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Abstrakt 

 
Bakgrund: Prostitution är ett folkhälsoproblem som möjliggörs av ojämlika maktrelationer, 

bland annat mellan kvinnor och män. Barn och ungdomar är speciellt sårbara för utnyttjande 

av olika slag, däribland prostitution. Syfte: Syftet med studien var att undersöka vilka 

uppfattningar som finns om prostitution bland psykologer och kuratorer på 

ungdomsmottagningar. Metod: En kvalitativ intervjustudie genomfördes med sex informanter 

som valts utifrån ett strategiskt urval. Informanterna var psykologer och kuratorer på 

ungdomsmottagningar i ett län i södra Norrland. Data från de halvstrukturerade intervjuerna 

analyserades med en kvalitativ innehållsanalys. Resultat: Informanterna såg inte prostitution 

som ett fritt val utan som beroende av personens bakgrund, situation och ibland genom tvång 

eller maktutövning. Flera lyfte att prostitution ibland ingår i ett självskadebeteende. 

Informanternas förståelseram präglades av teorin om könsmaktsordning, men visade även på 

förståelse för betydelsen av intersektionalitet. Fem av sex informanter hade kommit i kontakt 

med ungdomar som befunnit sig i prostitution. Ungdomarna har haft en dålig psykisk och 

fysisk hälsa. Trots att informanterna lyfte vikten av att förebygga prostitution arbetade de 

mest på individuell nivå och kunde främst fånga ungdomar som drabbats. Slutsatser: 

Personalen i studien positionerar sig mot synen att prostitution handlar om ett fritt val. 

Psykologer och kuratorer kan uppleva det känsligt att fråga ungdomar om prostitution. 

Förslag till framtida forskning är att undersöka hur ett förebyggande arbete på universell och 

selektiv nivå kan se ut samt att låta ungdomarna själva komma till tals. 

 

 

 

Nyckelord: Folkhälsa, Ohälsa, sexuell exploatering, ungdomar och våld mot kvinnor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

Abstract 

 
Background: Prostitution is a public health problem that is made possible by unequal power 

relations, including between women and men. Children and adolescents are particularly 

vulnerable to exploitation of various kinds, including prostitution. Aim: The aim of this study 

was to examine the conceptions of prostitution among psychologists and counselors at the 

youth clinics. Method: A qualitative study was carried out with six informants selected from 

a strategic choice. The informants were psychologists and counselors at youth clinics in a 

county in southern Norrland. Data from the semi-structured interviews were analyzed using 

qualitative content analysis. Results: The informants did not see prostitution as a choice but 

to depend on the person's background, situation, sometimes through coercion or domination. 

Several highlighted that prostitution is sometimes included in a self-destructive behavior. The 

informants of understanding was marked by the theory of gender power structure, but also 

showed an understanding of the importance of intersectionality. Five of six respondents had 

been in contact with young people who found themselves in prostitution. The young people 

have had a bad mental and physical health. Although informants highlighted the importance 

of preventing prostitution worked the most on an individual level and was mostly catching 

young people affected. Conclusions: The staff in the study are positioning themselves against 

the view that prostitution is about free choice. Psychologists and counselors can experience 

the sensitive issue of youth prostitution. Proposals for future research is to investigate the 

preventive work on universal and selective level may look and to let the young people 

themselves be heard. 
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1. Bakgrund 
Våld mot kvinnor och könsrelaterat våld är ett utbrett folkhälsoproblem enligt 

Världshälsoorganisationen (WHO) och en fråga om mänskliga rättigheter. Våldet har 

konsekvenser för hälsan och leder till att kvinnors produktivitet och deltagande i samhället 

minskar. Detta medför kostnader för samhället och hälso- och sjukvårdssektorn. Hälso- och 

sjukvården är för många våldsutsatta den enda samhällsinstans de kommer i kontakt med för 

stöd och hjälp, hälso- och sjukvården är därför en viktig arena (García-Moreno, 2013). Inom 

begreppet könsrelaterat våld ryms många fenomen som sexuell exploatering av barn, 

misshandel i nära relationer (IPV, intimate partner violence) och prostitution. Prostitution 

definieras därmed som en form av våld mot kvinnor.  

 

Prostitution förkommer varje dag både globalt och i Sverige (Europeiska kommissionen, 

2016). I och med globaliseringen och utvecklingen av informationstekniken, ökar 

möjligheterna för människor att ha kontakter över hela världen. Detta ger nya möjligheter för 

handeln med sexuella tjänster som prostitution. Barn och ungdomar är speciellt sårbara främst 

för deras beroendeställning gentemot vuxna, denna sårbarhet kan utnyttjas genom exempelvis 

prostitution (Skr. 2007/08:167). Prostitutionen sker ofta på dolda arenor inomhus och är inte 

så synligt i samhället (Mujaj & Netscher, 2015). 

 

Trafficking och människohandel är en del av prostitutionen som helhet. Europeiska unionen 

(EU) skriver att trafficking/människohandel innebär att sårbara människor utnyttjas för 

ekonomisk vinning genom att luras eller tvingas till tvångsarbete (18 %) eller prostitution (79 

%). Globalt uppskattar EU att det är 2,45 miljoner människor som utsätts för trafficking varav 

1,2 miljoner av dessa är barn. Inom EU:s gränser uppskattas det vara flera hundra tusen 

människor, främst kvinnor och barn (Europeiska kommissionen, 2016). 

 

1.1 Ett folkhälsoproblem 

Murphy skriver att prostitution är ett folkhälsoproblem och även påverkar samhällsekonomin 

(Murphy, 2010). Det övergripande målet för folkhälsoarbetet i Sverige är ”att skapa 

samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för befolkningen”. Folkhälsan 

påverkas av bland annat individens val och levnadsvanor, strukturella faktorer som yttre 

miljöer och demokratiska rättigheter. En god folkhälsa i Sverige och en utveckling av hälsan i 

befolkningen är centralt för en hållbar samhällsutveckling och för människors välbefinnande 

(Folkhälsomyndigheten, 2015).  
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Ur ett folkhälsoperspektiv är en trygg och säker sexualitet en bestämningsfaktor för hälsa, det 

vill säga grundläggande för individens upplevelse av hälsa och välbefinnande. En sexualitet 

fri från fördomar, diskriminering, tvång och våld är hälsosam (Folkhälsomyndigheten, 2014).  

Prostitution påverkar flera andra bestämningsfaktorer för hälsa (de folkhälsopolitiska 

målområdena) negativt, till exempel målområde delaktighet och inflytande i samhället, 

ekonomiska och sociala förutsättningar, barn- och ungas uppväxtvillkor, skydd mot 

smittspridning, sexualitet och reproduktiv hälsa och målet kring alkohol och droger.  

 

Prostitution förhindrar social jämlikhet och jämställdhet mellan könen. Det är också en 

kränkning av den enskilde individens värde och rätt att få bestämma över sig själv (Skr. 

2007/08:167). Att sälja sex är förknippat med hälsorisker och en rad negativa hälsoutfall. 

Studier visar att skador och sexuellt våld under människohandel för sexuella ändamål är 

associerat med högre nivåer av posttraumatiskt stressyndrom, depression och ångest hos den 

brottsutsatte (Hossain et al., 2010). 

 

1.2 Begrepp/definitioner 

I den här studien används definition av prostitution ”när minst två parter köper eller säljer 

sexuella tjänster mot ersättning (vanligtvis ekonomisk ersättning) vilket utgör en förutsättning 

för den sexuella tjänsten” (Socialstyrelsen, 2007:10). Sexuell exploatering av barn innefattar 

handel med barn, barnprostitution och barnpornografi (Socialstyrelsen, 2015).  

