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Abstract 
The aim of this study is to shed light on the phenomenon of destructive sexual behavior 
among youth from the perspective of professionals working at nonprofit organizations. To 
examine this, we used a qualitative method; we interviewed professionals working at nonprof-
it organizations. To analyze our results we used gender theory and empowerment theory. Our 
main results are that the professionals view this behavior as deliberate self-harm, such as cut-
ting, as they do it to achieve relief from anxiety. Also, the professionals think that gender 
norms affect young people with destructive sexual behavior in that it imposes guilt and 
shame, which inflicts their already low self-esteem and makes them feel inferior. The profes-
sionals view this as the common denominator for this group of young people. Therefore it is 
very important for professionals to help these young people build self-esteem by using em-
powerment. Hopefully, this study can provide additional knowledge to the field of social 
work, due to the focus on a relatively new perspective on the phenomenon of deliberate self-
harm. It is therefore important for agents in social work to have knowledge and comprehen-
sion about how to approach the phenomena and how to view and work with this group of 
young people. 

 

Key words: young*, sex*, Internet, nonprofit organization*, sex addict*, prostitut*, delibe-
rate self-harm*, self injur* and destructive sexual behavior 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Under de senaste åren har media i allt högre grad uppmärksammat unga personers destruktiva 

sexuella beteenden. Anledningen till detta kan bland annat vara böckerna 14 år till salu (Eng-

vall, 2008) och Skamfläck (Engvall, 2011) som väckte stor uppmärksamhet i media. I böcker-

na beskrivs begreppet destruktivt sexuellt beteende som sex mot ersättning och sex som själv-

skadebeteende. Böckerna handlar om tjejer och killar som börjar sälja sex, om den ångestlind-

ring som sexsäljandet ger dem samt även om hur de blir beroende av det och har svårt att sluta 

sälja sex.  

Det i media mycket uppmärksammade så kallade ”BDSM-målet”, där BDSM står för 

bondage, disciplin, sadism och masochism, har också skapat debatt i media (Jmf ”Gräns för 

våldssex prövas”, 2010). Målet handlade om händelser rörande en 16-årig flicka med doku-

menterad svår psykisk ohälsa, som bland annat innebar att hon tidigare skar sig. Flickan hade 

efter kontakt via internet frivilligt träffat en 30-årig man som under en helg haft våldsamt sex 

med flickan. Mannen hade bland annat stängt in henne i en bur, satt fast krokodilklämmor på 

hennes bröstvårtor och slagit henne med en trälinjal på underlivet. Efter detta anmäldes man-

nen för grov misshandel, vilket han åtalades för men friades från.  

Detta rättsfall har diskuterats i media, både i tidningar och på internet. En ledarskribent 

på Dagens Nyheter uttryckte åsikten att friandet av mannen var en feministisk seger, att flick-

an oavsett tidigare självskadebeteenden är fri att ha sex på det sätt och med den person hon 

vill (”En feministisk seger”, 2011). Sveriges kvinno- och tjejjourers riksförbund (SKR), sva-

rade på denna ledare i ett pressmeddelande där de istället uttryckte åsikten att mannen utsatt 

flickan för övergrepp i och med att hon genom att ha sex med honom utövat en typ av själv-

skadebeteende (”Övergrepp på utsatt barn”, 2011). Att fallet verkar ha uppfattats på två så 

diametralt olika sätt visar på den oenighet som olika samhällsarenor kan ha då det i dagsläget 

finns relativt lite forskning på området. Detta synes då öppna upp för både förutfattade me-

ningar och fördomar om unga personers destruktiva sexuella beteenden. 

1.2 Problemformulering och relevans 
Unga som har destruktivt sex börjar ofta med detta i tonåren (Jonsson & Svedin, 2012), sam-

tidigt vänder sig allt fler unga till tjejjourer för stöd gällande sexuell problematik. Från år 

2010 till år 2011 hade stödet gällande denna problematik fördubblats. (”Jourstatistik 2011” 

Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer [ROKS], 2012). Samtidigt har den ökande 

tillgången till internet fått konsekvensen att det blivit allt lättare att via sexsajter, dejtingsidor 



 6 

och vanliga kontaktsidor utöva olika destruktiva sexuella beteenden. Ett flertal av dessa ung-

doms- och tjejjourer håller i föreläsningar och workshops för att uppmärksamma unga som 

har destruktiva sexuella beteenden. (”Om tjejjourerna”, Tjejjouren, 2010) 

Medvetenheten i samhället om unga personers destruktiva sexuella beteende bör ha ökat 

då det både skrivs fler böcker och forskas allt mer i ämnet. Inom socialt arbete och för de 

olika aktörerna inom verksamhetsområdet; socialtjänst, behandlingshem och ungdomsmot-

tagningar och ideella stödverksamheter såsom ungdomsjourer och tjejjourer kan det därför 

vara ännu viktigare att uppmärksamma unga med destruktiva sexuella beteenden ytterligare i 

syfte att på olika sätt öka kunskapen och därmed i högre grad underlätta förståelsen för och 

bemötandet av målgruppen.  

Vår förförståelse i ämnet kommer sig dels av ett eget engagemang inom ideellt arbete där 

fenomenet uppmärksammats. Dels har vi även deltagit i föreläsningar om sex som självska-

debeteende, vilket fått oss att fundera på varför det ses som just ett självskadebeteende samt 

även hur utbrett problemet är och hur man i så fall kan arbeta med det.  

Vi vill därför i denna studie undersöka vilka erfarenheter som professionella inom ideella 

föreningar har av att arbeta med och bemöta ungdomar mellan 13-25 år som utövar ett de-

struktivt sexuellt beteende, samt vilken betydelse som Internet har i detta då tillgången till 

denna ständigt ökar och därmed även underlättar kontakten med främmande människor. Vi 

vill även ta reda på hur de professionella förstår och förklarar de destruktiva sexuella beteen-

den som de möter i arbetet. Vidare vill vi undersöka om de kan se några könsrelaterade skill-

nader när det gäller destruktivt sexuellt beteende då vi vill belysa såväl tjejers som killars per-

spektiv i frågan i och med att vi upplevt att ett stort fokus läggs på tjejer i de studier vi tagit 

del av.   

1.3 Syfte 
Syftet med studien är att belysa fenomenet destruktivt sexuellt beteende hos unga utifrån ide-

ellt arbetande professionellas perspektiv.  

 
1.4 Frågeställningar 
 

-‐ Hur kan professionella inom ideella organisationer förstå och förklara destruktiva sex-
uella beteenden? 

-‐ Anser de professionella att det finns könsrelaterade skillnader när det gäller destruktivt 

sexuellt beteende och hur beskriver de i så fall dessa? 

-‐ Hur arbetar de professionella med unga som har ett destruktivt sexuellt beteende? 

-‐ Vad anser de professionella om Internets betydelse för destruktiva sexuella beteenden? 
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1.5 Definition av begrepp 
 

Destruktivt sexuellt beteende:  Med detta begrepp avser vi sådant sexuellt beteende som 

innebär att personerna som utövar det mår dåligt, exempelvis 

genom att ha sex som ett självskadebeteende och/eller att 

sälja sex.  

Professionella:  Med professionella syftar vi i denna studie på personer som 

är verksamma inom olika sociala ideella organisationer med 

fokus på unga, exempelvis tjejjourer och ungdomsjourer samt 

organisationer speciellt inriktade på sexuell problematik. 

Dessa personer är dock inte nödvändigtvis utbildade social-

arbetare, utan kan ha andra utbildningar eller enbart ha delta-

git i en jours interna jourutbildning. 

Ungdomar/unga: Med detta begrepp avser vi personer mellan 13-25 år då det 

oftast är denna ålderskategori som ungdomsjourer och tjej-

jourer har som målgrupp.  

Tjejjour: Ideella föreningar med en stödverksamhet som enbart riktas 

till tjejer, ofta i åldersspannet 13-25 år. De är ofta knutna till 

Sveriges kvinno- och tjejjourers riksförbund (SKR) eller till 

Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige 

(ROKS) samt den nationella tjejjoursportalen Tjejjouren.se. 

Ungdomsjour/ungdomscenter:  Ideella föreningar med en stödverksamhet som riktas till både 

tjejer och killar, ofta i åldersspannet 13-25 år. Ungdomsjou-

rernas verksamheter är ofta mycket lika tjejjourerna. De är 

även ofta, liksom tjejjourerna, knutna till SKR samt till Tjej-

jouren.se som omfattar både tjej- och ungdomsjourer. 

Genus: Begrepp inom humanistisk och samhällsvetenskaplig forsk-

ning som används för att förstå de föreställningar, idéer och 

handlingar som formar människors sociala kön (NE). 

Hen: Ett könsneutralt personligt pronomen som kan syfta på an-

tingen en kvinna eller en man, används istället för ”hon eller 

han” (Nationalencyklopedin [NE]) 
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2 Tidigare forskning och kunskapsläge 
 

2.1 Inledning 
De forskningsfält som vi ansett vara relevanta för studien är sex mot ersättning och sex som 

självskadebeteende, kapitlet är därför uppdelat i dessa två teman. Inom dessa områden har vi 

även fokuserat på eventuella könsskillnader som framkommit. Under rubrikerna finns både 

internationell och svensk forskning som är uppdelad efter respektive tema. 

 

2.2 Sökprocess 

Vi har använt oss av de internationella databaserna ProQuest, SocINFO (EBSCO), LIBRIS, 

Google Scholar samt den svenska databasen DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) för att 

söka forskning i ämnet. Vi har även sökt på Socialstyrelsens och Ungdomsstyrelsens hemsi-

dor för att hitta relevanta rapporter. Då vi hittat relevant och intressant forskning har vi även 

via deras referenser hittat en del av underlaget till vår sammanställning av kunskapsläget. 

Nyckelorden vi använt oss av då vi sökt svensk forskning är: unga, sex*, internet, ideell*, 

frivillig* sex mot ersättning, prostitu*, sex som självskadebeteende, sexmissbruk, och de-

struktivt sexuellt beteende.  

De engelska sökord vi använt oss av är: young*, sex*, internet, nonprofit organization*, 

sex addict*, prostitut*, deliberate self harm*, self injur* och destructive sexual behavior.  

 

2.3 Sex mot ersättning 

Forskningsfältet inom ämnet prostitution är ett väl utforskat område, både ur ett svenskt och 

ett internationellt perspektiv. Vi har inriktat oss på den del av forskningen som gäller unga 

personer. Många av de studier vi tagit del av inriktar sig dock enbart på kvinnlig prostitution. 

År 2003 utfördes en internationell studie av Farley et al (2003) i vilken det utfördes intervjuer 

med 854 kvinnor, som var eller nyligen hade varit prostituerade, i nio olika länder, bl.a. USA, 

Colombia och Zambia, för att se på skillnaderna i prostitutionsfrågan länderna emellan. Pro-

stitutionsdebuten hade för 47 % av de intervjuade skett före 18 års ålder.  

En svensk studie utförd av Abelsson och Hulusjö (2008) i Göteborgstrakten anger att 

medelåldern för sexförsäljningsdebuten för tjejerna var 16,7 år och 16,2 år för killarna. I 

Svedins & Priebes (2009) studie omfattande 3498 gymnasieelever i åk 3 i Stockholms Län så 

var siffran ännu lägre; 15,3 år för killarna respektive 15,4 år för tjejerna. Enligt en rapport 
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från Ungdomsstyrelsen (2009) innehållande en sammanställning av fem studier så var dock 

genomsnittsåldern för de som första gången har sex mot ersättning i Sverige så låg som 14,9 

år. 

Vad gäller könsfördelningen mellan de som sålde sex i de studier som omfattar båda kö-

nen, så var det huvudsakligen fler killar än tjejer som hade erfarenhet av att sälja sex. Enligt 

Svedin & Priebes (2009) kvantitativa studie så hade 1,7 % av killarna och 1,2 % av tjejerna 

erfarenheter av att sälja sex. Även i Abelsson & Hulusjös (2008) studie hade fler killar, 11,4 

%, erfarenheter av sex mot ersättning än tjejer, 7,4 %. Även i Näslund, Ahlgren & Rosanders 

(2009) kvantitativa studie innefattande 4343 gymnasieelever i åk 3 i Sverige så var det vanli-

gare att killarna hade denna erfarenhet än tjejerna. Endast i en studie, Månson (2003), så hade 

något fler tjejer än killar, 34 % respektive 33 %, i åldersgruppen 18-24 år erfarenheter av att 

ha sex mot ersättning.  

De sexuella handlingar som ungdomarna utfört hade en del könsrelaterade skillnader. I 

Abelsson & Hulusjös (2008) studie var den vanligaste sexuella handling utförd mot ersättning 

bland killarna att visa könsorganet och för tjejerna att ha haft samlag mot ersättning. Både 

bland killar och tjejer var den näst vanligast utförda sexuella handlingen oralsex. I Månsons 

(2003) studie var det vanligast att de tjejer som uppgav att de haft sex mot ersättning hade 

onanerat åt någon, följt av oralsex. För killarna var det dock vanligast att ha haft samlag mot 

ersättning, följt av att visa sitt könsorgan. 

 Enligt Jonsson & Svedin (2012) som utfört intervjuer med elva unga kvinnor som sålt 

sex online, så skedde kontakten med sexköpare främst genom Internet, antingen på så sätt att 

de blivit kontaktade på olika kontaktsajter såsom Facebook, eller att de själva tagit kontakt 

med sexköparna på sex- eller dejtingsajter. Även i Svedin och Priebes studie (2009) hade den 

övervägande delen av informanterna fått kontakt med sexköparna via Internet. Fler och fler 

unga har numera egna datorer med Internetuppkoppling samt så kallade smartphones, vilket 

gör det lätt att vara uppkopplad mot Internet dygnet runt. I den äldsta studien vi tagit del av, 

utförd av Månson (2003), var det dock vanligast att ha kommit i kontakt med sexköpare via 

kompisar, först därefter följde internet för tjejer, medan det var näst vanligast att ha träffat 

sexköpare på krogen för killar. 

