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Abstract 

The aim of this study was to examine sex workers openness in regards to sex sale when 

communicating with other people and authorities. The essential questions that laid the foundation 

of this research were different factors that influence an individual on their choice of openness 

and concealment of their experiences, and also how they cope with the consequences of this. The 

results of this study are based on qualitative interviews conducted with five sex workers. The 

theoretical framework used to analyze the study’s findings is Erving Goffman’s theory of Stigma 

and Dramaturgical metaphor. The results indicate that sex workers experience difficulties with 

being open with other entities, including relationships and authorities. The underlying factors 

behind this appear to be among other things, based on current laws and social stigma in the 

society. Sex workers experiences of openness to people in their environment have been both 

positive and negative. Nevertheless, they have mostly been met with prejudices and dislikes. 

This signifies that many sex workers feel compelled to withhold and conceal their experiences to 

others. Our findings also show that sex workers use different strategies when coping with 

concealment of sex sale, which can have an emotional distress for some individuals. 
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1. Inledning 
 

That probably is the worst, lying to your family and friends. Because I know that if anything 

comes up to do with prostitution, anything like that, I swallow my heart every time… 

(Begum, et al., 2013:96) 

 

Prostitution brukar benämnas ―världens äldsta yrke‖ och har genom tiderna funnits i samhällen 

runt om i världen. I det medeltida Europa försökte de statliga myndigheterna hålla prostitutionen 

begränsad inom vissa områden samtidigt som det fullständigt bannlystes i andra regioner. I 

Frankrike ansågs kvinnor på bordeller utföra en form av samhällstjänst då detta skyddade de 

övriga kvinnorna i samhället från lustfyllda, antastande män. Istället fick männen ―förbruka‖ sin 

lust på bordeller som skedde under reglering och styrning av staten (Svanström, 2006:35-36). 

Liknande system fanns även i Spanien, där kommunala bordeller var avsedda att hålla isär de 

prostituerade kvinnorna från de övriga. Staten bestämde vilka män som tilläts köpa dessa kvinnor 

(Clark, 2008:73). Prostitution återfanns även i Sverige under tidigt 1800-tal där kvinnorna ansågs 

lösaktiga och därför utmärktes med specifika kännetecken och benämningen ―offentliga kvinnor‖ 

för att särskiljas (Svanström, 2006:38). Fenomenet som tidigare betraktats på individnivå började 

under 1970-talet att definieras som ett socialt problem och en välfärdsfråga (Holmström & 

Skilbrei, 2008:305). 

 

Det är idag svårt att uttala sig om prostitutionens omfattning i Sverige eftersom det finns ett stort 

mörkertal och siffrorna endast är en uppskattning. Detta framkommer bland annat i en nyligen 

utgiven rapport om prostitutionens kartläggning av Länsstyrelsen (2015) som även visar att 

fenomenet har minskat från år 1995 då antalet sexsäljare var betydligt fler än vad det är idag. 

Prostitutionens minskning kan förstås både utifrån sexköpslagens införande år 1999, som 

kriminaliserar köp men inte försäljning av sexuella tjänster och bland annat syftar till att minska 

efterfrågan (Prop. 1997/98:55:100), samt teknologins snabba utveckling. Dessa faktorer kan vara 

en förklaring till varför den synliga prostitutionen på gatan har förflyttats till den dolda arenan på 

internet (Holmström & Skilbrei, 2008:307). 
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Vissa väljer på grund av den sociala stigmatisering som prostitution är förknippad med olika 

strategier för att hemlighålla den. Det kan ta sig uttryck genom att individen ljuger om sitt namn, 

yrke och sysselsättning, isolerar sig eller lever ett dubbelliv (Fick, 2005; Hulusjö, 2013; Koken, 

2011). Stigmatisering kan för individen även medföra ett lägre förtroende för myndigheter då 

bemötande kan vara avhängigt de stereotypa föreställningar som finns om sexsäljare. Tidigare 

forskning visar att det finns en stor rädsla hos dessa för hur de kommer att bli bemötta om de är 

öppna med sina erfarenheter, vilket istället resulterar i att de väljer att ljuga (Holmström, 

2014:32).  

 

De som väljer att berätta får heller inte sällan ett oönskat bemötande från professionella. En 

studie bekräftar att det finns en okunskap om prostitution bland socialarbetare, vilket får till 

påföljd att en osäkerhet i den professionella rollen uppstår i kontakten med denna grupp 

(Bjønness, 2012:199). Det är därför av relevans för socialarbetare och övriga som kommer i 

kontakt med denna grupp att ha förståelse för vilka svårigheter sexsäljare upplever i mötet med 

professionella aktörer. Med kännedom om detta kan deras sätt att bemöta denna grupp förbättras 

och det kan även minska de fördomar och den stigmatisering som individerna i fråga utsätts för. 

 

Vi finner att det finns en avsaknad i tidigare forskning som berör hur sexsäljare upplever och 

hanterar det att antingen vara öppna eller dölja försäljningen och vilka faktorer som leder fram 

till detta. Finns det skillnader i hur individerna väljer att berätta för olika personer i sin 

omgivning och varför? Och hur påverkas de av att exempelvis vara öppna för den ene men dölja 

för den andre? Studier som undersökt detta forskningsområde har främst genomförts i en 

medicinsk eller psykologisk diskurs. Med vår studie vill vi undersöka hur forskningsproblemet 

kan betraktas ur det sociala arbetets praktik.  

1.1 Syfte 
Syftet med studien är att undersöka sexsäljares upplevelser av öppenhet kring försäljningen av 

sexuella tjänster i relation till olika livsområden. 

1.2 Frågeställningar 

 I vilka situationer är individerna öppna respektive undanhåller att de säljer sexuella 

tjänster? 
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 Vilka omständigheter inverkar på deras val att vara öppna om sina erfarenheter? 

 Vilka omständigheter inverkar på deras val att dölja? 

 

1.3 Begreppsdefinition och avgränsning 

Socialstyrelsen (2008) definierar prostitution som ―fall där minst två parter köper eller säljer 

sexuella tjänster mot ersättning (vanligtvis ekonomisk) och att detta utgör en förutsättning för 

den sexuella tjänsten‖. 

 

Det används olika begrepp för att beskriva personer som säljer sexuella tjänster. Östergren 

(2006:48) menar att begreppet sexsäljare är ett mer neutralt uttryck än exempelvis prostituerad 

som anses passivisera och göra personen som säljer sex till ett offer. Vi kommer i vår studie att 

använda oss av benämningen sexsäljare, och prostitution eller sexförsäljning när vi redogör för 

själva fenomenet. 

 

De sexuella tjänsterna kan vara allt från fysiska sexuella tjänster till visuella (striptease) eller 

auditiva (telefonsex) i utbyte mot ersättning i form av pengar, gods eller tjänster. Vår studie 

berör enbart personer som har erfarenhet av försäljning av fysiska sexuella tjänster. 

2. Forskningsöversikt 
 

Till en början eftersökte vi forskning som berörde prostitution generellt och fick en uppfattning 

om återkommande begrepp som lyftes fram i flera av studierna. Ett av dessa var social 

stigmatisering som tycks ha en nära sammankoppling till hur personer upplever det att vara 

sexsäljare. Eftersom vi vill undersöka hur de upplever det att vara öppna med det de gör för sin 

omgivning har vi främst sökt efter forskning som behandlar områden kring bemötande, hantering 

av andras reaktioner och stigmatisering både på individ- och samhällsnivå i samband med 

sexförsäljning. På samhällsnivå har vi sökt efter forskning som lyfter fram kontakten med 

myndigheter. 

 

I Sverige har det gjorts en del forskning kring hur individer upplever det att sälja sexuella tjänster 

samt studier om sexköpslagen, men inte särskilt mycket avseende deras upplevelser av att vara 
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öppna om det för andra. Forskning kring detta har vi framförallt hämtat från internationella 

studier. I och med att kunskapsfältet till största del består av internationell forskning kan det bli 

problematiskt i en svensk kontext där lagstiftningen kring prostitution skiljer sig från andra 

länder. Vi har dock märkt både i svenska och internationella studier att det trots allt finns 

gemensamma attityder kring prostitution oavsett lagstiftning. Det som skiljer sig är framförallt 

sexsäljares benägenhet att vara öppna för sin omgivning. Erving Goffmans teori om stigma har 

upprepade gånger tillämpats som utgångspunkt och analysverktyg för resultaten i tidigare 

studier. 

 

Vi kommer nedan att redogöra för hur vi har gått tillväga för att finna vår forskning. Därefter 

lyfter vi fram olika aspekter i den tidigare forskningen som är relevant för vår studie, nämligen 

sexköpslagens effekter, social stigmatisering samt öppenhet om erfarenheten i nära relationer och 

myndighetskontakter. 

2.1 Sökprocess  
Vi har främst använt databasspindeln ProQuest Social Science och databasen EDS för tidigare 

forskning inom ämnet, där ―peer reviewed‖ tillämpades som filter, samt LIBRIS och DiVA för 

relevanta avhandlingar. SwePub har använts vid sökning av svenska studier. Vi har även gjort 

snöbollsurval genom att granska referenslistor för att få fram ytterligare relevant forskning. 

Databasen ZETEO har använts vid sökning av juridiskt material om sexköpslagen. 

 

Sökord som vi har använt oss av i olika kombinationer är följande: prostitution, sex work*, 

Sweden, ―commercial sex‖, ―sex work legislation‖,  ―social work‖, ―government‖, ―social 

stigma‖, stigma*, concealed, disclosure, strateg*, ―coping strategies‖, relationships, ―double 

life‖. Sökningar på dessa ord har även gjorts i svensk översättning. 

 

Till en början när vi gjorde en generell sökning på prostitution utan avgränsningar fick vi fram 

8375 resultat. Dessa var till övervägande del internationella vetenskapliga tidskrifter om 

prostitution kopplat till medicin och hälsa, såsom HIV. Vi gjorde därefter en sökning inriktat på 

prostitution i Sverige och fick då främst fram litteratur som behandlar den svenska sexköpslagen. 

Utifrån denna litteratur fann vi att stigmatisering var nära sammankopplat med prostitution. Vi 

valde därför att avgränsa oss till dessa sökkombinationer och studier gjorda efter 2000-talet. Vi 
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sökte vidare på internationella studier och fick fram 400 sökresultat. För att närma oss vårt syfte 

använde vi sökord som kunde ge resultat på olika strategier sexsäljare använder sig av i 

kontakten med relationer och professionella. 

2.2 Sexköpslagens effekt 

Sexköpslagens huvudsakliga syfte var att minska prostitutionens omfattning. Studier som har 

undersökt huruvida lagen haft någon effekt eller ej vad gäller syftet har framförallt gjorts genom 

kvantitativa metoder (Holmström, 2014:13). Två enkätundersökningar av Jari Kuosmanen 

(2008:376-378) och Svedin et al. (2012:16) visar på att majoriteten av sexsäljarna inte har 

påverkats av lagen när det gäller deras försäljning av sexuella tjänster. För sexsäljare som arbetat 

―utomhus‖ har lagen däremot inneburit att kundutbudet på gatorna minskat och istället förflyttats 

―inomhus‖, vilket har skapat ökad konkurrens och risker för de på gatan (Socialstyrelsen, 2008). 

Riskerna har ökat då mötet med en potentiell köpare sker i mer avskilda miljöer där chanserna att 

bli upptäckt är mindre. 

 

Ett annat syfte med lagen var att förändra allmänhetens attityder till prostitution i Sverige (Prop. 

1997/98:55:100). Innan lagen kom till 1996 var det endast 45% kvinnor och 20% män som ville 

kriminalisera sexköpare (Månsson, 2000:249) medan det 1999 hade ökat till 81% kvinnor och 

70% män. År 2008 var det 79% kvinnor och 69% män som var för en kriminalisering 

(Kuosmanen 2008:362). Kuosmanen (ibid:367) diskuterar detta och menar att de varierande 

siffrorna innan och efter sexköpslagens införande kan ge indikation på att lagen påverkat folkets 

attityder. Vidare rapporterar han att allmänheten vill att förbudet ska utökas till att även gälla de 

som säljer sexuella tjänster. Max Waltman (2011:460) ifrågasätter detta och anser att 

Kuosmanens formulering av frågan om sexförsäljning ska kriminaliseras eller ej kan ha haft 

inverkan på befolkningens svar. Han menar att frågan kan ha tolkats som att det handlat om en 

tredje part som säljer sex, alltså människohandel eller koppleri, och inte en enskild individ som 

själv har kontrollen över sin försäljning till en annan part. 

 

Från ovanstående forskning går att uttyda att det var en betydligt mindre andel av befolkningen 

som var för att kriminalisera sexköpare innan sexköpslagen vann laga kraft. Detta kan förstås 

som att lagen har en effekt på formandet av människors synsätt och värderingar som i sin tur kan 

skapa stigmatisering. Trots att det inte är olagligt att sälja sexuella tjänster är dessa personer 
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associerade med något som är kriminellt och stämplas därför som ―fel‖ och avvikande från den 

sociala normen (Holmström, 2014:17f). Det framgår även från Kuosmanens studie att många är 

positivt inställda till att även kriminalisera sexsäljare; en slutsats som är diskutabel i och med att 

det kan ha funnits tolkningsskillnader i den ställda frågan. Vi ser dock att sannolikheten att 

frågan tolkats på fel sätt är relativt liten eftersom den är ställd i ett sammanhang som följer av 

frågan om sexköp bör vara lagligt eller ej. Det kan därför visa på hur omgivningen ser på 

personer som säljer sexuella tjänster, det vill säga att de utför en kriminell handling som bör 

åtgärdas med repressalier. 

2.3 Den sociala stigmatiseringen 
Tidigare forskning har visat att prostitution är förknippat med fördomar och social 

stigmatisering. Med detta menas att en handling eller uppförande går utanför gränserna för de 

sociala normer som råder i ett samhälle och därmed får starkt ogillande (Fick, 2005:20). Att sex 

endast är accepterat inom äktenskap har traditionellt sett varit ett normativt budskap samhället 

sänt ut till kvinnor (Goffman, 1968). Nicolé Fick har skrivit om sexsäljare och deras upplevelser 

av stigmatisering i Kapstaden i samarbete med en organisation som arbetar för sexarbetares 

rättigheter i Sydafrika. Enligt henne kan detta budskap förstås som samhällets försök att 

kontrollera kvinnors sexualitet till att endast komma till uttryck inom äktenskap. Sexuella 

förbindelser som inte sker inom dessa gränser eller åtminstone inom ett seriöst förhållande ses 

därför som avvikande från den sociala normen. Ju längre bort ett förhållande är från den 

normsättande kärnfamiljen desto mer troligt kommer det att bli kategoriserat som avvikande och 

onormalt. Att ha sex med en främling i utbyte mot ekonomiska transaktioner är således att ses 

som så avlägset normen som bara möjligt. 

 

Socialpsykologen Juline A. Koken har skrivit flertalet studier om både manliga och kvinnliga 

sexsäljare. I en kvalitativ studie undersöker hon hur kvinnliga sexsäljare hanterar 

stigmatiseringen som är relaterad till försäljningen. Informanterna i studien är afroamerikaner, 

asiater och européer med olika utbildningsnivåer, varpå majoriteten är européer med viss 

högskoleutbildning. I studien skiljer Koken (2011:211) på de som har ett osynligt stigma och de 

som har ett synligt stigma och menar att sexsäljare har det förstnämnda. De med ett osynligt 

stigma har större möjlighet att smälta in i omgivningen som icke-stigmatiserade. Det kan 

däremot orsaka mental och emotionell stress då stor vaksamhet och självkontroll i sociala 
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sammanhang krävs för att inte bli avslöjad (Koken 2011:211; Fick 2005:23). I Ficks studie 

(ibid:20) framgår att stigmat har en mer djupgående effekt på vissa, bland annat i form av 

svårigheter att rättfärdiga och acceptera sexförsäljningen för sig själv, djupa skamkänslor och 

ifrågasättande av det egna människovärdet. 