Intersektionalitet är en teori som handlar om hur olika former av maktstrukturer samverkar 

och påverkar varandra i samhället. Ordet intersektionalitet kommer ifrån engelskans 

intersection, vilket innebär korsning eller skärningspunkt (Mattsson, 2015).  

 

1.3 Omfattning och utsatta grupper 

Socialstyrelsen skriver att det är svårt att säkerställa omfattningen av prostitution då det oftast 

är dolda företeelser (Socialstyrelsen, 2015). Rocha et al (2010) fann att prostitution idag oftast 

sker online och därmed även minskat på gatan. Prostitutionen online liknar vanliga 

internettjänster som chattforum och mail väldigt mycket (Rocha et al, 2010). Det är 

efterfrågan från köpare som upprätthåller prostitutionen. Det är främst män som köper 

kvinnor, de sexköpare som dömts mellan år 1999-2008 har alla varit män och medianåldern 

för dessa var 43 år (SOU, 2010).  
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Prostitution är ett könat fenomen, där makt kopplat till kön vävs samman. Men det är inte bara 

kön som har betydelse. Att använda intersektionalitet som teori på prostitution innebär att se 

hur olika maktordningar samspelar när det gäller sexköp. Kön är när det gäller prostitution en 

viktig maktaxel, men då gruppen män och kvinnor inte är enhetliga är det viktigt att även se  

betydelsen av andra maktordningar (De los Reyes & Mulinari, 2005). 

 

Mujaj & Netscher skriver att majoriteten av de kvinnor som säljer sex har annan nationalitet 

än svensk. Deras studie visar också att det är fler hbtq, homo- och bisexuella personer som 

prostituerar sig bland unga män. Det förekommer bland alla åldrar men är vanligast mellan 

åldrarna 19-30 år (Mujaj & Netscher, 2015). Det förekommer även bland både män och 

kvinnor med intellektuella funktionsnedsättningar (Kuosmanen & Starke, 2011).  Idag syns 

inte gruppen unga kvinnor under 21 år i gatuprostitutionen som tidigare utgjorde cirka 10 

procent av denna. Man tror inte att gruppen försvunnit helt utan att den finns på andra mer 

dolda arenor, främst på internet (Holmström et al., 2008). 

 

Beckett & Schubotz (2014) menar att ingen ung människa är immun mot sexuellt utnyttjande 

och sexuellt våld, vare sig från vuxna eller sina kamrater. Det förekommer mycket fördomar 

och förutfattade meningar om detta ämne, vilket gör det extra svårt att arbeta med (Beckett & 

Schubotz 2014). 

 

1.4 Debatt kring frivillighet  

Det finns flera olika synsätt på prostitution och debatten är ofta polariserad. Det finns två 

motsatta synsätt. Vissa menar att prostitution är kränkande och exploatering av kvinnor och 

att ingen har rätt att köpa en annan människas kropp (Gangoli & Westmarland, 2006). 

Motståndarna till detta anser att prostitutionen saknar både förövare och offer, detta beskriver 

bland annat Holmström et al., (2008). Att detta borde vara ett fritt val och inte stigmatiseras 

av samhället. I Sverige har regeringen och myndigheter tagit avstånd från detta i och med att 

man kriminaliserat sexköp. Och menar istället att det ses som exploatering av och våld mot 

kvinnor (Holmström et al., 2008). 

 

Rekart (2005) använder termen ”sex-work” och beskriver prostitution som ett extremt farligt 

yrke. De som prostituerar sig utsätts för faror som skador, skuld, sjukdomar, våld, 

droganvändning, diskriminering och kriminalitet. Detta gäller både män och kvinnor samt 

barn, när det gäller barnprostitution menar Rekart att det handlar om sexuell exploatering 
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(Rekart, 2005). Song & Morash (2014) menar att det är en myt att unga kvinnor gör ett aktivt 

rationellt val att prostituera sig utan vidare anledning. I deras studie framkommer att de flesta 

varit utsatta för övergrepp eller våld och det finns ett orsakssamband till att man hamnar i 

prostitution (Song & Morash. 2014). Murphy (2010) fann i sin studie att ekonomiska 

incitament kan vara en orsak till att man börjar med eller upprätthåller prostitution. Även brist 

på socialt stöd/nätverk och droger (Murphy, 2010). Heilemann & Santhiveeran (2011) skriver 

att unga tjejer och kvinnor som prostituerat sig oftare begått självmordsförsök än de som 

aldrig prostituerat sig. Det förekommer också starka känslor av skam och skuld (Heilemann & 

Santhiveeran, 2011).  

 

1.5 Lagar och handlingsplaner mot prostitution och exploatering av barn  

Samtliga länder i Norden har ett förbud mot människohandel för sexuella ändamål, men det är 

stor variation på prostitutionslagstiftningarna (Holmström et al., 2008). 

I Sverige är det sedan 1999 förbjudet att köpa sexuella tjänster, det är däremot inte straffbart 

att sälja sexuella tjänster. Lagen grundar sig i kvinnors rättigheter även om både män och 

kvinnor kan dömas för köp av sexuella tjänster. En person som köper sexuella tjänster av barn 

under 15 år kan enligt Brottsbalken 6 kap 4 § dömas för våldtäkt av barn och en person som 

köper sexuella tjänster av ett barn som är 15–18 år kan dömas för köp av sexuell handling av 

barn enligt 6 kap. 9 §. En utvärdering av sexköpslagen visar att lagen har verkat sitt syfte och 

att den behövs för att förebygga och bekämpa prostitution (SOU, 2010).  

 

Regeringen har en nationell handlingsplan mot sexuell exploatering av barn där regeringens 

mål är att inget barn i Sverige ska utsättas för sexuell exploatering. Alla barn har rätt till 

skydd mot sexuell exploatering och detta regleras i bland annat vår nationella lagstiftning 

samt genom våra internationella överenskommelse (Regeringskansliet, 2008). Regeringen 

påpekar att det är angeläget att ge stöd till barn och ungdomar som riskerar att hamna i 

prostitution och att det är viktigt att de yrkesgrupper som arbetar med dessa frågor behöver ha 

kunskap om prostitution (SOU, 2010).  

 

1.6 Ungdomsmottagningar 

Ungdomsmottagningar är öppna mottagningar som finns i nästan varenda svensk kommun 

och är oftast till för ungdomar i åldrarna 12-25 år. Där kan ungdomar få hjälp med relationer, 

preventivrådgivning, sexuellt överförbara sjukdomar, ohälsa, nedstämdhet, gravid/abort 

frågor, sexuella övergrepp, våld, familjeproblem, kris och sorg. Ungdomsmottagningar är en 
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arena där ungdomar som befinner sig i prostitution kan upptäckas eller själva söka hjälp. 

Även personer som lever i risk för att hamna i prostitution kan få hjälp och stöd i tidigt skede 

(Socialstyrelsen, 2013). 

 

1.7 Problemformulering 

Kunskapen om prostitution och sexuell exploatering bland unga pekar på att 

ungdomsmottagningar kan ha en viktig roll i det stödjande och förebyggande arbetet. Därför 

är det angeläget att få mer kunskap om hur de arbetar kring frågan och vilka attityder 

psykologer och kuratorer som arbetar på ungdomsmottagningar har kring prostitution. 

2. Syfte  
Syftet med studien är att undersöka vilka uppfattningar som finns om prostitution bland 

psykologer och kuratorer på ungdomsmottagningar. 

 

2.1 Frågeställningar 

– Vilka teoretiska perspektiv har psykologer och kuratorer vid ungdomsmottagningar på 

prostitution? 