Ersättningen som intervjupersonerna i Jonsson & Svedins studie (2012) fick var ofta, 

men inte alltid, pengar. Det var även vanligt att få kläder, alkohol, fotomodelljobb eller 

pengar insatta på sina kontantkort. Ibland fick de dock ingen ersättning alls. I Svedin och 

Priebes (2009) studie kunde ersättningen förutom ovanstående även bland annat bestå av dro-

ger, cigarretter, mat och boende. Ersättningen var ofta ett incitament som gjorde att de började 
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med att sälja sex, dock fick den allt mindre betydelse efter hand. En del av intervjupersonerna 

i Jonsson & Svedins (2012) studie valde efter en tid att sluta ta emot pengarna, eller att ta 

emot dem men “slänga dem i en soptunna på väg hem”.  

Det framkom även i flera studier att många av intervjupersonerna som sålt sex tidigare 

varit utsatta för sexuella övergrepp. Samtidigt visade de att unga personer, av båda könen, 

som säljer sex i hög grad har problem med psykisk ohälsa samt ett gränsöverskridande och 

sexualiserat beteende.  

 

2.4 Sex som självskadebeteende 

Forskningsfältet inom ämnet självskadebeteende är relativt omfattande, dock är den svenska 

och internationella forskningen som riktar in sig på just det sexuella självskadebeteendet mer 

begränsad i omfattning. 

Enligt Fjellman (2010) kan självskadebeteenden delas in i olika kategorier, en sådan ka-

tegori är riskfyllt beteende. Detta, menar han, är ett indirekt självskadande beteende som in-

nebär att individen har en riskfylld livsstil, vilket exempelvis kan vara sexuellt riskfyllda be-

teenden. Detta kan exempelvis innebära att individen har många sexpartners under en kortare 

period eller att individen har oskyddat sex med främlingar. Ett riskfyllt beteende handlar en-

ligt Fjellman om en nedvärdering och oaktsamhet mot sig själv och sin hälsa. Ett självska-

dande beteende handlar om kortsiktiga effekter då det kan handla om minuter eller ibland 

timmar då ångesten lättar, ur ett långsiktigt perspektiv så fyller beteendet dock individen med 

känslor som skuld och skam, samtidigt som det ger en försämrad livskvalitet. 

I en undersökning med sammanlagt 1009 respondenter i åldern 15-24 år, utförd av Ung-

domsbarometern på uppdrag av If Försäkringar i mars 2012, framkom att 38 % av de kvinn-

liga respondenterna och 22 % av de manliga angivit att de vid ett eller flera tillfällen medvetet 

skadat sig själva fysiskt eller psykiskt. Lite mer än 6 % av tjejerna och 3 % av killarna hade 

använt sex som ett självskadebeteende. (”Nästan två elever per gymnasieklass”, 2012)  
I flera studier, såväl svenska som internationella, har det framkommit att det finns ett 

samband mellan olika typer av självskadebeteenden som att skära sig, ätstörningar och att 

sälja sex. Vissa studier har inte berört detta samband och har därför inte gjort någon sådan 

koppling. 

Jonsson & Svedin (2012) redovisade i sin studie att flera av intervjupersonerna hade flera 

olika typer av självskadebeteenden såsom att skära sig i armarna, ätstörningar m.m. Flera av 

de unga i Jonsson & Svedins studie beskrev att de gradvis sökte sig efter mer och mer våld-

samt sex för att det skulle ge effekt och dämpa ångesten. 
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Även i en kvalitativ studie av Coy (2009) bestående av intervjuer med 14 prostituerade 

kvinnor så framkom att kvinnorna i hög grad självskadade sig genom att exempelvis skära sig 

och överdosera tabletter. Samtliga intervjupersoner i Jonssons & Svedins studie (2012) ansåg 

att försäljningen av sex var skadlig för dem, samtidigt beskrev flera av dem sexsäljandet som 

ett sätt att hantera ångesten och föraktet mot sig själva och att det därför var en typ av själv-

skadebeteende. Flera av intervjupersonerna satte själva likhetstecken mellan att ha sex och att 

skära sig. 

En annan studie som stöder detta är Abelsson & Hulusjös (2008). Denna studie visar på 

att en väg in i försäljning av sex är ett självdestruktivt sexuellt beteende där själva sexet leder 

till ångestreducering. Studien visade även på ett samband mellan en negativ självbild, behov 

av bekräftelse och försäljning av sexuella tjänster innebärande att dessa unga personer upple-

ver att de får ett värde då männen vill ha dem.  

Den viktigaste anledningen till att intervjupersonerna i Jonsson och Svedins studie (2012) 

fortsatte att sälja sex uppgavs vara just att de ville få bekräftelse och uppskattning. Flera per-

soner beskrev även att de var beroende av att sälja sex på så sätt att de var beroende av upp-

vaktningen och den fysiska beröringen men även av att bli ”smutskastade”. Vidare angav flera 

av intervjupersonerna att de var beroende av känslan av att försvinna från sin kropp som end-

ast uppnåddes då de sålde sex. 

De kvinnliga informanterna i Svedin & Priebes (2009) studie hade signifikant lägre själv-

känsla än de manliga, samtidigt som de även i signifikant högre grad varit utsatta för sexuella 

övergrepp. 

Enligt Fjellman (2010) utgör ungdomar som har självskadebeteenden en stor del av dem 

som kommer i kontakt med ungdomsmottagningar, skolhälsovård och barnpsykiatri. Vidare 

uppger han att det är vanligare att flickor har självskadebeteenden än pojkar, vilket baseras på 

hur många som hänvisas till ungdomsmottagningar och barnpsykiatri. Det går dock inte att 

säga att flickor i allmänhet mår sämre än pojkar, eftersom att alla som mår dåligt och själv-

skadar sig inte söker eller får hjälp, vilket innebär att det finns ett mörkertal. Han anser att en 

del av problematiken bakom det faktum att fler flickor hänvisas till nämnda instanser ligger i 

könsaspekten; hur man som individ förväntas se ut och bete sig kopplat till ens kön, sociali-

seras in hos individer redan i ett tidigt skede i livet av familj, släkt, förskola och skola.  

Enligt Fjellman så mognar flickor generellt sett tidigare än pojkar rent kroppsligt och 

verbalt samt att flickor i högre grad än pojkar kan uttrycka sina känslor i ord. Idag finns det 

ett överflöd av flickor inom ungdomsmottagningar och barnpsykiatri vilket Fjellman anser får 

till följd att pojkars självskadebeteende osynliggörs. Fjellman menar att impulsivt självska-
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dandebeteende är ett uttryck för psykisk ohälsa. Att vilja skada sin kropp innebär att man har 

en negativ syn på denna.  

 

2.5 Sammanfattning 

I den forskning som vi tagit del av har det visat sig att många som har sex mot ersättning bör-

jar med detta i de tidiga tonåren, detta är tydligt både i Sverige och internationellt. Forskning-

en visar även på att det är fler killar än tjejer som någon gång har haft sex mot ersättning, 

samtidigt var deras debutålder i flera studier lägre än tjejernas.  

Vidare visade det sig att det i alla studier utom en var vanligast att kontakterna med sex-

köparna inleddes via olika sajter på Internet. 

Ersättningen som informanterna som sålt sex fick var ofta pengar, men kunde även vara 

andra typer av ersättning, eller rent av ingenting. För de som sålt sex var ersättningen viktig-

ast i början, men allt eftersom tycktes den förlora betydelse.  

Det framkom även en tydlig koppling mellan att sälja sex och att tidigare ha varit med om 

sexuella övergrepp, samt att de som säljer sex i hög grad lider av psykisk ohälsa. Några inter-

vjupersoner i en studie angav även att de kände att behovet av att ha sex mot ersättning för 

dem blivit ett beroende.  

I flera studier har det framkommit att informanter anser att det destruktiva sexuella bete-

endet i sig kan ses som en metod för att lindra ångest, och alltså att det kan likställas med ett 

självskadebeteende likt att skära sig. En studie visade även på att tjejer i högre grad än killar 

använder sex som ett självskadebeteende. Detta styrktes även av en kvantitativ studie som 

fokuserat på just det sexuella självskadebeteendet. 
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3 Teoretiska utgångspunkter 

3.1 Inledning 

Vi har i denna studie velat undersöka hur ideella organisationer ser på och arbetar med unga 

som har ett destruktivt sexuellt beteende, samt även ta reda på vilken betydelse kön har, det 

vill säga om det är ett problem som är lika vanligt bland båda könen eller om det specifikt 

drabbar ett av dem. Av dessa anledningar har vi valt att analysera empirin med två teorier; 

empowerment och genusteori.  

 

3.2 Genusteori 
I vår studie har vi valt att tillämpa genusteori för att analysera hur genusaspekten gör sig syn-

lig i det professionellas arbete och för att ta reda på hur den ur de professionellas perspektiv 

påverkar individer med ett destruktivt sexuellt beteende. Vi har i denna studie intervjuat pro-

fessionella på både ungdomsjourer och tjejjourer där professionella möter både killar och tje-

jer i sitt arbete.  

Vi har även efter att ha tagit del av tidigare forskning sett att det finns könsrelaterade 

skillnader gällande unga som har destruktiva sexuella beteenden. Av dessa anledningar anser 

vi att det är lämpligt att använda genusteori i analysen av det empiriska materialet, eftersom 

den hjälper till att förklara hur människors åtskillnad av könen till stor del påverkas av olika 

faktorer såsom kultur, normer och uppfattningar som råder i samhället (Jmf Elvin-Nowak & 

Thomsson, 2003).  

Vi vill alltså se hur de professionella som vi intervjuat resonerar kring könsrelaterade 

skillnader gällande destruktiva sexuella beteenden. Till vår hjälp har vi valt ut ett antal genus-

teoretiska begrepp, vilka vi förklarar nedan. Dessa begrepp anser vi är viktiga för att konkreti-

sera teorin i analysen av intervjupersonernas erfarenheter. 

3.2.1 Genusordning och psykologiskt kön 

Inom genusteorin talar man om könsroller och då specifikt att de inte är biologiskt bundna 

utan att det är socialt konstruerade. Mycket av denna konstruktion av könet hänger samman 

med vilken kultur individen lever i, därför ligger stort fokus inom genusteorin på att under-

söka hur denna konstruktion upprätthålls och vilka konsekvenser den kan innebära för män 

respektive kvinnor.  

Ett viktigt begrepp inom genusteori är genusordning som syftar till den sociala struktur i 

samhället som gör en åtskillnad mellan män och kvinnor. Detta innebär inte att kvinnor per 

automatik ses som underordnade i samhället utan kan även innebära ett samhälle som är jäm-
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ställt, men att könsroller helt styr vilken genusordning som råder i samhället och på så vis 

skapas en under- eller överordning, vilket förstärks av att människorna som ingår i samhället 

inte ifrågasätter den bild som råder eftersom könsrollerna blivit en vana. (Pilcher & Whele-

han, 2004)  

Ur ett genusperspektiv anses individer medvetet eller omedvetet kategorisera människor 

de möter efter kön. För att förklara detta använder Magnusson begreppet psykologiskt kön, 

och vill med det begreppet förklara en inre kvalitet som finns hos alla individer, vilket yttrar 

sig i könsrelaterade identiteter, beteenden och uppfattningar (Magnusson, 2002). 

3.2.2 Könsdiskurser i samhället 

Något som också är viktigt inom genusteorin är den betydande roll olika diskurser har i sam-

hället då dessa till stor del är med i utformandet av könen och att det i det flesta kulturer finns 

så starka diskurser som i sin tur normaliserar könsskillnader, och gör dem införlivade i sam-

hällets bild av hur kön bör se ut och vara.  

De vanligaste könsdiskurserna i västvärlden anses vara kvinnliga och manliga beteenden 

och attribut, det vill säga åtskillnader och kategoriseringar som införlivats på samhällelig nivå 

samt på grupp- och individnivå. Eftersom det upplevs som naturliga skillnader kan en man 

eller kvinna som lever i en sådan omgivning ha svårt att förstå sig själv och sitt beteende uti-

från de könsspecifika inre kvaliteterna. De socialt konstruerade manliga respektive kvinnliga 

egenskaperna och rangordningarna framstår på så sätt som naturliga i samhället. (Elvin-

Nowak & Thomsson, 2003) 

Inom genusteorin anses detta upprätthållande av kategoriseringar vara det som skapar fö-

reställningar om att det råder olikheter mellan könen, dessa konstruerade olikheter används 

sedan som motivering för en särbehandling av män och kvinnor. Detta resulterar i att männi-

skor påverkas av kategoriseringen även inom sin egen subjektiva upplevelse av hur könen 

framställs utan att egentligen vara medvetna om denna påverkan.  

Människor i socialt samspel skapar alltså dessa ”sanningar”, som ofta uppfattas som kun-

skap. De kategorier män och kvinnor använder för att beskriva världen, finns inte naturligt där 

ute innan människorna använt den utan skapas av människor genom socialt samspel. (Mag-

nusson, 2002) 
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3.3 Empowerment 

Vi har i denna studie även valt att använda oss av empowermentteori för att analysera de pro-

fessionellas erfarenheter av att möta unga personer med destruktiva sexuella beteenden. I vår 

studie är det tydligt att de professionellas uppgift är att stärka ungdomars personliga resurser 

så som självkänsla och att få dem att komma till självinsikt gällande sin situation eftersom att 

det är en förutsättning för att få mer makt och kontroll över sin livssituation så att individen 

har kraft nog att göra en förändring. (Jmf Moula, 2009) 

I denna studie har vi därför valt att använda oss av denna teori för att analysera hur de 

professionella arbetar med bemötande i stödet till de unga med denna specifika problematik. 

Empowerment är en relevant teori i denna studie dels då de professionella själva använder sig 

av det som metod vid bemötandet av unga samt att det knyter an till begreppet självkänsla 

vilket vi använder genomgående i denna studie. 

