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Abstract 

Titel Prostitution i Norrbotten  

– En rapport om en artikel 

Författare Valentina Xhaferi 

Handledare Martina Ladendorf 

Bihandledare Håkan Svensson 

Typ av arbete Examensarbete MKV Kandidat, 15 hp Journalistik 

Institution och universitet Institutionen för musik och medier, Luleå tekniska universitet, 

Avdelningen Medie- och upplevelseproduktion. 

Syfte Syftet är att med hjälp av ett journalistiskt researcharbete ta reda på vad 

samhällsinstanser gör för att motverka prostitution i Norrbotten och sammanställa en artikel 

av resultatet. 

Metod Min metod ha varit mitt journalistiska researcharbete, där jag har tagit fram 

information genom att söka fakta i tidningar, tidskrifter, böcker och genom journalistiska 

intervjuer. Jag har också använt etik och objektivitet som utgångspunkt i researcharbetet.   

Slutsats Länsstyrelsen i Norrbotten jobbar aktivt för att motverka prostitution genom att ge 

information och utbildningar för branscher som kan komma i kontakt med prostitution. 

Kvinnojouren i Luleå ger stöd och hjälper prostituerade. 

Nyckelord: Grävande journalistik, prostitutionen i Norrbotten, trafficking, artikel 
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Inledning 
  

Denna rapport är gjord för att visa hur ett journalistiskt grävjobb byter riktning. Det som 

skulle bli ett grävjobb blev istället en artikel. Tanken med mitt undersökande jobb var från 

början att kartlägga prostitutionen i Norrbotten men på grund av att jag mötte olika hinder 

gjorde jag istället en sammanfattning av vad olika instanser gör för att motverka prostitution. I 

mitt arbete skriver jag om processen, där jag misslyckades med grävjobbet.  

Anledningen till varför jag valde att göra ett jobb om prostitution var för att jag var nyfiken på 

hur samhället tar hand om frågor rörande prostitution. Rapporten kan vara till hjälp till de som 

är intresserade av att själva göra ett liknande jobb. Enligt Nils Hanson, ansvarig utgivare för 

Uppdrag granskning är risken stor att det inte blir något i undersökande jobb (Hanson, 2009). 

De kriterier som han har för att det ska klassificeras som ett journalistiskt undersökande jobb 

är att kartlägga någonting, missförhållanden ska blottläggas och en samhällsfråga ska väcka 

intresse hos allmänheten. Det kan också vara att man tar fram en bild som aldrig tidigare 

skådats (Hanson, 2009). Rapporten visar hur jag tänkt under arbetsprocessen, vilka hinder jag 

stött på, varför mitt grävjobb blev misslyckat och hur jag sedan löste det på ett annat sätt. 
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1.1 Syfte Syftet är att med hjälp av ett journalistiskt researcharbete ta reda på vad 

samhällsinstanser gör för att motverka prostitution i Norrbotten och sammanställa en artikel 

av resultatet. 

 

 

1.2 Forskningsfrågor 

Hur gör man ett journalistiskt researcharbete om prostitution? 

– Vilka risker finns det när man skriver om prostitution? 

– Hur får man tag på informationen? 

Hur ser prostitutionen ut i Norrbotten? 

– Vad gör man för att motverka prostitution? 

– Vad gör samhällsinstanser för att bekämpa prostitution och människohandel för sexuella 

ändamål? 

     

 

1.3 Disposition  

Jag inleder min rapport med att berätta om vilka metoder jag har använt under min arbetsgång 

och med vilka jag har pratat med för att hitta information om prostitution. Sedan definierar jag 

skillnaden mellan en artikel och ett reportage. Efter det anger jag också vad grävande 

journalistik är. Jag fortsätter med att skriva om grävande journalistik och varför mitt grävjobb 

blev misslyckat. Efter den delen följer en kort sammanfattning av forskning kring grävande 

journalistik. Sedan skriver jag om etik och efter det diskuterar jag min etik i praktiken. 