– Vilken erfarenhet har psykologerna och kuratorerna av att möta ungdomar som befinner sig 

i eller har befunnit sig i prostitution? 

– Vilken förståelse har de för ungdomarnas livssituation? 

– Hur ser de på ungdomsmottagningarnas roll och förebyggande arbete när det gäller 

prostitution? 

 

3. Metod  
3.1 Studiedesign  

En kvalitativ design har använts vilket innebär att forskaren fokuserar på ord snarare än 

kvantifiering. Detta innebär att studien kan inbegripa ett färre antal informanter och ge en 

djupare förståelse för ämnet. Forskaren vill få en fördjupad förståelse för hur informanterna i 

en viss miljö tolkar en verklighet. Det innebär ett induktivt synsätt (Bryman, 2002). Det 

induktiva synsättet innebär i den här studien att information samlas in och analyseras, därefter 

dras en eller flera slutsatser. Kvalitativ forskning beskriver informanternas åsikter och synsätt 

i en specifik fråga (Yin, 2013). En pilotintervju genomfördes med en kurator på en 

ungdomsmottagning i syfte att förfina frågorna och försäkra att frågorna var rätt utformade. 
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Frågorna visade sig fungera bra och i frågeguiden gjordes därför endast mindre ändringar 

inför de andra intervjuerna. 

3.2 Urval 

I studien har ett strategiskt urval av informanter genomförts, de har valts utifrån målsättningen 

att materialet ska kunna belysa problemställningen. Yin (2013) kallar detta för ett ”avsiktligt 

urval”, syftet med att välja specifika datasamlingsenheter är att arbeta med de som ger de 

talrikaste data och är mest relevanta för studiens ämne (Yin, 2013).  Det kvalitativa materialet 

kan ifrågasättas om det är ett allt för stort material, data kan uppfattas som ytliga och svåra att 

hantera (Malterud, 2009). I denna studie har totalt 15 kuratorer och psykologer på samtliga 

ungdomsmottagningar i ett län i södra Norrland tillfrågats via mail att delta i studien. Mailet 

skickades med ett informationsbrev, se bilaga 1.  Två påminnelser har skickats ut till 

informanter. Fyra har tackat nej till att delta och totalt fem mail förblev obesvarade. Totalt har 

sex personer som arbetar på ungdomsmottagningar i ett län i Södra Norrland deltagit i studien. 

Mailadresserna togs fram med hjälp av verksamhetschefen för samtliga 

ungdomsmottagningar.  

3.3 Datainsamling och material  

Sex stycken enskilda halvstrukturerade telefonintervjuer har genomförts mellan den 26/2- 6/4 

2016. Intervjuerna har varit mellan 30-60 minuter långa. En intervjuguide med färdiga teman 

användes och några färdiga frågor har använts som stöd, se bilaga 2. Yin (2013) beskriver att 

samma frågor inte ställs till alla informanter på precis samma sätt, utan intervjun skapar en 

social relation vars egenskaper är beroende av den enskilde informanten (Yin, 2013). 

Forskaren har utgått från intervjuguiden men ha låtit informanterna styra samtalet i stor 

utsträckning. Sex informanter deltog i studien i åldrarna 44-64 år. En man och fem kvinnor 

deltog i studien, av dessa var fyra utbildade socionomer, dessa arbetade som kuratorer och två 

legitimerade psykologer. De hade mellan 9-35 års yrkeserfarenhet av att arbeta som psykolog 

respektive kurator på ungdomsmottagning eller i liknande verksamhet. 

 

3.4  Analys  

Resultatet har analyserats med hjälp av en kvalitativ innehållsanalys. Forskaren utgår då ifrån 

det manifesta innehållet, vad texten specifikt uttrycker, långa textbitar förkortas för att man 

ska kunna analysera materialet på ett enklare sätt (Graneheim & Lundman, 2004). Alla 

intervjuer har spelats in och kort därefter transkriberats av forskaren själv. Forskaren har till 

en början lyssnat på ljudinspelningarna ett flertal gånger och transkriberat materialet till text. 
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Vissa uttryck har antecknats som exempelvis, skratt, allvarsamhet och långa pauser. 

Meningsbärande enheter har kondenserats och kategorier har skapats, se bilaga 3. Forskaren 

har under hela processen haft fokus på vad som är centralt för frågeställningarna. Texten har 

under transkriberingen och analysen färgmarkerats för att underlätta arbetet med analysen och 

så att forskaren skulle kunna hålla reda på vem som sagt vad. Forskaren har delat upp texten 

efter intervjufrågorna men även läst och sökt i texten som helhet för att få svar på syftet oh 

frågeställningarna. Texten har sedan sorterats och liknande citat och text har kopplats ihop 

och sedan kortats ner. Därefter har koder bildats som i sin tur utmynnat i följande kategorier, 

”valfrihetens” förlorare, könsmaktsordning, handlar inte bara om pengar, det syns inte utanpå, 

medvetenhet om ungdomars utsatthet, skadeverkningar, självskadebeteende, avsaknad av stöd 

från vuxna, våga fråga och indikerad prevention. Se exempel på detta i bilaga 3.  

 

3.5 Teori 

Intersektionalitet är en teori där utgångspunkten är en förståelse av makt som sammansatt, 

instabil, kontextbaserad och av sociala praktiker som en grundläggande komponent i 

skapandet av skilda gruppidentiteter och kategorier (De los Reyes & Mulinari, 2005).  

För att förstå prostitution behövs en teori som förklarar och tar hänsyn till olika 

makthierarkier, som kön, etnicitet, klasstillhörigheter och jämlikhet och därför har denna teori 

valts.  

Med intersektionalitet kan en analys göras som förankrar maktrelationer i samhället och dess 

ojämlika fördelning av materiella och symboliska resurser (De los Reyes & Mulinari, 2005). 

Kvinnor som lever i prostitution blir ofta stigmatiserade och ses som annorlunda och 

avvikande. De beskrivs ofta som sexuellt utsatta och sköra. Konstruktionen av den 

prostituerade kvinnan vävs samman med inte bara faktorn kön, utan även med sexualitet, 

etnicitet och klass. Kvinnorna särskiljs från de ”normala” kvinnorna som anses sakna 

erfarenhet av sexuella övergrepp, lössläppthet och inte bygger sina relationer till män för att få 

exempelvis pengar, droger eller tak över huvudet. Dessa kvinnor som anses bryta mot 

normerna kommer att konstrueras som avvikande och dåliga, detta länkas också samman med 

föreställningar om arbetarklass (Mattson, 2015).  

 

3.6 Etiska överväganden   

Hänsyn till etiska aspekter som informationskravet, samtyckeskravet och 

konfidentialitetskravet har tagits (Bryman, 2002). Alla informanter som deltagit är i det 

presenterade materialet anonyma och det är bara intervjuaren som vet vilka de är. Inga 



 

 

8 
 

uppgifter som riskerar att avslöja identiteten på dessa personer presenteras i studien. Ett 

skriftligt informationsblad har skickas ut med förfrågan om att delta, se bilaga 1. Där 

informerades det om syftet med studien, samt hur resultatet presenteras och kontaktuppgifter. 

De inspelade intervjuerna har efter transkribering och analys raderats.   

