det som gjort att de kunnat gå in i och sedan fortsätta inom sexhandeln är 

att de fokuserat på de positiva effekterna där förutom betalning eller ersättning i någon form även 

ingår att få bekräftelse och närhet.  

 

”om det är den här närheten jag kan få så får jag väl ta den då. Att man liksom blev bra på någonting 

och då får jag väl göra det jag är bra på liksom… om det är vad jag måste göra så får jag göra det.” 

 

Önskan om att bli sedd har varit motiverande. Att få en tydlig identitet och att känna sig eftertraktad 

och bra på någonting.  

 

” … ett stort problem för mig är det här att jag bara kan försvinna utan att någon plockar fram mig, 

alltså för den person jag är. Då är det lätt att tänka att där ute är jag ändå önskad. Alltså jag blir 

populär, jag blir någon. Jag blir såhär eftertraktad och folk till och med betalar mig eller står och 

väntar på mig för att jag skall komma. Det är ju jättevridet men det är ju så ändå.” 

 

Ett mönster av att sexualisera känslor och relationer är något som flera respondenter tar upp. 

 

”Jag har väl alltid använt sex för att hantera känslor, de mest jobbiga känslorna.” 

 

En annan aspekt som definieras som motiverande av dem som deltagit i studien är destruktiviteten i 

handlingarna, möjligheten det ger att straffa sig själv.  

 

”Jag är ju mycket för att straffa mig på ett sätt… om man tillräckligt tidigt har fått lära sig att jag inte 

har rätt till mig själv, det sitter så himla djupt… såhär, självförakt är det som ligger till grunden för 

mycket… eller det är ett väldigt bra straff (prostitutionen), det är nog det värsta straffet jag kan 

komma på.” 

 

När längtan efter bekräftelse funnits i kombination med en brist på tydliga vuxna förebilder i vardagen 

har detta för någon lett till ett gränslöst sätt att relatera till vuxna. Genom att detta i vissa fall tillåtits, 

besvarats eller uppmuntrats har respondenten sett sex som en väg till uppskattning. 
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” Jag var ju väldigt fysisk och det uppmuntrades ju. Kompisars föräldrar och så, de blev ju väldigt 

fysiska tillbaka om man var med och badade och handen kunde slinka in under badbyxan och sådär… 

dom borde ju ha, alltså det hjälpte ju knappast mig i den situationen… men märkte jag att jag fick 

gehör så… jag tyckte väl att det var fint då om någon gav mig uppskattning för då tyckte jag att jag är 

jag en bra person, då vill någon vara med mig” 

 

Alla respondenterna menar att om de hade vetat vad deras val egentligen skulle innebära så hade de 

aldrig tagit det beslutet.  

 

”Om jag hade förstått vad det inneburit hade jag sprungit därifrån.” 

Rollen som prostituerad 

Även om respondenterna kan beskriva att det funnits motiverande faktorer bakom prostitutionen så har 

de på olika sätt haft strategier för att skydda sig från sina erfarenheter av sexhandeln. En av 

respondenterna förklarar det som att byta roll. 

 

”Alltså det blir ju en väldigt sjuk värld. Det blir ju på något sätt så att jag också går in i en roll som, 

det låter ju väldigt brutalt, men som hora på något sätt. Alltså man blir så där kall och nonchalant och 

säker på något sätt. Jag är inte jag. Man går ju in i en roll för annars skulle det aldrig gå.” 

 

Ett annan ser det som att situationen gör att man gradvis avtrubbas. 

 

” Sen desto längre man håller på desto kallare blir man. Man bryr sig inte om sin egen kropp, vilket 

omgivningen har väldigt svårt att förstå. Liksom dom frågar, hur kan du göra så här? Till exempel om 

man skall träffa någon. Man går in, hälsar knappt på varandra, vet vad som skall göras, tar sina 

pengar och går hem till mamma och pappa och är glad. Mamma frågar hur det är och jag säger att 

det är väl okej, att jag varit ute och träffat kompisar. De senaste gångerna har jag väl kunnat gå och 

lägga mig och somnat ganska snabbt. Annars har det varit att man legat och varit jätteäcklad och haft 

svårt att sova.” 

 

För någon kunde det vara svårt att inse vilken roll de själva spelade i kundernas liv. En av 

respondenterna beskriver en längtan efter att bli älskad av sina kunder. 

 

”… vissa tyckte jag var skitschyssta och jag kunde ju nästan bli lite halvt förälskad och, åh om han 

bara hade sagt att han ville vara med mig och om han bara sa att han ville flytta ihop med mig! 

Fastän jag visste att han hade barn i min ålder som han pussade på pannan… Samtidigt som jag 

hatade att se dem med sina familjer, för då kände jag att jag inte alls var någonting värd, då är de 

värda så himla mycket mer. För mig tittar han inte ens på. Men jag ville nog ändå, åh om han bara 

kunde tycka om mig!” 

 

Att kunderna sätter den prostituerade i en roll de skapar förekommer också. Detta beskrivs av en av 

respondenterna som påtagligt obehagligt. 

 

” Vissa torskar tar fadersroller, det är ganska ofta. Det är ganska mycket som ett rollspel där också. 