Därefter skriver jag om objektivitet och efter det diskuterar jag objektiviteten i mitt praktiska 

arbete. Sedan följer ett kapitel om prostitution och trafficking. Efter detta skriver jag om min 

artikelserie och vad jag har valt att skriva om i mina artiklar. Till sist avrundar jag med en 

slutdiskussion. 
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2. Metod, teori och arbetssätt 

 

 
2.1 Metod 

Min metod ha varit journalistiskt researcharbete, där jag har tagit fram information genom att 

söka fakta i tidningar, tidskrifter, böcker och journalistiska intervjuer. Intervjupersonernas 

titlar kan hittas under rubriken källförteckning. Jag har också använt begreppen etik och 

objektivitet som utgångspunkt i researcharbetet. Objektiviteten har varit den del i mitt arbete 

jag har lagt ner tid på. Exempelvis när jag gjorde mina intervjuer renskrev jag alltid citaten i 

enskilda dokument. Jag daterade dem för att hålla isär dem, eftersom att det är lätt hänt att 

man påverkas av andras svar. Exempelvis om en person vid en intervju berättade om sina 

tragiska upplevelser och sedan skyllde han/hon på en myndighet som jag sedan skulle 

intervjua är risken stor att jag känner sympati för den personen. Man tycker oftast synd om de 

maktlösa. Vid flera tillfällen ringde jag tillbaka till vissa intervjupersoner, det gjorde jag för 

att få en bekräftelse på det de hade sagt var sant. För att vara rättvis mot intervjupersonerna 

skickade jag också iväg alla deras citat. De skulle ha möjligheten att ta ställning till dem och 

se om de hade blivit rätt citerade.  

 

2.2 Mitt researcharbete 

Jag började min arbetsprocess med att göra research på internet om prostitution i Sverige. Jag 

läste bland annat vad andra tidningar hade skrivit om ämnet, tittade och lyssnade på 

nyhetsinslag som radio och TV hade gjort för att få en uppdatering om hur det ser ut i Sverige. 

Intresset för ämnet väcktes långt innan. I en grävkurs våren 2009 funderade jag på att titta hur 

prostitutionen såg ut i Norrbotten. I ett tidigt skede fick jag veta att en analytiker vid namn 

Anna Ivaska på polisen i Luleå gjort en kartläggning om prostitutionen i de fyra nordligaste 

länen. Jag bokade en intervju med henne och vi träffades på polishuset i Luleå för att prata om 

prostitutionen i Norrbotten.  
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Vid intervjun fick jag reda på att kartläggningen som hon gjort var sekretessbelag. För mig 

innebar det ett hinder i mitt arbete därför att målet var att ta reda på hur prostitutionen såg ut i 

Norrbotten. Jag bestämde sedan att prata med taxichaufförer och hotell och 

restaurangpersonal för en kommentar om de stött på prostitution. Jag valde att göra 

telefonintervjuer med 10 taxiföretag i Luleå, 10 i Boden, 10 i Kiruna och 3 i Piteå. Totalt 

finns det 25 taxibolag i Luleå, 12 i Boden, 15 i Kiruna och 4 i Piteå. Under arbetsprocessen 

ringde jag tillbaka till alla taxibolagen som jag tidigare pratat med för att höra om någonting 

hade förändrats. Det blev totalt 66 telefonintervjuer med taxichaufförerna. Anledningen till 

varför jag pratade med dem var för att taxichaufförerna är ute och kör på vägarna dagligen. 

Jag tror att de ser mer och hör vad som händer på dagarna och kvällarna. En del taxiföretag 

berättade att man inte sett något konkret rörande prostitution men att misstankar kring 

prostitution uppstått. Och del taxiföretag hade aldrig kommit i kontakt med prostitution.  

 

Andra branscher som jag tror också har en större möjlighet att både se och höra mer om 

prostitution är hotell och restauranger. Jag valde därför att göra 10 telefonintervjuer med 

hotell och 10 restauranger i Piteå och sedan 10 telefonintervjuer med hotell och 10 

restauranger i Boden. Jag valde att också att göra 10 telefonintervjuer med hotell och 10 med 

restauranger i Luleå. Och 10 telefonintervjuer med restauranger och 10 telefonintervjuer med 

hotell i Kiruna. Under arbetsprocessen ringde jag tillbaka till dem hotell och restauranger som 

jag tidigare hade pratat med. Det gjorde jag för att också höra om något hade förändrats. Det 

blev totalt 160 telefonintervjuer med hotell och restauranger. De hotell och restauranger som 

jag har pratat med berättade att de inte hade sett något konkret, utan de har misstänkt män 

som sexköpare, då de kommer in på hotellet med kvinnor och bokar ett rum i några timmar. 

Enligt många hotell var männen oftast äldre och kvinnorna yngre.  
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Med tanke på att kvinnojourer hjälper utsatta kvinnor i våld och i andra frågor valde jag att 

också kontakta dem. Telefonintervjuer gjordes med kvinnojouren i Luleå, Piteå, Haparanda, 

Kiruna och Boden. Samtliga jourer berättade att de också haft misstankar om att det 

förekommit prostitution. Enligt en anställd vid kvinnojouren i Kiruna misstänker de i dag att 

de har en prostituerad på sitt boende. Under processen ringde jag tillbaka med jämna mellan 

rum till kvinnojourerna för att höra om något nytt hade dykt upp. Sammanlagt blev det 20 

telefonintervjuer. 