Det är av stor vikt att forskaren inte använder sina värderingar i texten eller framför dem till 

informanterna i frågorna eller i informationsbladet (Yin, 2013).  Det kan vara svårt att förhålla 

sig neutral till ett ämne man brinner för och att inte visa sin förförståelse alltför tydligt, detta 

är något som forskaren haft i åtanke under hela studiens gång. Till exempel har forskaren i 

denna studie varit försiktig med att säga ”han” om sexköpare i intervjuerna så att 

informanterna får dra egna slutsatser. Projektet bedöms inte behöva granskas av en etisk 

kommitté. Detta eftersom studien inte riskerar att skada någon individ varken fysiskt eller 

psykiskt och då inget personregister använts. Alla informanter i studien har deltagit utifrån sin 

profession och även om ämnet prostitution är känsligt är det mindre problematiskt ur etisk 

synvinkel att bli intervjuad utifrån sin yrkesroll jämfört med att själv befinna sig i prostitution. 

4. Resultat 
Resultatet är indelat efter kategorier och under varje kategori finns citat som är direkt tagna 

från intervjuerna med psykologerna och kuratorerna vid ungdomsmottagningarna.  

 

4.1 Teoretiska perspektiv  

4.1.1 ”Valfrihetens” förlorare 

”Man väljer det ju i och för sig men det är inget val som man gör i första hand om man inte 

är i nöd på något sätt eller under makt eller hot”.  

Att prostituera sig uppfattas inte som ett frivilligt val av informanterna. De menar att 

bakgrundsfaktorer och andra omständigheter i livet gör att ungdomar ibland inte har något 

annat val eller att de inte ser någon annan utväg vilket innebär att prostitution bland unga inte 

ses som ett frivilligt val. Psykologerna och kuratorerna beskriver att vissa ungdomar gör det 

under makt och kontroll från andra människor och det utgör heller inget fritt val. Personalen 

har också träffat ungdomar som gör det för att skada sig själva som en del i ett självdestruktivt 

beteende.  

 

”Jag träffar inte jättemånga prostituerade men de jag träffar gör det inte med glädje. Men 

några kan göra det för att de vill göra illa sig själva. Och då kan man ju undra till vilken rätt 

är det frivilligt att göra det för att man vill skada sig”. 
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I intervjuerna framkommer det att vilka valmöjligheter och vilken bakgrund vi har är av stor 

vikt om vi hamnar i prostitution eller inte. Informanterna berättar att de hört att det finns ett 

fåtal personer som påstår att de prostituerar sig av egen fri vilja, men ingen av informanterna 

har någon gång träffat någon av dessa och menar att dessa personer inte kommer i kontakt 

med ungdomsmottagningarna eller sjukvården. Psykologerna och kuratorerna berättar det som 

ibland kallas frivillighet i de allra flesta fall inte kan betraktas som ett fritt val utan att 

bakgrundsfaktorer och livsvillkor avgör till största delen om man hamnar i prostitution eller 

inte.  

 

4.1.2 Folkhälsoperspektiv på prostitution 

”Alla människor som mår bra det är ju en samhällsbesparing det, om man ska se det på den 

nivån”.  

 

Informanterna anser att prostitution påverkar folkhälsan på ett negativt sätt och har ett 

strukturellt perspektiv. Ju sämre vi människor mår desto sämre blir folkhälsan menar 

personalen.  Informanterna beskriver att de ungdomar som befinner sig i prostitution ofta har 

en väldigt dålig psykisk, fysisk och själslig hälsa. Ungdomarna som befinner sig i prostitution 

lever också med en större risk att utsättas för våld eller sexuella övergrepp också risken för 

sexuellt överförbara sjukdomar och oönskade graviditeter för tjejer ökar. Allt detta menar 

informanterna påverkar individen och ger svårigheter även längre fram i livet, det kan handla 

om svårigheter att få jobb, hitta bostad och fungera i samhället. Personalen påpekar att det 

därmed påverkar alla nivåer i samhället. 

 

”Så jag tänker att ju sämre vi mår desto sämre blir det ju också för samhället, det går ju 

liksom ringar på vattnet där”.  

 

En av kuratorerna menar att det finns så lite statistik på omfattningen av prostitutionen att det 

blir svårt att säga hur mycket prostitution påverkar folkhälsan, hur stort genomslag det 

egentligen får. Men att det har en negativ påverkan på individen och samhället är tydligt anser 

flera av informanterna.  

 

4.1.3 Könsmaktsordning 

”Ja vad som gör att man köper sex är makt förstås, det finns otroligt psykologiska 

tankegångar till det och varför man hamnar där men jag tänker att man ja makt, jag tänker så 

att det primärt handlar om makt, frustration en taskig mansbild”.  
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Den teoretiska förståelseramen hos psykologerna och kuratorerna präglas av teorin om 

könsmaktsordning. Könsmaktsordning ses i studien som en central del av prostitutionen. 

Vissa av psykologerna och kuratorerna ser det i vissa fall som en orsak till och en faktor till 

att prostitution förekommer. Informanterna menar att det är flest män som köper sex och att 

det i många fall handlar om mäns syn på kvinnor. Informanterna beskriver att det är fel på de 

sociala konstruktionerna och att det i vissa fall kan handla om en kultur där männen ser ner på 

kvinnorna och anser sig ha rätt att göra vad de vill. 

 

”Absolut synen på andra människor, både män och kvinnor och unga pojkar, absolut att det 

handlar om könsmaktsordning. jag tänker inte att alla som köper sex är udda och har svårt 

att hitta en partner och sådär utan, det finns ju de också men de allra flesta tror jag handlar 

om makt och könsmaktsordning, man tar sig rätt till en annan människas kropp, det är ju 

övervägande män som köper sex, fortfarande, det vet vi ju”.  

 

Att ta sig rätten att köpa en annan människa, köpa någons kropp, innebär enligt informanterna 

att använda makt över någon annan. Samtliga psykologer och kuratorer i studien är medvetna 

om att även pojkar exploateras sexuellt, men menar att det också kan handla om mäns makt då 

det oftast är män som köper sex även av pojkar. Vissa av informanterna anser att det handlar 

om mäns våld mot kvinnor, och att en av orsakerna till att män väljer att köpa någon annans 

kropp är makt och status. Att psykologerna och kuratorerna ser prostitution utifrån kön och 

makt hindrar inte att de även kan se att andra maktordningar har betydelse. Några av 

informanterna menar att det finns riskgrupper som är extra utsatta, hbtq-personer och 

ensamkommande flyktingbarn. Detta menar de på grund av att de redan är i en utsatt situation 

oftast utan stöd från vuxna eller ett fungerande nätverk runtomkring sig. Detta är också något 

som idag blir ett ökat problem som bör uppmärksammas då invandringen av ensamkommande 

flyktingbarn och ungdomar ökar menar en av psykologerna.  

 

4.2 Hur ser personalen på prostitution bland ungdomar 

4.2.1 Handlar inte bara om pengar 

”Prostitution innebär väl för mig att man säljer sin kropp på olika sätt och får betalt på olika 

sätt och det behöver ju inte bara vara pengar utan det kan ju vara på andra sätt också, att 

man låter sin kropp användas på något sätt och får betalt i någon form av det”. 
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Det visade sig att alla psykologer och kuratorer på ungdomsmottagningarna har en samsyn 

kring vad prostitution är. Det innebär för samtliga att någon säljer sin kropp för någon form av 

ersättning. Vad ersättningen kan bestå av eller vad det är för tjänster som säljs kan variera.  