Fast de verkar ganska övertygade om det också. Hur är det? Hur går det i skolan, hur går det för dig? 

Det kan bli ganska skrämmande.” 
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Myten om den lyckliga horan 

På frågan om de tror att den lyckliga horan existerar svarar två nej medan en säger att hon tror att 

prostituerade kan känna att de har det bra eftersom det finns så många värre situationer man kan tänka 

sig. Hon säger också att som prostituerad så har man kanske inte provat ett liv där man inte behöver 

vara orolig för att utsättas för våld och annat.  

 

”Samtidigt som jag vet nu att det finns miljoner gånger mer positiva saker man kan göra, där man inte 

utsätter sig för psykiska och fysiska risker, där man inte träffar sådana som verkligen skadar en.”  
 

Av dem som svarar nekande tar båda upp att det fyller en skyddande funktion att säga att man mår bra 

och gör medvetna val så länge man befinner sig i prostitutionen.  

 

”… det finns dom som övertygar sig själva om att det här är bra och dom kan nog övertyga sig 

själva... Vissa säger att de ser det som ett helt vanligt jobb. Jag tror inte på dem. Jag har själv sagt att 

det är som ett jobb, för att det skall kännas bättre i sammanhanget… jag hör själv hur jävla dumt det 

låter. Jag ångrar att jag sagt det så fort jag säger det” 

 

Det kan också vara så, menar en av dem, att de varit i den situationen så länge att de blivit blinda för 

att det är avvikande och tänker att det är helt normalt. Många som säljer sex säger inte att de mår dåligt 

under tiden de är aktivt prostituerade men medger att det blir ett problem senare enligt respondenten.  

 

”Det finns ju de som anser att det är ett helt vanligt jobb och att de mår jättebra av det. Men jag tror 

att alla blir skadade på något sätt… det är ett jävligt stort problem... om man skulle sluta med 

prostitutionen och vill ha en liksom frisk, bra relation så blir det nog jättesvårt. Tror jag. Och det är 

många som har sagt det också, att jag mådde inte dåligt av de, trodde jag då. Men att det ändå har 

visat sig sen i andra relationer i framtiden att det visst varit ett problem. Man vet inte längre hur man 

skall bete sig för att, ja det blir en jättekonstig situation.” 

 

Förutom de konsekvenser prostitutionen har för respondenterna själva som individer tar en av dem upp 

hur den egna anpassningen till situationen senare skapat skuldkänslor gentemot andra. Att visa upp en 

positiv fasad och attityd till sexhandeln ses som något som i förlängningen kan komma att skada redan 

utsatta. 

 

”Jag kan ju känna jättestor sorg när jag tänker på alla traffickingoffer som kommer till Sverige och 

inte kan språket och förstår vad som väntas av dem… folk måste ju slå skiten ur dem, för är de är vana 

med folk som mig, som läser av dem jättenoga och gör minsta lilla… shit… så kan jag känna dåligt 

samvete. Jag är ju den lyckliga horan. De som har köpt mig de ser ju mig som den lyckliga horan som 

de använder som positiv ursäkt för det de gör.” 

Osynliggörandet 

Respondenterna säger att de upplevt att bristande förmåga hos viktiga vuxna att tala om sexualitet och 

prostitution är vanligt. Det kan spela in när ungdomar utsätter sig sexuellt på ett sätt så att de riskerar 

att hamna i prostitution enligt studien. 

 

” alltså det är ju jättesvårt att prata om… alltså för den som utsätter sig sexuellt, det är ju jättesvårt. 

Jag tror också att det lätt blir sådär att, håll käften, det där behöver vi inte prata om. Det är inte sådär 
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jättelätt, man blir inte så jättebra bemött kanske om man frågar såhär, jaha, hur är det med sex och 

så?... Det är ju inte så jättelätt att prata om. Men man måste ju ändå försöka! Och inte tro att allt är 

bra liksom.” 

 

De berättar om erfarenheter av hur de upplevt att omgivningen inte velat se hur de levt. Samtliga säger 

att de tror att deras liv sett annorlunda ut om någon vuxen vågat fråga och stå på sig i att kräva svar.  

 

”Ja, det allra viktigaste är att inte backa som vuxen och säga, oj det där ser inte bra ut… det är en 

väldig brist på folk som vågar gå in i det. Det är inte så lätt att prata om det … men förutsättningen är 

ju ändå att det är någon som frågar och att det är någon som har tid att lyssna på hur det är och inte 

bara sådär, jaha men det där låter jobbigt… finnas kvar är jätteviktigt så att det inte blir liksom att 

någon frågar och när de vet hur det är, oj då blev det skitjobbigt och lämnar personen. Då blir det 

ännu mer bekräftat att man inte är värd ett skit.” 

 

Dock medger de att om de hade fått frågor eller ifrågasättanden av hur de levde så hade de försvarat 

sina val. Respondenterna lyfter flera gånger upp vikten av att vuxna orkar lyssna och stå kvar. 