3.3.1 Självkänsla 

Ett centralt begrepp inom empowerment är självkänsla. Masreliez-Steen & Modig (2004) be-

skriver att begreppet bokstavligen innebär känslan en person har inför sig själv samt vilket 

värde personen sätter på sig själv utifrån detta. Självkänsla är inte samma sak som självförtro-

ende som är kopplat till den egna prestationen, en person kan ha högre och lägre självförtro-

ende inom olika områden.  

Självkänslan är basal på så sätt att en god sådan hjälper människor att fatta beslut efter 

egna värderingar och behov eftersom att den gör att personer känner sig säkra på och trygga i 

sig själva och sitt eget värde. Det skapar även en större inre kapacitet till problemlösning och 

kan därför vara avgörande för förmågan att klara av utmaningar och motgångar i livet. (2004) 

Förmågan till självinsikt, att kunna inse sina egna resurser och brister, samt till medve-

tenhet om vad som ligger inom den egna kontrollen och vad som ligger utanför den är grund-

läggande för att kunna utveckla en god självkänsla. För att kunna ta sig ur en negativ livssitu-

ation är det viktigt att kunna förstå vad det är som gör att man befinner sig i den. (2004)  

3.3.2 Hjälp till självhjälp  

På svenska finns det idag ingen direkt översättning av empowerment, trots att det i allt högre 

grad används av professionella inom socialt arbete. Ibland används dock begreppen ”hjälp till 

självhjälp”, vilket även är ett begrepp som våra intervjupersoner använder sig av i beskriv-

ningen av det stödarbete de utför (Moula, 2009).  

Att empowerment vuxit i popularitet inom socialt arbete, mer specifikt inom förändrings-

arbetet, tror Askheim & Starrin (2007) bottnar i att teorin innefattar begrepp som styrka och 
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makt, vilket författarna anser tilltalar många människor då de flesta vill känna sig starka och 

ha kontroll över sina egen livssituationer.  

3.3.3 Tre nivåer inom empowerment 

Som teori kan empowerment studeras med utgångspunkt i tre nivåer; individ-, grupp- och 

samhällsnivå. Vi har valt att främst utgå från individnivå men berör även de två andra nivåer-

na i vår analys. Den individuella nivån är relevant på så sätt att de professionella i intervjuer-

na berättar om sina erfarenheter av att möta gruppen unga som har destruktiva sexuella bete-

enden och hur de ser på deras förmåga till självkänsla, självbestämmande och kontroll över 

sitt liv. Det innebär att vi fokuserar på att utifrån de professionellas subjektiva erfarenheter få 

en inblick i hur de upplever de ungas destruktiva sexuella beteenden.  

Vidare anser vi att det är relevant att analysera fenomenet på gruppnivå. Det är viktigt att 

de professionella betonar gruppens betydelse, alltså att hen inte är ensam om sina problem 

utan att det är ett fenomen som är förekommande bland unga. Utgångspunkten för de profess-

ionella på gruppnivå är att stärka både individen och gruppen för att dessa ska få bättre själv-

känsla och på så sätt få kraft till att göra förändringar i sina maktlösa livssituationer. De pro-

fessionella kan göra detta genom att hjälpa gruppen unga med destruktiva sexuella beteenden 

att komma till självinsikt om sina egna resurser för att på så sätt kunna förändra sin livssituat-

ion.  

På samhällelig nivå syftar empowerment till att förklara hur samhällsfaktorer såsom rå-

dande föreställningar och normer fungerar som ramar för vad som anses vara normalt respek-

tive avvikande. Detta påverkar enskilda individers livssituationer specifikt i de fall då indivi-

der avviker från de normer som råder i samhället. (Askheim, 2007) 

3.3.4 Två dimensioner av empowerment 

Vidare kan empowerment som teori delas in i två dimensioner, en psykologiskt handlingsori-

enterad dimension som syftar till att förklara individens självuppfattning samt en socialt hand-

lingsorienterad dimension som handlar om individens makt och inflytande över sitt liv och sin 

levnadssituation.  

I vår studie har vi valt att använda oss av både den psykologiska och den socialt hand-

lingsorienterade dimensionen eftersom vi är intresserade av hur empowerment syftar till att ge 

ökad självkänsla och självinsikt hos individen, vilket appellerar till den psykologiska dimens-

ionen. Samtidigt är vi intresserade av att beröra den sociala dimensionen, hur de profession-

ella kan bidra till att de unga gör förändringar i de egna livssituationerna. (Fitzsimons & Full-

ler i Brund & Hansson, 2005) 
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3.3.5 Individens handlingsutrymme 

Westerlund beskriver i Askheim & Starrin (2007) att empowerment kan tillämpas på individ-

nivå då fokus ligger på att stärka den enskilda individens resurser för att få makt över sin lev-

nadssituation. Vidare uppger Westerlund att en individs handlingsutrymme påverkas av de 

möjligheter individen i teorin tror sig ha samt vad individen faktiskt kan göra.  

Sammantaget blir dessa det verkliga handlingsutrymmet som individen har över sitt liv. 

Individens möjligheter till att se realistiskt på sin livssituation kan påverkas av en skev verk-

lighetsuppfattning vilket ofta härrör sig i en obalans i vad individen tror att hen kan och vad 

hen faktiskt kan göra. Det egna handlingsutrymmet kan dock förändras genom att individen 

stärks av exempelvis professionella inom ideella organisationer.  

För att professionella ska kunna stärka individens självkänsla är det viktigt att de har kun-

skap om och försöker förstå de ungas uppfattning av sin egen livssituation. Detta syftar i sin 

tur till att hjälpa individen till att ta vara på sina egna resurser för att på så sätt kunna göra 

förändringar i sin egen livssituation. Westerlund anser därför att begreppet självkänsla är ett 

viktigt begrepp inom empowerment då det är en förutsättning för individens möjligheter till 

ett utökat handlingsutrymme i sin levnadssituation. (2007) 

Inom empowerment finns vidare en grundläggande tanke om att en individ som är i be-

hov av förändring har den bästa kunskapen om sin egen situation och att endast denna person 

kan förmedla en fullständig bild av sin situation och ha verktygen till att förändra denna. 

Inom empowerment är det därför viktigt att professionella har en stark tro på att individen 

genom stöd och vägledning själv kan göra förändringar i sin livssituation. (Moula, 2009)  
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4 Forskningsmetod 
 

4.1 Inledning 
Kapitlet inleds med en beskrivning av den forskningsmetod vi valt att använda oss av, däref-

ter följer ett avsnitt om vårt urval, tillvägagångssätt och bearbetning av materialet. Därefter 

har vi beskrivit de avgränsningar vi gjort i studien samt vetenskapsteoretiska överväganden. 

Vidare har vi beskrivit validitet, reliabilitet och generaliserbarhet samt de etiska dilemman vi 

tagit ställning till.  

4.2 Val av forskningsmetod 
Inom kvalitativ intervjumetod ligger fokus på intervjupersonernas beskrivningar av sina sub-

jektiva upplevelser samt på att försöka tolka dem så förutsättningslöst som möjligt. (Kvale & 

Brinkmann, 2009) 

I denna studie har vi därför valt att genomföra en kvalitativ intervjumetod då vi ville få en 

fördjupad kunskap kring hur professionella från ideella verksamheter själva resonerar kring 

sina erfarenheter av att möta unga med destruktiva sexuella beteenden.  

Vi har valt att lägga fokus på att försöka fånga professionellas nyanserade beskrivningar 

av de skillnader och variationer inom fenomenet destruktivt sexuellt beteende som de har er-

farenhet av snarare än att på ett kvantitativt sätt göra kategoriseringar och tolkningsscheman. 

På så sätt har vi velat vara öppna för nya synsätt inom fenomenet. Vår förhoppning är vidare 

att skapa större kunskap om och förståelse för detta fenomen. (Jmf Kvale & Brinkmann, 

2009) 

4.3 Vetenskapsteoretiska överväganden 
Vi har tillämpat ett konstruktivistiskt och hermeneutiskt synsätt i vår studie, det innebär att vi 

studien igenom haft synsättet att det inte finns någon bestämd kunskap utan att all mänsklig 

kunskap är kontextuell och inte något som per automatik är överförbar eller jämförbar med 

kunskap från andra människor. Vi har inte velat söka en absolut sanning utan velat undersöka 

professionellas erfarenheter av och åsikter om vårt valda ämne. (Jmf Kvale & Brinkmann, 

2009) 

Genomgående i det hermeneutiska synsättet är vidare att man aldrig fullt ut kan frigöra 

sig från den sociokulturella kontext man befinner sig i. Tolkningar av andra individers livssi-

tuation sker alltid utifrån hur vi tolkar och förstår vår egen situation eller kontext. Inlevelsen i 

andra människors livsvärld gör visserligen att vår tolkning av oss själva berikas men aldrig så 
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pass mycket att vi kan nå fram till en slutgiltig eller sann förståelse över situationen eller kon-

texten så att den i sin tur kan överföras på andra situationer. (Jmf Kvale & Brinkmann, 2009) 

En konstruktivistisk syn innebär vidare synen att forskare inte samlar in information om 

verkligheten i forskningsstudier, utan att de själva är med och konstruerar verkligheten. Detta 

innebär att man som forskare aldrig kan vara helt objektiv och som en ”fluga på väggen” utan 

att man som forskare också är med och påverkar sin verklighet och därmed även intervjuper-

sonernas svar. (Jmf Kvale & Brinkmann, 2009) 

Vi har försökt att omsätta dessa perspektiv i praktiken på olika sätt, det hermeneutiska 

synsättet innebär i vårt fall att vi inte automatiskt kan överföra kunskapen vi inhämtar ur in-

tervjuerna med representanterna från de ideella organisationerna till andra liknande organisat-

ioner. Vi har försökt att vara medvetna om vår egen del i intervjusituationerna och sannolik-

heten att vi på ett eller annat sätt kan ha påverkat intervjupersonerna i sina svar. Vidare har vi 

haft vår egen förförståelse om hur dessa ungdomsinriktade ideella organisationer fungerar i 

åtanke i intervjusituationerna och hur den kan tänkas påverka vår tolkning av intervjuperso-

nernas upplevelser. (Kvale & Brinkmann, 2009) 

4.4 Urval 
Genom sökningar på Tjejjouren.se:s, SKR:s och ROKS:s hemsidor valde vi ut sammanlagt 

tolv ideella organisationer på grundval av att de skulle kunna tänkas ha erfarenheter, tankar 

och åsikter om vårt ämne; destruktivt sexuellt beteende. Vi kontaktade dessa organisationer 

via mail och telefon med förfrågningar om att ställa upp på en intervju, av dem uppgav sex 

personer från sammanlagt fem ideella organisationer att de kunde ställa upp på att bli inter-

vjuade. Sammanlagt utförde vi sex intervjuer med kvinnliga representanter från fem organi-

sationer, däribland två tjejjourer, en allmän ungdomsjour, en ungdomsjour inriktad på sexu-

ella övergrepp samt en ideell paraplyorganisation för personer som varit utsatta för sexuella 

övergrepp.  

4.5 Tillvägagångssätt 
Vi valde att använda oss av en semistrukturerad intervjuguide, vilket innebär att man utgår 

från ett antal bestämda frågor men att man kan vara flexibel med dessa, till exempel genom 

följdfrågor och eventuella utsvävningar från intervjupersonerna (Aspers, 2007). För att 

komma på frågor gjorde vi dels en brainstorming då vi skrev ner frågor vi ville ha svar på, vi 

tog även hjälp av tidigare studier i liknande ämnen för att inspireras av formuleringar av frå-

gor och ämnen som de tagit upp. Vidare har vi även utgått från de tidningsartiklar vi tidigare 



 20 

tagit del av i skapandet av frågor för att ta reda på dels var åsikterna gick isär samt även vilka 

luckor som vi upplevt i inläsandet av forskning som vi ville ha svar på.  

Vi konstruerade en intervjuguide med utgångspunkt i ett antal teman; intervjupersonernas 

bakgrund samt information om jourverksamheten, destruktivt sexuellt beteende, könsrelate-

rade skillnader samt bemötande. Detta gjorde vi av validitetsskäl, vi ville se till att vi verklig-

en undersöker det vi avser att undersöka; det vill säga att ta reda på hur professionella resone-

rar kring sina erfarenheter av destruktiva sexuella beteenden. Vi delade även upp intervjufrå-

gorna i dels öppna frågor (se bilaga) för att låta intervjupersonerna själva berätta relativt fritt 

om sina erfarenheter, samt dels i specifika frågor för att vara säkra på att få svar på våra 

forskningsfrågor och därmed uppfylla syftet med studien. Genom denna tematisering och 

uppdelning ville vi förvissa oss om att intervjuguiden innehöll frågor relevanta för det som vi 

ville undersöka.  

Den första intervjun utförde vi som ett test av vår intervjuguide för att se om våra inter-

vjufrågor uppfattades som vi avsett samt om de var relevanta, därefter justerade vi intervju-

guiden, vi tog bort frågor som visat sig vara irrelevanta och lade till frågor som uppkommit 

under intervjun och som vi avsåg att även ställa till de andra intervjupersonerna. Vi närvarade 

båda två på samtliga intervjuer men turades om att ha ansvaret för intervjuerna för att inte 

någon skulle få dra ett större lass än den andra. Intervjuerna utfördes i de ideella organisation-

ernas respektive lokaler. Vi använde oss av smartphones för att spela in intervjuerna och där-

efter kunna transkribera materialet på bästa sätt.  

Före intervjuerna var vi noga med att inhämta samtycke kring ljudupptagning, informera 

intervjupersonerna om syftet med vår studie, om deras konfidentialitet samt om deras rätt att 

när som helst avbryta intervjun eller att välja att inte svara på någon fråga. Intervjuerna varade 

i genomsnitt i 50 minuter och vi transkriberade dessa i så nära anslutning till intervjutillfället 

som möjligt för att vi skulle ha dem färskt i minnet och inte missa viktiga detaljer.  