Deras erfarenhet är att det kan vara ekonomisk ersättning i form av pengar, mobiltelefoner, 

boende, droger eller mat. Men det kan också vara av emotionella orsaker som 

uppmärksamhet, uppskattning eller att bli sedd av någon, ungdomarna kanske inte har blivit 

sedd av människor som de borde blivit sedda av tidigare. Informanterna menar att ungdomar 

också kan sälja sig för tystnad, de har kanske blivit hotad av någon, eller att någon har makt 

över dem. Tjänsterna som säljs är av sexuell karaktär och innebär oftast samlag, oftast är det 

oskyddade samlag och ibland med inslag av våld. Det framkommer att ordet prostitution lätt 

kan väcka starka känslor hos de ungdomar som befinner sig i prostitution, de vill inte förlika 

sig med att de ”är prostituerade”. Ofta har ungdomarna som psykologerna och kuratorerna 

träffat intalat sig själva att det är engångsföreteelser och inte så farligt. Det börjar på ett sätt 

och slutligen blir det prostitution och ungdomarna har inte insett det alla gånger, eller velat se 

på det på det sättet. En av psykologerna beskriver detta som en lång process innan 

ungdomarna landar i vad de egentligen har befunnit sig i.  

 

4.2.2 Det syns inte utanpå  

”Man kan aldrig se på någon att de säljer sex eller känna igen de, det är alla, killar, tjejer, 

alla åldrar och väldigt unga under 15 år fram till 23 år som de vi träffar man får komma hit 

tills man fyller 23 år, det syns inte utanpå”.  

 

Ingen av psykologerna eller kuratorerna i studien har någon förutfattad föreställning av hur en 

prostituerad ser ut eller ”vem” det är som prostituerar sig. Alla psykologer och kuratorer har 

ett öppet förhållningssätt för att det kan vara vem som helst som besöker mottagningen. De 

menar att det kan vara tjejer, killar, transpersoner eller intersexuella, yngre och äldre 

ungdomar. Det syns inte på någon att de befinner sig i prostitution och det förekommer i alla 

samhällsklasser. Av alla ungdomar som besöker deras mottagning kan det vara vem som helst 

som befinner sig i prostitution.  

 

”Om jag ska dra någon parallell så kan man säga att för typ 10 år sedan när jag arbetade 

här sa sig sällan ungdomarna att de använde droger då var det inte Ok att prata om idag är 

det väldigt vanligt ungdomarna kan vara mer öppna idag om att de röker hasch eller så, jag 

tänker att det är lika med prostitution att det är ett väldigt tabubelagt ämne att prata om, 



 

 

12 
 

likväl som man tar tyngre droger eller blir slagna av sina föräldrar. Så jag tänker att jag kan 

mycket väl ha träffat någon men att det inte har kommit fram att man har prostituerat sig men 

ingen som har sagt det rakt ut”.  

 

Fem av sex informanter har träffat ungdomar som har befunnit sig i prostitution. Den sjätte 

personen tror att säkert någon av ungdomarna som denne varit i kontakt med har befunnit sig i 

prostitution utan att tala specifikt om detta.  Alla informanter säger sig veta eller tror att det 

förekommer prostitution bland ungdomar i deras område och att de mycket väl kan komma att 

träffa på ungdomar som befinner sig i prostitution. Psykologerna och kuratorerna vet att 

prostitution kan vara ”dolt”, men de anser ändå att ungdomsmottagningarna generellt har 

kunskap och beredskap för att förebygga, hitta och hjälpa ungdomar som befinner sig i 

prostitution. Många av informanterna önskar mer resurser i form av personal för att kunna 

arbeta med alla dessa delar på ett effektivt samt parallellt sätt. Till exempel en del i det 

förebyggande arbetet som är att åka runt till skolor och berätta att de finns och vad de kan 

hjälpa ungdomarna med uteblir ibland helt. Detta beror på att personalen på mottagningarna 

har fullt upp med att ha samtalsbehandlingar och andra besök av ungdomar som aktivt tar 

kontakt eller redan har en kontakt på mottagningarna.  

 

4.3 Medvetenhet om ungdomars utsatthet 

4.3.1 Skadeverkningar 

”Varken den fysiska eller psykiska hälsan är speciellt bra för de får ångest sån psykisk ångest 

och depressioner, de jag har träffat de får också såna påslag att de liksom får fysiska men 

från sin ångest eller depression, förstår du hur jag menar, ja en del får sån ångest att det 

sätter sig i deras rörelsemönster de får ont i benen i armarna och kan inte lyfta och de får 

såna symptom faktiskt om de har kraftig ångest och en del har ju det”.  

 

Ingen av psykologerna eller kuratorerna hade träffat någon ungdom som befunnit sig i 

prostitution och samtidigt haft en god hälsa. Alla ungdomar som befunnit sig i prostitution 

som personalen har kommit i kontakt med har lidit av psykisk och fysisk ohälsa. Ångest och 

självskadebeteende är något som ständigt återkommer i alla intervjuer, framförallt ångesten 

ses som väldigt stark hos dessa ungdomar och kan yttra sig på olika sätt. Vissa skadar sig 

själva och en del ungdomar har en så stark psykisk smärta som tillslut yttrar sig fysiskt hos 

den som befinner sig i prostitution. Dessa personer beskrivs som att deras basfunktioner inte 

är ”påfyllda” så de får inte mycket att luta sig mot. Informanterna beskriver att ungdomarna 
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ofta sover dåligt, inte äter bra, tar inte hand om sig själva tillräckligt. Informanterna uppger 

också att det är vanligt med olika former av ätstörningar samt upprepade fall av 

könssjukdomar.  

 

”Bräcklig, men förvånansvärt stark för de är ju med om en massa saker som jag aldrig skulle 

orka med själv”.  

 

4.3.2 Självskadebeteende 

”Det är några som jag träffat framförallt killar och de gör det här som en sån ångestlindring 

de får en sån fruktansvärd ångest och då går de ut och säljer sex igen och så minskar ångest 

ett tag och sen blir den värre och det blir som en ond cirkel. Istället för sprit tar man till sex 

istället ofta utsätter man sig för ganska grova saker som inte är speciellt okej, man straffar 

sig själv”.  

 

Psykologerna och kuratorerna beskriver att flera av de ungdomar som befinner sig eller har 

befunnit sig i prostitution har använt sig av prostitution som ett sätt att skada sig själv. Ofta 

har de här ungdomarna tidigare varit utsatta för exempelvis sexuella övergrepp av något slag 

och haft en väldigt dålig självkänsla. Psykologerna och kuratorerna beskriver att ungdomar 

som befinner sig i prostitution föraktar sig själva och genom att prostituera sig bekräftar de 

om och om för sig själva att de saknar värde. För varje gång de prostituerar sig så stärks deras 

självförakt och då ungdomarna redan känner sig så värdelösa så fortsätter de att skada sig 

själv genom att sälja sin kropp. Ungdomarnas självskadebeteende kan också visa sig i form av 

ätstörningar, att de inte tar hand som sig eller till exempel skär sig i armarna eller på kroppen. 

 

”Det blir som någon slags bekräftelse att man inte är värd någonting för det tänkte man 

innan och nu blir det bekräftat med säkerhet, det blir en slags förstärkning av det man tror 

om sig själv redan. Ond cirkel, fast det är inte så att de här personerna prostituerar sig mer 

och mer, utan snarare uppblandat med annat självskadebeteende, jag upplever det bara som 

en del i ett större pussel att skada sig själv, man behöver höja dosen på självskadebeteendet 

för att få någon effekt. Saker som dessa kan vara att ha sex med äldre, ju äldre och desto 

äckligare desto bättre”.  

 

För ungdomarna som psykologerna och kuratorerna har träffat blir det en tvångshandling eller 

beroendehandling att prostituera sig och de har väldigt svårt att bryta den cirkeln. En del av 
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självskadebeteendet innebär oskyddat sex vilket kan leda till oönskad graviditet för tjejerna 

och könssjukdomar. Personalen beskriver också att ungdomarna straffar sig själva och det blir 

en ond cirkel, självkänslan och egenvärdet sjunker mer och mer. Det kan också handla om att 

de gör värre och värre saker, utsätter sig för större risker, säljer sig till äldre personer, gör 

våldsammare saker eller har oskyddat sex. Personalen upplever att ungdomarna gör saker som 

inte känns bra och som de efteråt mår ännu sämre utav.  