 

”Dels, när man är ung, oavsett om man är kille eller tjej, man ursäktar det man gör. Om ni hade 

kommit till mig när jag var 17 och sagt att du är prostituerad och du behöver hjälp så hade ju jag 

bara… Du vet inte alls! Vad håller du på med, jag har ett skitspännande och roligt liv. Det är nog 

väldigt lätt att skrämma bort unga med att, jamen tror du att jag vill leva ert Svenssonliv! Det är svårt 

att få det på ett sätt så man kan identifiera sig med den som pratar, så det är nog någonting man 

behöver tänka på. Och sen, att man kan hantera att någon säger att jag tycket prostitution är jättebra 

och när jag blir stor så tänker jag prostituera mig… att det inte innebär att man får moralpanik och 

shit, du är så illa så du måste in på behandlingshem eller att det blir så att man tänker att det här är 

för sent, den här kan vi inte hjälpa. Vi prioriterar den andra lilla söta tjejen där som säger, åh, jag 

mår såå himla dåligt, jag behöver hjälp för jag har det så svårt. Att man ser att båda de är i lika stort 

behov av hjälp och stöd fast den ena säger helt tvärtemot vad man vill höra.” 

 

Även om samtliga velat bli mer sedda så har det också varit skönt att bli lämnad ifred menar en av 

respondenterna.  

 

”På ett sätt så tyckte jag ju att det var jätteskönt att ingen tog tag i det här, för att då fick ju jag köra 

mitt race på något sätt. Så det är ju dubbelt. Men den förnuftiga delen skulle ju ändå tycka att man 

kan fråga mer och prata mer om det och se mer på något sätt… jag tror också att det är ju en sådan 

jävla skam i det… Det blir ju ännu mer så om folk tycker att det blir jätteobekvämt att prata om det, 

det blir ju ännu svårare då för mig eller för den som utsätter sig, att prata om det. Om ingen annan 

vågar göra det, det blir ju jättefel.”  

 

Att det kan vara svårt att tala om att man sålt sex framkommer tydligt i studien men även att 

respondenterna uppfattat att det varit svårt för den de talat om det för att ta emot informationen på ett 

bra sätt. Detta kan leda till att man undviker att ta upp saken i fortsättningen. Vi frågade vad som 

händer i samtal med vuxna om man säger att man säljer sex. 

 

”Man blir rädd. Och rädsla föder ju ofta ilska. Har man väl fått ett sånt bemötande från en vuxen så 

går man väl helst inte tillbaka till den.” 
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Respondenterna utrycker tydligt förståelse för att ämnet kan vara känsligt och också för att det inte 

finns något rätt sätt att hantera det på. Upplevelsen av vad som saknats och frågan om hur man velat 

bli bemött visar sig inte helt lätt att besvara. 

 

”Det är svårt. Egentligen är väl det viktigaste, det som gör att man får tillit till någon, att de förstår. 

Men att begära att någon skall förstå är samma sak som att säga att ni ska gå och prostituera er. För 

det är det enda sättet man kan förstå. Man ska väl egentligen passa sig för att säga att man förstår. 

Vuxna som sitter och säger, ja jag förstår verkligen. Nej, det förvärrar bara saken.” 

 

Samtliga respondenter säger att de önskar att de fattat ett annat beslut än att gå in i sexhandeln. Ingen 

säger dock att de upplever att de lurats eller tvingats utan resonerar kring vägen in som en process där 

egen sårbarhet och den omgivande sociala miljön tillsammans bidragit till att prostitution framstått 

som ett alternativ för dem. Flera respondenter har också angivit som en anledning till att vilja delta i 

studien att de anser det viktigt att vuxenvärlden förstår att under vissa omständigheter kan prostitution 

förefalla vara ett bra, det enda eller till och med det bästa alternativet för ungdomar. Att det finns 

vinster i prostitutionen för dem även om de kan vara helt eller delvis destruktiva vinster. Lagar och 

förmaningar räcker därför inte om man vill förhindra att unga säljer sex menar de, utan det viktigaste 

är att barn och unga får tillfälle att känna sig sedda, duktiga, uppskattade, viktiga och älskade.  

Avslutande tankar 

Vi frågar respondenterna vad de anser att de skulle ha behövt för att ta ett annat beslut än att 

prostituera sig.   

 

” Jag tror att det hade kunnat vara ganska mycket som hade kunnat påverka mig. Fast nu var det ju 

verkligen ingen som brydde sig och … om någon från början hade frågat hur jag mådde så kanske inte 

det hade hjälpt från början men att någon hade brytt sig… För jag mådde ju väldigt dåligt om någon 

hade gjort mig illa och jag kände ju att livet var för tungt att leva och att jag… dels så trodde jag inte 

att jag skulle bli gammal. Jag tänkte aldrig på att jag skulle kunna vara i den ålder jag är nu. Jag 

trodde alltid att jag skulle dö ung. Om någon hade visat att det fanns, eller sagt att det finns andra 

unga som prostituerar sig och att det går bra för dom och man kan ändra på sitt liv och man är inte 

förstörd väl man har gjort det. För det var ju lite den bilden jag tyckte fanns, har man väl prostituerat 

sig så har man gjort det lägsta redan och då är det liksom ingen idé... Jag tror att om bara någon 

hade frågat hur det var och legat på, eller om jag hade träffat någon som tidigare varit prostituerad 

som det hade gått bra för eller ja, bara någonting. Jag tror bara att jag hade behövt någon att prata 

med eller någon som såg mig för det var nog mycket att jag ville ha uppmärksamhet så.” 