 

Att vara öppen med att sälja sex innebär för en del mer påtagliga sociala konsekvenser. Anna 

Hulusjö är doktor i socialt arbete och har erfarenhet av att arbeta med personer som befinner sig i 

prostitution. Hon har i en svensk studie undersökt kvinnor som har erfarenhet av att sälja 

sexuella tjänster genom narrativa djupintervjuer. Hon menar att öppenheten kan medföra risker 

som att bli uppsagd från sitt arbete, vräkt från sitt boende eller få förlorad vårdnad om sina barn; 

faktorer som gör att många väljer att undanhålla (Hulusjö, 2013:317). Jay Levy och Pye 

Jakobsson (2014:603), som i en studie belyser sexsäljare som har ett positivt förhållningssätt till 

försäljningen och själva positionerar sig som aktiva aktörer, anser att de diskurser som ramar in 

den svenska sexköpslagen rättfärdigar myndigheter att utöva sådana åtgärder. De talar 

framförallt om kvinnor som har varit med om att socialtjänsten omhändertagit deras barn på 

grund av sexförsäljningen. Sexsäljares val av öppenhet kan därför ha en central inverkan på hur 

arbetsgivare, hyresvärdar och socialsekreterare med flera agerar gentemot dessa personer, så för 

att inte riskera sociala sanktioner låter vissa bli att vara öppna. 

2.4 Öppenhet: att vara eller icke vara… 
Samtliga sexsäljare i tidigare studier ställs inför dilemmat att antingen vara öppna eller dölja 

sexförsäljningen för personer i sin omgivning. Det framkommer en stor variation av erfarenheter, 

där vissa väljer att vara öppna för ett fåtal i sin omgivning och andra döljer helt och hållet. 

Vanligast förekommande är ändå att de flesta undanhåller försäljningen för majoriteten i sin 

omgivning (Fick, 2005; Koken, 2011; Tomura, 2009). 

 

För att hantera de stigman som prostitution för med sig används olika strategier i kontakt med 

omgivningen. Koken (2011:219) beskriver två olika sätt på detta; genom undvikande eller 

bemötande. I det förstnämnda försöker personen undgå negativa upplevelser genom att till 

exempel dölja, ljuga och ―passa in‖ för närstående i rädsla att bli bortstött eller avvisad. Hon 

beskriver detta döljande som att ―leva i garderoben‖ där likheter kan dras till homosexuella eller 

transpersoner som väljer att hemlighålla sin sexuella läggning för sin omgivning. Ett annat sätt 
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att undvika kan vara att avidentifiera sig med bilden av ―den prostituerade‖ (Hulusjö, 2013:319). 

Detta kan ske genom att visa sidor av sig själv som går emot den stereotypa bilden, som att 

exempelvis ha en privilegierad klassbakgrund, högre utbildningsmeriter och goda levnadsvanor. 

Följaktligen minimeras riskerna att bli avslöjad eftersom personen inte överensstämmer med hur 

en prostituerad ―ska vara‖. En annan strategi är att upprätthålla en gräns mellan det 

professionella och privata jaget genom att skapa en annan identitet, ett ―sexsäljar-jag‖, som visar 

på att sexförsäljningen utförs av ett ―annat jag‖ som är separerat från det privata jaget (Abel 

2011:1181; Fick 2005:22; Hulusjö, 2013:256). Gillian M. Abel, professor i folkhälsa och 

forskare för ett antal studier inom prostitution i Nya Zeeland, gör en jämförelse mellan 

prostitution och övriga yrken där hon menar att individen oavsett yrke intar skilda roller i arbetet 

och privatlivet. Detta för att separera de emotioner som uppstår i de olika livsområdena 

(2011:1183). 

 

Användning av strategier kan för vissa vara ett sätt att ‖överleva‖ som sexsäljare, men det har 

även sina påföljder. Att försöka ‖passa in‖ i normsamhället innebär för många en konstant oro 

och ångest över att bli avslöjad. Det är även förenat med mycket skuldkänslor och ångest i att 

behöva ljuga för familj och vänner, men kan vara ett nödvändigt ont för att skydda sig själv och 

sina närstående. Att hantera det sociala privatlivet kan bli väldigt komplicerat för de som lever 

ett dubbelliv, vilket kan yttra sig i att konstant behöva planera sitt sociala liv så att personer som 

inte vet om sexförsäljningen hålls borta från de som vet (Abel, 2011:1180; Fick, 2005:22-23). En 

konsekvens av döljande och ljugande är att det leder till att personen isolerar sig från omvärlden 

och mer och mer tar avstånd från de i sin närhet. Därmed minskas även möjligheten för individen 

att få socialt stöd från dessa (Koken, 2011:219). Abel (2011:1180) förklarar hur de olika rollerna 

kolliderar med varandra och att sexsäljare hellre avstår att ingå relationer för att slippa de 

negativa konsekvenser dubbellivet för med sig. Det framkommer dock i några studier att en del 

har en eller flera nära signifikanta relationer till personer som nästan alla känner till 

sexförsäljningen (Fick, 2005:24, Tomura, 2009:65). Många bär däremot på en oro att det ska 

komma ut i det offentliga och delger därför hellre sitt privatliv med personer som har liknande 

erfarenheter för att således ha någon som känns trygg för att fritt ventilera känslor och 

upplevelser med (Fick, 2005:24). För andra kan hanteringen och ―avstängningen‖ av de 

emotionella påföljderna av undvikande strategier leda till att de börjar använda sig av olika 
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berusningsmedel (Abel, 2011:1181; Gorry, Roen & Reilly, 2010:496). I studien av Gorry et al. 

(ibid) utförs två semistrukturerade intervjuer med sju kvinnliga sexsäljare och fem professionella 

inom hälsovården i England. Droger förklaras bedöva effekterna av prostitution, vilket leder till 

ett beroende och begär efter mer. Det enklaste sättet att finansiera en drogvana är i utbyte av 

sexuella tjänster, varför det uppstår en ond cirkel och ännu större svårigheter att ta sig ur 

sexförsäljningen. 

 

Valet att hemlighålla prostitution för att skydda sig själv från stigmatisering kan alltså innebära 

en personlig förlust i form av social isolering och interna konflikter för att en döljer och ljuger 

för närstående. Koken (2011:220) skriver att det förutom detta även kan leda till påföljder på 

samhällsnivå. Hon menar att genom döljande och att försöka ―passa in‖ hålls den stereotypa 

bilden av sexsäljare vid liv eftersom personer som inte passar in i bilden inte heller uppenbarar 

sig till den stigmatiserade gruppen. Att bibehålla hemlighetsstämpeln, menar hon, kan på sätt och 

vis bidra till att status quo upprätthålls utan förändring för gruppen. Melissa Farley, psykiatriker 

och forskare inom bland annat prostitution menar att detta synsätt kan ha en vansklig effekt 

eftersom de som väljer att hålla försäljningen hemlig av olika anledningar då blir betraktade som 

att de har sig själva att skylla sin utsatthet på (2004:1117). Ansvaret att förändra samhällssynen 

förflyttas från att vara samhällets till att bli den stigmatiserade gruppens ansvar. Psykologen 

Miyuki Tomura (2009:75) är inne på liknande spår när hon i en narrativ studie med en sexsäljare 

från USA diskuterar hur en genom att dölja sin identitet kan tillhöra både den marginaliserade 

och den övriga gruppen i samhället. Detta förutsätter att individens övriga livsstil och etnicitet 

inte är avvikande från den icke-marginaliserade gruppen i samhället. Denne kan i viss mån 

komma att acceptera stigmatiseringen mot en själv och på samma gång kontinuerligt ifrågasätta 

varför denna grupp blir det. Genom att kritisera omgivningens syn på prostitution och komma 

med andra infallsvinklar kan individen uppleva en meningsfullhet samt upprätthålla en positiv 

bild av sig själv i interaktion med sin omgivning. 

 

Begreppet bemötande används av Koken (2011:219) för att beskriva hur personen söker lösa 

problemet för att nå önskad verkan genom att tala öppet om sexförsäljningen. Hulusjö 

(2013:313) skildrar vidare hur öppenhet kan fungera som en slags motståndsstrategi mot 

omgivningens stigmatisering och förväntningar på en. Hon beskriver det som en rebellisk 
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handling av motstånd mot förväntan att försöka passa in och vara normal. En sådan förväntan 

kan vara att en sexsäljare inte ska tala öppet om erfarenheten och inte heller exponera sig som 

―prostituerad‖ och därmed ―smutsig‖. Denna bild vill alltså dessa individer ifrågasätta och 

utmana genom att gå tvärtemot. Genom att göra detta talar individen om ett utvecklande av en 

personlig styrka i prostitutionen. Hulusjö (2013:311) beskriver även hur en genom att konstruera 

prostitution som ett arbete kan utmana den stigmatisering som ger en bild av sexsäljaren som ett 

passivt och ovärdigt objekt. Att tala om de bra egenskaperna med prostitution, såsom en hög 

inkomst och utförandet av en god service till kunderna, är en liknande strategi som används 

(Farley, 2004:1117; Tomura, 2009:71; Weitzer, 2009b:222-223). Dessa individer är inte sällan 

aktiva inom sociala rörelser och verksamheter för att avlägsna stigmatiseringen kring prostitution 

(Weitzer, 2009a:225). 

2.5 … i mötet med myndigheter 
Studier har visat att personer som befinner sig i kris och behöver någon att prata med i första 

hand vänder sig till någon närstående innan hjälp söks hos formella stödverksamheter (Fick, 

2005:26). Det kan dock vara en svårighet för sexsäljare som inte har möjlighet att vända sig till 

närstående för stöd och där enda alternativet kanske är formella insatser. Forskarna Julie Ham 

och Alison Gerald undersöker i en narrativ studie sexsäljare från Melbourne i Australien där de 

bland annat lyfter fram olika strategier individerna använder sig av för att kringgå stigmatisering 

vid myndighetskontakter. Det framgår att kontakt med sjukvård och myndigheter av ekonomiska 

skäl kan upplevas som problematiska eftersom individen då kan behöva gå från att vara osynlig 

för att kringgå den dagliga stigma till att inta en synlig roll och vara öppen med försäljningen, 

något inte alla är villiga att göra. En strategi vissa använder sig av för att slippa inta en synlig roll 

är att undanhålla relevant sjukdomshistorik i mötet med vårdpersonal vilket kan äventyra deras 

hälsa och tillgång till korrekt och kvalitetssäker vård. Andra väljer endast att vända sig till läkare 

som de känner tillit för, vilket kan medföra att deras tillgång till sjukvård ofrivilligt begränsas 

(Ham & Gerald, 2014:305-307; Koken, 2011:212). Även en misstro gentemot det svenska 

rättssystemet och polisen kan urskiljas bland personer med dessa erfarenheter där de känner sig 

diskriminerade, orättvist behandlade och inte tagna på allvar eller lyssnade på. För en del har det 

inneburit en motvillighet till framtida kontakt med polis eller andra myndigheter om behov 

skulle uppstå igen (Hulusjö, 2013:299-304; Levy & Jakobsson, 2014:602f). 
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I en dansk studie av antropologen och forskaren Jeanett Bjønness intervjuas både sexsäljare och 

socialarbetare som kommer i kontakt med dem. Individerna beskriver hur de upplever sig bli 

bemötta av socialarbetare med antingen tystnad eller starka reaktioner när de talar om sina 

erfarenheter, vilket de tolkar som fördömande och stigmatiserande. Det framgår att flertalet 

socialarbetare inte anser sig ha tillräckligt med kunskap om prostitution och därför upplever 

osäkerhet och rädsla över hur de ska ta itu med de som har erfarenhet av att sälja sexuella 

tjänster. De flesta väljer att inte ta upp frågan i klientmötet därför att de känner att de inte har 

något att erbjuda eller är rädda för att göra större skada för klienten. Trots att flertalet 

socialarbetare i Bjønness studie väljer att inte behandla frågan med klienten framkommer att 

många har väldigt starka åsikter om hur sexförsäljning påverkar dessa kvinnor. Hon drar 

slutsatsen att socialarbetarnas kunskap och åsikter om fenomenet främst formas efter den 

offentliga diskursen i samhället om sexsäljaren som ett maktlöst offer (Bjønness, 2012:199-200). 

Liknande går att urskilja i en annan studie där sexsäljare förväntas inta en offerroll i kontakten 

med socialarbetare. Det upplevdes som att socialarbetare inte försökte förstå sexsäljarnas 

situation utan istället gav dem dilemman, som att exempelvis först sluta med försäljningen för att 

kunna erhålla ekonomiskt bistånd (Levy & Jakobsson, 2014:602). 

 

Det finns å andra sidan en del sexsäljare som i en svensk studie av Ulla-Carin Hedin, docent i 

socialt arbete och Sven-Axel Månsson, professor i socialt arbete, framhåller en positiv bild av 

myndighetskontakter. Personerna i studien, som främst handlar om kvinnliga sexsäljares väg ut 

ur prostitution, beskriver sina erfarenheter av polisen och den fältbaserade socialtjänsten som en 

trygghet då de närvarar i gatuprostitutionsmiljöerna men även informativt eftersom polisen kan 

tipsa om vilka köpare som kvinnorna ska akta sig för (Hedin & Månsson, 1998:138-146). De 

professionella som arbetar nära sexsäljarna upplevs som empatiska och medvetna om den 

stigmatisering som existerar, vilket bidrar till att individerna inte känner sig dömda (Gorry et al., 

2010:495). 

2.6 Sammanfattning och diskussion 
Forskningen vi har tagit del av visar underlag på att sexsäljare blir utsatta för fördomar och 

stigmatisering på grund av rådande samhällsnormer. Detta har resulterat i utvecklande av olika 

strategier för egen del och för omgivningen i syfte att ―överleva‖ som sexsäljare. 
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Samtliga studier är utförda genom kvalitativa intervjuer och narrativa djupintervjuer. Dessa 

verkar vara de vanligaste metoderna för att undersöka detta forskningsområde. Intressant hade 

varit att inkludera studier med en annan metodologisk ansats, som exempelvis 

observationsstudier eller fokusgruppsstudier, för att få ett annat perspektiv på fenomenet. Vi 

valde dock studier utifrån relevans för vårt syfte och frågeställningar och då var det främst dessa 

som framkom. 

 

Studierna har gjorts i olika kontexter där faktorer som bland annat kultur och lagstiftning har sett 

olika ut länderna emellan. Fyra av studierna är genomförda i länder där prostitution är illegalt, 

medan tolv studier har utförts i länder där det är legalt. Sju av dessa studier är gjorda i en svensk 

kontext. I och med att lagen kan ha en viss inverkan på stigmatiseringen och personens 

benägenhet att vara öppen om sexförsäljningen kan det möjligtvis ha influerat de 

forskningsresultat vi tagit del av. Studierna visar dock på att stigmatisering förekommer i 

samtliga sammanhang, men att det kan ta sig uttryck på olika sätt och med olika påföljder. I 

Ficks studie om sexsäljare i Kapstaden där prostitution är olagligt framgick att stigmat hade stor 

påverkan på individernas självbild och egenvärde, något som inte framgick i lika stor 

utsträckning i de svenska studierna. I ett annat avseende talar flera forskare om vikten av att 

denna grupp bör bemöta stigmatiseringen för att minska de negativa följder på både individ-och 

samhällsnivå. Hulusjös svenska studie är den enda som lyfter fram sexsäljare som använder 

motstånd som strategi, vilket kan tyda på att den svenska kontexten kan ge utrymme för dessa 

individer att påverka stigmatiseringen på samhällsnivå. Utifrån Hulusjös studie kan det tänkas att 

sexsäljare i en illegal kontext inte har möjlighet att gå tillväga på liknande vis eftersom de då 

utsätter sig för större risker. Den gemensamma strategin i de olika studierna, oavsett lagstiftning, 

är bland annat att sexsäljare intar olika roller och lever ett dubbelliv. 