 

 

Jag gjorde också 3 telefonintervjuer med riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i 

Sverige (Roks) för frågor som dykte upp under arbetsprocessen, jag ville bland annat veta om 

hur de samarbetar med kvinnojourerna i Norrbotten, om de exempelvis haft projekt rörande 

prostitution. Enligt sekreteraren vid riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i 

Sverige (Roks) är det första gången som man har ett projekt om hur man ska hjälpa och stödja 

kvinnor som varit prostituerade. Projektet heter Projekt Lilja som leds av två koordinatorer 

som heter Eva Engman och Mildred Hedberg och de jobbar vid kvinnojouren Iris i Luleå. 

Under arbetsprocessen ringde jag till kommunen i Piteå, Luleå, Kiruna och Boden för att höra 

om dem också har eller haft projekt för att motverka prostitution. Samtliga kommuner 

berättade att ämnet inte varit aktuellt och att man aldrig tidigare haft projekt rörande 

prostitution. Jag ringde också tillbaka med jämna mellanrum till kommunerna under 

arbetsprocessen när nya frågor dykte upp. Det blev totalt 10 telefonintervjuer med 

kommunerna.  

 

Länsstyrelsen i Norrbotten har tillsammans med Länsstyrelsen i Västerbotten gjort en hemsida 

som heter nejtillsexköp.nu. Jag gjorde också återkommande intervjuer med en samordnare vid 

namn Lisa Lindström som jobbar på Länsstyrelsen i Norrbotten. Hon har bland annat hand om 

frågor kring prostitution, det blev totalt 8 telefonintervjuer. Lisa Lindström berättade bland 

annat om hemsidan som de gjort och hur de samarbetar med polisen, taxiföretag, hotell och 

restauranger för att motverka prostitution och människohandel för sexuella ändamål. 
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Jag hittade en anmälan om prostitution som hade gjorts i Boden 2006 på brottsförebyggande 

rådets hemsida. Jag ringde till polisen i Boden för att kolla upp det. De berättade att det var 

första gången som en anmälan om prostitution hade gjorts, det väcktes inget åtal. Jag sökte 

också information om hur många anmälningar som gjorts i Stockholms län och Skåne län, för 

att jämföra med Norrbottens län. Utifrån de siffror från brottförebyggande rådet, har endast 

Norrbottens län en anmälan som gjorts 2006. Stockholms län hade 4 anmälningar från 2009 

och Skåne län hade 8 anmälningar mellan 2006 och 2009. Anledningen till varför jag ville se 

hur många anmälningar som hade gjorts i Skåne och Stockholms län var på grund av att jag 

ville se hur stor skillnaden var mellan Norrbottens län, Skåne län och Stockholms län. Jag 

gjorde totalt 3 intervjuer med brottsförebyggande rådet. Sedan har jag pratat med personalen 

vid tingsrätten i Gällivare, Haparanda och Luleå, för att höra om dem hade någon information 

rörande prostitution och människohandel för sexuella ändamål. Personalen vid Luleå tingsrätt 

berättade att de aldrig kommit i kontakt med prostitution och likaså Gällivare tingsrätt och 

Haparanda tingsrätt. Under arbetsprocessen gjorde jag återkommande intervjuer med samtliga 

tingsrätter, totalt gjordes 6 telefonintervjuer med dem.  

 

Jag ringde också till två forskare som jobbar med frågor rörande prostitution, en av forskarna 

jobbar vid Göteborgs universitet och den andra vid Malmö högskola. De gav mig bland annat 

information om prostitutionen i Sverige, det gjordes 3 telefonintervjuer med dem. Efter det 

gjorde jag telefonintervjuer med polisen i Piteå, Luleå, Boden och Kiruna. Sammanlagt 

gjordes det 14 telefonintervjuer med dem. Samtliga polisstationer berättade att man aldrig 

hade tidigare gjort en kartläggning om prostitution och människohandel för sexuella ändamål.    
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Sedan gjorde jag också telefonintervjuer med regeringskansliet, jag pratade med en 

sekreterare vid Integrations- och jämställdhetsdepartementet och en vid Justitiedepartementet, 

även med dem gjorde jag återkommande intervjuer. Totalt blev det 5 telefonintervjuer med 

sekreterarna. Anledningen till varför jag intervjuade sekreteraren vid Integrations- och 

jämställdhetsdepartementet var bland annat för att jag ville höra om siffrorna som jag fick av 

Länsstyrelsen i Norrbotten stämde. Länsstyrelsen i Norrbotten fick en summa pengar av 

regeringen för att göra utbildningar till branscher som hotell och restauranger om hur man kan 

motverka prostitution och människohandel för sexuella ändamål.  