 

4.3.3 Avsaknad av stöd från vuxna 

”Det har inte varit så himla ordnat kring dessa personer utan ganska utsatt, utsatt och 

riskfyllt, inget fungerande nätverk med vuxna runtomkring sig, eller har de fungerande 

nätverk men ingen kontakt med de vuxna, jag har inte haft någon person som haft det ordnat 

runt sig och jobbat, eller pluggat och prostituerat sig för extra pengar, jag har aldrig träffat 

någon sådan, det finns kanske men inte hos mig”.  

 

Samtliga som intervjuades har en uppfattning bildad av erfarenhet, kunskap och 

föreställningar att i stort sett alla ungdomar som hamnar i prostitution har haft brister i sin 

uppväxtmiljö eller haft icke fungerande familjestrukturer med till exempel psykisk ohälsa. 

Det kan vara föräldrar som separerat, dåliga relationer till vuxna, övergrepp, våld, alkolism 

eller psykisk ohälsa i familjen. Detta ses som riskfaktorer för att hamna i prostitution. De 

flesta av informanterna menar att alla ungdomar som de träffat som befunnit sig i prostitution 

tidigare har varit utsatta för sexuella övergrepp. Detta beskriver informanterna som en risk i 

sig att det ökar risken för att hamna i prostitution, de har tappat respekten för sin egen kropp 

och har oftast svårt att sätta gränser.  

 

4.4 Ungdomsmottagningarnas roll och möjligheter till förebyggande arbete 

4.4.1 Våga fråga 

”Ja jag tror det största hindret ligger hos oss själva, att vi är rädda för att fråga, man har 

kanske inte tillräckligt med kunskaper eller så tycker man att det är obehagligt, att man har 

inte gjort upp med sina egna tankar kring prostitution, vad tycker man egentligen, man 

behöver jobba med sina egna funderingar och fördomar och hur man hanterar det, det tror 

jag är det största hindret att man är rädd för att fråga och vad man ska få för svar”.  

 

Psykologerna och kuratorerna beskrev prostitution som ett ämne som lätt kan upplevas som 

känsligt. Ett hinder i deras arbete med prostitution ansågs vara att vuxna inte alla gånger vågar 

fråga ungdomarna om detta. Informanterna menar att det finns en risk att ungdomar som 
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befinner sig i prostitution missas om vuxna inte vågar ställa frågan. Informanterna beskriver 

att detta kan bero på olika saker som till exempel att de har för lite kunskap inom ämnet, 

tycker att det är obehagligt att prata om eller så har de själva inte gjort upp med sina egna 

tankar kring prostitution. Personalen beskriver att det är viktigt att det blir bättre på att fråga 

alla ungdomar som de pratar med om prostitution. Även om ungdomarna inte är beredda att 

prata om detta när de får frågan så får de veta att ungdomsmottagningarna är ett ställe där de 

kan prata om detta, en plats dit de kan vända sig när de är redo. Det är viktigt att som kurator 

och psykolog att inte vara rädd för svaren utan att personalen vågar fråga och lyssna på vad 

ungdomarna har att säga, att finnas där.  

 

”Dels så tror jag att man vinner alltid på att ha raka och ärliga frågor, att man som 

professionell runtomkring vågar se det här, när man anar att man vågar fråga de här 

frågorna, detta tror jag är en framgångsfaktor”.  

 

Informanterna anser att en viktig del av deras arbete är att visa ungdomarna att 

ungdomsmottagningarna finns, vart de finns och vad de kan hjälpa ungdomarna med när det 

rör den här typen av problem. En av psykologerna säger att det finns inga problem som är så 

stora att man inte kan få hjälp på något sätt.  

 

4.4.2 Indikerad prevention 

”Ja är det nån som ska hitta de och kunna göra någonting så är det väl 

ungdomsmottagningarna tänker jag, man kan ju gå till oss av olika anledningar så det finns 

ju olika vägar in som gör det lättare för ungdomar, jag tror inte att ungdomar går till 

kuratorn på gymnasiet och säger att jag sitter illa till det tror ja inte att de gör”.  

 

Psykologerna och kuratorerna på ungdomsmottagningarna arbetar främst med indikerad 

prevention, vilket innebär att de riktar insatser till individen och behandlar ett redan befintligt 

problem. När det gäller prostitution är samtalsbehandlingen i fokus där ungdomarna lär sig att 

sätta gränser och stärka sin självbild och sitt egenvärde. Först behöver psykologerna och 

kuratorerna få ungdomarna att inse att detta inte är okej, berätta om sexköpslagen och hjälpa 

de att se att det inte är deras fel. Alla informanter menar att det är väldigt komplext och en tuff 

process att gå igenom. Kuratorerna och psykologernas roll är att stärka ungdomarna och se 

över hela deras livssituation. De beskriver att det handlar om att hjälpa ungdomarna att få ett 

socialt närverk, någonstans att bo, upprätta kontakter med barn- och ungdomspsykiatrin 
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(BUP) eller socialtjänsten i kommunen. Även om samtalsbehandlingen är i fokus på 

ungdomsmottagningen så ser inte personalen detta som enskild lösning på problemet utan det 

krävs alltid fler insatser som de kan hjälpa till med. Personalen vid ungdomsmottagningarna 

ser till hela individen både fysiskt, psykiskt och själsligt.  

5. Diskussion 

5.1 Resultatdiskussion  

Psykologernas och kuratorernas syn på prostitution präglas av en förståelse av 

könsmaktsordningen och dess roll i prostitutionen, även bland unga. Män har ofta en status i 

samhället och en god ekonomi och därmed makt. När det gäller kön är risken att bli utsatt för 

någons maktutövande större om du är tjej och det är flest män som köper som sex. Även i de 

fall där pojkar har befunnit sig i prostitution är det flest män som köpt sex. Sexualitet, klass, 

ålder och etnicitet har också betydelse för om ungdomar hamnar i prostitution eller inte. 

Personalen i studien anser att hbtq-personer är en extra utsatt grupp, även ensamkommande 

flyktingbarn riskerar att hamna i prostitution då de ofta saknar ett socialt nätverk. Detta 

stämmer även med tidigare forskning av Mujaj & Netscher (2015). Unga personer är också 

extra utsatta, och en och samma person kan ha flera av dessa faktorer. I resultatet visar det sig 

att fler av de ungdomar som befunnit sig i prostitution tidigare varit utsatta för sexuella 

övergrepp, detta har även Song & Morash (2014) funnit i sin studie. De centrala kategorierna i 

den intersektionella analysen vävs samman och påverkar tillsammans risken för att hamna i 

prostitution (Mattsson, 2015). Här ser vi hur olika relationer av underordning samarbetar i 

skapandet av förtryck och utsatthet. Att likställa alla prostituerade blir fel och anses av De los 

Reyes & Mulinari (2005) som diskriminerande i sig.  

 

Ett tydligt tema som framkom i kodningen var att det som ibland kallas frivillighet i de allra 

flesta fall inte kan betraktas som ett fritt val utan att bakgrundsfaktorer och livsvillkor avgör 

till största delen om man hamnar i prostitution eller inte. Detta innebär att det är vissa som är 

mer utsatta för risk och blir valfrihetens förlorare. Song & Morash (2014) skriver att det är en 

myt att unga kvinnor gör ett aktivt val att prostituera sig och menar också att det är beroende 

av bakgrundsfaktorer. Så länge efterfrågan finns, finns även förutsättningarna för prostitution. 