 

” Ja jag återkommer i det här att man blir synliggjord i det man är som person. Att någon hjälper mig 

med att förstå… Att jag har rätt till min egen kropp… jag tror hela tiden att den enda anledningen till 

att någon vill vara med mig nära, det är för det liksom. Jag tror att jag måste ge det hela tiden, alltså 

världen vill ha sex av mig och det är det enda sättet jag kan få närhet på. Det är jag helt övertygad 

om. Jag hör ju att det låter fel men det är ändå så, ett jättestort problem ändå för mig att komma 

vidare någonstans. Även om jag inte skulle sälja sex så är det ändå ett stort problem.” 
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” Mer tillit till vuxna eller, nog viktigast av allt, till mamma och pappa. Att hitta vuxna som gillar en, 

tycker om en på något sätt… mer respekt och stöd och så, inte den här skillnaden mellan människor… 

kärlek.” 

Sammanfattning av resultaten 

Respondenterna i studien är vid intervjutillfället mellan 20 och 25 år gamla. Samtliga har sålt sex 

under sin tonårstid. De definierar alla sina erfarenheter av sexhandeln som prostitution men gör något 

olika gränsdragningar för när en handling bör klassas som prostitution. Den som gör den striktaste 

definitionen menar att det är prostitution så fort man sätter ett pris på sin kropp, att visa sig naken för 

någon via webbkamera för att få ett paket tuggummi kan alltså enligt respondentens eget exempel 

klassas som prostitution. De andra är mer tveksamma till om att posera naken kan definieras som 

prostitution men säger samtidigt att steget från att sälja pornografiska bilder av sig själv eller posera 

live via Internet till att sälja sexuella tjänster är så litet att det ändå kan vara en inkörsport till 

prostitution. När det gäller Internet uppger ingen av respondenterna att de i huvudsak har använt nätet 

för att hitta nya kunder eller hålla kontakt med befintliga, men samtliga har använt Internet i någon 

utsträckning. Alla respondenterna säger att de ofta använt mobiltelefon för att arrangera möten med 

kunder. Tekniken har alltså till viss del varit en förutsättning för deras prostitution. Kunderna har dock 

förmedlats via hallick eller funnits på sexklubbar, barer och restauranger.  Ingen av respondenterna 

säger att det hade varit ett alternativ för dem att sälja sex på gatan.  

   Samtliga respondenter säger att om de hade vetat vad prostitutionen skulle medföra skulle de ha 

fattat ett annat beslut än att gå in i sexhandeln. Ingen säger dock att de upplever att de lurats eller 

tvingats utan resonerar kring vägen in som en process där egen sårbarhet och den omgivande sociala 

miljön tillsammans bidragit till att prostitution framstått som ett alternativ för dem. Erfarenheter av att 

ha blivit utsatt för sexuella övergrepp eller av ett gränslöst beteende där kontakten med vuxna på olika 

sätt har sexualiserats, antingen på initiativ av den vuxna eller av barnet/ungdomen själv, finns med i 

bakgrunden. Slutsatsen de dragit från dessa upplevelser är att genom att erbjuda sex kan man få närhet, 

uppskattning och bekräftelse. Detta har motiverat dem att fortsätta beteendet och är något som de ser 

som de första inledande stegen på vägen in i prostitution.  

   Flera av respondenterna tar upp att vuxna inte ifrågasatt deras sexuella beteende ens när det funnits 

tecken på att de utsatt sig på olika sätt. Samtliga har haft kontakt med socialtjänst, sjukvård, polis 

och/eller psykiatrin i frågor som på något sätt varit relaterade till prostitutionen. De menar att det är 

viktigt för ungdomar i riskzonen att vuxna kan sätta gränser och vågar tala om sexualitet på ett öppet 

och ickemoraliserande sätt. Vidare säger de att alla vuxna behöver se att ungdomsprostitutionen är mer 

utbredd än vad de kanske tror men att den kan vara svår att se. De vill framförallt belysa att det är 

viktigt att våga tala om att det finns vinster i att utsätta sig sexuellt, även om vinsterna kan vara 

destruktiva i längden. De beskriver att de då de prostituerat sig upplevt det positivt att vara någon, att 

få närhet, att vara eftertraktad och bra på något. Alla respondenterna i studien säger samtidigt att de 

anser att prostitution skadar den som säljer sig, att de önskar att de aldrig gjort det valet samt att de 

inte tror att någon kan vara lyckligt prostituerad.  Detta kan förefalla motsägelsefullt men 

respondenterna beskriver det snarare som att de genom prostitutionen försökt lösa flera problem 

samtidigt. De har fått ersättning i någon form, de har blivit sedda och uppskattade och de har kunnat 

agera ut självdestruktivitet. De ger uttryck för att alla dessa delar behöver adresseras om man vill 

komma åt ungdomsprostitutionen. 
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Analys av resultaten med hjälp av handlingsteori och tidigare forskning 

Kan man välja att prostituera sig? 