 

Jag tycker att det är viktigt att man pratar med många personer eftersom att man får en bred 

bild av hur andra jobbar och hur de ser på prostitution. Många av telefonintervjuerna med 

regeringskansliet, brottsförebyggande rådet och forskarna har jag exempelvis inte skrivit om i 

artikeln utan jag har använt dem i mitt researcharbete. Man behöver inte redovisa alla 

intervjuer i en artikel eftersom en del intervjuer kan finnas som extra källor.  

Jag har tagit reda på hur Länsstyrelsen i Norrbotten jobbar för att motverka prostitution och 

hur kvinnojourerna jobbar för att också bekämpa prostitution. Jag fick reda på informationen 

genom att intervjua Länsstyrelsen i Norrbotten och kvinnojourerna. Mina intervjupersoners 

titlar finns med i källförteckningen. Där kan man också läsa vilket datum jag har pratat med 

taxibolag och hotell och restauranger.  

 

Jag har under processen haft påhittade konton på sex-sajter för att få tips om vilka personer 

jag kunde ringa till. Minst en gång i veckan besökte jag mina konton, under varje besök skrev  

jag ner hur många som skickat mejl till mig, enligt de datum på mejlen fick jag igenomsnitt 

10 mejl per dag. Jag ville veta hur stort intresset var hos männen. Utifrån de mejl som jag fått 

insåg jag att många från Luleå och Piteå var intresserade att träffas på tu man hand.  
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Jag bestämde mig för att inte besvara deras mejl med anledning av att jag inte ville ha någon 

kontakt med dem. Jag har upprepande gånger försökt få tag på eskorttjejer som annonserat 

öppet på nätet, jag har mejlat och ringt. Men fick inget svar, varken per telefon eller på mejl.  

Under varje besökstillfälle på sex-sajterna jobbade jag från skolans datorer. Om någon skulle 

få för sig att spåra upp mig, skulle den personen få upp skolans IP adress. Jag jobbade på 

skolan på grund av min säkerhet. Luleå tekniska universitet tillåter att använda sex-konton om 

man bara använder dem till en undersökning, och så länge man inte laddar ner pornografi eller 

trakasserar någon på internet. 

 

2.3 Artikel och reportage   

En artikel är en kortare text och innehåller kortfattad information om en nyhet, medan ett 

reportage är en längre text som innehåller miljöbeskrivningar och många intervjuer med 

människor. Reportaget kan handla om vad som helst. Oftast används alla fem sinnena som, 

lukt, smak, känsel, syn och hörsel. I ett reportage tar författaren mer plats medan i en artikel är 

han/hon helt osynlig (tidningeniskolan.se).  

Enligt Anders Sundelin (2008) författare till boken Reportage - Att få fakta att dansa, är ett 

reportage längre och mer tidskrävande. Förberedelserna inför intervjuerna är många, först tar 

man kontakt med dem man vill intervjua, förbereder de centrala frågorna, skapar ett 

förtroende vid mötet (Sundelin, 2008). Reportern måste tänka på klädseln, sättet hur han/hon 

beter sig och hälsar på intervjupersonen. För att ett reportage ska bli bra ska intervjuerna ske 

vid ett fysiskt möte. Då kommer de fem olika sinnen bäst till användning. Efter samtalet är det 

bra att renskriva anteckningarna och reflektera kring intervjun. (Sundelin, 2008)  

 

På plats där händelsen har ägt rum är det viktigt att få tag på människor som varit med i 

händelsen, lyssna om de har något att säga. Springa i trappor, försöka hänga efter en städare 

eller en narkotikaspanare utan att vara i vägen (Sundelin, 2008). Journalisten Jan Guillou 

menar att man inte ska nöja sig med vad intervjupersoner ser framför sig utan man ska 

utnyttja möjligheten att resonera och filosofera kring verkligheten, värdera och förstärka med 

metaforer (ibid.). 
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2.4 Vad är grävande journalistik?  