 

Även kontakten med myndigheter tycks komma till uttryck på liknande sätt i studierna. De 

uttalade erfarenheterna är framförallt negativa upplevelser och undvikande inställning till att ta 

kontakt med dessa. Viktigt att nämna är att sexsäljarnas erfarenheter kan grunda sig i ett enstaka 

möte med en myndighetsperson. Upplevs då detta möte som negativt för individen kan det 

rimligtvis medföra en generaliserande bild av myndigheter vilket kan leda till motvillighet i 

framtida kontakt med samtliga. 
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Forskningsresultaten i stort ger oss en bredare uppfattning om förekomsten av öppenhet 

avseende sexförsäljning samt faktorer som påverkar hur den kan ta sig uttryck i olika 

sammanhang. Denna grupp är idag dold i samhället då många sexsäljare väljer att vara osynliga 

för att inte bli utsatta för stigmatisering. Det är svårt för individerna att ta kontakt med olika 

samhällsorgan därför att en underliggande oro att bli avslöjad alltid finns där, samt att tilliten till 

dessa ofta är obefintlig. De svenska studierna är främst fokuserade på prostitution generellt och 

ger en mer övergripande bild av deras upplevelser. Det finns en avsaknad av forskning som 

uteslutande undersöker hur sexsäljare förhåller sig till öppenhet om försäljningen i en svensk 

kontext. Vår studie bidrar till en närmare kunskap om just denna aspekt och lyfter fram gruppens 

egna perspektiv för att få en förståelse för eventuella behov av stödinsatser. Resultatet kan 

tillämpas av professionella som kommer i kontakt med personer som har erfarenhet av 

sexförsäljning för att öka kunskapen om bemötande och stödjande insatser. Det är dessutom av 

vikt att notera att samtliga studier vi tagit del av är gjorda inom olika forskningsfält, där endast 

ett fåtal är inom fältet socialt arbete. Detta innebär att utgångspunkterna i de olika studierna ser 

olika ut och att resultatet får en viss prägel. Vår studie positioneras i ett sammanhang som 

belyser det sociala arbetet i forskningsproblemet. 

3. Teoretisk utgångspunkt 
 

I detta kapitel kommer vi inledningsvis att kort redogöra för studiens abduktiva ansats och sedan 

presenterar vi de teoretiska utgångspunkterna för analysen av empirin. 

 

En abduktivt ansats har tillämpats från början av studien då vi strävade efter ett samspel mellan 

teori och den insamlade empirin. Ett naturligt underlag för studien blev teorin om stigma som vi 

fick kännedom om redan i den tidigare forskningen. Med denna teori utgick vi från en 

föreställning om sexsäljare som socialt stigmatiserade. I samband med den framväxande empirin 

tillät vi teorin att successivt utvecklas in i ett nytt sammanhang, där begrepp från den 

dramaturgiska metaforen blev relevanta, och därmed bidrog till en ny förståelse av fenomenet 

(Danermark et al., 1997:145-146). En risk med att ha en teori som underlag kan vara att den 

tenderar att ta över och påverka insamlingen av empirin istället för det motsatta. Vi har därför på 

ett medvetet och noggrant sätt förhållit oss till teorin så att den inte har blivit styrande i 
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empiriinsamlingen. Hade vi istället haft en deduktiv ansats skulle en risk kunna vara att vi själva 

omedvetet reproducerat stigmat i vår studie. Detta motiverar ytterligare användandet av en 

abduktiv ansats. 

 

Nedan kommer de olika begrepp i teorin om stigma av sociologen och antropologen Erving 

Goffman att behandlas. För en djupare analys av våra informanters upplevelser och ageranden 

har vi därefter valt att tillämpa Goffmans dramaturgiska metafor som är nära sammankopplat 

med stigmateorin. 

 

3.1 Stigma 

Människors upplevelse av sexförsäljning är högst varierande. Vi har uppmärksammat i den 

tidigare forskningen och vår insamlade empiri att stigmatiseringen har en inverkan på samtliga 

individers erfarenheter. För att se närmare på vad detta innebär kommer härmed olika begrepp ur 

Goffmans teori om stigma att behandlas. Begreppen faktiska och virtuella sociala identiteter 

används i vår analys för att tolka de sammanhang där sexsäljarens syn på sig själv kolliderar med 

andras syn på en. De egna och de visa används i tolkningen för att förklara de faktorer som 

inverkar på individens öppenhet. Begreppet passera som normal tillämpas för att beskriva hur 

sexsäljaren väljer att kontrollera stigmats uttryck för att kunna tillhöra den icke-stigmatiserade 

gruppen i samhället. 

 

Goffman analyserar vad som kategoriseras som avvikande och varför ett beteende blir klassat 

som avvikande samt hur denna sociala konstruktion skapas av och i samhället. Han använder sig 

av begreppet stigma för att förklara hur en individ eller en grupp särskiljs från den övriga 

populationen på grund av specifika kännetecken eller drag. Inom varje samhälle förekommer 

kategoriseringar av människor utifrån deras egenskaper där de som ses som normala utgör 

normen. Det förväntas av individen att bete sig inom normstandarden för att inte störa den 

sociala interaktionen. Den som avviker från det normala på ett sätt som inte är önskvärt betraktas 

med misstänksamhet och förakt. Förvirring uppstår bland de normala som försöker hitta 

förklaringar till individens avvikande beteende eller egenskap. Det uppkommer en diskrepans 

mellan individens syn på sig själv som normal och de övrigas syn på denne som annorlunda; 

mellan individens faktiska och virtuella sociala identitet. Detta leder till att individen kommer till 
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insikt med att egenheten är någonting icke önskvärt, någonting att skämmas över. Omgivningens 

behandling av en tillsammans med den egna skammen kommer leda till att individen börjar se på 

det egna jaget med självförakt (Goffman, 2011:9-15). 

 

Goffman skriver om hur individer med ett stigma kan välja att isolera sig från de normala eller 

växla mellan isolering och social kontakt med övriga. Det är en förekommande strategi många 

sexsäljare använder sig av för att slippa bli ifrågasatta av omgivningen. Han menar vidare att 

individen istället för att leva i enskildhet kan finna tröst i andra människor med samma stigma 

som har ett sympatiskt och accepterande förhållningssätt gentemot individen. Med denna grupp, 

som Goffman benämner de egna, kan individen uppleva en trygghet och känsla av att vara 

normal. Den egna gruppen blir som ett forum för personer förknippade med stigmat och inte 

sällan börjar de aktivt göra sig hörda i det stora samhället med hjälp av en representant i gruppen. 

Här kan diverse sexarbetarrörelser exemplifieras som en sådan konstellation som tillsammans 

försöker förändra gruppens ställning i samhället. En annan grupp som Goffman benämner de 

visa är personer som i sitt yrke kommer i kontakt med personer med stigmat och arbetar för att 

deras behov i samhället ska kunna tillfredställas. Ett exempel på detta kan vara socialarbetaren 

som i sitt arbete kommer i kontakt med sexsäljare och förväntas ta ställning till den 

stigmatiserade gruppen. De visa kan även vara en person som har ett nära socialt band till den 

stigmatiserade personen och som mer eller mindre ofrivilligt förvärvar en del av stigmat själv 

(Goffman, 2011:28-38). 

 

Vidare beskriver Goffman hur en del personer har ett stigma som inte alltid är synligt för andra. 

Dessa kan vid tillfällen välja att dölja information om sig själva som kan avslöja stigmat och 

därmed passera som normala. Individen gör enligt Goffman en avvägning mellan vad som är 

lämpligt att berätta och vad som inte är det. Om möjligheten finns väljer personen oftast att dölja 

därför att fördelarna med att anses som normal är övervägande. Att hemlighålla stigmat för sina 

nära relationer kan dock enligt Goffman leda till skamkänslor för individen därför att intima 

relationer förutsätter ärlighet mellan parterna (Goffman, 2011:83-84). Nära relationer har oftast 

ett mer accepterande förhållningssätt gentemot den stigmatiserade och ser denne utifrån 

personliga egenskaper, varför ett synliggörande av stigmat för dem kan vara enklare. Stigmat och 

valet att dölja det blir därför främst avgörande ute i samhällslivet och i kontakten med bekanta 
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eller främlingar som ses som den största faran för personen. Bland sin omgivning väljer 

individen systematiskt ut personer att eventuellt vara öppen för genom att försöka ta reda på hur 

personen kommer att reagera på ett eventuellt avslöjande (ibid:60-61,106). 

 

3.2 Den dramaturgiska metaforen 

Goffman (2014:9,23) använder sig av teater som en metafor och menar att livet är som en scen 

där alla individer gör olika framträdanden genom att inta olika roller inför det han beskriver som 

publik, det vill säga omgivningen. Individer ingår i en form av uppträdande, som kan jämföras 

med en skådespelare under en föreställning. I en interaktion där omgivningen upplevs som 

fördomsfull kan sexsäljaren välja att inte vara öppen med sexförsäljningen och därmed anpassar 

den sig efter publiken. För att hantera eller motstå stigman distanserar sexsäljaren de offentliga 

och privata rollerna från varandra och lever ett slags dubbelliv. 

 

Begreppen främre region och bakre region, som är symboler i förståelsen av sociala 

interaktioner, används i analysen för att förklara hur en sexsäljare spelar en roll när den står på 

scen och en annan roll bakom scenen. Begreppet fasad används för att beskriva hur individen 

framställer sig genom olika förklädnader i den främre regionen. Genom att tillämpa denna 

metaforiska utgångspunkt, som berör individers beteenden i sociala interaktioner, tillsammans 

med stigmateorin, som förklarar varför de handlar på ett visst sätt, har vi kunnat få en närmare 

förståelse för hur sexsäljare förhåller sig till och resonerar kring öppenhet om sexförsäljningen. 

 

3.1.1 Fasad 

Ett expressivt redskap som en individ antingen medvetet eller omedvetet kan använda sig av 

under ett framträdande, alltså en social interaktion, kallas för fasad (Goffman, 2014:28-30). Det 

kan definieras som en del av framträdandet och används kontinuerligt av människor. Goffman 

beskriver hur fasaden är avhängig platsens inramning som inkluderar en föreställnings rekvisita. 

Ett exempel på en sådan inramning kan vara en arbetsplats, där sexsäljaren väljer att upprätthålla 

en viss fasad anpassad efter just den miljön. Vidare beskriver han den personliga fasaden som 

handlar om detaljer som identifierar aktören och som publiken kopplar samman med den intagna 

rollen; såsom kön, kläder, utseende och gester. Sexsäljare kan till exempel genom klädsel välja 

att framställa sig själv på ett visst sätt beroende på platsens inramning. Begreppet används i 
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studien för att analysera hur de exempelvis visar upp en sida på arbetsplatsen och en annan i 

hemmet. 

 

3.1.2 Främre regionen 

Främre regionen är ett begrepp som förklarar hur individen beter sig i olika sammanhang, det vill 

säga vilka roller den intar i sociala interaktioner (Goffman, 2014:99). Med främre region menar 

Goffman den scen som framträdandet utspelar sig på inför publiken. Här finns möjligheten att 

antingen göra ett gott intryck på publiken eller att undvika sanktioner såsom stigmatisering, 

genom att följa de normer som är kopplade till den sociala miljön. På arbetsplatsen följer 

sexsäljaren de normer som finns där genom att inta en roll som inte avviker från de övriga 

anställda. En sexsäljare som väljer ut vissa specifika individer att vara öppen för men inte andra 

använder då främre regionen i interaktion med de övriga. Individen anpassar rollen efter 

publiken som inte har kännedom om sexförsäljningen. På detta vis kan individen kontrollera de 

sidor och beteenden som kan försämra det eftersträvade intrycket. Personen framhäver istället 

den roll som är till sin fördel. 

 

3.1.3 Bakre regionen 

Bakre regionen är ett begrepp som Goffman (2014:101) använder för att beskriva det som händer 

―bakom kulisserna‖ och där individens hemligheter finns. Det kan benämnas som individens 

―frizon‖, det vill säga en plats där individen kan vara sig själv. Denna region riktar sig inte mot 

någon publik utan här finns utrymme att inta den mer fria rollen som individen själv önskar. 

Vanligtvis handlar det om de sidor som inte fick lov att komma fram i främre regionen på grund 

av att de kunde leda till oönskade intryck hos publiken. Bakre regionen kan beskrivas som det 

beteende individer har när de befinner sig i samspel med personer med liknande erfarenheter. En 

individ som exempelvis har talat öppet om sexförsäljningen för en vän kan koppla av i sin frizon 

där den blir accepterad. Det kan handla om att sexsäljaren litar på vännen som därmed får insyn 

till den bakre regionen. Individen kan här lägga ifrån sig fasaden den uppvisar i den främre 

regionen och tillfälligt sluta spela sin roll (ibid:103). 



18 
 

4. Forskningsmetod 
 

I detta kapitel kommer den vetenskapsfilosofiska utgångspunkten och den valda metoden för vår 

studie att presenteras med en genomgående diskussion i hela avsnittet. Vidare kommer vi att 

redogöra för hur vi valde våra informanter samt hur vi samlade in materialet och analyserade det. 

Därefter förs ett resonemang kring studiens validitet, reliabilitet och generaliserbarhet. 

Avslutningsvis diskuteras och problematiseras de etiska aspekterna. 

 

4.1 Vetenskapsfilosofisk ansats och kvalitativ intervju 

Föreliggande studie bygger på en fenomenologisk ansats som utvecklats av filosofen Edmund 

Husserl och syftar till en förståelse av hur sociala fenomen formas utifrån individens högst 

personliga perspektiv och uppfattning av verkligheten. En förutsättning för detta är att författarna 

reducerar sina egna förförståelser om fenomenet. Individernas livsvärldar formas av hur de väljer 

att beskriva och tolka sina upplevelser av exempelvis prostitution. Med detta går även att urskilja 

vilken mening eller essens individerna ger fenomenet. Denna grundläggande mening avser 

fenomenologin finna i andra personers liknande upplevelser genom gemensamma perspektiv och 

essentiella innebörder i informanternas beskrivningar av fenomenet (Kvale & Brinkmann, 

2014:46-47,75). 

 

Kvalitativ intervju har sin utgångspunkt i fenomenologin och anses därför lämplig att använda 

för att besvara studiens frågeställningar som handlar om sexsäljares upplevelser av öppenhet 

kring sexförsäljningen. Genom metoden söker författaren förstå och sätta sig in i individens 

livsvärld utifrån dennes val av begrepp, uttryckssätt och skildringar av företeelsen (Larsson, 

2005: 92). Ur våra intervjuer har vi på detta sätt kunnat få fram målande beskrivningar av 

informanternas personliga upplevelser och känslor, något som inte skulle kunna ha frambringats 

med exempelvis en kvantitativ metod. 

 

4.2 Urval och avgränsningar 
I vårt sökande efter informanter tillämpade vi ett så kallat kriterieurval, där urvalet på förhand 

uppfyllde vissa bestämda kriterier (Dalen, 2008:56). Kriterierna innefattade myndiga personer 

med erfarenhet av att sälja sexuella tjänster mer än en enstaka gång. 
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Vi fick tag på två av våra informanter via en ideell stödverksamhet som arbetar med sexsäljare i 

gatuprostitutionsmiljöer, samt tre via sociala medier och internetforum där sexuella tjänster 

utannonseras. Det finns en chans att resultatet sett annorlunda ut beroende på vilken typ av 

verksamhet vi fått informanter ifrån. Organisationer som arbetar för att stärka sexsäljares 

rättigheter i samhället riktar sig till en viss typ av grupp, medan andra organisationer som är mer 

inriktade på stöd och hjälp har en annan målgrupp. Den organisation vi fick informanter från 

arbetar ute på fältet där kontaktskapandet från sexsäljarnas sida sker helt och hållet frivilligt. 