4.6 Bearbetning 
Efter att vi transkriberat samtliga intervjuer läste vi igenom dem upprepade gånger och gjorde 

en meningskodning, vilket innebär att vi utifrån intervjupersonernas svar skapade koder som 

fick representera meningar i texten. Utifrån det gjorde vi en kategorisering och sammanfat-

tade innehållet i transkriptionerna vilket vi därefter gjorde en meningstolkning av, det vill 

säga vi gjorde en djupare och mer kritisk tolkning av transkriptionerna för att kunna utläsa 

vad intervjupersonerna menade (Jmf Aspers, 2007). Vi utgick från våra forskningsfrågor i 

skapandet av sammanfattningar av intervjupersonernas svar där vi fokuserade på deras re-
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spektive åsikter, på så sätt fick vi en överblick över vilka frågor de var eniga om samt var 

deras åsikter gick isär. Därefter lyfte vi in citat från transkriptionerna som vi ansåg var bely-

sande för sammanfattningarna av intervjupersonernas olika åsikter i sammanställningen av 

vårt resultat. Vi utgick från våra forskningsfrågor samt de teoretiska begrepp som vi hämtat ur 

genusteori och empowermentteori vilket vi sedan använde i analysen av vårt empiriska 

material.  

 

4.7 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 

Validitet innebär enkelt uttryckt att vi försäkrar oss om att vi undersöker det vi vill undersöka. 

En viktig del i att säkerställa validiteten har varit att tematisera intervjuguiden utifrån forsk-

ningsfrågorna för att se till att vi håller oss till studiens syfte i intervjuerna. Vi skapade därför 

olika teman som var grundade i våra frågeställningar; destruktivt sexuellt beteende, könsrela-

terade skillnader och bemötande. Detta var ett verktyg för att inte förlora fokus på vårt syfte 

med studien och våra forskningsfrågor. (Jmf Kvale & Brinkmann, 2009) 

För att få ett så tillförlitligt resultat som möjligt har vi vidtagit ett antal åtgärder. Vi fun-

derade i ett tidigt skede igenom vår egen förförståelse kring ämnet, just för att kunna vara 

medvetna om vad vi själva har för kunskaper och erfarenheter och inte låta detta påverka oss i 

intervjuerna samt i tolkningen av empirin. Vi har även varit noggranna i konstruerandet av 

frågor till intervjuguiden, det var viktigt för oss att undvika ledande frågor samt att under 

själva intervjuerna sträva efter att ställa neutrala följdfrågor för att undvika att påverka inter-

vjupersonerna i någon riktning.  

När det kommer till generaliserbarheten i vår studie utgår vi från en naturalistisk genera-

lisering eftersom att våra intervjuer med de professionella från ideella organisationer handlar 

om personliga erfarenheter snarare än något som är statistiskt fastställt. Vi kommer därför inte 

att göra anspråk på att generalisera vårt resultat i fråga om andra ideella organisationers åsik-

ter och erfarenheter i ämnet (Jmf Kvale & Brinkmann, 2009).  

 

4.8 Etiska överväganden 

Vi har i denna studie följt Vetenskapsrådets forskningsetiska principer som innehåller inform-

ationskravet, samtyckeskravet, nyttjandekravet och konfidentialitetskravet. Dessa forsknings-

etiska principer har vi omsatt i praktiken i de avseenden som följer nedan.  

Vi informerade intervjupersonerna om studiens syfte både vid första kontakten med dem 

samt innan själva intervjun ägde rum för att de skulle vara medvetna om detta. Vi var även 

noggranna med att inhämta deras godkännande till såväl själva intervjuerna som inspelningen 
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av intervjuerna. Vi informerade även om att det enbart var vi författare som skulle lyssna på 

ljudupptagningarna, att dessa inte skulle användas i något annat syfte samt att vi skulle radera 

dem efter att studien var färdig. Vidare informerade vi intervjupersonerna om att de kommer 

att hållas anonyma samt om att de när som helst kunde välja att inte svara på någon fråga eller 

att avsluta intervjun.  

Intervjupersonernas konfidentialitet bevaras i studien genom att de i sammanställningen 

av resultatet fått kodnamn såsom ”IP 1”, vilket alltså står för intervjuperson 1. Vi har även 

hållit beskrivningarna av intervjupersonerna och deras respektive ideella organisationer rela-

tivt allmänna för att minska risken för att intervjupersonerna eller organisationerna ska kunna 

identifieras.  

Vi har i våra forskarroller gjort bedömningen att intervjuämnet inte är särskilt känsligt för 

intervjupersonerna själva, utan att det handlar om deras erfarenheter som professionella, av 

denna anledning anser vi att risken för att de själva ska ta skada är mycket liten. 
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5 Resultat 

5.1 Inledning 

Vi har utgått från fyra forskningsfrågor i vår studie; vi ville ta reda på hur de professionella 

förstår och förklarar destruktiva sexuella beteenden, vilka könsrelaterade skillnader de anser 

finns inom fenomenet, hur de arbetar med denna grupp samt vilken betydelse de anser att in-

ternet har för denna grupps utövande av destruktiva sexuella beteenden. De övergripande te-

mana som vi använde i vår intervjuguide var destruktivt sexuellt beteende, könsrelaterade 

skillnader samt de professionellas arbete med de unga, vi har därför valt att använda oss av 

dessa teman i denna resultatdel för att förtydliga hur vi svarat på våra frågeställningar. 

 

5.2 Beskrivning av intervjupersonerna 

Vi utförde intervjuer med sex personer från två tjejjourer, en allmän ungdomsjour, en ung-

domsjour inriktad på sexuella övergrepp samt en ideell paraplyorganisation för personer som 

upplevt sexuella övergrepp. Samtliga intervjupersoner är kvinnor och befinner sig i åldrarna 

25 till 60. De har olika funktioner inom sina respektive verksamheter, tre av intervjupersoner-

na är volontärarbetare och är framförallt aktiva inom den direkta stödverksamheten. En av 

intervjupersonerna är kanslichef på sin verksamhet, en annan verksamhetsledare och en ytter-

ligare annan har en samordnande funktion.  

Organisationerna är av varierande storlek, den minsta består av fem aktiva volontärer, 

medan de största har uppemot femtio volontärer eller mer, paraplyorganisationen består av ett 

huvudkontor och ett flertal lokalföreningar runt om i landet med ett antal anställda. Samtliga 

organisationer erbjuder stöd via telefon, fyra av dem erbjuder även stöd via chatt och mail. 

Organisationernas respektive chattar är öppna mellan en och två gånger i veckan medan tele-

fonsamtal och mail besvaras alla vardagar.  

Hur många stödsökande som organisationerna har varierar stort, de mindre organisation-

erna beräknas ha kontakt med runt 200 stödsökande varje år medan de större organisationerna 

har kontakt med uppåt 1000 personer årligen. Samtliga intervjupersoner uppgav att de via 

respektive ideell organisation i olika utsträckning ägnade sig åt förebyggande och utåtriktad 

verksamhet, bland annat angav flera att de ofta föreläser om olika ämnen på bland annat sko-

lor och ungdomsgårdar.  
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Fyra av de fem organisationerna erbjuder en internutbildning för nya volontärer som in-

nefattar kunskap i olika relevanta ämnen, bland annat nämndes empowerment, normkritik, 

samtalsmetodik, hedersproblematik, sexuellt våld, prostitution, HBTQ-kunskap m.m.  

Ämnen som intervjupersonerna på tjejjourerna och den allmänna ungdomsjouren tog upp 

som vanligt förekommande i samtal var både tunga saker som incest, våldtäkt och miss-

handel, men det kan också vara mer vardagliga saker som mens och kärlek. På ungdomsjou-

ren inriktad mot sexuella övergrepp samt paraplyorganisationen för sexuella övergrepp angav 

de naturligtvis att de mötte mer sexuella problem och då framförallt i övergreppsform.  

 

5.3 Destruktivt sexuellt beteende 

5.3.1 Sex mot ersättning 

Samtliga intervjupersoner uppgav att de hade haft kontakt med personer som säljer eller 

har sålt sex, en av intervjupersonerna berättade om det sätt som ämnet ofta aktualiserades 

på i chattsamtalen: 

 

Det var flera olika som hörde av sig där det faktiskt bara handlade om vad det är som 
gäller om man säljer sex. Alltså det var mycket, de ville ha mycket information om det 
[…] vad det är som gäller och vad står det i lagarna och ”om jag gör så här, vad hän-
der då” och även att det kom fram att de gjorde det [sålde sex] – IP 5 

 

I samtalen med intervjupersonerna var det tydligt att många av personerna som de möter 

som säljer sex är väldigt unga när de börjar med detta, även om det ofta har gått några år 

innan de tar kontakt med de ideella organisationerna för att få stöd: 

 

Man vet ju att de allra flesta om vi nu titta på att sälja sex så finns det en ålder som 
hamnar på 14,8 eller 14,9 år som är inträdet i prostitution i Sverige och även globalt. 
Så det är en väldigt låg ingångsålder i prostitution och det är de siffrorna vi har och då 
vi ser att en del av dem vi har kontakt med som använder sig av det [sex] på ett självde-
struktivt sätt, även säljer sex så hamnar vi någonstans där omkring – IP 2 

 

Samtliga intervjupersoner har i intervjuerna pratat om unga som har sex mot ersättning och att 

detta ofta kan vara ett sätt att utöva ett sexuellt självskadebeteende. Några av intervjuperso-

nerna beskriver att ersättningen som de unga personerna får för att ha sex inte alltid är eko-

nomisk i form av pengar utan att det kan röra sig om andra former av ersättning. Vidare be-

skrev flera av intervjupersonerna att ersättningen ofta var ett incitament till att börja sälja sex, 

men att det sedan kunde tappa betydelse, eftersom att de, enligt intervjupersonerna, inte tyck-

er att de är värda bättre: 
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Även om det är med eller utan pengar eller andra varor inblandade så kan man väl se 
att det är ett ganska destruktivt förhållningssätt och att det kan bli ett sätt att liksom 
återupprepa den tidigare utsattheten, men också för att man inte tycker att man är värd 
mer än så – IP 1 
 
De jag har mött [som sålt sex], då är det inte så mycket just ekonomiskt, med pengar 
inblandat, utan det är just tjänster, kläder, mat, vänner […] innan de kontaktade oss att 
de har byggt upp den här skammen… då kanske det har gått så långt att de är inne i den 
här ångesten, de har depressioner, vilket kanske leder till att de börjar skada sig själv, 
så allt är ju bara en ond cirkel – IP 6  
 
Ett samband som vi kunnat se är ju att det kan ju flera gånger vara de som säljer 
sex som även uppger att de… alltså uppger att de börjat sälja sex men att de idag 
kanske inte bryr sig om ersättningen utan är mer ute efter själva skadan eller ång-
estlindringen och liknande och menar att pengarna bara krånglar till det, men ett 
dåligt mående är ju en gemensam nämnare hos hela gruppen – IP 2 
 
 

En av intervjupersonerna pratade även om att det i de fall de unga får annan ersättning än 

ekonomisk för sex, inte ses som att de säljer sex eller prostituerar sig, de upplever inte att det 

är lika allvarligt: 

 

Då har det ju varit alltså inte mot pengar utan mot alkohol eller droger eller typ sådana 
saker, så det är ju ganska vanligt liksom […] men att man inte ser det som att man säl-
jer sex och att det är straffbart om man gör på det här sättet för den som då köper – IP 
4  

 

Intervjupersonerna ansåg alltså att sexsäljandet ofta inte fortskrider utifrån ekonomiska 

skäl, utan att det bottnar i något mycket djupare än så hos individen och att det destruk-

tiva förhållandet till sex, som i detta fall tar sig uttryck i försäljning av sex, skulle kunna 

ses som ett symptom på detta. Ersättningen ses inte av intervjupersonerna som den 

främsta anledningen till att sälja sex, utan det handlar enligt dem om ett sätt att själv-

skada sig på. 

5.3.2 Sex som ett självskadebeteende 

Samtliga intervjupersoner beskriver att de mött personer som har haft destruktiva sexuella 

beteenden, de var även eniga om att det ofta handlar om ungdomar som använder sex för att 

skada sig själva för att på så sätt kunna dämpa sin ångest. De anser att detta självskadesex kan 

se ut på olika sätt, att det ibland sker med ekonomiska transaktioner men att det kunde också 

kan handla om unga som träffar många främmande personer som de har oskyddat sex med, att 

de utövar ett riskbeteende. Vidare uppgav samtliga intervjupersoner att detta beteende är att 

jämställa med andra sätt att självskada sig på såsom att skära sig och ätstörningar:  
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Jag har inte svårt att tro att sex skulle liksom kunna vara ytterligare ett sätt att skada 
sig så som att reglera matintag eller att skära sig […] alltså om man tänker att själva 
självskadebeteendets grej är att skada sig, att vara destruktiv, så känns det jättenatur-
ligt att sex är en av de yttersta sakerna att skada sig med […] det finns så mycket idéer 
kring sex, så allt som är laddat är liksom ypperligt att liksom skada sig själv med på 
något sätt, precis som mat liksom, finns det någon större symbol för liv liksom, man dör 
om man inte äter mat liksom, så det är ju självklart att det är ett ämne som man kan 
förneka sig själv att vara värd eller så – IP 1 
 
Man kanske till exempel haft ett långt pågående dåligt mående sen kan man ju ha tack-
lat det på olika sätt, men många uppger då att man haft andra typer av, alltså att man 
har mått dåligt innan och då kan ju vissa ha hittat vägar att tackla det också till exem-
pel genom att skära sig eller svälta sig eller ja utsätta sig för risker på olika sätt. – IP 2  
 
Jag anser att det är ett självskadebeteende, just för att de inte vill ta livet av sig, de ska-
dar sig ju fysiskt för att […]de tappar all ångest, de får bort den psykiska smärtan ge-
nom att göra den fysisk och på samma sätt beskriver de att när de har sex så känner de 
ingenting, de tappar den här ångesten […] de kan ju njuta av sexet, absolut, för då kän-
ner de inte den här ångesten som de känner efteråt eller innan […] man är domnad lik-
som i kroppen – IP 6  
 