Resultaten i studien visar att respondenterna definierar det som att de gjort ett val då de gått in i 

prostitutionen. Ur ett handlingsteoretiskt perspektiv gäller att vi kan välja hur vi handlar även då 

valmöjligheterna är starkt begränsade eller svåra att se. Det som blir intressant att fundera kring när det 

gäller respondenternas svar är i vilken utsträckning de gjort medvetna val. En beskriver att debuten 

skett redan i förpubertal ålder varför det kan vara värt att reflektera över om det kan klassas som ett 

beslut att prostituera sig eller om händelsen är ett sexuellt övergrepp. Väljer vi det senare kan detta 

vidare kopplas till omfattande forskning som visar på tydliga samband mellan erfarenheter av 

övergrepp och senare prostitution (Cusick, 2002, s.235;Hedin & Månsson, 1998, s.74-75; SOU 

1995:15, s.102-105). Detta kan bero på att upplevelsen av att varit kränkt gör att viljan och förmåga att 

värja sig blir nedsatt. En upplevelse av att ens gränser inte respekteras kan också tänkas bidra. Tidiga 

erfarenheter av att inte bestämma över sin egen kropp är för övrigt något som återkommer bland 

svaren i studien. Erfarenheter som dessa påverkar beslutsförmågan genom att handlingsutrymmet 

minskar. Alternativet att säga nej till vuxna finns helt enkelt inte med som valmöjlighet. Avsikten med 

att sedan välja att gå in i prostitution kan tolkas hänga samman med en självbild som kan ha varit 

präglad av skam och avsky beroende på hur den unge upplevt övergreppet. Särskilt skamfylld kan den 

känna sig som på något sätt bidragit till eller njutit av akten. Prostitutionen kan bli ett sätt att straffa sig 

samtidigt som man bekräftar en negativ självbild.  

   Vi kan också välja att se det som att respondenten tidigt fattat beslutet att sälja sex. Att han var 

väldigt ung då beslutet togs kan då ha påverkat handlingsutrymmet genom hans begränsade 

livserfarenhet. I den stunden då beslutet togs upplevde han enligt vad han beskriver att han hade 

möjlighet att säga såväl ja som nej. Så till vida kan vi hävda att han valde. Motivationen till sitt val att 

säga ja fick han genom att fokusera på den vinst handlingen skulle ge, pengarna som var målet för 

hans handlingar. Vi kan förmoda att för ett barn framstod femhundra kronor som ganska mycket 

pengar. Lägg därtill viss nyfikenhet, en spirande sexualitet och oskuldsfull naivitet så kanske hans 

föreställning om vad som skulle hända och hur målet skulle nås definitionsmässigt hamnar långt från 

ett övergrepp. Man kan hävda att han valde, men att han inte förstod vad han valde. Att han berättar att 

han efter debuten känt sig äcklad kan till viss del anses styrka detta. 

   Även för att analysera de andras svar blir själva synen på möjligheten att välja avgörande. En 

beskriver hur hennes debut skett då en langare hotat att våldta henne. Hennes val blev att svara med att 

begära betalning för våldtäkten. Man kan tänka sig att detta var ett sätt att ta kontroll över en 

skrämmande situation, att hon bedömde att han hade både möjlighet och för avsikt att förverkliga 

hotet, vilket hon utgick ifrån när hon planerade sitt eget agerande (Berglind 1995, s.44). Om hon 

istället valt att inte agera hade hon, om hennes bedömning av situationen var korrekt, blivit våldtagen. 

Utifrån hennes perspektiv finns då alltså två alternativa framtidsscenarion, antingen blir hon ett 

våldtäktsoffer eller så prostituerar hon sig. Andra valmöjligheter som att bryta kontakten eller ringa 

polisen fanns inte med som alternativ. Hennes handlingsutrymme begränsades också av att hon var 

beroende av mannen för att få droger. En polisanmälan skulle därför troligtvis även drabba henne. 

Med ett utifrånperspektiv kan hon tyckas ha möjlighet att välja att bryta kontakten. Beslutet om 

handlingen togs dock inte utifrån. Valmöjligheter är inte alla möjliga val som finns, utan de val 

individen ser finns. Valmöjligheterna begränsas av individernas inre föreställningar om dem snarare än 

av yttre faktiska begränsningar. 
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Definitionsproblemet 

I forskningen talar man om ett starkt samband mellan hemlöshet och prostitution. I vår studie berättar 

en av kvinnorna att hon inleder sin prostitution genom att betala med sex för att få övernatta på 

hotellrum. Dock visar inte resultaten att hennes prostitution beror på hemlöshet, beroende på hur man 

definierar det att vara hemlös. Vår respondent hade sitt boende hemma i familjen men valde att finna 

någon annanstans att sova ibland. För hennes del handlade det första beslutet om att sälja sex om att en 

man hon träffat ansåg att hon behövde göra rätt för sig och frågade hur hon tänkt betala för att hon fick 

sova över. I intervjun talar hon om en byteshandel som blev uttalad, hon sålde sig inte utan betalade 

med sig själv. Man kan säga att hon inte primärt valde att prostituera sig utan att hon ville få något hon 

ansåg att hon inte kunde betala för på annat sätt. Det är först då mannen frågar hur hon tänker betala 

för sig som hon ser situationen som prostitution. Det är också först när hon inser hur han ser henne 

som hon genom hans bild ser sig själv som prostituerad. Före detta beskriver hon sig själv som en 

sexuellt utagerande tjej som sökte kontakt och närhet med vuxna på ett gränslöst sätt. Beteendet 

förändras inte, inte heller situationen eller betalningen men däremot definitionen av beteendet och 

självbilden.  