 

Totalt har vi genomfört fem intervjuer med personer som har erfarenheter av försäljning av 

fysiska sexuella tjänster. Fler informanter hade lett till ett bredare underlag och möjlighet till 

jämförelse mellan grupper. Vi syftar däremot till att undersöka hur personer upplever fenomenet 

i strävan efter en mer ingående tolkning av materialet utan några jämförelser och antalet kan 

därför anses vara tillfredsställande (Kvale & Brinkmann, 2014:156).  

4.3 Datainsamling 

4.3.1 Informationsbrevet 

Vi skickade ut ett informationsbrev till personerna som var intresserade av att ställa upp i en 

intervju där vi presenterade oss själva och förklarade syftet med studien. Vi beskrev att vi skulle 

utföra halvstrukturerade intervjuer med ljudinspelning och att varje intervju skulle beräknas ta 

ungefär 45 minuter. Vi upplyste om att de själva fick bestämma tid och plats för intervjun, samt 

att de skulle förbli helt anonyma. Avslutningsvis uppmanades de att ta kontakt med oss via våra 

kontaktuppgifter vid eventuella frågor eller för bokning av intervju. Informationen i brevet var 

skriven i en neutral ton och med ett enkelt och tydligt språk. Det framgick att ett eventuellt 

deltagande var helt och hållet frivilligt. 

4.3.2 Intervjuguiden 

Inför intervjuerna utformade vi en intervjuguide med olika teman som var relevanta för vårt syfte 

och våra frågeställningar. Dessa teman inkluderade personens upplevelse av sexförsäljning, 

dennes öppenhet i relation till olika livsområden, faktorer som inverkat på valet att vara öppen 

eller dölja samt omgivningens reaktioner och bemötanden. Intervjuguiden hade en 

halvstrukturerad design vilket innebär att vi hade ett par enstaka förbestämda frågor som 
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utgångspunkt under intervjun samt förslag på följdfrågor. Detta tillvägagångssätt främjar en 

öppen dialog där informanten ges utrymme att välja samtalsområden av betydelse med möjlighet 

till mer djupgående frågor (Bryman, 2011:415). För att betrakta hur informanterna väljer att 

gestalta och beskriva det aktuella fenomenet och dess mening användes formuleringar som ―Kan 

du beskriva…?‖ och ―Hur ser du på…?‖. 

 

För att få en bild av informanternas relationer under sexsäljarperioden bad vi de i början av varje 

intervju att fylla i en ―relationskarta‖. På detta sätt fick vi en förståelse för vilka relationer som 

informanten benämnde ―nära relationer‖ och vilka som benämndes ―övriga relationer‖. Kartan 

användes som ett underlag för intervjun när vi ställde frågor om hur informanten förhöll sig till 

att vara öppen om försäljningen för olika personer. 

4.3.3 Pilotintervjun 

I en inledande testintervju fann vi att vår intervjuguide och intervjuteknik behövde revideras och 

förbättras på enstaka punkter. Några frågor var formulerade på ett sätt att ett tydliggörande 

behövdes för att informanten skulle förstå frågan. I och med detta fanns en risk för att 

intervjuaren ställde ledande frågor som kan ha haft inverkan på informantens svar. Vidare 

uppmärksammade vi även att den som intervjuade kunde inneha en något uppmuntrande attityd i 

form av alltför mycket instämmanden i informantens uttalanden. 

 

Några frågor i intervjuguiden formulerades om och tydliggjordes. Intervjutekniken förbättrades 

genom att författarna behöll en viss distans i de fortsatta intervjuerna för att inte riskera att 

inverka alltför mycket på informanternas svar. 

4.3.4 Genomförande av intervjuerna 

Intervjuerna utfördes med begäran av informanterna själva i grupprum på Socialhögskolan. Vi 

deltog båda under intervjuerna med informantens samtycke innan. Ena författaren hade 

huvudansvaret för att föra intervjun. Den andra författaren fokuserade på att föra anteckningar 

om informantens kroppspråk och uttryckssätt och kom med kompletterande frågor och 

kommentarer på slutet. Att vara två kan säkra kvaliteten på materialet då det är fyra ögon och 

öron som uppmärksammar olika företeelser som kan uppstå under intervjuns gång. Det var även 

till stor hjälp efter intervjun då vi kunde diskutera med varandra om både det sagda och det 

osagda under samtalet (Widerberg, 2002:113). På så sätt kunde vi klargöra olika tolkningar av 
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pauser, skratt, nervositet eller liknande som framkommit under intervjun. En konsekvens med att 

vara två som intervjuar kan vara att det för informanten upplevs hämmande eller hotfullt med två 

främmande personer som lyssnar på ens livsberättelse. Det faktum att vi tydligt stämde av med 

informanten innan mötet angående detta och fick ett godkännande anser vi befogar ett sådant 

genomförande. 

 

Inledningsvis presenterade författarna sig själva, studiens syfte, dess användningsområde, etiska 

aspekter och konsekvenser med ett deltagande. Därefter gavs en översikt av de berörda teman 

som skulle tas upp under intervjun. Samtliga informanter godkände även att intervjuerna 

ljudinspelades. Detta skedde med hjälp av två mobiltelefoner utifall det skulle bli problem med 

ena. Varje intervju varade mellan 40 till 70 minuter, utefter hur länge informanterna själva valde 

att tala. 

 

För att nå ett större antal informanter valde vi att även acceptera intervjuer per telefon. En risk 

med detta är dock att de visuella aspekter som finns i en fysisk interaktion, såsom kroppsspråk 

och ansiktsuttryck, faller bort. Utöver detta finns också risken att nätverksstörningar och dålig 

ljudkvalitet försämrar intervjuns kvalitet. Vi ansåg dock att fördelen med ett bredare urval och 

möjligheten att nå personer på ett större geografiskt avstånd var övervägande dessa risker. I och 

med att det är ett känsligt ämne vi berör kan en telefonintervju möjligtvis underlätta för 

informanten att ställa upp och besvara vissa frågor då individen får behålla sin anonymitet i 

högre grad (Bryman, 2011:433). 

 

En bra avrundning på en intervju är minst lika viktigt som en god inledning då det kan uppstå en 

viss tomhetskänsla hos personen efter att ha återgett sitt liv utan att få något tillbaka (Kvale & 

Brinkmann, 2014:170). För att motverka detta uttryckte vi vår uppskattning för informantens 

deltagande och visade på hur givande berättelsen varit för vår studie. Vi informerade även om att 

vi gärna ville ha en fortsatt återkoppling med informanten för att den skulle känna sig inkluderad 

i processen och resultatet. Flertalet informanter bekräftade efteråt att de var nöjda med 

deltagandet och uppskattade återkopplingen. 
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4.4 Databearbetning och analys  
För att informantens nyanserade uttryckssätt skulle bevaras färskt i minnet transkriberade vi 

intervjuerna omgående efter varje avslutad intervju (Bryman, 2011:429). Vi valde att 

transkribera gemensamt så att vi kunde hindra varandra från eventuella felskrivningar eller 

tolkningsskiljaktigheter. På så vis kunde vi säkerställa att utskrifterna blev så lika som möjligt 

och med så få feltolkningar som möjligt. 

 

Utskrifterna skrevs ner relativt ordagrant, dock såg vi inte detta som något oumbärligt då fokuset 

främst låg på innehållet i berättelserna och inte i det språkliga. Pauser och olika emotionella 

uttryck återgavs då det ansågs relevant för att skildra den sociala interaktionen (Kvale & 

Brinkmann, 2014:220-221). För att anonymisera och systematisera våra utskrifter använde vi 

koder för varje informant och en separat lista med kodernas översättningar.  

 

Vid analys av materialet har vi använt oss av meningskategorisering som utvecklats från den 

fenomenologiska filosofin. Metoden är lämplig att använda därför att den hjälper till att 

strukturera intervjuns huvudteman samt möjliggör för en mer djupgående tolkning och teoretisk 

analys (Kvale & Brinkmann, 2014:249). Till en början lästes alla utskrivna intervjuer igenom för 

att vi skulle få en helhetsbild av materialet. Därefter kunde vi identifiera återkommande mönster 

från empirin som utformade våra teman. Vi utgick från ett tema i taget och lokaliserade 

uttalanden från respektive intervju som behandlade det aktuella temat. Vi redovisade dessa texter 

genomgående i samma ordningsföljd i en tabell och återgick sedan till de utvalda texterna som vi 

sammanfattade till korta och koncista meningsenheter såsom vi tolkade informanternas 

beskrivningar (ibid:246-247). Följande teman byggdes vidare med samma upplägg och struktur. 

4.5 Validitet och reliabilitet 
För att säkerställa studiens validitet hade vi ständigt i åtanke att metoden verkligen mäter det den 

är avsedd att undersöka och att författarnas tolkningar är giltiga och tillförlitliga (Kvale & 

Brinkmann, 2014:296). Vi ifrågasatte därför de tillvägagångssätt vi använde och resultaten som 

vi fick genom hela studiens gång. För att tillförsäkra att våra resultat från empirin överrenstämde 

med informanternas uppfattningar och erfarenheter tillämpade vi en process som Bryman 

(2011:353) benämner respondentvalidering. Detta innebär att vi under varje intervju emellanåt 

bekräftade det vi hörde för att förvissa oss om att det stämde överens med det som personen 
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verkligen sa. Efter detta skickade vi utskrifterna till informanterna för att se till att dessa 

fortfarande var förenliga med berättelserna efter övergång från muntligt till skriftligt språk. 

Endast en person valde att göra små justeringar genom att tillägga eller ändra ord som var 

ohörbara eller som vi uppfattat fel. Att vi fick feltolkningar korrigerade kan ha haft en positiv 

inverkan på validiteten då utskriften blev än mer sanningsenlig. Samtliga informanter godkände 

intervjuutskrifterna, vilket kan tyda på att författarna uppfattat informanterna korrekt. 

 

En annan faktor som kan ha haft inverkan på validiteten är vår användning av begreppet 

―sexförsäljning‖ som inbegriper olika former av försäljning av sexuella tjänster såsom fysiskt, 

visuellt och auditivt. Urvalsprocessen resulterade dock enbart i ett urval av informanter med 

erfarenheter av fysisk sexförsäljning. Det betyder att den grupp sexsäljare som har erfarenhet av 

andra former är utelämnade i vår studie. Empirin skulle möjligtvis ha sett annorlunda ut om vi 

hade inkluderat individer med erfarenhet av exempelvis försäljning av telefonsex eller stiptease. 

 

Validiteten är högst påverkbar av reliabiliteten som innebär att studien innehar ett konsekvent 

och tillförlitligt forskningsresultat som kan reproduceras vid senare tillfällen av andra forskare 

med liknande svar som resultat (Kvale & Brinkmann, 2014:295). Kvalitativa undersökningar är 

svåra att reproducera då individers livsvärldar skiljer sig åt samt att forskarna har en viss 

oavsiktlig inverkan på informanternas svar. Bryman (2011:352) menar att det även är svårt att 

uppnå en extern reliabilitet i en kvalitativ studie då sociala fenomen ständigt är i förändring och 

därför omöjliga att upprepas. Utöver detta kan informantens rådande sinnestämning under 

intervjun inverka på hur denne väljer att framställa sina utsagor. En informant upplevdes vara i 

en sådan sinnesstämning som kan ha inverkat på intervjumaterialet och gett den en viss prägel 

som varit av betydelse för informanten i just det ögonblicket. Att få en generell och 

stadigvarande bild av informantens upplevelser kan därför vara svårt.  

 

Det som istället går att påverka är det Bryman (2011:352) kallar för intern reliabilitet. Detta 

innebär att studien är byggd på noggrannhet, frånvaro av systematiska fel samt har en 

genomgående transparens (Sohlberg & Sohlberg 2013:20), varför vi på ett medvetet sätt strävade 

efter att framställa en studie och ett resultat som bidrar till förtrogenhet till ämnet och möjlighet 

för läsaren att följa våra resonemang och analyser. Ett sätt att undvika systematiska fel är att få 
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det muntliga till det skriftliga språket i intervjuutskrifterna att bli giltiga och sanningsenliga 

(Bryman, 2011:431). Att våra utskrifter inte var helt ordagrant återgivna kan därför ha haft 

inverkan på reliabiliteten. Vi reflekterade dock kring detta och menar att talspråk på papper kan 

ge ett främmande intryck och en framställning som den intervjuade personen kanske inte finner 

sig i. Vi såg därför att det var av större vikt att den intervjuade vid läsningen av sin egen intervju 

upplevde att utskriften överensstämde med den verkliga berättelsen. Vi tolkade sedan materialet 

gemensamt för att minska eventuella bias och subjektiva tolkningar. 

 

En annan faktor som ökade reliabiliteten är vår pilotintervju som gjorde att vi tidigt kunde 

uppmärksamma risken för felaktiga resultat som kunde ha skett av otydligt formulerade frågor i 

intervjuguiden samt bristande intervjuteknik. Bristerna kunde korrigeras inför de kommande 

intervjuerna som blev till underlag för studiens resultat. 

4.6 Generaliserbarhet 
Generaliserbarhet avser huruvida undersökningens resultat är överförbart till andra liknande 

personer och situationer (Kvale & Brinkmann, 2014:310), vilket av naturliga skäl är svårt i 

kvalitativa studier som innefattar enskilda individers unika berättelser. Kvale och Brinkmann 

(2014:311-312) redogör för två typer av generaliserbarheter som är relevanta för vår studie; den 

naturalistiska och den analytiska. Naturalistisk generalisering baserar sig på subjektiva 

erfarenheter, en slags tyst kunskap, där författaren försöker förstå det enskilda fallet så som 

informanten förklarar det. Med analytisk generalisering menas att författaren gör en välgrundad 

bedömning av en studies resultat som kan ge vägledning i en annan liknande situation. De 

gemensamma mönster som vi har kunnat identifiera ur informanternas berättelser skulle därmed 

kunna tillämpas i andra liknande situationer där sådana mönster går att uttyda. För detta krävs att 

informanternas beskrivningar är högkvalitativa och innehållsrika. Vissa av dessa mönster 

framkom även i den tidigare forskning vi tog del av, vilket kan stödja vår bedömning att 

resultatet i viss mån skulle kunna vara generaliserbart. 

 

I ett försök att öka möjligheten till generaliserbarhet inkluderade vi informanter från olika 

geografiska områden i Sverige med skilda erfarenheter av prostitutionsmiljöer samt varierande 

längd på perioden som sexsäljare. Genom att intervjua individer som säljer sexuella tjänster i 
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gatumiljö såväl som via internet kan studien förhoppningsvis vara tillämpbar på personer med 

olika erfarenheter av prostitution. 

 

4.7 Etiska överväganden 
Enligt Vetenskapsrådet (2011:18) ska forskare göra en noggrann avvägning och bedömning 

mellan forskningskravet och individsskyddskravet, vilket innebär att studiens krav att besvara 

dess syfte och forskningsfrågor inte får överträda informanternas krav på skydd från skada och 

lidande. Detta hade vi ständigt i åtanke under forskningsprocessen då vi kritiskt granskade de 

etiska beslut vi tog. 

 

Sexförsäljning kan vara ett känsligt ämne att tala om, framförallt för personer som fortfarande 

befinner sig i det. Personer som tidigare har haft erfarenhet av detta kan möjligtvis ha skapat en 

större distans till försäljningen. Det innebär dock inte att det är enklare för dem att tala om det 

eftersom deras erfarenheter kan vara kopplade till negativa upplevelser. Utöver detta är frågor 

som berör sexuella aktiviteter av känslig och privat karaktär. Våra frågor behandlade endast 

informanternas upplevelser kring öppenhet av sexförsäljning och berörde inte andra privata 

områden (Bryman, 2011:137). Kravet att informanterna ska vara myndiga ansågs nödvändigt 

därför att de bör vara tillräckligt mogna för att förstå konsekvenserna av ett deltagande. 