Det ekonomiska och sociala utanförskapet som ofta finns bland de som blir utsatta för 

prostitution utnyttjas av de som köper sex. Sexköparna utnyttjar också det faktum att vissa har 

ett psykiskt mående som gör att det inte handlar om ett fritt val. 
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I resultatet av denna studie framkommer det tydligt att prostitution bland ungdomar har 

negativa hälsoeffekter på individen och samhället. Ungdomarna som befinner sig i eller har 

befunnit sig i prostitution lider ofta av svår ångest och/eller depression, detta visade också 

Hossain et al.,(2010) studie. Psykologerna och kuratorerna men även annan personal vid 

ungdomsmottagningarna skulle behöva kompetensutveckling kontinuerligt inom sexuell 

exploatering och prostitution samt få hjälp med styrdokument och handlingsplaner. Detta kan 

med fördel ske nationellt. Alla ungdomsmottagningar i Sverige ska få lika förutsättningar för 

detta arbete. Regeringen (SOU, 2010) framhäver att det är angeläget att ge stöd till barn och 

ungdomar som riskerar att hamna i prostitution, ungdomsmottagningarna en viktig och 

naturlig arena för det arbetet.   

 

Ungdomarna som befinner sig i prostitution beskrivs i denna studie med ord som utsatta och 

skadade. Det är risk att dessa personer ses som annorlunda och inte anses tillhöra normen. Det 

upplevs ofta som en skam att befinna sig i prostitution och ungdomarna är rädda att berätta 

och erkänna vad de varit med om. Mattson (2015) beskriver dessa personer som 

stigmatiserade, de är avvikande i samhället och blir diskriminerade (Mattson, 2015). Även här 

kan maktförhållanden ligga i grund för stigmatiseringen. Personalen vid 

ungdomsmottagningarna menar att prostitution kan drabba vem som helst samtidigt som de 

säger att det handlar om utsatta ungdomar som har otrygga uppväxtvillkor. Informanterna 

beskriver att det förekommer i alla samhällsklasser men ändå så påverkar faktorer som 

socioekonomi, kön och så vidare. Detta indikerar vikten av ett förebyggande arbete i dessa 

grupper. Det finns ett mörkertal när det kommer till prostitution och frågan är om de som är i 

störst behov av hjälp verkligen kommer i kontakt med ungdomsmottagningarna.  

 

Utifrån resultatet ser vi att psykologerna och kuratorerna i studien ser prostitution ur ett 

folkhälsoperspektiv vilket innebär att de ser hela individen och dess behov och betydelsen för 

samhället i stort. Murphy (2010) menar också att prostitution är ett folkhälsoproblem och att 

det får ekonomiska konsekvenser för samhället. Det är flera faktorer som påverkar 

prostitution och personalen kan se hur prostitution påverkar olika grupper i samhället. För att 

kunna förebygga prostitution krävs en samhällsstruktur och kultur som ger alla människor lika 

värde.  

 



 

 

18 
 

5.2 Metoddiskussion 

För att beskriva tillförlitligheten i kvalitativa studier används kriterierna trovärdighet, 

pålitlighet och överförbarhet. Trovärdigheten ställer krav på syftet med studien, huruvida 

frågeställningarna blivit besvarade, vilken metod har använts osv. Pålitligheten beror på bland 

annat inkonsekvenser under datainsamlingen och överförbarheten handlar om hur väl studien 

kan överföras och upprepas på liknande grupper (Graneheim & Lundman, 2004). 

 

Studiens tillförlitlighet ses utifrån Graneheim & Lundmans (2004) kriterier som hög. 

Trovärdigheten ses som hög då syftet är tydligt och avgränsat. Metoden är vald efter studiens 

syfte, urvalet är gjort för att kunna besvara frågeställningarna och de anses ha blivit 

besvarade. Sex intervjuer har genomförts, det anses vara ett bra antal då materialet blev mättat 

och det tidsmässigt räckte för att hinna genomföra en bra analys. En pilotintervjugenomfördes 

för att få en tillförlitligare intervjuguide och göra intervjutekniken bättre. Transkribering och 

analys har gjort i direkt anslutning till intervjuerna för att öka både pålitlighet och 

trovärdighet. Pålitligheten anses vara god då intervjuerna och skett inom ett kort tidsintervall 

vilket underlättat att syftet med studien varit tydligt hela vägen och alla intervjuer och 

fokuserat på samma frågeställningar. Överförbarheten ses som relativt god då 

tillvägagångssätten i studien är väldokumenterade och beskrivna för att studien ska kunna 

upprepas på liknande grupper. Däremot är underlaget för litet och genom sin kvalitativa art 

för att tillåta generaliseringar. Fördelar med ett mindre underlag är att en djupare förståelse för 

frågorna kommer fram. Studien är gjord i mindre kommuner och det är mycket möjligt att 

resultatet blivit annorlunda om undersökningen gällt ungdomsmottagningar i större städer. 

 

I urvalet valdes endast psykologer och kuratorer ut på grund av att det är de ungdomarna som 

mår dåligt och behöver prata hamnar hos. I studien antogs att dessa personer skulle ha mest 

kunskaper om just prostitution bland ungdomar och skulle därmed öka informationsinnehållet 

i studien. Däremot så kan även annan personal vid ungdomsmottagningarna komma i kontakt 

med ungdomar som befinner sig i prostitution så det kan ha varit värdefullt att intervju all 

personal vid ungdomsmottagningarna.  

 

Intervjuerna spelades in och detta kan i vissa fall hämma informanterna och påverka deras 

samtal. Detta är en risk som bedömdes som liten i förhållande till de fördelar som finns med 

att spela in intervjuerna. Analysen får en högre kvalitet och forskaren vet precis vad 

informanten har sagt det blir mindre risk att något förvrängs av forskaren. Det är också till 
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fördel för forskaren som kan fokusera på att föra ett bra samtal istället för att anteckna. Det 

hade varit en fördel om intervjumaterialet lästs igenom av ytterligare en person som sedan 

också analyserat materialet. Forskarna har då tillsammans kunna bearbeta analysen och se om 

de kommit fram till samma saker för att höja kvaliteten på studien.  

 

När den första kontakten med ungdomsmottagningarna togs var det bland annat en 

ungdomsmottagning som utmärkte sig och inte ville delta då de ansåg att det inte fanns 

prostitution i deras område. Att sedan fem av sex ungdomsmottagningar har erfarenhet av att 

arbeta med ungdomar som befinner sig i prostitution samt att alla ungdomsmottagningarna 

som intervjuades har den kunskap och öppenhet som krävs för att bemöta och se dessa 

ungdomar blev en positiv överraskning. Frågan är om resultatet blivit detsamma om inte 

informationen varit så tydlig till ungdomsmottagningarna om att intervjuerna gällde just 

prostitution.  Kanske finns det fortfarande ungdomsmottagningar där ute som inte ser dessa 

ungdomar som är i stort behov av att bli sedda och lyssnade på, att någon finns där och talar 

om för de vad det egentligen är de har varit med om.  

 

5.3 Slutsatser 

Att ungdomar får stöd och hjälp i ett tidigt skede för att förebygga eller komma ur prostitution 

och sexuell exploatering är en viktig del i folkhälsoarbetet. Min studie visar att 

ungdomsmottagningarna är en viktigt arena för arbetet mot prostitution. Psykologerna och 

kuratorerna vi ungdomsmottagningarna kan känna oro och rädsla inför att fråga ungdomar om 

prostitution och behöver få stöd och utbildning i att fråga om detta. Ungdomsmottagningarna 

bör också få resurser som möjliggör ett förebyggande arbete. Prostitution skadar personen 

som säljer sex och orsakar stora skadeverkningar på individen och samhället. Merparten av de 

som befinner sig i prostitution är utsatta för en stor grad av inre och yttre tvång oavsett om de 

kontrolleras av en människohandlare eller inte. Den fria viljan kan inte ses isolerad från 

omständigheterna runt personen i prostitution.  