   I litteraturen förklarar Daphne begreppet ”gråzonsprostitution” som den sexhandel som föregår 

egentlig prostitution (SOU 1995, s.102). Skillnaden mellan dessa begrepp är att det i det första fallet 

inte utgår kontant betalning utan att betalningen sker med varor som droger, alkohol eller kläder. För 

respondenterna i vår studie innebär den definitionen att de inte varit prostituerade i den utsträckning de 

beskriver. Endast vid de tillfällen då de fått kontant betalning, vilket för några kan ha varit enstaka 

gånger, har de prostituerat sig. Kanske är det delvis på grund av liknande definitioner som ungdomar i 

prostitution osynliggörs. De ses helt enkelt inte som prostituerade eller prostituerar sig inte på rätt sätt. 

Daphne menar att problemet med definitionen är att den kan verka stämplande på ungdomar som byter 

sex på ett vanligt vis (a.a.). Resultaten i den här studien tyder på att den största faran med definitionen 

är att ungas sätt att sälja sex osynliggörs vilket innebär att många unga prostituerade inte 

uppmärksammas och därför inte heller får hjälp. Det är ett problem utifrån resultat i studien som visar 

att respondenterna tror att ungdomar vill bli hindrade från att utsätta sig sexuellt genom prostitution. 

Berglind säger att för att förstå en annan människas val behöver vi förstå hur hon själv såg på sina 

valmöjligheter då beslutet togs. Detta är ju också den kvalitativa studiens uppgift, att beskriva 

intervjupersonernas livsvärld. Att säga att de tre unga vuxna som ingår i studien inte prostituerat sig, 

trots att de ser sig själva som prostituerade, på grund av att betalningen inte skett i kontanter skulle 

strida mot båda dessa principer och ogiltigförklara deras tolkningar. Frågan om huruvida definitionen 

är viktig är motiverad. I kontrast till tidigare forskning visar resultaten att för respondenterna i studien 

har de sekundära behoven varit primära (Andersson – Collins, 1999, s.43). Respondenterna i studien 

beskriver att en av de främsta orsakerna till att de prostituerat sig varit sökandet efter närhet och 

uppskattning från vuxna samt självdestruktivitet. De beskriver också att de i sexhandeln fått såväl detta 

som en identitet som någon som är bra på något. I brist på andra alternativ har det varit en 

överlevnadsstrategi för dem att prostituera sig. Då de gjorde det valet var prostitutionen en lösning på 

flera problem. Idag ser de det som ett problem att de prostituerat sig. De definierar sina handlingar 

som prostitution och att de sålde sig. Oavsett hur ersättningen sett ut har detta präglat deras självbild. 

Berglind talar om att det ibland kan finnas dolda mål för vårt handlande (1995, s.100). Ungdomarna 

som beskrivs i studien dolde initialt sina mål med prostitutionen även för sig själva. Kanske är det så 

att ämnet med ungdomsprostitution är så tabubelagt att när vi uppger att vi har som mål att inte 

stämpla unga som prostituerade har vi som dolt mål att osynliggöra problemet. 
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Hur kan osynliggörandet förklaras? 

Resultaten i studien visar att respondenterna anser att vuxnas tystnad bidragit till att de kunnat 

prostituera sig. Att vuxna inte frågat har också påverkat hur de sett på sig själva och på sina 

handlingar. Tolkningen de gjort är att deras val och handlingar är alltför skamliga för att benämna. I 

det har de varit lämnade ensamma i sin situation. Till övriga sårbarhetsfaktorer har tillkommit ett 

övergivande i relation till den specifika situationen. För andra destruktiva beteenden eller problem har 

de erbjudits hjälp. Frågor som täckt övriga områden av deras tillvaro har ställts. Hur kan vi se på att 

vuxna i respondenternas omgivning inte velat fråga om sexualiteten? Också de har ju valmöjligheter i 

sitt handlande som präglas av vad de vill och kan och vilka valmöjligheter de ser sig ha. En aspekt kan 

vara att för att fråga om någon prostituerar sig behöver det finnas en medveten tanke om att det kan 

vara så, inte att det är så men att möjligheten finns. Ungdomarna i studien säger att de tror att vem som 

helst kan sälja sex. Utifrån deras perspektiv har det därför varit ett val från vuxnas sida att inte fråga. 