 

Inför den empiriska insamlingen följde vi de forskningsetiska principerna om samtyckeskrav, 

informationskrav, konfidentialitetskrav och nyttjandekrav (Humanistisk-samhällsvetenskapliga 

forskningsrådet, 1999). Vi valde att inkludera samtyckeskravet i informationsbrevet samt även 

muntligt i början av varje intervju. Ett muntligt samtycke kan orsaka problem då forskarna inte 

kan påvisa informantens samtycke till medverkan om problem skulle uppstå i efterhand. Vi 

ansåg dock att ett skriftligt samtycke kunde skapa en onödig oro hos informanten (Bryman, 

2011:131-137). En annan anledning var att många av informanterna valde att behålla sin 

anonymitet även för oss, vilket betyder att en eventuell signatur inte är möjlig. 

Innan intervjun påbörjades informerades informanten om studiens övergripande syfte, upplägg 

samt risker och fördelar med ett deltagande. Vi förklarade även att medverkan är frivillig och att 

informanten när som helst kunde avbryta intervjun. Syftet ska enligt Kvale och Brinkmann 

(2014:108) presenteras så att informanten förstår vad studien handlar om, men samtidigt inte på 
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ett sätt att det blir ledande. Av etiska skäl valde vi att vara helt ärliga med vårt syfte när vi 

informerade personen i början eftersom ämnet är av så pass känslig karaktär (Widerberg, 

2002:95). 

 

Den intervjuade informerades om att inga personliga uppgifter om informanten skulle framgå i 

studien för att tillförsäkra den enskildes anonymitet. Alla ljudinspelade intervjuer raderades så 

fort utskrifterna var klara och transkriberingarna förvarades i säkert förvar skild från listan med 

översättningar på koderna. Detta för att ingen utomstående skulle kunna läsa och göra kopplingar 

mellan utsagor och informanter (Widerberg, 2002:212). 

 

Informanterna var från början införstådda i hur studien skulle komma till användning, det vill 

säga att den endast kommer att vara tillgänglig på institutionens intranät för forskningsändamål. 

Vi säkerställde att de inhämtade uppgifterna inte skulle utlämnas eller användas för kommersiellt 

bruk (HSFR, 1999). 

5. Resultat och analys 
 

I detta kapitel kommer vi att presentera studiens resultat i fem olika teman. Dessa teman har 

utvecklats från olika mönster som vi har kunnat urskilja i empirin som behandlar informanternas 

upplevelser av öppenhet kring sexförsäljning i interaktion med omgivningen. Vi tolkar och 

analyserar kontinuerligt utsagorna för att skapa en bild av de omständigheter som inverkar på 

deras val av öppenhet. I varje tema har vi valt ut citat som beskriver det mest kärnfulla i 

berättelserna. Det betyder inte att vi värderar någon informants utsagor mer än andras utan enbart 

att vi anser de vara mest lämpade i det sammanhanget. 

Av studiens fem informanter befinner sig tre i prostitution medan två har slutat med det. De två 

informanter som har tidigare erfarenhet utgick under intervjuerna från den perioden då de 

fortfarande befann sig i det. Informanternas erfarenheter av pågående sexförsäljning varierade 

mellan fyra månader till sex år. Två av dessa har erfarenhet av sexförsäljning på gatan och de 

övriga annonserar/annonserade sexuella tjänster via internet eller via befintliga kontakter.  
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5.1 Jag är öppen, men helst för personer som inte står mig nära 
Till en början i intervjuerna framkom att flertalet informanter väljer att inte tala öppet om 

sexförsäljningen för sin omgivning. Allt eftersom framträder dock att alla har någon eller några 

få personer i sin omgivning som de är öppna för. Dessa personer är till största del sådana som 

informanterna benämner som inte så nära relationer och som de varsamt och strategiskt valt att 

berätta om sina erfarenheter för. Öppenheten gentemot dessa personer har i de flesta fall varit på 

grund av att de har känt att personen i fråga på något sätt uttalat sig positivt eller haft en positiv 

inställning till försäljning av sexuella tjänster. Det som förenar dessa mindre nära relationer är att 

de själva har någon typ av erfarenhet av sexförsäljning eller liknande, antingen direkt eller 

indirekt. 

 

En informant beskriver hur den endast är öppen om sexförsäljningen på sin arbetsplats, där den 

arbetar tillsammans med personer med liknande bakgrund och erfarenheter som informanten. 

Informanten berättade för kollegorna i ett tidigt skede om ett tidigare drogmissbruk den haft och 

beskriver hur kollegorna reagerat med förståelse och acceptans. Ju bekvämare informanten kände 

sig desto mer vågade den berätta om missbruket. I samband med detta upplevde sig informanten 

trygg i att sakta men säkert även lyfta fram frågor om prostitution på sin arbetsplats, vilket 

slutligen gjorde att den kunde berätta om sina egna erfarenheter som sexsäljare. 

 

Så de har ju lite, vi har ju alla lite snarklika bakgrund. Och det här var ju ingenting jag 

berättade direkt när jag började. De visste ju om mitt missbruk men sen så ju bekvämare jag blev 

på min arbetsplats började jag ju berätta lite grann hur det hade gått och att jag tyckte att de 

här frågorna var viktiga att lyfta. 

  

En arbetsplats brukar vanligtvis associeras med en viss inramning där de anställda förväntas 

spela specifika roller. Att avvika från rollen kan medföra konsekvenser som att bli utstött av 

arbetskollegor eller i värsta fall förlora arbetet. För informantens del handlade det om att först 

försöka ta reda på arbetsplatsens orientering i syfte att säkerställa att en eventuell öppenhet inte 

skulle bidra med påföljder. Informanten skildrar hur en känsla av samhörighet med kollegorna 

och deras accepterande förhållningssätt bidrog till att informanten kunde vara öppen om sina 

erfarenheter för dem. Informantens tillvägagångssätt att inledningsvis berätta om sitt missbruk 
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tolkar vi som en strategi för att ta reda på om kollegorna är att lita på och därmed kan ges 

tillträde till den bakre regionen. I och med att kollegorna redan befann sig i informantens bakre 

region kan det tänkas ha underlättat för informanten att berätta om sexförsäljningen. Informanten 

var här inte längre i behov av att upprätthålla en fasad och anpassa en roll efter sin publik.  

 

En annan informant berättar hur den är öppen för ett fåtal personer som inte definieras som nära 

relationer. Dessa personer hade antingen själva erfarenhet av sexförsäljning eller kom i kontakt 

med frågan på annat sätt. Informanten berättar om att den är öppen för en bekant som har en 

syster som också var sexsäljare. Informanten skildrar hur den upplevde att den bekanta hade en 

acceptans gentemot det eftersom han själv talade öppet om sin systers erfarenheter. 

 

Min andra vän, han vet det här, hans syrra var ju knarkare och stod där [syftar på gatan] så han 

vet… Han springer inte runt och sprider. När det regnar åker jag hem till honom och kopplar av, 

jag är lugn när jag är med honom. 

 

Den här bekantskapen kan tänkas ha en del av sin systers stigma vilket får informanten att känna 

en samhörighet med honom. Informanten talar om att denna bekanta ―han vet‖ och han går att 

lita på, vilket vi tolkar som att den bekanta har en förståelse för hur det är att vara sexsäljare 

genom sin syster. Det skulle kunna vara en anledning till att informanten är öppen för honom då 

den inte upplever sig bli dömd. På liknande sätt som föregående informant har bekantskapen 

därför fått tillträde till informantens bakre region. Att informanten beskriver den bekanta som en 

slags frizon skulle kunna tolkas som att det är hit informanten vänder sig när den inte längre 

orkar upprätthålla en fasad i den främre regionen. Informanten kan i denna interaktion gå ur sin 

roll och vara sig själv. 

 

Det framkommer av två andra utsagor att öppenheten tog sig uttryck mindre strategiskt och 

planerat. För ena informanten var det en viss händelse som fick den att plötsligt berätta om 

sexförsäljningen för sin sambo. Informanten hade under en längre tid undanhållit detta, men det 

hade ständigt funnits en outtalad vetskap om det från sambons sida. Att informanten slutligen 

valde att berätta om sina erfarenheter beskrivs ha sin grund i en underliggande påtryckning samt 

att informanten själv kom till insikt med vad den faktiskt höll på med. 
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Och då blev jag verkligen, ja vad är det jag håller på med? Och då sa jag det till mitt ex också, 

“Du ska verkligen veta, alltså du ska verkligen veta vad det är jag verkligen gör för att ta hem 

droger till dig”. Och då var han såhär “Ja, jo men jag vet” lite skamset och så. 

  

I ett skede där informanten inte längre klarade av att upprätthålla fasaden för sin sambo kan det 

tolkas som att informanten ―tappade masken‖. Sambon fick en kort inblick i informantens bakre 

region då informanten i stundens hetta, utan eftertanke, kom ur sin roll. Det framgår tidigare 

under intervjun att informanten började sälja sexuella tjänster för att försörja sitt eget och sin 

partners drogmissbruk och beskriver det som sin ―plikt‖. En annan tolkning skulle därför kunna 

vara att informanten avsiktligt velat överföra en del av sitt stigma på sambon som ett slags 

beskyllande. Denna stigmaprojicering kan tänkas ha minskat på informantens börda eftersom 

informanten nu inte längre var tvungen att bära hela ―skulden‖ ensam. 

 

En annan informant säljer sexuella tjänster på en gata förknippad med prostitution och menar att 

det inte finns någon anledning att undanhålla försäljningen då ―alla‖ redan vet vem informanten 

är. Gatan kan här tolkas fungera som en slags inramning eller iscensättning och personen som 

befinner sig där förväntas av omgivningen (publiken) att vara på ett visst sätt. Platsen är 

stigmatiserad vilket innebär att personen som vistas där också förknippas med stigmat. 

  

Ja ja, men alla vet ju vad jag gör. Hela [staden] vet ju vad jag gör. Jag har jobbat med detta ett 

tag så de flesta har ju sett mig. [---] Det skulle bara vara löjligt att förneka det, eller hur? Nej 

men, jag behöver ju inte ljuga om sanningen eller undanhålla, det förändrar ju inte det faktum 

vad jag gör eller hur? 

 

Informanten gav under intervjun ett generellt intryck av att vara öppen om sexförsäljningen och 

talade upprepade gånger om att den inte fann någon anledning att dölja. Den uppfattning vi fick 

från informantens uttalanden är att den upplever en viss likgiltighet för omgivningens kännedom 

om det. Vi tänker att denna likgiltighet kan förstås utifrån den långa erfarenhet informanten själv 

uttrycker sig ha. Att ett undanhållande inte skulle förändra faktumet att informanten säljer 

sexuella tjänster tolkar vi som att informanten inte upplever sig påverkad av omgivningens syn 
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på informanten. Det skulle kunna betyda att informanten innehar ett accepterande 

förhållningssätt till stigmat. Detta kan kontras med en annan informant från en liknande 

prostitutionsmiljö som för att inte bli igenkänd som sexsäljare beskriver hur den väljer att klä sig 

i ―civila kläder‖. På detta sätt kan informanten genom sin personliga fasad, sitt sätt att klä sig, 

passera som normal. Vår tolkning utifrån detta är att denna informant, till skillnad från 

föregående, känner ett behov av att inte avslöja stigmat.  

 

Förenat i en del av informanternas berättelser är att de gjorde ett strategiskt och planerat val att 

vara öppna. Resonemangen kring dessa val grundade sig i en känsla av samhörighet med 

personerna som de valde att vara öppna för. Detta tolkar vi från deras sätt att beskriva sina 

relationer som ―vi har ju alla lite snarlika bakgrund‖ och ―hans syrra var ju knarkare och stod 

där‖. Faktorerna kan tänkas utgöra en gemensam plattform för individer som på något sätt har 

erfarenhet av sexförsäljning där en känsla av trygghet är central.  

 

Det kan också vara så att dessa informanter upplever ett behov av att begränsa den krets som 

känner till sexförsäljningen för att inte privatlivet ska assimilieras av det. Det kan tänkas att 

informanterna vill hålla de privata och offentliga delarna åtskilda för att inte ständigt behöva vara 

identifierad med stigmat. På så sätt kan de i den privata sfären i samvaro med närstående behålla 

en distans till sexförsäljningen och istället fokusera på att vara ―vännen‖, ―sambon‖ eller 

―mamman‖. 

 

Att planera sin öppenhet är dock inte alltid möjligt. En informant uttrycker att ―alla vet ju vad jag 

gör‖ vilket vi tolkar som att informanten befinner sig i en miljö där det är en omöjlighet att inta 

en fasad. I detta fall kan det tänkas vara svårt för informanten att hålla det privata livet åtskilt 

från det offentliga. Den andra informanten skildrar hur den kom till en punkt av ifrågasättande av 

sitt eget förfarande. Vi gör den tolkningen att informanten inte längre var förmögen att 

kontrollera fasaden den hade. För dessa kan det tänkas att de ofrivilligt öppnade upp den bakre 

regionen för omgivningen. Det skiljer sig från de tidigare nämnda informanterna som bestämmer 

vilka som får insyn till den bakre regionen.  

 



31 
 

5.2 Jag döljer, men främst för de som står mig nära 
Majoriteten av informanterna resonerar kring hur de tror att personerna i sin omgivning skulle 

reagera om de berättade om sexförsäljningen. Dessa antaganden kan handla om negativa 

reaktioner och/eller förändrat bemötande. Det är framförallt relationer som informanterna 

benämner nära som de undanhåller försäljningen för.  

 

En informant resonerar kring valet att undanhålla för sin bästa vän och beskriver hur skammen 

gör det svårt att berätta. Informanten talar om att det finns en barriär mellan informanten och 

vännen som grundar sig i olika uppväxtmiljöer. Den menar att det inte finns någon anledning att 

berätta för sin vän då det förmodligen skulle leda till negativa reaktioner. Informanten hade vid 

ett tidigare tillfälle berättat för vännen om sitt drogmissbruk, varpå denne reagerat med starka 

emotioner. Informanten beskriver att reaktionen förmodligen skulle bli likadan eller värre vid en 

eventuell öppenhet om sexförsäljningen.  

 

Hon är från en sån här fin familj. Ja, det var alltid liksom… vet inte hur jag ska förklara. Det var 

skamfyllt liksom. Det är inte så att man tar upp telefonen och bara “Ah men vad gjorde du i 

helgen?”, “Jag var på 30-årskalas, vad gjorde du?”, “Nä men du vet, jag hade sex med någon 

för lite heroin och sen satt jag och grät i ett hörn”. [---] Men jag känner att det inte finns riktigt 

någon anledning, jag tror att hon skulle bli väldigt upprörd faktiskt om hon visste. 

  

Informanten upplever inte något behov av att låta vännen ta del av den bakre regionen. Skammen 

informanten känner kan tänkas vara en anledning till det. Informanten beskriver sin vän som 

‖från en sån här fin familj‖ och utmålar ett scenario där vännen berättar om ett 30-årskalas 

medan informanten ‖hade sex för lite heroin‖. Denna skildring skulle kunna tolkas som att 

informanten ser sin vän som ‖normal‖ och långt ifrån den värld informanten befinner sig i. Att 

berätta om något stigmatiserat och avvikande som en gör för någon med en helt annan 

livssituation och levnadssätt kan tänkas vara svårt och skambelagt. Det kan å andra sidan tolkas 

som att den här vänskapen fungerar som en slags ―livlina‖ för informanten att bevara ett fäste till 

det ―normala‖ livet. Informanten kan därför tänkas vidmakthålla en känsla av normalitet med 

hjälp av kontakten till vännen. 
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Ett annat uttryck för valet att undanhålla kommer från en informant som skildrar en oro över att 

dennes sambo ska reagera med äckel och distanstagande vid ett eventuellt berättande. Detta är 

inget informanten tror skulle hända i verkligheten, men rädslan gör ändå att den inte vågar 

riskera en sådan reaktion. 