En av intervjupersonerna uppgav att det inte är så ofta som de på tjejjouren som hon arbetar 

på möter personer som har denna typ av problematik, hon anser dock att det kan bero på att 

det är ett relativt ”nyupptäckt” självskadebeteende som kanske inte alla känner till: 

 
Jag skulle inte säga att det är så vanligt, då är det mycket vanligare att man skadar sig 
på ett annat sätt, att man skär sig exempelvis […] men det här är ju någonting som har 
kommit upp allt mer på sista tiden, att man börjat prata om det allt mer, om sex som ett 
självskadebeteende, så man vet ju inte hur det kommer se ut i framtiden – IP 6 
 

En annan intervjuperson uppgav dock att gruppen unga som har destruktiva sexuella beteen-

den ökat i omfattning i chattverksamheten: 

 
Vår generella tolkning är att gruppen ökar hos oss, vi kan inte säga om det är så gene-
rellt i samhället men att den hos oss, gör den ju det och att vi ser att den gruppen behö-
ver hjälp som ofta kräver att man har en viss förförståelse och det är väl vår generella 
upplevelse – IP 2 

 

Flera intervjupersoner berättade att de unga som har denna typ av problematik har svårt att 

sluta skada sig själva med sex, att det blir som ett beroende: 

 
Det blir ju som en drog, man kan ju inte sluta, på det sättet blir det ju som ett missbruk 
och det är som de säger att ”varför går jag tillbaka, jag måste få den här kicken igen, 
kanske just för att jag känner mig lugn för stunden” […] man fortsätter att gå tillbaka 
och man kan inte komma ur de här rutinerna och då är det ju missbruk men det är sam-
tidigt ett självskadebeteende, så jag har jättesvårt att skilja dem åt – IP 6 
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Jag tycker att det finns en rätt så… att när man pratat ett tag att det finns en rätt så stor 
självinsikt i att […] ’jag gör ju det här för att annars mår jag dåligt, men jag mår ju då-
ligt ändå när jag gör det här, men det är ett sätt att lindra min ångest eller det här är 
mitt sätt att bekräfta att jag inte är värd någonting’ att man ändå kan resonera kring det 
– IP 2 

 
Flera av intervjupersonerna pratade också om hur risktagande unga som har ett destruk-

tivt sexuellt beteende ofta är och hur det kan uttrycka sig: 

 

Det finns ett riskbeteende i att ha sex med personer som man kanske inte känner så väl 
och också att inte bara att själva sexet blir våldsamt utan att man ingår relationer med 
personer som i sig är en risk för att man inte känner dem […] även själva det faktum att 
man inte har sex för att man vill eller har känslor för den här personen utan att det är 
något man gör för att man har kopplat bort alla känslor […] det kan ju vara självska-
dande, tänker jag, utan att vara så fysiskt skadande, men själsligt liksom – IP 1  
 
De flesta ungdomar vi stöter på känner att de inte vill krångla eller kräva kondom eller 
att kräva skydd för att ja då är man jobbig eller för att, ja att sätta krav i de här situat-
ionerna är väldigt främmande och för de här personerna som dessutom är väldigt… ja 
uttalat använder det här som ett sätt att skada sig själv är det inte aktuellt att kräva det 
skyddet – IP 2  
 

Vidare pratade flera av intervjupersonerna om de ungas riskbeteende, de uppgav att en 

viktig anledning till att de använder sex på ett destruktivt sätt och är väldigt risktagande 

är att de i grunden har ett dåligt mående och att många av dessa ungdomar inte har någon 

integritet, de har svårt att sätta gränser vad gäller den egna kroppen och anser sig inte ha 

något värde: 

 
Det här är ju genomgående för den här gruppen, att de är oerhört risktagande och an-
ser sig inte ha något värde alls och vill inte skydda sig själv överhuvudtaget, utan det är 
ju tvärtom att man vill utsätta sig för så mycket som möjligt, ofta för att man inte anser 
att man är värd något bättre – IP 2 
 
Man kanske inte har någon känsla över huvud taget att ”jag har rätt att bestämma, utan 
folk gör som de vill med mig”, och kanske har man också känt att det är det enda man 
är bra på, så är det ju också för en del, att man kan känna det som att det här är jag, el-
ler det här kan jag liksom alltid erbjuda, sedan att det inte känns bra i hjärtat är en an-
nan femma – IP 1  
 
Jag tror ju att när man en gång har blivit utsatt och ens kropp har blivit använd så 
struntar man i… ja men man har inget värde mer, man kan ju låta sig bli använd igen 
och igen – IP 3  
 

En av intervjupersonerna pratade om den allmänna bilden av begreppet självskadebete-

ende, hon menade att det ofta förknippas med att skada sig själv fysiskt genom att exem-

pelvis skära sig, bränna sig och dylikt, men att det inte i samma utsträckning förknippas 

med sex: 
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Jag tycker att när man pratar om självskadebeteenden så är det just att man skär sig, 
man tar tabletter, man tar fram nålar, alltså alla medel och metoder man kan använda 
sig av för att just skada sig fysiskt, det är man van att prata och höra om […] det kan 
man ta på mer liksom men sex har inte varit lika mycket på tapeten och det vet jag inte 
om det är för att det är tabu på något sätt eller om sex är lite mer känsligare att prata 
om – IP 6  
 

Intervjupersonerna är alltså eniga om att användande av självskadesex är ett lika skadligt 

beteende som andra typer självskadebeteenden på så sätt att individen använder det de-

struktiva beteendet för att lindra sin ångest, även om det inte behöver vara lika fysiskt 

skadligt. Samtidigt anger IP 6 att denna typ av självskadebeteende kan vara svårare att 

upptäcka eftersom det inte syns på kroppen på samma sätt som det ofta gör när personer 

har anorexia eller skär sig: 

 

Det är ju inte fysiskt på det sättet att man sitter och skär sig utan det är ju mer, det så-
rar ju mer själen på något sätt, det syns inte att man har… utanpå, på sin kropp syns det 
ju inte att man har haft destruktivt sex på det sättet, så jag tror att det är mycket svårare 
att uppmärksamma av omgivningen – IP 6 
 

5.3.3 Bakomliggande orsaker 

Samtliga intervjupersoner var övertygade om att det sexuella destruktiva beteendet är ett 

symptom på något som ligger mycket djupare hos individen. Däremot skiljer sig åsikter-

na sig åt gällande vilka dessa bakomliggande orsaker kan vara. Hälften av intervjuperso-

nerna ansåg att det ofta handlar om ett tidigare trauma i form av övergrepp i barndomen 

som kan leda till att man utvecklar ett sexuellt destruktivt beteende senare i livet: 

 

Det är ju ofta så där att det underliggande traumat kan vara att man varit med om sex-
uella övergrepp från att man är liten […] men sen att man får en massa symptom och 
det kan ju vara att använda sex som självskadebeteende eller att man säljer sig i någon 
form, men det kan ju också vara missbruk eller ätstörningar eller andra typer av själv-
skadebeteenden […] och också att det ibland är olika typer av transaktioner inblandade 
[…] det kan bli ett sätt att liksom återupprepa den tidigare utsattheten, men också 
kanske för att man inte tycker att man är värd mer än så – IP 1  
 
Ofta kan det ju vara en händelse till exempel en våldtäkt eller kanske andra grejer 
också som gör att man börjar med något destruktivt – IP 4  

 

Den resterande hälften av intervjupersonerna ansåg dock att så inte behövde vara fallet utan 

att det även kunde bottna i en på olika sätt omsorgsfri uppväxt eller ett dåligt mående: 
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Det är inte alls alla som har varit utsatta för sexuella övergrepp. […] de har haft 
kanske en omsorgsfri uppväxt, alltså att någonting har brustit, någonting har saknats, 
gränser eller omvårdnad, eller alltså det behöver ju inte vara så att man varit utsatt för 
ett regelmässigt övergrepp av sin styvfar eller något liknande, utan det kan ju vara 
andra saker som har saknats. Men så därför är det nog enklare att säga dåligt mående 
än att alla varit utsatta för övergrepp – IP 2  
 
Om man kanske just pratar om de som använder sex som ett självskadebeteende så 
skulle jag nog säga att det är vanligare att man har varit med om en våldtäkt av något 
slag eller har dåliga erfarenheter, helt enkelt, av sex […] har man inte fått uppleva det 
[ömsesidigt sex] så tror jag att det är lättare att utveckla ett sådant här skadebeteende – 
IP 6 

 

Gemensamt för samtliga intervjupersoner är dock att de alla tyckte sig se att de ungdo-

mar de haft kontakt med som skadat sig själva genom sex också generellt sett har ett då-

ligt mående i form av en låg självkänsla:  

 
Självkänslan är väl generellt låg skulle jag säga, alltså man har ju svårt att sätta värde 
på sig själv och sätta gränser, i alla fall i de här situationerna, och man har inte en bra 
självkänsla i botten – IP 2  

 
Jag tänker att det kan ju höra ihop väldigt ofta, alltså att det är ångestlindrande, alltså 
att man har väldigt mycket ångest just för att man har en väldigt dålig självkänsla och 
det kan ju då botas kan man ju tycka då genom att få bekräftelse och det är ju, man har 
ju absolut kunnat se att dem uppger att dem vill bli sedda eller uppskattade för någon-
ting, eftersom man då har en grund i den här dåliga självkänslan kring att jag är värde-
lös och jag är så dålig, men att åtminstone få höra från någon att ”jag är bra på det 
här” eller att ”jag tycker om dig” – IP 2  

 
Även normer och förväntningar som finns i samhället på hur man beroende på vilket kön 

man tillhör ”bör vara”, ansågs av intervjupersonerna kunna påverka personer till att utöva 

ett sådant beteende, eftersom trycket utifrån på hur man bör vara och bete sig kopplat till 

sex kan bli för jobbigt för vissa individer att stå emot: 

 
Jag tänker att det inte alltid är dålig självkänsla för att inte kunna säga nej för att nor-
mer och förväntningar kan vara så starka och att man kanske inte säger nej för att man 
kanske tänker att ”det här är det som förväntas av mig” och att man kanske i övrigt har 
en bra självkänsla och liksom så men att man i den här situationen inte har det och 
känner sig osäker – IP 4 
 
Alltså väldigt mycket så här osäkerhet och alltså svårighet att våga sätta gränser. Alltså 
mycket så här förväntningar, alltså hur man förhåller sig till förväntningar och normer 
för vad som förväntas av mig ”vad borde jag göra och hur ska jag agera i den här situ-
ationen, alltså i sexuella situationer, vad är bra och hur ska det vara” […] jag tänker 
väldigt kort kopplat till normer i allmänhet eller liksom som har med sexualitet att göra 
– IP 5 
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Flera av intervjupersonerna uttryckte även åsikten att ett destruktivt beteende ofta inte 

kommer ensamt, utan att det antingen leder vidare till andra destruktiva beteenden eller 

att dessa personer utövar flera destruktiva beteenden parallellt, att de självskadar sig på 

flera sätt, de kan exempelvis handla både om sex och om att skära sig: 

 
Jag tror att många destruktiva beteenden hör ihop, sen vad som kommer först och vad 
som kommer sist det tror jag kan vara olika. Alltså att det kanske börjar med en våld-
täkt och sen börjar det med ett destruktivt, alltså att ha ett sexuellt destruktivt leverne 
och sen kanske det fortsätter i alkohol kanske, och ja att man börjar dricka mycket då 
och utsätter sig för sexuella saker som kanske leder till att man skär sig[…] – IP 4  

 

5.3.4 Kontaktvägar 

Intervjupersonerna pratade om vilka kontaktvägar som de unga använder sig av för att få kon-

takt med sexköpare eller personer att ha destruktivt sex med. Deras åsikter går isär när det 

gäller vilken betydelse som internet har för detta. Vissa av intervjupersonerna anser att inter-

net har underlättat för unga att utöva ett destruktivt sexuellt beteende mot sig själv: 

 

Vi har väldigt få som går inom citattecken på den traditionella gatan […]Hos oss är det 
väldigt mycket nätrelaterat och det kan ju också ha ett åldersperspektiv på sig att de 
unga som vi har kontakt med har internet som sin absolut vanligaste kontaktväg för allt, 
så det skulle vara konstigt om inte även detta skedde via internet. – IP 2 

 

Några av intervjupersonerna ansåg att Internet inte har en så stor roll i ungas utövande av de-

struktiva sexuella beteenden, en av intervjupersonerna ansåg att Internet inte överhuvudtaget 

har en så stor roll i frågan, medan andra anser att fenomenet har bytt arena, att det tidigare 

handlade om att gå på gatan eller att hitta kontakter på krogen så är det nu fler som använder 

sig av olika internetsajter:  

 

Det handlar ju om dålig självkänsla, utsatthet, ja men samma typer av problem som 
fanns mycket väl innan internet, utan jag tror mer att det handlar om att de har bytt fo-
rum eller skepnad – IP 4 
 
Man kanske tidigare använde sig av att man gick ut på klubbar och man använde olika 
nätverk på ett annat sätt […] man byter arena helt enkelt, det är lättare att använda sig 
av internet nu men jag skulle inte säga att det har ökat, för det har alltid funnits sätt att 
hitta folk, om man vill så hittar man dem […] men att använda sex som ett destruktivt 
självskadebeteende, det tror jag inte är så mycket internet så, utan det är just att man 
säljer sex – IP 6 
 
 
Jag har inte sett av det [prostitution via internet] och jag har inte frågat tjejerna heller 
– IP 3 
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Flera av intervjupersonerna anser att homosexuella personer är en grupp som i hög grad 

använder sig av internet för att utöva sexuella beteenden eftersom det till skillnad från 

andra kontaktvägar är lätt att vara anonym, vilket annars kan vara problematiskt om man 

ännu inte kommit ut med sin sexualitet: 

 
En homosexuell kille som inte vågar gå ut med att man har den läggningen och så bör-
jar man leta på nätet och så hittar man… där finns ju jättemycket chattsidor och sådant 
för homosexuella och så går man in på en sådan och så kommer det in en äldre man 
som tar kontakten så man träffas – IP 3  
 
”Som homosexuell är det ju ytterligare ett steg, man måste komma ut med sin sexuali-
tet” IP 1 