Det är inte säkert att de vuxna som mött dem haft samma bild. Tänker man sig prostitution som 

gatuprostitution som utförs av heroinberoende kvinnor i 40-årsåldern så finns det ingen anledning att 

misstänka att den snälla 15-åriga högpresterande flickan säljer sex på helgerna. En annan aspekt är att 

för att fråga om sex behöver det hos den som frågar finnas en vilja att faktiskt få veta och en beredskap 

att ta emot den information man får. Berglind talar om hinder för vårt handlande (1995, s.55). Här kan 

en förklaring finnas till svårigheter att prata om sex med unga. Egen attityd och moral i förhållande till 

sexualitet kan utgöra inre hinder och sociala tabun yttre hinder för att fråga. För professionella kan det 

finnas organisatoriska yttre hinder om man upplever att svaren kan innebära vetskap om svårigheter 

som inte kan hanteras inom ramen för verksamheten. För den som frågar innebär valet att man tar på 

sig ett visst ansvar att hantera det som kommer fram. Detsamma kan förstås även gälla föräldrar och 

anhöriga. Har jag inte möjlighet att åtgärda problemet kanske det är att föredra att inte veta. I dessa fall 

kan alltså yttre hinder även bli inre. Att inte fråga för att det inte finns beredskap för att ta emot svaret, 

för att man inte vill veta, kan förmodligen vara en mer eller mindre medveten handling. Kanske är det 

rimligt att anta att särskilt för vuxna med ett ansvar för ungdomens uppfostran kan det finnas egna 

skuldkänslor kopplade till ungdomens mående. Att inte se och att inte fråga kan vara ett sätt att hantera 

en upplevt omöjlig valsituation. 

Slutsatser 

Resultaten visar att vägen in i prostitution kan ses som en process där flera faktorer har betydelse för 

ungdomars beslut att prostituera sig. Studien visar att den ersättning som de fått ses som sekundär ifrån 

ungdomarnas perspektiv när de berättar om vad som motiverat dem att sälja sex. Det förefaller istället 

vara möjligheten att tillgodose andra behov som verkar styrande för beslutet. Att få uppskattning och 

bekräftelse kan vara ett primärt behov som bidrar till att ungdomar väljer att prostituera sig. Även 

självdestruktiviteten i att prostituera sig ingår i vad ungdomarna ser som vinst med prostitutionen och 

är en motiverande faktor. Förutom de vinster ungdomar uppger att de får genom prostitutionen har 

omgivningens passiva hållning varit bidragande till att den fortgått. Ungdomarna efterlyser vuxna som 

vågar ifrågasätta deras beteenden. De upplever att det är ett problem att vuxna har en ensidig bild av 

prostitution och varken kan eller vill se det som avviker från den. När detta kopplas till samhällets 

stigmatiserande och starkt fördömande bild av prostituerade menar de att det inte heller för dem varit 

ett realistiskt alternativ att initiera samtal om ämnet eller be om hjälp. De har gått in i prostitution 

delvis för att de inte upplevt sig tillräckligt sedda. Som ungdomsprostituerade får de en tydlig identitet 

inför sina kunder men kan uppleva att de för alla andra inte syns alls.  
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Diskussion 

Arbetet med studien har inneburit ett tydliggörande av en problematik som vi inte tidigare sett. 

Utifrån våra relativt öppna frågeställningar har det växt fram en bild som visar på att vägen in i 

prostitution för våra respondenter varit en process som kan ses som en överlevnadsstrategi. Förutom 

egna motiv har omgivningens osynliggörande av problemet gjort att processen kunnat fortgå. Problem 

med att definiera vad som är prostitution förefaller också vara en bidragande orsak.  

 

För respondenterna i studien har vägen in i prostitution varit en process som de själva beskriver som 

självvald. Prostitutionen har varit ett led i ett självdestruktivt beteende som eventuellt kan kopplas till 

tidiga erfarenheter av gränslösa relationer till vuxna. Att det finns ett samband är något som det finns 

stöd för i tidigare forskning (Cusick, 2002, s.235; Hedin & Månsson, 1998, s.74-75; SOU, 1995, 

s.102-105). Respondenterna beskriver förutom detta att prostitutionen varit ett sätt att lösa problem 

som gett dem vinster på olika sätt. Framförallt har det handlat om närhet, uppmärksamhet, 

uppskattning och en identitet som någon som är bra på något. Man kan fråga sig om de primärt sålt sex 

eller om de köpt närhet och bekräftelse?  Andra vinster de nämner är alkohol, narkotika, boende och 

pengar. De har med andra ord sett på sin kropp och sina sexuella handlingar som bytesvaror. Hur 

kommer det sig att vissa ungdomar ser på sin kropp som en handelsvara? Handlar det om svårigheter i 

att förhålla sig till ett individualistiskt samhälle där kroppen och utseendet är hårdvaluta i kampen om 

att synas? Eller är det en normal anpassning i takt med samhällsförändringen? Studien omfattar bara 

tre ungdomars erfarenheter, kan samma inställning finnas även hos andra ungdomar? Vi vill mena att 

det utifrån studien och våra yrkeserfarenheter av att möta ungdomar är troligt. Resultaten visar att 

respondenterna upplevt att prostitutionen fört med sig stora konsekvenser för deras självbild och för 

deras förmåga till att skapa nära relationer. Det kan alltså bli så att ungdomar som säljer sex för att få 

närhet genom sina handlingar försvårar sina möjligheter att uppleva detta senare i livet.  