  

Men som min nuvarande sambo skulle jag ju hemskt gärna vilja berätta om det här för, men då 

är jag ju liksom lite rädd att hen ska tycka att jag är äcklig kanske eller inte vilja ha fortsatt 

sexliv med mig. Inte för att jag tror det, men för att jag skulle vara rädd för en sån reaktion. 

  

Informantens val att undanhålla för sin sambo har sin grund i en rädsla att synen på informanten 

skulle förändras om det kom fram. Skillnaden här är att informanten understryker en påföljd som 

är på ett mer intimt och fysiskt plan än vad som tidigare framkommit av informanterna. 

Informanten uttrycker att den inte tror att en sådan reaktion skulle ske på riktigt, men väljer ändå 

att undanhålla. Det kan tänkas att påföljden av en sådan reaktion skulle innebära alltför stora 

konsekvenser eller risker för informanten. Det kan å andra sidan även tolkas som att informanten 

genom att uttryckligen säga att en sådan reaktion förmodligen inte skulle ske, försöker intala sig 

själv om det inte skulle hända. Det är förmodligen inte uthärdligt att leva i en relation med en 

förutfattad mening om att ens partner inte accepterar alla ens sidor. Därför kan ett sätt vara att 

måla upp en bild av partnern såsom personen önskar att den vore. 

 

En del informanter talar om situationer då de fått höra någon nära relation tala illa eller 

nedlåtande om sexförsäljning och därför väljer att inte vara öppna om det för dem. Det kan vara 

att den nära relationen tidigare uttryckt någonting negativt om någon annan som sålt sexuella 

tjänster eller om sexförsäljning överlag. Detta medför en rädsla hos informanten att personen ska 

tycka likadant om denne vid en eventuell öppenhet. Andra informanter har tagit steget och 

berättat om sina erfarenheter, men fått en negativ respons. Dessa informanter kan tänkas uppleva 

en befogad rädsla, det vill säga en rädsla som grundar sig i upplevda händelser. 

   

En informant valde vid ett tillfälle att berätta för sin sambo om en erfarenhet informanten hade 

när den var yngre. Sambon reagerade med stor upprördhet och anklagan, något som fick 
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informanten att bli ledsen. Informanten valde efter det att inte tala öppet om det igen med sin 

sambo. 

  

Jag berättade om webcam-showerna och hur jag var tvungen att ha sex med min chef för att få 

jobba när jag var yngre. Dels så berättade jag för min sambo då, han som jag var tillsammans 

med i sju år, när vi hade varit tillsammans något år, och då blev han jättearg och bara “Fattar 

inte du då att du var en hora?” och då blev jag jätteledsen. 

  

Med andra ord gjorde informanten ett försök att låta sambon ta del av den bakre regionen genom 

att berätta om tidigare upplevelser. Informantens egen bild av upplevelsen som nämns ovan är att 

den blev utnyttjad. Informanten beskriver hur den aldrig skulle ha identifierat sig med en 

sexsäljare och verkligen inte med en prostituerad. I förtroende berättade informanten om 

upplevelsen för sin sambo som istället reagerade med att stämpla denne som ―hora‖. Efter 

sambons reaktion skildrar informanten hur den funderade kring upplevelsen och om ―det var att 

sälja sex?‖. Vi kan här se att informantens respons på sambons uttalande var att börja ifrågasätta 

bilden av sig själv. Det kan tänkas att informanten sakta men säkert identifierade sig med den 

stämplade rollen som sambon utdelat. Informanten gick alltså från att vara personen den var 

innan till att plötsligt uppfylla alla rekvisit av en ―hora‖. Upplevelsen av att bli tilldelad redan 

skrivna roller är något som framgår från en annan informants utsagor. Den berättar om 

vänner som vid ett tillfälle uttalat sig nedsättande om sexförsäljning som något ―äckligt‖ och 

―tragiskt‖. Informanten själv hade en bild av fenomenet som inte överensstämde med dessa 

beskrivningar. Vi tänker här att vännernas negativa syn på sexförsäljning kolliderar med 

informantens faktiska identitet. Informanten väljer därför att inte berätta för att undvika att 

pressas in i den fördefinierade roll vännerna har om sexsäljare. 

 

En del informanter beskriver hur de på olika sätt försökte närma sig frågan med sina nära 

relationer. Detta kunde ske genom att de antingen gav små signaler som kunde tyda på att de 

säljer sexuella tjänster eller genom att ta upp ämnet mer allmänt för att se den andres inställning 

till det. För en informant ledde detta närmande inte till något när informanten för sin bästa vän 

berättade om hur den föreläser om ämnet. 
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Sen så har hon ju frågat “Vad är det du föreläser om?” och då har ju jag sagt att “Ja, jag 

föreläser ju om kvinnors sexuella utsatthet i missbruk”, ”Ah okej, men det är ju intressant” du 

vet, men det har ju inte direkt heller kommit några följdfrågor. 

  

Uttalandet kan visa på informantens försök att ta reda på om vännen skulle öppna upp 

möjligheten för informanten att berätta om sina erfarenheter. Eftersom informanten inte fick 

någon vidare respons av vännen i form av följdfrågor efter uttalandet om föreläsningarna valde 

informanten att fortsätta dölja. Här tänker vi att informanten möjligen hade kunnat vara öppen 

om vännen visat större intresse för ämnet. Det tolkar vi utifrån att informanten svarade uppriktigt 

på frågan vad den föreläser om. Det kan tänkas att informanten istället hade ljugit eller inte valt 

att svara på frågan om den verkligen velat undanhålla erfarenheten för sin vän.   

 

Värt att nämna är att en informant upplevde att den fick respons från en nära vän när de vid ett 

tillfälle diskuterade sexförsäljning mer allmänt. Vännen hade inte själv erfarenhet av det men var 

öppen och positivt inställd till fenomenet. Informanten kände sig därför trygg i att tala öppet om 

sina funderingar på att börja sälja sexuella tjänster och fick ett positivt bemötande från vännen. 

Informanten beskriver att den under lång tid diskuterat detta med sin vän och det kan tolkas som 

att informanten på ett sätt försökte ta reda på om vännen var att lita på. Efter att ha kommit till 

insikt om att vännen var att lita på började informanten att förbereda den på sina funderingar. Det 

kan ha varit en förberedelse på att låta vännen få tillträde till den bakre regionen, dit kulisserna 

sakta men säkert öppnats upp. 

 

Utifrån dessa två teman drar vi slutsatsen att flertalet informanter väljer att dölja för nära 

relationer men är öppna för mindre nära relationer. En gemensam nämnare bland informanterna 

som undanhåller är att de gör det för personer som står de nära på grund av rädsla att bli dömda, 

bortstötta, att synen på de ska förändras och/eller att förlora den andra. Dessa rädslor kan grunda 

sig i föreställningar om hur närstående kan reagera på en eventuell öppenhet eller hur de faktiskt 

har reagerat. Inte sällan går dessa föreställningar att tolka som förutfattade meningar informanten 

har om sina närstående. 
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Att riskerna med en öppenhet är alltför påfallande är något annat dessa informanter kan tänkas ha 

gemensamt. Eftersom dessa relationer beskrivs av dem som särskilt viktiga kan en förklaring till 

undanhållande vara att det innebär för stora risker att berätta då det kan resultera i att relationen 

förändras eller i värsta fall bryts helt och hållet. Undanhållandet kan därför tolkas som ett sätt att 

skydda sig själv och bevara sina relationer. 

 

Några informanter sökte efter signaler på acceptans hos personen de ville berätta för. Detta 

verkar ske väldigt subtilt genom att informanten lämnar en öppning och möjlighet för den andre 

att tolka det informanten sagt. Vi tolkar detta som ett sätt att försiktigt närma sig en öppenhet 

utan att ta alltför för stora risker. Med andra ord skulle det kunna tänkas att publiken förbereds 

inför det som finns i den bakre regionen. Beroende på om publiken fångar upp personens 

signaler eller ej tillåts de tillträde till den bakre regionen. 

5.3 För myndigheter är jag helst inte öppen 
Flertalet informanter hade någon gång under perioden som sexsäljare varit i kontakt med 

myndigheter eller andra professionella. Endast ett fåtal av dessa upplevde att de kunde vara 

öppna om sina erfarenheter för aktörerna. Det framkommer framförallt att förtroendet för 

socialtjänst och polismyndigheter är lågt, antingen på grund av egna upplevda erfarenheter eller 

på grund av andra personers utsagor. De informanter som har erfarenhet av ett dåligt bemötande 

från myndigheter upplevde sig i mötet ha blivit kränkta eller tvingade till att berätta om 

prostitutionen. En informant uttrycker följande: 

  

Det är många gånger som jag fått höra de säga “För dina läkar- eller tandläkarräkningar, de 

kan du då hora ihop” har de sagt till mig. Då menar de att “hora ihop” är något negativt. [---] 

Det är samma med alla myndigheter. Polisen… och alla myndigheter. 

  

I och med att informanten vände sig till socialtjänsten med sina räkningar kan det tänkas att 

informanten hade en viss förväntan på att få ekonomiskt stöd och därför intog ett öppet 

förhållningssätt i mötet. Bemötandet blev dock inte som förväntat. Informantens faktiska 

identitet kan tänkas ha hamnat i konflikt med den virtuella då socialtjänsten uttryckte en syn på 

sexsäljare som inte överensstämde med informantens bild av sig själv. Det generella intrycket vi 

fick av informanten var att den var positivt inställd till sexförsäljning, vilket kan ha skapat en 



36 
 

förvirring hos informanten då omgivningens uppfattning var en annan. Det skulle kunna vara så 

att informanten inte ville bli påtvingad den tillskrivna rollen som ―hora‖ och därför reagerade 

med motstånd och förakt mot myndigheterna. 

 

En annan informant skildrar hur ett förakt mot polisen vuxit fram i samband med ett polisförhör. 

Förhöret gällde ett misstänkt narkotikabrott, men informanten upplevde att polisen istället var 

mer intresserad av att ta reda på om knarklangarna köpte sexuella tjänster av informanten. 

  

De frågade mig ”Ja men den här killen som du tagit dina droger av, kan du inte bara erkänna 

att du har legat med honom och att det är det han gör?”, och du vet satte sig bredvid mig i 

soffan och försökte leka kompis och bara ”Berätta för mig vad det är han gör” och jag var såhär 

”Du kan dra åt helvete, det har inte du med att göra, hur jag har fått mina droger”. Så polisen 

frågade, de vet att det är vanligt förekommande, men det är inte det de är intresserade av att 

jobba med. De är intresserade av att få statistik på positiva urinprov och domar. 

  

Ovanstående citat kan tänkas skildra hur polisen intar en roll för att på så sätt försöka skapa ett 

förtroende och komma informanten närmare. I detta fall ville informanten inte tillåta polisen 

tillträde till den bakre regionen och gjorde därför motstånd genom att säga ifrån. Vi tolkar 

agerandet som att informanten var väl medveten om polisens intagna roll. Informanten nämnde 

under intervjun hur detta bemötande påverkat dennes syn på polisen. Det kan tolkas som att 

informanten hade sina förväntningar på polisen som de visa, att de bistår med hjälp till de som 

behöver, men att denna händelse fått informanten att tappa förtroendet för dem. 

 

Samma informant beskriver hur den vid ett tillfälle i kontakt med socialtjänsten angående 

försörjningsstöd hade nämnt sexförsäljningen men inte fått någon reaktion eller vidare frågor om 

detta. Informanten visade hur socialarbetaren nickande och med huvudet böjt hade besvarat 

uttalandet. 

 

Jag var rätt less kommer jag ihåg, och då sa jag också att jag skulle jättegärna fortsätta 

prostituera mig men då räknas det väl som inkomst och då blir det väl avdragsgillt antagligen på 



37 
 

mitt försörjningsstöd. Det var bara lite knäpp på näsan åt dem. Och då var de ”Aha okej, aja...”, 

sen så sa de inte så mycket mer. 

 

Från ovanstående utsaga tolkar vi informantens agerande som ett sätt att gå ur rollen och 

provocera för att se vilken reaktion som skulle utlösas från socialarbetarna. Det kan tänkas att 

informanten upplevde en viss kontroll över situationen då de inte har någon makt att påverka 

sexförsäljningen. Eftersom socialarbetarna inte valde att gå närmare in på ämnet beskriver 

informanten hur den upplevde det som att de inte brydde sig eller var intresserade av att veta 

mer. Det kan ha varit så att socialarbetarna inte var beredda på att detta skulle komma fram och 

upplevde därmed en osäkerhet. Det faktum att informanten nämnde prostitutionen för 

socialarbetarna kan även tolkas som att den sökte stöd från dessa. Informanten ställde 

socialarbetarna inför ett val i och med att den uttryckte prostitutionen som ett möjligt alternativ. 

Informantens uttalande på slutet kan tyda på en besvikelse över att responsen från 

socialarbetarna uteblev. 

  

Ett fåtal informanter hade inte någon erfarenhet av kontakt med myndigheter. På frågan om de 

trodde att de skulle vara öppna med sexförsäljningen vid en eventuell kontakt var svaren 

nekande. Anledningarna till det är en oro över att bli illa bemötta eller att omgivningen ska få 

kännedom om sexförsäljningen. En informant talar om oron över att bli bemött med ömkan, att 

myndigheterna ska tycka synd om en, och menar att det är ett tillräckligt starkt skäl till att inte 

berätta. Den mest framträdande faktorn är dock att det ska leda till förlorad vårdnad om barn 

eller att de ska förlora sitt arbete. Denna oro grundar sig främst i en allmän uppfattning från 

andra personers erfarenheter. 

  

Jag har ju hört på ryktesvägen om folk som har förlorat jobb och jag har också hört om folk som 

har fått sina barn omhändertagna och som har blivit trakasserade av myndigheter. Och det är 

bara ryktesvägen, eller sånt jag har läst om. 

 

Informanten talar om att andra personers negativa utsagor kan vara tillräckligt för att inte själv 

vilja ta kontakt med myndigheter, i detta fall socialtjänsten. Åtgärderna som informanten 

beskriver kan orsaka stora skador på en individ, så trots ett eventuellt behov av hjälp från 
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myndigheter kan rädslan att råka ut för detta göra att individen väljer att helt avstå kontakt. Vi 

tänker att en allmän föreställning om socialarbetare som de visa kan förändras efter kännedom 

om andras erfarenheter. Socialarbetare framstår för informanten som en aktör som istället för att 

hjälpa föranleder till andra sanktioner för individen. Det skulle kunna tänkas att informanten haft 

en annan inställning gentemot socialtjänsten om utsagorna istället varit positiva. 

 

Trots att flertalet informanter hade negativa erfarenheter eller föreställningar om 

myndighetskontakter framkommer det även en del positiva erfarenheter. En informant beskriver 

hur öppenheten gentemot en ideell stödverksamhet informanten var i kontakt med endast var 

positiv. Verksamheten befinner sig i samma arena som sexsäljarna och detta upplevs av 

informanten som en trygghet. Det kan vara anledningen till att informanten finner det enklare att 

tala med dessa aktörer då de för informanten tycks ha en annan förståelse för gruppen i 

jämförelse med myndigheter. Till skillnad från socialtjänsten som informanten också var i 

kontakt med menar informanten att den ideella verksamheten aldrig var dömande. Kontakten 

med socialtjänsten kunde variera och beskrevs som ―lite sådär upp och ner‖ på grund av att deras 

syn på sexförsäljning skiljde sig från informantens. 