 

Prostitution är en jämställdhets- och jämlikhetsfråga och det förebyggande arbetet behöver 

utgå ifrån att makt är kopplat till kön och andra stratifieringsgrunder. Prostitution är komplext 

och handlar också om kulturer och attityder i samhället. För att förebygga prostitution bland 

ungdomar behöver det finnas strukturer i samhället som stärker de utsattas roll och värde.  
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Förslag till framtida forskning är att undersöka hur ett förebyggande arbete på universell och 

selektiv nivå kan se ut samt att låta ungdomarna själva komma till tals. Då efterfrågan styr och 

upprätthåller marknaden är det också av värde att sexköparna, vilket till stor del innebär män, 

intervjuas, undersöka vilka det är och vilka faktorer som ligger till grund för sexköpen.  
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Bilagor 

Bilaga 1. Informationsbrev. 

Informationsbrev 

Prostitution ur ett folkhälsoperspektiv  

Jag heter Carolina Karlsson och studerar folkhälsovetenskap på Mittuniversitet i Sundsvall. 

Du har blivit utvald att delta i en undersökning som handlar om prostitution.  

 

Syftet med studien är att undersöka vilka uppfattningar yrkesverksamma personer på 

ungdomsmottagningar har om prostitution.  

Jag hoppas att studien kan bidra till att fördjupa förståelsen kring sexköp och identifiera 

hinder och möjligheter i arbetet med att stödja de utsatta.  

 

Studien är kvalitativ, vilket innebär muntliga intervjuer med deltagarna. Cirka fyra deltagare 

kommer att intervjuas enskilt via telefon. Det är endast jag som intervjuar och arbetar med 

intervjumaterialet. Intervjuerna kommer att spelas in om du godkänner det. Detta då det blir 

lättare att göra en analys av resultatet på ett neutralt sätt. Inspelningarna kommer efter studien 

avslutats att raderas. 

Intervjun beräknas ta cirka 30-60 minuter.  

Du som deltar i studien kommer att vara anonym i uppsatsen där det inte kommer att framgå 

vilka de intervjuade är. Inga uppgifter som riskerar att avslöja identiteten på dig kommer att 

presenteras i studien. 

 

Ditt deltagande i studien är helt frivilligt. Du kan när som helst avbryta ditt deltagande utan 

närmare anledning.  

Jag hoppas att du har möjlighet och lust att delta i denna undersökning genom att ställa upp i 

en intervju.  

 

För ytterligare uppgifter eller frågor och funderingar kontakta mig på telefonnummer *** 

mail: *** 

Min handledare Jessika Svensson nås på telefonnummer *** 

mail: *** 

 

 



 

 

 
 

 

Bilaga 2. Intervjuguide.  
Tema 1, Bakgrundsinformation. 

- Ort där organisationen bedrivs  

- Titel på respondenten 

- Kön 

- Ålder 

- Hur lång yrkeserfarenhet har du? 

- Vad har du för utbildning? 

Tema 2, Uppfattningar om prostitution i allmänhet samt hos unga.  

- Vad innebär prostitution för dig?  

- Hur ser du på prostitution utifrån att det är ett frivilligt val eller en kränkande 

tvångshandling? 

- Vad anser du om att prostitution kan grunda sig i maktstrukturer? 

- Vilka tecken hos de ungdomar som kommer till er kan tyda på prostitution? 

- Har du varit i kontakt med eller fått kännedom om att någon har befunnit sig i 

prostitution? Tror du att det finns personer i ditt område som befunnit sig i 

prostitution? 

Tema 3, Professionell hantering av prostitution hos ungdomsmottagningar.  

- Vad anser du att personer som befinner sig i prostitution eller har befunnit sig i 

behöver för stöd?  

- Vilka möjligheter och hinder anser du att det finns inom din yrkesroll för att arbeta 

med dessa frågor? 

Tema 4, Folkhälsa.  

- Hur uppfattar du hälsan hos de personer som befinner sig i prostitution? Och de som 

har befunnit sig i prostitution? Skillnader?  

- Vill du beskriva dessa ungdomars livssituation? 

- Hur tror du att prostitution påverkar folkhälsan? (konsekvenser på olika nivåer).  

- Hur arbetar ni på ungdomsmottagningen för att förhindra prostitution? 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

Bilaga 3. Exempel på analysprocessen  

 

Meningsbärande 

enhet 

Kondenserad enhet Kod Kategori 

Det blir som någon 

slags bekräftelse att 

man inte är värd 

någonting för det 

tänkte man innan 

och nu blir det 

bekräftat med 

säkerhet, det blir en 

slags förstärkning 

av det man tror om 

sig själv redan. Ond 

cirkel, fast det är 

inte så att de här 

personerna 

prostituerar sig mer 

och mer, utan 

snarare uppblandat 

med annat 

självskadebeteende, 

jag upplever det 

bara som en del i 

ett större pussel att 

skada sig själv, 

man behöver höja 

dosen på 

självskadebeteendet 

för att få någon 

effekt. Saker som 

dessa kan vara att 

ha sex med äldre, 

ju äldre och desto 

äckligare desto 

bättre 

Genom att fortsätta 

prostituera sig 

bekräftar man för sig 

själv att man inte är 

värd något. Man 

skadar sig själv 

genom att sälja sex 

och göra värre och 

värre saker det blir 

en ond cirkel, tex. ha 

sex med äldre 

personer.  

Ond cirkel, 

skadar sig själv 

Självskadebeteende 

Jag ser det inte som 

ett frivilligt val, det 

ser jag inte riktigt 

som ett frivilligt val 

eller det gör jag 

Inte, jag tänker att 

det här gör man 

inte om man inte 

behöver, det är 

någonting som gör 

att man har hamnat 

Prostitution är inte 

ett frivilligt val, man 

gör det inte om man 

inte är tvungen och 

inte har några andra 

val. Man är kanske 

under makt eller hot, 

kontrollerad av 

någon eller ser ingen 

annan utväg.  

Valmöjligheter 

 

”Valfrihetens” 

förlorare 



 

 

 
 

i en situation eller 

inte tar sig ur en 

situation och hittar 

ingen annan 

lösning. Man väljer 

det ju i och för sig 

men det är inget val 

som man gör i 

första hand om man 

inte är i nöd på 

något sätt eller 

under makt eller 

hot. 

 

Absolut synen på 

andra människor, 

både män och 

kvinnor och unga 

pojkar, absolut att 

det handlar om 

könsmaktsordning. 

jag tänker inte att 

alla som köper sex 

är udda och har 

svårt att hitta en 

partner och sådär 

utan, det finns ju de 

också men de allra 

flesta tror jag 

handlar om makt 

och 

könsmaktsordning, 

man tar sig rätt till 

en annan 

människas kropp. 

Det är ju 

övervägande män 

som köper sex, 

fortfarande, det vet 

vi ju. 

Det handlar absolut 

om synen på andra 

människor, 

könsmaktsordningar, 

alla som köper sex 

gör det inte för att de 

är udda och har svårt 

att hitta någon 

partner utan de allra 

flesta tror jag gör det 

pga makt, man tar 

sig rätt till en annan 

människas kropp. 

Det är övervägande 

män som köper sex.  

Synen på andra 

människor, 

makt, män som 

köper sex.  

Könsmaktsordning 

  