 
En annan intervjuperson håller med om att anonymiteten som internet erbjuder kan locka 

individer till användning men påpekar också att denna anonymitet inte alltid är av godo, 

utan att den kan innebära en risk för unga personer: 

 
Om man ska titta på det här med destruktiviteten och också sexuella övergrepp och så, 
så ju mer anonymitet en sak kan erbjuda, desto lättare tror jag att övergrepp sker, och 
liksom internet erbjuder ju den här anonymiteten […] man kan liksom ta ganska små 
steg som sedan ändå leder till något väldigt avgörande i livet, det är ju lättare att få 
jättemånga flyktiga kontakter – IP 2   

 
Flera av intervjupersonerna pratade om de internetsidor som de unga använder sig av för 

att komma i kontakt med personer att ha sex med, de anser att det oftast handlar om van-

liga internetsidor så som Facebook eller dejtingsajter för att få kontakt med ”köpare”: 

 
Genom olika internetsidor, sådana här vanliga, Mötesplatsen och sådana kontaktsajter 
[…] så det är absolut inga hemsidor eller så som är gömda för oss andra som de har 
luskat in, utan det är helt vanliga öppna forum, kontaktforum – IP 6 

 
Det var inte de här sexsidorna, där får man inte tag på barn utan ska man ha tag på 
barn så får man gå in på de här, Kompis tror jag det är många som sagt […] och så 
Facebook […]sedan har vi haft en liten tjej som kom i kontakt med en… hon var nio år, 
som kom i kontakt med en kille på någonting som heter Stallet där flickorna går in och 
har sina hästar och, men tack och lov så berättade hon för det… han försökte få henne 
till ett centrum och träffa henne – IP 3  

 
Två av intervjupersonerna uppgav dock att de unga ofta använder sig av regelrätta sexsajter 

för att få kontakt med personer att ha sex med: 

 
Vanliga sidor, som exempelvis QX är ju en vanlig sida, men där det är väldigt mycket 
sex som det handlar om, men sedan finns det även andra sidor, […]Knullkontakt till ex-
empel och liknande, alltså som är väldigt explicit tydliga med att det handlar om sexu-
ella kontakter, men sen är det nog så att man lär sig var man hittar de här kontakterna 
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man behöver och det är väl ofta det vi reagerar över att det utbudet av köpare av sexu-
ella tjänster är extremt stort oavsett om de här unga finns i storstäder eller småstäder, 
så har de aldrig problem att hitta de som de kan träffa – IP 2  
 
Det finns ju en hel del sidor där det bara är speciella eller sexuella kontakter, det vet 
jag ju att det gör och där säljs det ju sex som jag har förstått det – IP 4  

 

5.4 Könsrelaterade skillnader 
Under intervjuerna med de ideella organisationerna framkom att de ungdomsjourer som tar 

emot både killar och tjejer i sin verksamhet har killar i lika stor utsträckning som tjejer med 

ett sexuellt destruktivt beteende som hör av sig till dem för att få stöd och hjälp gällande sex-

uell problematik, samt även vad de har sett gällande vilka som har ett destruktivt sexuellt be-

teende:  

 

Vi har nog killar nästan lika mycket – IP 3 
 
Det är lika många killar som säljer sex om man kollar kopplingen att sälja sex och att 
ha sex på ett destruktivt sätt som det är tjejer – IP 2  

 
 
Trots denna jämna fördelning är killar inte lika synliga som tjejer med ett destruktivt 

sexuellt beteende, vilket flera av intervjupersonerna trodde kunde bero på samhällets 

förväntningar och normer på hur de båda könen ”bör” bete sig, exempelvis att en kille 

förväntas ha en högre sexualdrift än en tjej. En av intervjupersonerna, som arbetar på en 

ungdomsjour, anser att detta kan göra det svårare för killar med ett sexuellt destruktivt 

beteende att få hjälp:  

 
Alltså att det här synsättet på något sätt grundar sig i vad vi har för syn på normer och 
könsroller och på vår sexualitet kopplad till olika kön […] Sen har ju killar en längre 
väg att gå för man har ju inte kanske direkt haft något ställe att höra av sig till och det 
har kanske inte varit riktigt lika naturligt att, det har inte uppmärksammats lika mycket 
att man ska söka hjälp som kille och det får vi ju ofta frågan av de killar som hör av sig 
att ”får jag chatta här, får jag ens höra av mig här och så?” och har man dessutom sålt 
sex till kvinnor eller har varit utsatt av kvinnor så blir det ju ännu svårare för det är ju 
ingenting vi pratar om direkt och inget som skildras så då tänker man nog att det här 
inte ens är ett övergrepp till exempel eller ”det här är ju inte nått som jag egentligen 
kan fara illa av eller må väldigt dåligt” eftersom man har fått lära sig att en kille alltid 
ska vilja ha sex och ha en stark sexualdrift som gör att man inte säger nej till något 
egentligen. Så där blir det ju väldigt svårt, det krockar ju rätt mycket med normer och 
bilder som finns för dem här unga killarna – IP 2 
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En annan intervjuperson pratade också om olika normer och föreställningar av hur könet 

”bör” vara som de unga möter i dagens samhälle samt hur dessa kan ställa till det för 

killar som inte lever upp till förväntningarna: 

 
Killar blir ju ofta bökiga och arga och slåss och bråkar och där har vi ju ett annat sätt 
att bekräfta en kille också ”du är stor och stark” och vi bekräftar tjejer på ett helt annat 
sätt […], där har killar mycket svårare också därför att en kille kan ju inte vara ett of-
fer, en tjej… vi tillåter mer att en tjej är ett offer, en kille får inte gråta, vara olycklig – 
IP 3 
 

En intervjuperson tar upp en aspekt av hur dessa könsnormer kan göra sig synliga i sam-

hället och betonar hur ett likartat sexuellt beteende hos de båda könen kan klassas olika 

beroende på om man är tjej eller kille eftersom att det finns olika förväntningar på tjejers 

respektive killars sexualitet: 

 
Jag tänker att kanske många skulle tänka sexmissbruk killar och sexuellt destruktivt be-
teende tjejer, att man gör den kopplingen mer till tjejer medan killar som använder sex 
destruktivt så då kanske folk benämner det som ett sexmissbruk – IP 4  
 

En av intervjupersonerna pratade om de normer i samhället som säger att det alltid är män 

som är förövare och kvinnor som är utsatta:  

 
Ofta är det ju våldtäkter och misshandel som vi får och att då på något sätt är det ofta 
att man identifierar mannen som boven i det hela oftast och som syndabock på något 
sätt och det tycker vi är helt fel – IP 6   

 

5.5 De professionellas arbete med de unga  
Samtliga intervjupersoner uppgav att destruktiva sexuella beteenden är oerhört skuld- och 

skambelagda, vilket är något som påverkar de professionellas bemötande av de unga, de be-

rättade hur viktigt det är att tänka på sättet de uttrycker sig i en stödsituation: 

 

Det är otroligt kopplat till skuld och skam, både sexuella övergrepp och självskadebete-
enden […] man får vara väldigt noga med att inte ytterligare lägga på skuld liksom […] 
att inte ha den här attityden att ”det är väl bara att sluta om det är så destruktivt” – IP 
1  
 
De som hör av sig till oss skyller ofta på sig själv, exempelvis våldtäkter, det klassiska: 
”jag skulle inte ha gått ut den kvällen, jag skulle inte ha varit full, jag skulle inte ha haft 
de kläderna på mig”, att tjejen hela tiden tar ansvaret på sig för det som hänt och det 
försöker vi helt förinta och ta bort och bara nollställa det och bygga upp tjejens själv-
förtroende igen – IP 6  
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Några av intervjupersonerna uppgav att unga kan leva med destruktiva sexuella beteenden 

länge innan de vågar söka stöd, att det ofta tar lång tid innan någon uppmärksammar deras rop 

på hjälp, som de anser att sexuella självskadebeteenden kan vara. Därför blir det mycket vik-

tigt att tänka på bemötandet av denna grupp: 

 

De är ju så himla invanda med det här beteendet, när de kontaktar oss så har de ju sä-
kerligen redan hållit på så här jättelänge […] innan de når sin gräns att ”nu måste jag 
göra någonting” att de har ropat på hjälp så länge, men ingen hör dem – IP 6  
 
De är ju ofta vid bristningsgränsen då när de hör av sig, att det är något som skaver, 
något som inte känns bra och det är något som tynger en och till slut vågar man berätta 
för någon – IP 2  
 
 

En av intervjupersonerna påpekar även att det är viktigt att som professionell i mötet med 

ungdomen inte bara fokusera på ungas destruktiva sexuella beteenden eftersom att det 

inte alltid är det enda problemet i deras liv, utan att det kan handla om flera faktorer i 

individens liv som påverkar dennes mående och att det är viktigt att även fokusera på 

andra delar av den ungas liv: 

 

Eftersom det då ofta grundar sig i andra upplevelser eller dålig självkänsla så är det ju 
absolut så att man inte bara kan jobba med den ena utan man måste jobba på alla fron-
ter liksom med både det man gör nu och det man varit med om förut – IP 2  

 
 

Gemensamt för samtliga ideella organisationer var att de alla ansåg att bemötande är en väl-

digt stor del i deras arbete med ungdomarna, på fyra av de fem organisationerna ingår utbild-

ning i empowerment, hjälp till självhjälp, flera av intervjupersonerna pratar om detta och om 

deras roll i stödet till de unga: 

 

Det är ju liksom hjälp till självhjälp någonstans som vi erbjuder, så det pratar vi ju 
också om, om att vi är ju liksom inte kuratorer på något sätt utan vi kan ju vara ett sam-
talsstöd – IP 5  

 

Det vi jobbar med är att stötta och stärka, brukar vi säga, och vi ger på något sätt hjälp 
till självhjälp och det jobbar vi hela tiden med – IP 6 

 

I intervjuerna berättade de professionella hur viktigt bemötandet är och att de därför utbildar 

sina volontärer i samtalsmetodik. Flera av de ideella organisationernas främsta stödverksam-

het är chattverksamheterna, flera av intervjupersonerna diskuterade detta, att det innebär en 
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mycket speciell situation då volontärerna varken kan se eller höra personerna utan bara se text 

på en skärm vilket innebär att de missar aspekter som ansiktsuttryck, kroppsspråk, tonfall 

m.m. Detta innebär att de oftast bara får en chans att hjälpa de unga. Även här är begreppen 

skuld och skam viktigt eftersom att det är viktigt att vara medveten om det som volontär i en 

stödjande situation. Eftersom många av de unga som de möter känner skuld och skam över 

sitt beteende är det viktigt att de professionella inte påför ännu mer skuld och skam på perso-

nerna: 

 

Att inte skuldbelägga i form av ”varför går du dit då?” eller ”varför söker du upp de 
här” för det blir ju ett väldigt skuldbeläggande och det gäller ju inte bara den här 
gruppen utan det gäller ju även de flesta som varit utsatta för ett övergrepp […] ofta tar 
ju de här individerna på sig extremt stort ansvar som absolut inte är deras, så det är ju 
A och O och sen såklart att bygga förtroende och att det sker på den stödsökandes vill-
kor, att det är den personen som styr, och vad som gäller, vad den vill och så här med 
samtalet – IP 2  
 
Viktigt att inte skuldbelägga tjejen och att hela tiden påpeka det på olika sätt, till exem-
pel att den utsatte får frågan ”men varför gick du dit”, det kan man ju inte fråga, det är 
ju hur man säger eller ställer frågorna som blir viktigt – IP 4  
 
 

En av intervjupersonerna beskriver även den dubbelhet som de unga upplever som skadar sig 

själva genom att sälja sex, att de trots att de mår dåligt av det blir aktörer som aktivt söker upp 

personer att sälja sex till:  

 
Det här är något som de själva jagar eftersom framförallt tittar vi på den gruppen som 
[…] säljer sex så är det ju att det ligger lite i sakens natur att leta upp sina köpare […] 
det är ju det som blir problematiskt att ”jag vill ju inte göra det här och de här männi-
skorna gör mig oerhört illa, men jag går ändå dit frivilligt inom citationstecken” för att 
man känner att man måste eller så – IP 2  

 
 
Utöver detta berättade även en av intervjupersonerna att det är oerhört viktigt att i en 

stödsituation hålla sig professionell och inte bli för känslosam då det kan göra att ung-

domen inte vågar öppna upp sig och berätta. Vidare uppgav flera av intervjupersonerna 

att det är viktigt att som professionell förmedla till ungdomen att hen klarar av att höra 

deras historia: 

 
Att man signalerar att ”det här är inte en för tung historia för mig, jag kommer liksom 
inte rygga tillbaka för att du berättar om de här hemska sakerna för mig”, för det kan 
de också ha mött på innan, att sjuksystrar och sjukpersonal kanske börjar gråta eller 
blir förstörda eller att man får reaktioner som ”fy vad hemskt, hur står du ut med det 
här” och så där, och då stänger man sig ofta rätt lätt – IP 2  
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Att lyssna, finnas där och att inte sätta värderingar i det som det här barnet berättar 
och inte säga oj vad hemskt eller det här liksom… utan bara finnas där liksom – IP 3  
 

En av intervjupersonerna påpekar hur viktigt det att man som professionell är medveten om 

att förmedla till de unga att de inte kräver något i gengäld för att de hjälper dem. Detta menar 

hon är viktigt i samtal med personer som säljer sex där alla relationer mer eller mindre har 

villkorats och de tar för givet att det är så samhället fungerar: 

 
Sen är det ju också väldigt viktigt att förklara det här, alltså ”vi finns här för dig, och vi 
kräver inget i gengäld, det här är bara för din skull och din hjälp”. För det är ju väldigt 
viktigt med människor som är väldigt vana vid att allt villkoras och att man ska göra 
saker i gengäld och så där – IP 2  
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6 Analys 
6.1 Inledning 

Syftet med vår studie är att belysa fenomenet destruktivt sexuellt beteende hos unga utifrån 

ideellt arbetande professionellas perspektiv. Vi har använt oss av fyra frågeställningar för att 

undersöka fenomenet; vi har velat ta reda på hur man kan förstå och förklara destruktiva sex-

uella beteenden och vilka könsnormer som de professionella anser att det finns gällande de-

struktiva sexuella beteenden, hur de professionella arbetar med unga som har denna typ av 

problematik samt vad de anser om internets betydelse för utövandet av destruktiva sexuella 

beteenden. Vi har använt två teorier för att analysera vårt empiriska material. Vi har dels valt 

att använda oss av genusteori och då mer specifikt den sociala konstruktionen av kön, de dis-

kurser dessa ger upphov till samt hur de, enligt de professionella, påverkar unga som har de-

struktiva sexuella beteenden. Dels har vi använt oss av empowermentteori då vi även velat 

analysera de professionellas arbete med och bemötande av dessa unga personer.  