 

Två övriga informanter berättar vidare om möten med professionella som varit positiva, där den 

ena är inom hälso- och sjukvården och den andra inom terapi. Dessa är mer inriktade på stöd- 

och omsorgsarbete där villkoren för hjälp kan skilja sig från andra aktörer. Polis och socialtjänst 

arbetar exempelvis framförallt med myndighetsutövning, vilket innebär att klienten behöver 

uppfylla vissa krav för att bli berättigade insatser. Dessa insatser kan istället för att verka 

främjande leda till men för individen. De negativa erfarenheterna kan också få betydelse därför 

att myndighetskontakter i vissa fall kan vara tvingande. Individen ges inte alltid valet att själv ta 

initiativet till kontaktskapandet med dessa. Av den orsaken kan det vara så att den positiva 

kontakten med professionella grundar sig i individens självbestämmande, som därmed kan 

möjliggöra för ett mer öppet förhållningssätt i interaktionen med den professionella.  

 

Det är inte enbart myndigheternas arbetssätt som har inverkat på informanternas öppenhet utan 

även deras bemötande. Att informanternas erfarenheter av ogynnsamma möten med 

professionella har resulterat i brist på tillit för dessa leder till att de nekas tillträde till den bakre 
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regionen. Det kan handla om att dessa informanter inte vill bli förknippade med den tillskrivna 

rollen som en del professionella aktörer på olika sätt försöker tvinga på dem. Några informanter 

uttalar sig om att deras upplevelser av ogynnsamma möten med myndigheter har gjort att de 

helst i fortsättningen undviker kontakt med dessa. 

 

5.4 Strategier för att upprätthålla fasaden 
För att omgivningen inte ska få kännedom om sexförsäljningen samt för att hantera de 

konsekvenser som stigmatiseringen och undanhållandet medför använder sig flertalet 

informanter av olika strategier. Att enbart undanhålla försäljningen kan leda till misstankar hos 

omgivningen eftersom individer i allmänhet förväntas tala öppet om sitt yrke eller sysselsättning. 

För att inte skapa tvivel kan individen välja att aktivt använda strategier, som att exempelvis 

ljuga om sitt yrke, för att passera som normal. Strategierna används främst i den främre regionen 

där den sociala interaktionen sker utifrån normsamhällets förväntningar, men kan också vara ett 

sätt för att upprätthålla en inre bild av sig själv som icke-stigmatiserad. 

 

En informant beskriver hur den länge har hanterat olika situationer i sitt liv genom tystnad och på 

så vis kunnat intala sig själv om att en företeelse inte inträffat. Informanten beskriver sig som 

duktig på att ―hålla masken‖ i olika sociala interaktioner och att det är en strategi den använder 

sig av ofta för att ― bara ta sig igenom det‖. Vi tolkar det som en slags överlevnadsstrategi för 

informanten som genom åren utvecklats till att bli ett invant sätt att hantera situationer på. Det är 

däremot inte en helt oproblematisk strategi då det kan leda till psykiska påfrestningar för 

individen. Det framkom under intervjun att informanten vände sig till droger för att hantera den 

psykiska påfrestningen som uppstod vid sexförsäljningen och påföljderna av undanhållandet. 

 

Sen är det ju så att man sitter där och tar droger och så dämpar det, då mår man bra och då 

finns det ingen anledning att prata om det. 

 

Situationen blev som en ond cirkel då informanten utbytte sexuella tjänster för att få droger och 

därefter använde det för att dämpa ångesten som uppstod på grund av sexförsäljningen. Eftersom 

drogerna mildrade informantens emotionella stress fanns det ingen anledning för informanten att 

tala om eller reflektera kring situationen. Vi tolkar det som att informanten istället för att hantera 
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de emotioner som uppstod av sexförsäljningen upprätthöll en slags fasad genom drogerna. 

Drogerna kan tänkas ha fungerat som en tillfällig flykt från verkligheten och informantens inre 

dialog, det vill säga dennes resonemang kring synen på sig själv som sexsäljare. 

 

Under intervjun med en informant la vi märke till hur den emellanåt kom in på sidospår och 

talade om andra bekanta som säljer sexuella tjänster. Anförandena handlade om hur de andra 

sexsäljarna ser ut och beter sig och hur informanten tyckte att det var ―pinsamt‖. Informanten 

beskriver bland annat att de ―dricker en massa‖, ―klär sig som en hora‖ och ―håller på med det 

ena och det andra‖ och kontrasterar på slutet med sig själv som aldrig skulle göra något sådant. 

Liknande utsaga fann vi från en annan informant som berättar hur den för sin före detta sambo 

hade talat illa om dennes före detta partner som var sexsäljare, med ord som att personen var ―så 

jävla vidrig‖ och att informanten ―inte fattar hur man kan göra någonting sådant‖. Vi tänker att 

detta kan vara en strategi för informanten att få sig själv att framstå som bättre inför andra, men 

också för sig själv. Det kan tolkas som att informanterna distanserar sig från de ―dåliga‖ 

sexsäljarna och uppfyller på så sätt rekvisiten för den ―goda‖ sexsäljaren. Med en syn på sig själv 

som ―god‖ kan det tänkas vara lättare att ta avstånd från stigmat eftersom individen då inte 

upplever sig passa in i den gruppen.  

 

Ytterligare en informant beskriver hur den använder sig av en liknande strategi, men istället för 

att tala illa om andra för informanten en inre dialog med sig själv. Detta går att uttyda från 

följande citat där informanten resonerar kring sitt tankesätt den hade under sitt drogmissbruk och 

som beskrivs ha varit detsamma under perioden som sexsäljare. 

  

“Ah men jag röker heroin, jag injicerar ju ändå inte” sen när man börjar injicera tänker man 

“Ah fast jag injicerar ju inte lika ofta som Kalle” eller du vet “Jag sitter ju inte i parkbänken 

och injicerar”. Alltså man flyttar det hela tiden framåt... då mår man bättre, när någon annan är 

värre än en själv. 

  

Att konstant placera sig i en position där någon annan är värre än en själv kan tänkas vara en 

strategi för att bevara en slags självrespekt och självacceptans. Individen utstakar sina egna 

normer i de positioner denne befinner sig i för att hela tiden kunna ―passa in‖ och vara normal. 
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Gränserna för vad som är värre förflyttas ständigt framåt i takt med att personen passerar dessa 

gränser. Det kan också vara ett sätt att försöka intala sig själv att det en gör inte är så farligt då 

det skulle kunna vara värre. Vi tolkar informantens sätt att tänka som ett slags förringande av det 

allvarliga i handlingarna, vilket kan vara ett sätt att även här avvärja sig stigmats effekt. 

 

En annan strategi som uttrycktes av andra informanter var att de aktivt valde att kringgå 

sanningen genom att berätta historier i den sociala interaktionen med omgivningen. Detta 

beskrivs mer som en strategi för att kunna undanhålla sexförsäljningen. En informant förklarar 

hur den konstant kände sig tvungen att vara på sin vakt och hitta på olika historier i kontakt med 

omgivningen för att inte avslöja sexförsäljningen. Informanten skildrar hur den spelade en viss 

roll på väg till ―jobbet‖ och sedan en annan i interaktionen med kunden. Den förstnämnda rollen 

som informanten intog anpassades efter den samhälleliga publiken där det fanns risk att träffa på 

någon bekant, medan den andra rollen anpassades efter kundens förväntningar på en som 

sexsäljare. 

 

Man gick ju hela tiden runt och hittade på olika historier. Om man var på väg till jobbet och 

skulle träffa någon så fick man förklara vad man gjorde där, varför man hade de där kläderna i 

väskan eller varför man hade råd med detta och detta. 

 

I den främre regionen kan uttydas att det finns en påtaglig risk att dessa roller kommer i konflikt 

med varandra och att sexsäljaren försäger sig, vilket kan orsaka misstankar hos omgivningen. Att 

hålla rollerna åtskilda kan för individen innebära en ständig emotionell stress. En annan 

informant skildrar hur den undviker denna rollkonflikt genom att upprätthålla sina sociala 

relationer på en ytlig nivå. Det gör informanten genom att inte bli personlig och undvika att ställa 

frågor om vissa ämnen för att inte riskera att få frågor tillbaka. I situationer där detta inte går att 

undvika besvarar informanten frågorna med hjälp av andra termer som att den exempelvis är 

―egenföretagare‖. Informanten använder termer som kan anses vara mindre avvikande och 

stigmatiserade för att kunna fortsätta undanhålla sexförsäljningen. 

  

Ett stigma kan vara kopplat till olika symboler eller associationer. För personer som säljer 

sexuella tjänster kan en sådan vara kontanter. Det framkommer ur några intervjuer hur 
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informanterna kände sig tvungna att gömma undan kontanter för att inte dra till sig 

misstänksamhet från personer i sin närhet eller från myndigheter. En informant skildrar hur den 

gömmer pengar i madrassen och en annan undviker att sätta in pengar på sitt bankkonto. Att 

pengar överlag är en faktor som sexsäljare känner sig tvungna att vara aktsamma med för att inte 

avslöja försäljningen framgår från flertalet informanter. En informant förklarar hur den ljuger för 

andra om att den arbetar extra på ett café efter skolan för att kunna förklara varifrån pengarna 

kommer. En annan använder en liknande strategi för att förklara hur den haft råd med att köpa 

diverse dyrgrip. 

  

Man får ju också låtsas som att man har en jättedålig ekonomi. Om man köper någonting lite 

dyrt så får man säga “Det här har jag sparat till i fem år” fast man egentligen har väldigt bra 

ekonomi. 

  

Dessa personer kan tänkas känna en press på sig att förklara och redogöra för omgivningen hur 

de har råd med vissa saker och hur de får sina pengar. I och med detta har de utvecklat olika 

strategier, som att konstruera olika realistiska historier om inkomstkällan, för att hantera 

situationer där de kan bli ifrågasätta. Denna strategi kan vara svårare att tillämpa i andra 

situationer där ekonomiska angelägenheter behöver redovisas. Oron över att avslöja sig för 

myndigheter medförde att en informant undvek att betala skatt trots att den gärna ville det. 

Informanten förklarar att ―man gör allt för att dölja det‖ vilket tyder på att riskerna är ett verkligt 

hot för informanten. En annan informant beskriver hur den i kontakt med socialtjänsten angående 

ett försörjningsstöd fick frågan hur den bekostade sin mat. Socialtjänsten kunde se på 

informantens kontoutdrag att denne inte använde sitt bankkort till att handla matvaror och 

ifrågasatte detta. Informanten blev då tvungen att ljuga ihop en historia om hur den blev bjuden 

på mat av andra för att inte avslöja varifrån den fick sina kontanter. 

 

Det flertalet informanter har gemensamt är att de använder sig av strategier som att ta avstånd 

från den stämplade rollen som sexsäljare och upprätthålla en fasad i den främre regionen för att 

kunna passera som normala. Dessa strategier verkar ske både på ett medvetet och omedvetet 

plan. Flertalet uttryckte en medvetenhet kring deras handlingssätt medan det för en informant 

förefölls som om handlingarna skedde omedvetet. Denne talade utan uppmaning från oss om 
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andra sexsäljares olämpliga sätt att vara och bete sig. Att tala nedvärderande om andra kan vara 

en strategi för att hantera den stigmatisering gruppen är utsatt för. Genom att påvisa andra 

personers svagheter och hur en själv inte innehar dessa kan personen möjligtvis framhäva sig 

själv som lite mer ―normal‖. Vi tolkar det som att informanterna söker normalisera bilden av sig 

själva för sin omgivning, men också för sig själva, genom att överföra stigmat till någon annan i 

syfte att den ska framstå som den avvikande. 

 

5.5 Man ska vara öppen, men jag vill inte vara öppen 
Samtliga informanter är överens om att en förändring behöver ske för att deras position i 

samhället ska förbättras och för att de ska våga träda fram. Oberoende av hur studiens 

informanter tidigare resonerat kring deras val av öppenhet har samtliga på något sätt uttryckt att 

de anser att detta är en viktig fråga som behöver lyftas fram. Det framkommer att informanterna 

använder sig av olika tillvägagångsätt för att möjliggöra för en öppenhet och uttrycker en 

förhoppning om att de kan bidra med förändring genom att lyfta fram frågan utan att alltid 

behöva inta en synlig position. 

 

En informant beskriver hur den på olika internetforum kan vara öppen och förändra och 

samtidigt behålla sin anonymitet. Det informanten gör är att inta en öppenhet bakom mask, en 

benämning vi använder för att förklara hur individen är öppen utan att synligt träda fram. 

Informanten beskriver att det är viktigt att andra sexsäljare vågar vara öppna med deras 

erfarenheter och lyfter fram sig själv som ett exempel på detta. 

  

Man kan alltid göra nåt, någonting för att förändra… Det handlar om att folk behöver våga vara 

öppna. Typ som mig, jag brukar ju vara på olika forum på nätet för att lyfta upp frågor som jag 

tycker är viktiga med sexarbete. 

  

I tidigare uttalanden berättar informanten hur den undanhåller sexförsäljningen för personer i sin 

omgivning. Trots detta skildrar informanten här sig själv som öppen då den talar om sina 

erfarenheter på internet. Vi tänker att informantens syn på öppenhet är att den på något sätt ska 

beröra en större population för att bidra med en förändring. Att enbart tala om sexförsäljningen 

med relationer i sin närhet leder eventuellt inte till en förändrad syn på gruppen sexsäljare. Det 
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kan även vara så att informanten på forumet inte utsätter sig för samma risker som finns med att 

vara öppen för närstående eftersom den där inte behöver avslöja sin identitet. Datorskärmen kan 

tänkas fungera som en sorts fördragen kuliss till den bakre regionen. Begreppet kuliss används 

här som en metafor för hur informanten väljer att delge sin bakre region för andra. Publiken får 

ta del av informantens innersta hemligheter men de vet inte vem informanten faktiskt är.  

 

Liknande förfarande framkom av en annan informant som fick frågan om hur informanten 

upplever samhällets syn på sexförsäljning. Informanten skildrar hur stigmat fick informanten att 

göra motstånd: 

 

Tvärtom nästan så blev jag ännu mer… nästan rebellisk mot det där. Det är väl delvis därför jag 

har varit med och startat [forum]. Att det är jätteviktigt för mig att folk börjar fatta att det här är 

någonting helt normalt. 

 

Informanten beskriver hur den startade det här öppna forumet, där medlemmar delar med sig av 

erfarenheter och åsikter kring sexförsäljning, som ett uppror mot samhällets negativa syn på 

sexsäljare. Detta kan beskrivas som att informanten har skapat en inramning, en möjlighet, för 

sexsäljare att vara öppna med sina erfarenheter på ett forum. Informanten själv intar en roll i 

bakgrunden och låter individerna framträda med sina berättelser. I bakgrunden kan informanten 

leda sexsäljarna på forumet (scenen) i hur öppenheten ska ta sig uttryck. Det skulle kunna 

exemplifieras med en marionettdocka, där informanten håller i och kontrollerar trådarna som styr 

sexsäljarnas öppenhet i en interaktion med andra. På detta sätt kan informanten skapa en 

medvetenhet i samhället och få andra att våga öppna upp sig utan att själv synligt träda fram. 

 

En annan informant berättar hur ett öppet förhållningssätt tar sig uttryck genom att informanten 

föreläser om sin bakgrund via den verksamhet informanten arbetar i. Det är endast i detta 

sammanhang som informanten idag talar öppet om det. Det kan tolkas som en handlingsätt för att 

både skapa medvetenhet i samhället och för att stärka det egna jaget. Det sker däremot på ett 

kontrollerat sätt då informanten endast föreläser i andra städer för att minimera risken att någon i 

publiken känner igen informanten, något som skulle kunna påverka dennes framtid.  
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Jag kan ju göra det kanske i andra städer, men inte på hemmaplan liksom. Så att jag har ju 

också det här tänket hela tiden att jag måste ju också skydda mig själv från det. Jag vill ju inte 

bli förknippad heller med det, jag tänker på framtida jobb som jag kommer att ha. Jag vill ju inte 

att man ska googla mitt namn och så står det [namn] har föreläst om när hon gjorde det och det 

och det, utan jag vill inte vara sökbar. 