   I inledningen till studien presenteras socialstyrelsens rapport ”Kännedom om prostitution” (2003). I 

den tar de upp att socialtjänstens prostitutionsgrupper uttrycker att det finns en omedvetenhet hos 

socialarbetare, både om förekomsten av prostitution hos unga och om allvaret i den. De tar även upp 

att sociala tabun kring sexualitet kan bidra till att relevanta frågor inte ställs. Resultaten i vår studie 

bekräftar den bilden men tillägger att problemet med osynliggörandet förefaller vara mer utbrett än så. 

Respondenterna uttrycker att ingen ifrågasatt deras beteende och lägger ansvaret för att fråga på vuxna 

i deras omgivning. Har ungdomarna själva haft något ansvar i osynliggörandet? De efterlyser vuxna 

som står på sig och avkräver dem svar även om de stöter på motstånd initialt. Kanske kolliderar detta 

med en överdriven respekt för ungdomars integritet. Det kan också vara så att vuxna förväntar sig att 

ungdomar berättar om de behöver hjälp. En förutsättning för att kunna göra det torde dock vara att det 

hos ungdomarna finns en tillit till att vuxna vill och kan lyssna. Om vi återgår till tanken om vägen in i 

prostitution som en process och ser på ungdomarnas egna ansvar med ett inifrånperspektiv med fokus 

på deras valmöjligheter så medger resultaten i studien tolkningen att de valt att inte berätta och att de 

därigenom har ett ansvar för att inte ha blivit sedda som hjälpbehövande. Samtidigt och utifrån samma 

perspektiv så ger processtanken bilden av att de först då de varit i sexhandeln en tid ser sig själva som 

prostituerade. Upplevelsen beskrivs av en av respondenterna som medvetenhet om att hon gjort det 

lägsta man i samhällets ögon kan göra. Rädsla för att mötas av fördömanden samt skam över de egna 

handlingarna tillsammans med skammen över att bära ansvaret för det valet kan då ses utgöra starka 

inre hinder för om det upplevs som en valmöjlighet att berätta om sin situation eller inte (Berglind 

1995, s.56).  
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Det förefaller också som att det i samhället finns stora skillnader i hur man definierar vad som är ett 

normalt sexuellt beteende och vad som är prostitution. En utbredd föreställning om den prostituerade 

som den missbrukande kvinnan på gatan är en del i osynliggörandet. Om vi vill förhindra att 

ungdomar säljer sex måste vi också vara beredda att bredda bilden till att även omfatta annan form av 

prostitution. Den bild som finns idag motsvarar inte respondenternas verklighet. De har alla sett sig 

själva som prostituerade men har funnits på andra arenor. För dem har gatuprostitutionen aldrig varit 

ett alternativ. Antingen passar de inte in i bilden av horan eller så är det bilden av horan som inte 

passar in på dem. Varför definitionsdiskussionen är viktig visar ett samtal som fördes med en av 

respondenterna efter intervjun. Vid ett tillfälle hade vederbörande fått en tid för samtal med någon vid 

en av prostitutionsenheterna. Då respondenten där beskriver sina erfarenheter och sin problematik 

möts hon av beskedet att man där inte ser det som prostitution om betalningen sker med andra medel 

än kontanter. Hon beskriver att personen inte var otrevlig på något sätt. Budskapet var dock för henne 

kristallklart. Hon hade inte kvalificerat sig som prostituerad. Hon beskriver det själv som att hon inte 

ens är en tillräckligt bra hora, hon är ingenting. Enligt henne kan definitionsproblemen leda till att 

ungdomar känner sig tvingade att  leva upp till den stereotypa bilden för att få hjälp. Vi menar att för 

att motverka att unga hamnar i prostitution så är det viktigt att de kan få hjälp tidigt i processen. Enligt 

resultaten i studien förefaller det som om det finns ett stort behov hos unga att mötas med vuxna i 

forum där det finns en öppenhet kring frågor som rör attityder till den egna sexualiteten och andras.  

Kritik mot den egna studien 

Vi inser att materialet i studien presenteras utifrån respondenternas perspektiv vilket kan göra att den 

upplevs som vinklad. Det finns en mängd aspekter som såväl köpare som omgivningen i övrigt kan ha 

andra tolkningar av. Även vårt teorival har präglat den bild som här presenteras. En annan teori hade 

kunnat ge en annan förklaring av samma fenomen. Metodvalet gör att vi inte kan uttala oss om hur 

utbrett problemet är vilket en kvantitativ studie kunnat göra. Vidare kan studien bygga på 

metodologiska svagheter då vi är nya i forskarrollen. En nackdel med att respondenterna varit kända 

för oss kan vara att vi omedvetet tagit ansvar för deras mående och inte ställt alltför svåra frågor.  

Förslag på framtida forskning 

Arbetet med den här studien har väckt en mängd frågor och uppslag till fortsatt forskning. Det vore 

intressant att se en större kvantitativ studie på samma ämne. Vidare skulle vi gärna se en studie av hur 

sexköparna och/eller verksamma inom socialtjänst och andra myndigheter ser på resultaten av den här 

studien. Attitydundersökningar av hur män och kvinnor ser på fenomenet med kroppen som bytesvara 

skulle också kunna ge en utökad bild.  
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