 

6.2 Destruktivt sexuellt beteende utifrån ett genusperspektiv 
I vårt empiriska material har vi kunnat utläsa att de två ungdomsjourer och paraplyorganisat-

ioner där några av våra intervjupersoner är aktiva möter uppskattningsvis lika många tjejer 

som killar som utövar destruktiva sexuella beteenden. Enligt våra intervjupersoner förknippas 

dock självskadebeteenden i samhället oftare med tjejer än med killar. Detta innebär ett osyn-

liggörande av killarna då de anser att stödinsatser gällande denna typ av problematik oftare 

riktas till tjejer. 

6.2.1 Könsnormer och genusordning 

Ur ett genusteoretiskt perspektiv anses individer medvetet eller omedvetet kategorisera 

människor de möter efter kön. För att förklara detta mer ingående använder Magnusson 

(2002) begreppet psykologiskt kön, vilket syftar till en inre kvalitet som finns hos varje indi-

vid, som yttrar sig i kvinnliga och manliga handlingar, uppfattningar och identiteter.  

Under intervjuerna pratade flera av intervjupersonerna om de könsdiskurser som införlivats i 

samhället, det vill säga våra uppfattningar och förväntningar på hur könen ska vara. Ett tydligt 

sådant exempel som flera uttryckte var att killar enligt samhällsnormerna förväntas ha en 

större sexdrift än tjejer, vilket intervjupersonerna menar gör det svårare för killar med de-

struktiva sexuella beteenden att få hjälp eftersom att deras problem inte tas på allvar. 

Magnusson beskriver att könstypiska beteenden och egenskaper är socialt konstrue-

rade av samhället och blir till förväntningar som individerna i samhället införlivar och 
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upprätthåller. De socialt konstruerade skillnaderna blir alltså så pass införlivade i sam-

hället att de framställs som naturliga eller biologiska.  

Pilcher & Whelehan (2004) beskriver även begreppet genusordning vilket syftar på 

den sociala struktur i samhället som gör en åtskillnad mellan män och kvinnor. Det inne-

bär att värderingar av könsrollerna styr vilken genusordning som råder i samhället, det 

handlar alltså om en under- och överordning av de respektive könen.  

Genusordningen förstärks då människor reproducerar de strukturer som råder ef-

tersom att könsrollerna och genusordningen blivit så pass införlivade i samhället. Det kan 

innebära att män och kvinnor har svårt att förstå sig själva och sina handlingar, att de 

ifrågasätter sig själva istället för att ifrågasätta samhällets konstruktion av könsspecifika 

egenskaper och den inbördes ordningen av dessa. Flera av intervjupersonerna beskrev att 

dessa normer innebär svårigheter för båda könen. Ett exempel på detta är killar som ska-

dar sig med sex. Tjejer kan enligt samhällets normer ses som offer, som att de är svagare 

och i behov av beskydd, killar förväntas dock vara starka och ses generellt som förövare. 

Detta gör att normerna krockar när det är killar som är offer och blir utsatta, eller tvärtom 

när det är tjejer som är förövare.  

Ytterligare en könsnorm i samhället anger att tjejer hanterar ångest och psykiska påfrest-

ningar genom att vända den inåt och ta ut detta på sig själva, medan killar i samma situation 

förväntas vara mer utåtagerande, genom att exempelvis slåss och bråka. Denna syn på killar 

bekräftades av en intervjuperson som uttryckte att ”killar blir ju ofta bökiga och arga och 

slåss och bråkar”. Detta innebär att när de respektive könen inte lever upp till samhällets för-

väntningar, utan agerar på icke normativa sätt, så händer det, enligt intervjupersonerna, ofta 

att de blir osynliggjorda eftersom att ingen förväntar sig detta beteende, vilket innebär att ing-

en uppmärksammar det och att det blir svårare att få stöd från olika samhällsresurser.  

Detta illustrerades av en annan av intervjupersonerna som pratade om svårigheterna som 

killar kan uppleva då de exempelvis sålt sex till kvinnor eller på andra sätt blivit utsatta av 

kvinnor. Den samhälleliga bilden är enligt henne ofta att det inte är ett övergrepp eftersom att 

killar enligt stereotypa könsnormer alltid förväntas vilja ha sex vilket innebär att de inte kan 

fara illa av det och därför inte ses som offer eller som att de kan bli utsatta av tjejer. Flera av 

de killar som intervjupersonerna haft kontakt med hade införlivat dessa förväntningar och 

normer och tyckte sig inte vara värda stöd eftersom att de var medvetna om att det ofta inte 

ses som ett riktigt problem. En av intervjupersonerna beskrev att problemet kan vara ännu 

mer skambelagt för killar i de fall då de blivit utsatta av tjejer av just denna anledning.  
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Tjejer som utövar ett destruktivt sexuellt beteende påverkas också av de normer som rå-

der i samhället. Tjejer som säljer sex eller på andra sätt skadar sig genom sex ses inte i denna 

situation enbart som offer utan även i någon mån som aktörer då de självmant söker upp per-

soner att ha sex med, vilket går emot normerna som säger att tjejer är det svagare, utsatta kö-

net som blir utsatta av män/killar. Samtidigt hamnar tjejer i sexuellt utsatta situationer i ett 

underläge gentemot män, både fysiskt och psykiskt, då det är männen som har övertaget. 

Detta skulle kunna sägas bidra till den rådande genusordningen; att tjejer/kvinnor ses som 

offer och killar/män som förövare. 

6.2.2 Sexualitetsaspekten  

En aspekt som skulle kunna sägas omkullkasta genusordningen är homosexualitet. Samtliga 

intervjupersoner från organisationer som möter både killar och tjejer uppgav att en ofta före-

kommande subgrupp inom gruppen unga med destruktiva sexuella beteenden är homosexu-

ella killar. De beskrev de svårigheter som homosexuella killar upplever i försäljningen av sex. 

Elvin-Nowak & Thomsson (2003) beskriver att samhället fortfarande i hög grad är 

heteronormativt uppbyggt och att detta i homosexuella killars fall kan vara problematiskt, 

exempelvis då de säljer sex, eftersom att genusordningen i dessa fall inte blir lika tydlig i och 

med att de stereotypa könsnormerna då inte gäller. Stereotypt sett är det kvinnor som säljer 

sex till män, men i detta fall är det män som säljer sex till andra män, vilket enligt ett genuste-

oretiskt perspektiv innebär att de intar en underordnad position gentemot sitt eget kön, det vill 

säga de manliga sexköparna, samt att de befinner sig i en utsatt situation där de både kan ses 

som offer och aktörer. 

Vidare angav dessa intervjupersoner att internet är den kontaktväg som homosexuella kil-

lar som inte kommit ut med sin sexualitet att träffa andra män. Detta gör dem dubbelt utsatta 

eftersom att de dels är killar, och därför som tidigare nämnts har svårare att få gensvar på 

denna typ av problematik från samhället, samt dels att de måste erkänna sin sexualitet för att 

kunna söka hjälp vilket de kanske inte alltid är beredda att göra. Samtidigt är situationen en-

ligt intervjupersonerna kopplad till mycket skuld och skam vilket i sig ofta är ett hinder från 

att söka hjälp, inte bara för denna grupp utan även för hela gruppen unga som har destruktiva 

sexuella beteenden.  

Enligt Magnusson (2002) är det människorna som ingår i samhället som konstruerar bil-

den av hur män och kvinnor är och bör bete sig och på så sätt menar Magnusson att övriga 

medlemmar i samhället också bidrar till att homosexuella blir osynliggjorda då de ses som 

avvikare eftersom att heterosexualitet är normen. 
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6.2.3 Könsdiskurser och självkänsla 

Magnusson (2002) beskriver även den betydande roll som könsdiskurser har i samhället och 

hur dessa diskurser leder till uppdelningar och kategoriseringar både på samhälls-, grupp-, och 

individnivå vilket får till följd att de upplevs som naturliga i samhället och av den anledning-

en ofta inte ifrågasätts. Detta innebär i sin tur att individer som sticker ut ofta lägga skulden 

på sig själva.  

Detta är relevant för vår studie då det framkom att intervjupersonerna anser att en viktig 

anledning till att unga som har destruktiva sexuella beteenden är att de i grunden har en låg 

självkänsla, vilket skulle kunna förklaras med att denna låga självkänsla till viss del upprätt-

hålls i och med att de inte anser sig passa in i de rådande samhällsnormerna.  

 

6.3 Empowerment inom ideella organisationer 
Majoriteten av intervjupersonerna berättade att empowerment ingår i deras respektive jourut-

bildningar. I jourarbetet använder de sig av denna teoretiskt förankrade metod på så sätt att de 

jobbar med ungdomarnas egna styrkor och förmågor för att hjälpa dem att stärka deras själv-

känsla. En god självkänsla är en förutsättning för att individen ska orka och våga göra en för-

ändring i sin livssituation, att försöka förändra en annan människa när individen själv inte vill 

eller orkar genomföra en förändring är dömt att misslyckas. (Jmf Moula, 2009)  

Inom empowerment praktiseras perspektivet att den bästa kunskapen kommer från de 

stödsökande själva. De professionella använder sig av empowerment för att hjälpa ungdomar-

na till självinsikt samt utgår från vad ungdomarna själva vill få ut av kontakten med jouren. 

(Jmf Moula, 2009) 

Samtliga intervjupersoner berättade att destruktiva sexuella beteenden är skuld- och 

skambelagda, vilket är något som påverkar de professionellas bemötande av de unga på så sätt 

att de måste vara medvetna om det och ständigt tänka på hur de uttrycker sig i samtal med 

unga. Särskilt aktuellt är detta i chattsamtal där de inte kan se den stödsökande och därmed 

inte kan tolka dennes ansiktsuttryck, kroppsspråk eller tonlägen vilket en av intervjupersoner-

na beskrev kunde vara väldigt frustrerande. Vidare beskrev intervjupersonerna hur viktig 

varje liten del av bemötandet är, exempelvis är hur de ställer en fråga jätteviktigt, exempelvis 

nämndes “varför-frågor” av typen “varför går du dit om du nu mår så dåligt?” som något som 

av ungdomarna kan uppfattas som ett ifrågasättande av deras upplevelser och därmed deras 

trovärdighet. Därför anser intervjupersonerna att det är viktigt att inte påföra ytterligare skuld 

och skam utan att ta det ungdomarna berättar på allvar.  
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Enligt Moula (2009) finns det flera dimensioner av empowerment, bland andra den soci-

alt handlingsorienterade dimensionen. Denna aspekt av empowerment handlar om individens 

makt och inflytande över sitt liv och sin levnadssituation. De ideella organisationerna uppger 

själva att de arbetar med att stötta och stärka unga personer vilket handlar om att hjälpa dem 

ta kontroll över just den socialt handlingsorienterade dimensionen.  

Intervjupersonerna beskriver även att de unga ofta inte upplever sig ha något värde vilket 

appellerar till den psykologiskt handlingsorienterade dimensionen som handlar om individens 

egen självuppfattning. Westerlund beskriver i Askheim & Starrin (2007) att individers hand-

lingsutrymme påverkas av de möjligheter som individen i teorin tror sig ha och vad individen 

faktiskt kan göra. Individens möjligheter att se realistiskt på sin livssituation kan påverkas av 

en skev verklighetsuppfattning, vilket beror på en obalans i vad individen tror att denne kan 

göra och vad denne faktiskt kan göra. Enligt intervjupersonerna var det vanligt förekom-

mande att de unga som utövar destruktiva sexuella beteenden har haft olika typer av problem 

under uppväxten, vissa av intervjupersonerna ansåg att destruktiva sexuella beteenden bott-

nade i tidigare upplevda sexuella övergrepp medan andra ansåg att det handlade om en om-

sorgsfri uppväxt och ett dåligt mående. Samtliga ansåg dock att en stor bidragande faktor till 

denna typ av beteenden var dålig självkänsla vilket handlar om individens handlingsutrymme. 

En dålig självkänsla innebär att det blir svårare för en individ att få makt över sitt liv, sin in-

tegritet och sina gränser (Masreliez-Steen & Modig, 2004). Samtidigt innebär upprepandet av 

det destruktiva sexuella beteendet dels en ångestlindring samt dels ytterligare ångest, det 

skapar alltså ond cirkel som innebär att de kan få en bristande verklighetsuppfattning i och 

med att de inte upplever sig ha något värde eller någon möjlighet att påverka denna problema-

tiska situation. De unga har alltså en obalans gällande vilka möjligheter hen tror sig ha och 

vad hen faktiskt kan göra för att förändra sin situation. Empowerment kan på så sätt ses som 

en möjlighet till att utvidga individens handlingsutrymme och bryta denna onda cirkel. 

Enligt intervjupersonerna kan även ångest ses som en anledning till deras utövande av ett 

destruktivt sexuellt beteende, vilket grundar sig i deras låga självkänsla och att de inte anser 

sig ha något större värde. Flera av intervjupersonerna berättade även att gruppen ofta upplever 

att de inte duger till annat än sex. I deras sexuella relationer bekräftas detta av de personer de 

har sex med då de i många fall inte behandlar dem väl utan bekräftar deras tankar om att vara 

mindre värda. Detta kan även kopplas till att de själva försätter sig i dessa situationer då de 

upplever att de får skylla sig själva. 