  

Informanten kan här tolkas vara villig att låta publiken få tillträde till dennes hemligheter genom 

att steg för steg berätta om sina erfarenheter och föra fram ett budskap. Detta är delvis något som 

förväntas av publiken i och med att informanten är i en sådan inramning där detta förutsätts. 

Informanten kan tänkas ha vardera foten i den främre och bakre regionen därför att den öppet 

talar om sitt innersta men samtidigt gör detta inför en publik på ett kontrollerat sätt. Att 

informanten talar öppet om sina erfarenheter behöver därför inte betyda att publiken får tillträde 

till den bakre regionen. Det finns inget känslomässigt band mellan informanten och publiken, 

vilket kan tolkas vara en faktor till att informanten känner en trygghet i att vara öppen för dem.  

Informanten föreläser inte enbart för sin egen del, för att komma in i en frizon, utan också för att 

skapa avtryck och förändring i den publik som lyssnar. Verksamhetens agenda förutsätter att 

publiken innefattar en viss målgrupp som antingen inbegriper personer med liknande 

erfarenheter som informanten, personer som arbetar med gruppen eller anhöriga. Inför dessa 

personer kan det vara lättare att öppna upp kulisserna till den bakre regionen eftersom chansen 

till acceptans är större här än inför en publik som inte har dessa erfarenheter. 

 

En intressant faktor som föregående informant tog upp var rädslan att andra ska kunna hitta 

information om informanten genom internet. Detta var något som andra informanter också talade 

om. Den moderna tekniken innebär att det snabbt och enkelt går att ta reda på det mesta om en 

människa. För personer som bär på en hemlighet eller stigma kan detta innebära en fara eftersom 

det kan få påtagliga konsekvenser på ens liv. Å andra sidan beskrivs internet av flertalet 

informanter som en frizon där de känner sig trygga i att vara öppna. Internet kan alltså både 

fungera som en plattform för personerna att vara öppna och förändra, men innebär också en fara 

för att öppenheten blir för stor och identiteten avslöjas. 
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Flertalet informanter talar om vikten att kunna vara öppna och träda fram med sexförsäljningen 

för omvärlden för att på så sätt förändra samhällssynen på prostitution. Trots detta går det att 

uttyda att de konsekvenser som detta inbegriper inte är något informanterna är villiga att riskera. 

Informanterna väljer därför att gå tillväga genom att inverka i bakgrunden eller anonymt. På 

detta sätt kan de bibehålla en distans till den stigmatiserade gruppen och blir därmed inte 

förknippade med den. Informanterna tillåts på så sätt att tillhöra både den marginaliserade och 

den övriga gruppen i samhället. En grundläggande faktor för att förändra något är dock att den 

stigmatiserade själv träder fram med en fasad som går emot samhällets förväntningar om 

gruppen. Det informanterna gör kan tolkas som att de överlämnar ansvaret på andra sexsäljare att 

synligt träda fram för att skapa en förändring, eftersom de själva inte är villiga att göra det. 

6. Avslutande diskussion 
 

Studiens forskningsproblem belyser de svårigheter sexsäljare upplever med att vara öppna om 

sexförsäljningen för sin omgivning. I den tidigare forskningen framkommer att detta bland annat 

har sin grund i rådande lagar om prostitution och social stigmatisering som finns i samhällen. De 

som har valt att vara öppna för olika personer i sin omgivning har både positiva och negativa 

erfarenheter av det. De flesta har dock mötts av fördomar och ogillanden. Detta leder till att 

många sexsäljare känner sig tvingade till att undanhålla sina erfarenheter och för att hantera detta 

används olika strategier.  

  

Vår empiriinsamling har många gånger visat på liknande resultat som forskningen. En slutsats vi 

drog var att flertalet informanter väljer att dölja för nära relationer men är öppna för mindre nära 

relationer. Vi tolkade detta som att det innebär större risker, och därmed större rädsla, att berätta 

för nära relationer därför att det eventuellt kan medföra en förlust av en betydelsefull relation. 

Flertalet informanter valde istället att dela sina upplevelser med personer med liknande 

erfarenheter. På så sätt riskerar de inte samma negativa reaktioner eftersom personerna i fråga 

befinner sig i liknande utsatthet och därför kan tänkas ha en större acceptans för frågan. För att 

kunna göra en bedömning om huruvida de kan vara öppna eller ej valde flertalet informanter att 

närma sig frågan för att finna signaler på acceptans hos den andre. Detta var ett nytt mönster som 

inte berördes i den tidigare forskningen. 



47 
 

Liknande strategier för att hantera ett underhållande framkommer i vår empiri och den tidigare 

forskningen. Dessa strategier är bland annat att ljuga, socialt isolera sig och gå in i olika roller 

som Fick (2005), Hulusjö (2013) och Koken (2011) återger i sina studier. Gory et al. (2010) 

skriver även om sexsäljare som använder sig av droger för att hantera de emotionella 

påfrestningar som sexförsäljningen medför, vilket en informant på liknande sätt skildrade. En ny 

aspekt som vi uppmärksammade i vår empiri och som inte framkom i forskningen var att några 

informanter talade nedsättande om andra sexsäljare för att på så sätt framhäva sig själva som 

―normala‖. Vår slutsats är att informanterna använder sig av strategier för att upprätthålla en 

fasad och för att ta avstånd från den stämplade rollen som sexsäljare. 

  

En slutsats som går att dra från studiens resultat är att samtliga informanter som någon gång varit 

i kontakt med myndigheter upplever sina erfarenheter som negativa. De utan erfarenhet hade en 

föreställning som grundade sig i andra personers negativa upplevelser. I Bjønness (2012) studie 

som undersöker kontakten mellan sexsäljare och socialarbetare framgår att sexsäljarnas 

upplevelser av mötet präglas av fördömande och stigmatiserande. Liknande kunde även urskiljas 

i vår empiri från informanter som upplevt sig bemötta med fördomar och passivitet i kontakten 

med socialtjänsten. Det fanns däremot de informanter som hade positiva erfarenheter av kontakt 

med professionella aktörer. I Hedin och Månssons (1998) studie är en förklaring på detta att de 

professionella arbetar nära sexsäljarna i deras miljöer och att de därför upplevs som sympatiska. 

Liknande fann vi från en informant som beskrev kontakten med en ideell organisation på ett 

likartat sätt. Vår studie skulle kunna bidra med att skapa en medvetenhet hos 

myndighetspersoner och andra professionella om hur sexsäljare upplever kontakten med dessa 

aktörer. 

 

Goffmans stigmateori och dramaturgiska metafor har varit främjande analysverktyg för att kunna 

ge en förklaring och förståelse för informanternas sätt att bete sig och hantera öppenheten och 

undanhållandet i olika sociala interaktioner. En möjlig risk vi såg med användandet av 

stigmateorin var att vi omedvetet hade kunnat reproducera stigmat vidare på informanterna. Det 

hade inneburit ett förbiseende av de etiska aspekterna eftersom vi då hade bidragit med en 

ofrivillig stämpling på informanten. Vidare hade det kunnat leda till att deras utsagor och 

resultatet präglats av denna stigmaprojicering. Vi såg dock inte att detta förfarande inträffade då 
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vi intog ett medvetet och neutralt förhållningssätt vid empiriinsamlingen. Vi nämnde exempelvis 

aldrig ordet ―stigmatisering‖ under intervjuerna, under förutsättning att informanten själv inte 

gjorde det först.  

  

I och med vår urvalsprocess hade vi en farhåga om att samtliga informanter skulle vara positivt 

inställda till sexförsäljning och att resultatet därmed skulle få en viss inriktning. Det visade sig 

dock att inställningarna varierade i stora drag. Överlag utgjorde urvalet en mångfald informanter 

med pågående och avslutad erfarenhet av sexförsäljning i olika prostitutionsmiljöer. Vi 

uppmärksammade att det fanns skillnader i hur informanterna uttryckte sig beroende på om de 

fortfarande befann sig i prostitutionen eller inte. De som befann sig i det återgav sina berättelser 

mer emotionellt jämfört med de som slutat. Känslorna visade sig bland annat i deras sätt att tala 

om myndighetskontakter. Informanterna som inte längre befann sig i det upplevdes inte lika 

emotionella i sina uttalanden och detta tolkar vi som att de innehar en distans till försäljningen. 

Studiens resultat kan möjligen ha sett annorlunda ut om vi enbart intervjuat personer med 

tidigare erfarenheter av sexförsäljning, eller enbart sexsäljare som är i kontakt med stödjande 

verksamheter och som kanske upplever frågan som mer problematisk. 

  

En annan faktor att diskutera är begreppet ―sexsäljare‖ som vi använder oss av och hur det kan 

referera till en varierad population. Den som läser studien kan därför få uppfattningen om att den 

undersöker personers upplevelser av alla former av sexförsäljning. Resultatet skulle eventuellt ha 

sett annorlunda om informanternas erfarenheter skilt sig eftersom de som inte säljer fysiska 

sexuella tjänster kanske upplever öppenheten på ett annat sätt. Vår förmodan är däremot att all 

form av sexförsäljning är mer eller mindre stigmatiserat och att studiens resultat därför skulle 

kunna vara applicerbart på sexsäljare med olika erfarenheter. 

 

En intressant fundering är hur vår empiri skulle ha sett ut om vi hade undersökt detta 

forskningsproblem med ett annat tillvägagångssätt. För att få en ännu djupare förståelse av våra 

informanters livsvärldar skulle ett alternativ eller kompletterande metod möjligtvis ha kunnat 

vara en naturalistisk observation. På så sätt skulle ett annat perspektiv på sexsäljarnas 

upplevelser ha kunnat lyftas fram eftersom forskarna befinner sig i deras miljöer. Metoden kan 

däremot innebära etiska svårigheter då informanterna kanske upplever en större utsatthet i att bli 
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observerade i deras ―privata sfär‖. Vårt val att använda kvalitativa intervjuer anser vi vara 

adekvat för vår studie därför att det kan bidra med en förståelse av hur informanterna beskriver 

sina upplevelser. 

  

I och med vår slutsats om att sexsäljare upplever ett motstånd i att ta kontakt med myndigheter 

hade det varit intressant att undersöka myndighetspersoners syn på kontakten och bemötandet av 

denna grupp. Den tidigare forskningen visade på att en del socialarbetare upplever en osäkerhet i 

kontakten med sexsäljare på grund av okunskap i området. Ett förslag på vidare forskning är 

därför att undersöka hur socialarbetare som kommer i kontakt med denna grupp ser på den 

kunskap de har om prostitution och hur de själva agerar i mötet med sexsäljare. 
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Bilaga 1 - Informationsbrevet 
 

Hej! 

 

Vi är två socionomstudenter på Stockholms universitet som skriver vårt examensarbete. I vår 

studie vill vi komma i kontakt med myndiga personer som har erfarenhet av att sälja sexuella 

tjänster mer än en enstaka gång för att lyfta fram era perspektiv och upplevelser kring detta. 

 

Några områden som kommer att behandlas under studien är bland annat ditt förhållningssätt till 

olika livsområden, såsom nära och övriga relationer samt kontakt med myndigheter. Detta sker 

via en intervju på cirka 45 minuter och med ditt godkännande kommer båda studenterna att 

närvara vid intervjun.  

 

Du som väljer att delta i studien kommer att vara anonym då inga namn, åldrar, bostadsort eller 

liknande personliga uppgifter kommer att anges. Intervjumaterialet i form av ljudinspelning och 

utskrift av intervjun kommer endast att vara tillgänglig för oss två studenter och när studien är 

avslutad kommer all material att raderas. 

 

För mer information var god kontakta oss på uppsatsarbete.su@gmail.com 

Vi hoppas på att få svar från dig. 

  

Med vänliga hälsningar 

Emmy Suzuki & Arezo Samadi 
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Bilaga 2 - Intervjuguiden 
 

Introduktionsfrågor 
 

*Informerar om studiens syfte, anonymitet, frivillighet, ljudinspelning, intervjuns upplägg, 

resultatets användning, konstant återkoppling med informanten. 

 

 Är det första gången du talar om detta i ett sånt här sammanhang? 

 Vad har du för förväntningar och tankar inför denna intervju? 

 

Personens bild av sexförsäljning 

 

 Många olika uttryck används när det talas om personer som säljer sex. Vilket 

begrepp föredrar du att använda. Varför? 

 

 Vad är din bild av (sexförsäljning)?  

Har den bilden ändrats något sen du började? 

 

 Hur lång erfarenhet har du av (sexförsäljning)? 

 

* Ber intervjupersonen att fylla i en relationskarta. 

 

Hur beskriver personen det att vara öppen med att sälja sexuella tjänster? 
 

 Talar du öppet om (sexförsäljningen) med nära relationer (innersta cirkeln)? 

 

(Följdfr.)  

- Hur kommer det sig att du valde att vara öppen med det/att undanhålla det? 

- Hur valde du att berätta om det första gången? 

 

 Talar du öppet om (sexförsäljningen) med övriga relationer? 

 

(Följdfr.) 

- Hur kommer det sig att du valde att vara öppen med det/att undanhålla det? 

- Hur valde du att berätta om det första gången? 

 

 Kan du beskriva några skillnader mellan att vara öppen om det inför nära relationer 

och i övriga relationer? Varför? 

 

 Vad tror du skulle hända om de personer du undanhåller för skulle få veta? 

 

(Följdfr.) 

- Kan du beskriva vad som får dig att tro så? 

- Har du tidigare erfarenhet av att din öppenhet har haft en oönskad följd? 
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Hur beskriver personen omgivningens bemötande/reaktioner när denne talar öppet om 

det? 

 

➢ Kan du beskriva reaktionerna du fick när du berättade för respektive person? 

(Följdfr.) 

- Hur hanterade du deras reaktioner? 

 

➢ Kan du ge exempel på när personers attityder har förändrats gentemot dig i valet av att 

vara öppen? På vilket sätt? 

(Följdfr.) 

- Kan du beskriva hur detta påverkade dig? 

- Kan du ge exempel på hur du hanterade dessa förändringar? 

 

➢ Hur ser du på hur du har påverkats av omgivningens syn på försäljning av sexuella 

tjänster?  

 

Hur har personen upplevt kontakt med inblandade myndigheter? 
 

➢ Har du någon gång varit i kontakt med myndigheter under tiden som (sexsäljare)? Vilka? 

(Följdfr.) 

- Om “ja”, vad har anledningen varit? 

 

➢ Hur ser du på din öppenhet i kontakt med dem? 

(Följdfr.) 

- Kan du beskriva varför? 

- Upplevde du att öppenheten var avgörande för att få rätt hjälp och stöd? 

 

Avrundande/bekräftande frågor 

 

Vilka inre och yttre faktorer har påverkat valet att vara öppen/undanhålla? 
 

➢ Vad anser du har hindrat/underlättat för dig med att vara öppen med (sexförsäljningen)? 

 

(Följdfr.) 

- På vilket sätt? 

 

➢ Kan du beskriva några positiva/negativa effekter av din öppenhet i olika livsområden? 

(Följdfr.) 

- Hur förhåller du dig till dessa? 

 

Avslutande frågor 
 

- Är det något särskilt som du skulle vilja tillägga innan vi avslutar? 

- Vid behov, är det möjligt att vi tar kontakt med dig för eventuella kompletterande frågor? 

 

* Tack för din medverkan! 