Enligt intervjupersonerna verkar det till viss del finnas en självinsikt i att de inte mår bra 

av sitt destruktiva sexuella beteende och vill ta sig ur det men att de trots allt fortsätter med 
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det då de själva, enligt de professionella, beskriver det som att de får ångest av att skada sig 

själva genom sex samtidigt som de paradoxalt nog får ångest om de inte gör det eftersom att 

de är beroende av den korta stunds ångestlindring som sexet ger dem. Detta är ett tydligt ex-

empel på hur den psykologiska dimensionen som syftar på individens självkänsla och egen 

självinsikt krockar med den sociala dimensionen som handlar om individens makt och infly-

tande över sitt liv och sin livssituation. Detta innebär att det som de unga vill förändra, det vill 

säga sin destruktiva livssituation, hindras av negativa faktorer så som dålig självkänsla (Jmf 

Fitzsimons & Fuller i Brund & Hansson, 2005).  

Inom empowerment är en viktig grundtanke att det inte går att ”förse” personer med en 

bra självkänsla, utan att förändringar i livssituationen och av självkänslan sker med hjälp av 

den stödsökande eftersom att det är denna person som har bäst kunskap om sin egen situation 

samt även den enda som har möjlighet att förändra sin egen situation. Ideella organisationer 

kan hjälpa individen med verktyg som kan göra att personen själv kan förändra sin situation. 

Inom empowerment är det därför viktigt att professionella har en stark tro på att individen 

genom stöd och vägledning själv kan göra förändringar i sin livssituation. (Jmf Moula, 2009)  

Detta var något som bekräftades av våra intervjupersoner då de berättade att de arbetar med 

att stötta och stärka sina stödsökande till att själva få styrka att förändra sina livssituationer. 

Av denna anledning ingår samtalsmetodik samt även kunskap om empowerment som metod 

som en obligatorisk del i flera av jourutbildningarna som de ideella organisationerna anordnar 

för sina volontärer.  
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7 Diskussion och slutsatser 

7.1 Inledning 

I denna studie har vi velat ta reda på hur professionella som arbetar på ideella organisationer 

förstår och förklarar destruktiva sexuella beteenden samt vilka könsrelaterade skillnader som 

de anser finns inom gruppen. Vidare har vi velat ta reda på hur professionella arbetar med 

gruppen och även vilken betydelse de anser att internet har för gruppens utövande av destruk-

tiva sexuella beteenden. Samtliga av dessa frågor har besvarats, nedan följer en redogörelse 

för svaren, en diskussion kring dessa och hur de förhåller sig till forskningen på området samt 

en slutsats. Avslutningsvis följer en diskussion kring den metod vi använt oss av samt förslag 

på vidare forskning i ämnet. 

7.2 Resultatdiskussion 

Samtliga av de professionella vi intervjuat mötte på regelbunden basis unga som har ett 

destruktivt sexuellt beteende. De var eniga i att beteendet bottnar i någon typ av psykisk 

ohälsa, deras åsikter gick dock isär angående det vad de anser ofta är bakgrunden till detta, 

alltså huruvida det hade att göra med tidigare upplevda sexuella övergrepp, allmänt omsorgs-

fria uppväxter eller psykisk ohälsa i övrigt. Majoriteten av intervjupersonerna ansåg att sex 

mot ersättning kan ses som en typ av självskadebeteende. Detta bekräftas även av bland andra 

Abelsson & Hulusjös studie (2008). 

Det var tydligt att samtliga intervjupersoner ansåg att sex kan fungera som ett sätt att 

skada sig själv på för att kunna kontrollera den ångest som dessa personer bär inombords.  

Intervjupersonerna anser alltså att för individer som har ett destruktivt sexuellt beteende är det 

destruktiva sexuella beteendet något som syftar till att ge ångestlindring, även om den inte är 

långvarig, samtidigt som de själva anser att de mår dåligt av det. Intervjupersonerna anser 

därför precis som Jonsson & Svedin (2012) beskriver i sin studie att detta beteende är ett 

självskadebeteende likt att skära sig. 

En väg in i försäljning av sexuella tjänster är ett självdestruktivt beteende där sexualiteten 

är en del. Det handlar oftast om unga tjejer som utsätter sig sexuellt i syfte för att reducera sin 

ångest, ofta som del i ett större självskadebeteende. Dessa ungdomar söker kontakt med de-

struktiva personer på internet. Sex enligt intervjupersonerna bli ett medel för de unga att 

skada sig själva med genom att upprepa det eller de övergrepp som man tidigare utsatts för.  

Vanligt förekommande för unga med destruktiva sexuella beteenden är också att de är 

oerhört risktagande i sitt leverne. Detta kan visa sig på så sätt att de inte använder skydd när 
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de har sex eller att de har sex med personer som är våldsamma mot dem psykiskt och/eller 

fysiskt.  

En annan förklaring till det destruktiva sexuella beteendet som intervjupersonerna be-

skrev var att de inte anser att de har något värde och att det därmed inte spelar någon roll vad 

andra personer gör med deras kroppar. Detta hänger ofta ihop med att de själva inte anser sig 

duga till något annat än just sex, vilket även bekräftas av Jonsson & Svedin (2012). Sexet kan 

alltså enligt dessa intervjupersoner för unga med sexuella destruktiva beteenden bli en slags 

bekräftelse på att de duger till något då det ger dem en kortvarig bekräftelse. Enligt intervju-

personerna bottnar mycket av deras sexuella beteende i andra orsaker, exempelvis i sam-

hällets normer och föreställningar om hur killar respektive tjejer bör vara. En annan åsikt som 

några av intervjupersonerna uttryckte var att eftersom unga med destruktiva sexuella beteen-

den i grunden är väldigt osäkra och har en dålig självkänsla kan de ha svårt att sätta gränser 

för vad som är okej och inte i sexuella relationer, helt enkelt att värna om sin integritet.  

Eftersom att det destruktiva förhållandet till sex grundar sig i redan nämnda orsaker och 

ofta tar tid att utveckla i och med att de inte sker över en natt, påpekade flera av intervjuper-

sonerna vikten av att som professionell i mötet med dessa individer inte ”stirra sig blind” på 

just det sexuella problemet utan även behandlar andra delar av personernas livssituationer.  

Enligt de flesta av intervjupersonerna är det mycket vanligt att unga med destruktiva sex-

uella beteenden använder sig av internet för att få kontakt med personer att ha sex med. De 

vanligaste internetsidorna som de unga använder sig av är vanliga kontaktsidor såsom Fa-

cebook, Mötesplatsen och den homosexuellt inriktade sidan QX. Intervjupersonerna ansåg att 

användandet av sidor specifikt inriktade på sexuella kontakter var mindre vanligt. Att internet 

blivit en vanligare kontaktväg anser flera intervjupersoner kan bottna i att internet erbjuder en 

anonymitet och därmed en viss trygghet, vilket kan locka exempelvis homosexuella som ännu 

inte kommit ut med sin sexualitet.  

Destruktiva sexuella beteenden är ett fenomen som oftare kopplas samman med tjejers 

sexualitet, trots att intervjupersonerna från de två ungdomsjourerna och paraplyorganisationen 

för sexuella övergrepp angav att de i sitt arbete i lika hög grad möter killar som har denna 

problematik. 

7.3 Slutsatser  

De professionella ser på de ungas destruktiva sexuella beteenden som ett självskadebete-

ende liknande att skära sig, eftersom att de gör det på grund av ångestlindringen det ger dem. 

Vidare anser de att könsnormer påverkar unga personer med denna typ av beteende på så sätt 
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att det påför skuld och skam, vilket ger dem ännu lägre självkänsla och får dem att känna sig 

ännu mindre värda. Detta är enligt intervjupersonerna en gemensam nämnare för denna grupp.  

Det är därför mycket viktigt för de professionella att hjälpa dessa unga personer att stärka 

sin självkänsla genom att använda sig av empowerment. Vi tror att denna studie skulle kunna 

tillföra kunskap till fältet socialt arbete i och med att det är ett relativt nytt perspektiv på fe-

nomenet självskadebeteende, det kan alltså ses som ett sexuellt självskadebeteende. Det är 

därför viktigt att kunskapen om detta ökar hos olika aktörer inom socialt arbete för att de på 

så sätt ska kunna bemöta och arbeta med målgruppen på ett kunnigt och empatiskt sätt.  

 

7.4 Metoddiskussion 
Vi har i denna studie använt oss av en kvalitativ intervjumetod för att undersöka hur profess-

ionella på ideella organisationer ser på och arbetar med unga som har destruktiva sexuella 

beteenden. Vi har använt oss av ett konstruktivistiskt hermeneutiskt perspektiv då vi analyse-

rat empirin, vilket innebär att vi haft det synsättet att intervjupersonernas kunskap i ämnet är 

kontextuell och att deras åsikter är något inte per automatik är överförbart på andra ideella 

organisationer, men att det ger en fingervisning om hur fenomenet destruktivt sexuellt bete-

ende kan se ut och uppfattas.  

Vi valde att genomföra enskilda intervjuer med sex personer från fem ideella organisat-

ioner för att se hur de förstår och förklarar fenomenet. Vi var helt enkelt intresserade av att 

fördjupa oss mer i intervjupersonernas erfarenheter av att möta personer som utövar detta 

destruktiva sexuella beteende.  

Vi har diskuterat möjligheten att genomföra fokusgrupper istället för kvalitativa inter-

vjuer, vi tror dock att detta skulle ha kunnat innebära att intervjupersonerna påverkats av 

varandras åsikter, vilket i sin tur skulle ha kunnat innebära att den mångfald av ståndpunkter 

som vi nu fick tillgång till kanske inte framkommit. Vi anser inte heller att vi hade behövt fler 

intervjupersoner då samtliga intervjupersoner till stor del var eniga i sina åsikter om gruppen 

unga med destruktiva sexuella beteenden, vi tror alltså inte att ytterligare intervjupersoner 

hade haft så stor påverkan på slutresultatet.  

Något som har varit svårt är formulerandet av intervjufrågor som fångar in det som vi 

ville få reda på och på samma gång undvika att de blir ledande. Mycket av intervjuernas kva-

litet har byggt på att intervjupersonerna själva pratat fritt om och associerat kring intervjufrå-

gorna, att de ger rika beskrivningar av sina erfarenheter och sina åsikter i frågorna. Vår empiri 

bygger till stor del på detta, vi hade alltså kunnat vara noggrannare i formuleringen av inter-

vjufrågor.  
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Några av intervjupersonerna var mer fåordiga, detta innebar att vi var tvungna att vara 

mer specifika i våra frågor för att vara säkra på att svar på dessa och i förlängningen våra 

forskningsfrågor och syftet. Vi anser dock att vi varit noggranna med att inte påverka inter-

vjupersonerna i deras svar utan att ändå ställa relativt öppna frågor. Sammantaget anser vi att 

intervjupersonerna gett intressanta svar som är relevanta för denna studie. 

 

7.5 Förslag på framtida forskning 
Vi anser att forskning överlag behöver fokusera mer på killars samt transpersoners perspektiv 

när det gäller deras psykiska mående, självskadebeteende samt även deras behov av stöd ef-

tersom att vi upplever att de dessa till stor del fokuserar på tjejers perspektiv och att killar och 

transpersoner därmed osynliggörs inom området.  

Vi anser även att det bör forskas mer om andra typer av självskadebeteenden än bara det 

som handlar om att skära sig och då specifikt sexuella självskadebeteenden. Detta är nödvän-

digt för att kunna uppmärksamma och hjälpa personer som har dessa problem eftersom att de 

annars riskerar att hamna i skymundan då deras beteende inte ses som ”klassiska” självskade-

beteenden.  
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Bilaga 
Intervjuguide 
 
Öppna frågor Specifika frågor 

Bakgrund 

- Berätta om dig själv, om din bakgrund 

(utbildning, tidigare arbeten osv) och 

din funktion i jouren  

- Berätta om jourens verksamhet  

- Berätta om de som arbetar på jouren, 

vad har de för utbildning, erfarenheter, 

kompetens? Krävs någon speciell bak-

grund för att få arbeta/volontera hos er? 

- Beskriv hur samtalen med de stödsö-

kande brukar se ut 

- Berätta om vilka sexuella frågor som 

unga tar upp 

Destruktivt sexuellt beteende 

- När det gäller sex mot ersättning, är 

det något ni möter när ni pratar med 

stödsökande? Kan du berätta om det? 

- Kan du beskriva de personer som har 

sex mot ersättning, finns det något som 

är gemensamt / utmärkande / vanligt för 

dem? 

- Vad skulle du beskriva är bakomlig-

gande orsaker till att man har destruk-

tiva sexuella beteenden? 

- Upplever ni att medvetenheten kring 

ämnet sex som självskadebeteende har 

ökat under de senaste åren, och i så fall: 

vad beror det på?  

Bakgrund 

- Vilken är er målgrupp? 

- Hur kommer de i kontakt med er? 

- Hur många stödsökande har ni? 

- Vad vill de unga som söker stöd hos er prata 

om? Vilka ämnen är vanliga/ovanliga? 

Destruktivt sexuellt beteende 

- Upplever ni att det finns samband mellan att 

sälja sex och andra typer av destruktiva beteen-

den, exempelvis självskadebeteenden? Vad 

beror detta i så fall på? 

- Hur beskriver ungdomarna att de kommer i 

kontakt med personer att utöva sitt destruktiva 

sexuella beteende med? 

- Ser ni något samband mellan den ökande till-

gången till Internet och den sexuella problema-

tik som era stödsökande tar upp?  

Könsrelaterade skillnader 

- Upplever ni att det finns några skillnader gäl-

lande könsaspekten av att sälja sex eller att ha 

det som ett självskadebeteende?  

- Vilka säljer de unga sex till / självskadar sig 

genom att ha sex med? Män/kvinnor?  

Bemötande 

- Vad är viktigt i bemötandet av denna grupp? 

- Upplever du några särskilda svårigheter i kon-

takten med de unga som har denna problema-

tik? 

	  