Nils Hanson, ansvarig utgivare för Uppdrag granskning på Sveriges Television (SVT) 

definierar grävande journalistik så här: ”En egen granskning för att publicera uppgifter av 

stort allmänintresse som annars inte skulle komma fram.” (svt.se) 

Enligt Hanson ska följande kriterier uppfyllas för att ett jobb ska kallas för grävande 

journalistik. Den första är granskning, det måste finnas ett missförhållande som på något sätt 

ska blottläggas. En infallsvinkel ska vara kritisk. Den andra är att det ska vara ett viktigt ämne, 

det ska finnas en samhällsfråga som väcker intresse hos allmänheten. Endast det kan påverka 

och motivera arbetsinsatsen och publiceringen. Den tredje är eget initiativ, att man låter sin 

egen vilja styra. Den fjärde är researchen, att man själv gräver fram fakta och inte tar jobbet 

serverat på ett fat som någon annan gjort. Den femte är egen analys, att man tar fram en bild 

som aldrig tidigare skådats. Och den sista är exklusivitet, att det som just publicerats inte 

annars skulle komma till kännedom hos allmänheten (svt.se). 

 

Nils Hanson (2009) skriver i sin bok, Grävande journalistik om bland annat hur man går 

tillväga för att hitta guldkornen till ett lyckat grävjobb. Hanson menar att man först måste 

hitta ett missförhållande för att ett undersökande jobb ska bli bra, vilka är drabbade av 

problemet, vem eller vilka är ansvariga och det viktigaste, om det finns ett allmänintresse.  

En annan viktig del innan man ger sig in i grävjobbet är att reportern måste veta vad han/hon 

brinner för eller blir mest förbannad på (Löwenberg, 1990). Enligt Hanson (2009) bör 

reporten i ett undersökande jobb tidigt få en överblick över projektets källmöjligheter.  

Innan man ger sig in i jobbet ska reportern svara på bland annat följande frågor. Vad vet vi? 

Vilka frågor ska undersökas? Vilka källor har vi användning för? Vilka metoder är 

användbara i jobbet? (Hanson, 2009).  
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2.4.1 Varför det inte blev ett grävjobb 

Jag började grävprocessen med utgångspunkten att prostitution finns i Norrbotten. Under 

arbetsgången gjorde jag drygt 300 intervjuer med människor för att ta reda på information. Ett 

stort problem har varit rapporten som analytikern Anna Ivaska på polisen i Luleå inte kunde 

lämna över till mig. Det är inte Anna Ivaskas fel att rapporten är sekretessbelagd utan det är 

ett beslut som polismyndigheten själva tagit tillsammans. Tanken var att jag från början skulle 

ta reda på hur utbredd prostitutionen i Norrbottens län var. Eftersom rapporten innehöll 

information som jag inte kunde komma åt sprack mitt grävjobb. Enligt Hanson (2009) ska det 

finnas en samhällsfråga som väcker intresse hos allmänheten, man ska på egen hand gräva 

fram fakta och en bild ska tas fram som aldrig tidigare skådats (ibid.). Jag har inte lyckats 

blottlägga missförhållanden i mitt journalistiska arbete men jag har gjort ett researcharbete där 

jag bland annat har fått reda på hur olika myndigheter jobbar för att motverka prostitutionen 

och människohandel för sexuella ändamål.  

 

I media är prostitution och människohandel omskrivet, oftast skriver man om hur de utsatta 

kvinnorna har det. Urban Edin, reporter på Piteå-tidningen skriver i sin artikel Nya pengar i 

satsning mot prostitution (2010) om att polisen satsar nya pengar mot prostitution. Det har 

också skrivits mycket om att man tar problemet mer seriöst i dag. Men jag hittade inga artiklar 

som beskriver samarbetet mellan Länsstyrelse, polis och regeringen. Därför valde jag att 

skriva om Länsstyrelsens samarbete med företag, kvinnojourens samarbete med andra jourer 

och hur de jobbar för att hjälpa utsatta kvinnor och barn i prostitution och människohandel.  

Anna Ivaska, analytiker vid polisen i Luleå berättade lite om prostitutionen i Norrbotten under 

en intervju, jag valde att skriva om den informationen hon gav mig. Fast Anna  

inte berättade om vad kartläggningen innehöll berättade hon om en del saker som är 

intressanta för allmänheten. För några år sedan skrev Nils Olauson (2003) reporter på 

Aftonbladet i sin artikel, Här säljs sex –helt öppet om sexhandeln i Haparanda.  
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I min artikel valde jag att istället ge en övergripande bild av prostitutionen i Norrbotten.  

Jag skriver att kvinnojouren i Luleå samarbetar med andra jourer för att hjälpa de utsatta 

kvinnorna. Det har skrivits i media om kartläggningen som Anna Ivaska gjort det senaste 

halvåret. Reporten Urban Edin på Piteå-tidningen skriver bland annat i sin artikel, Nätet 

bidrar till ökad prostitution (2009) att polisen i Luleå aldrig trodde att så många kvinnor lade 

upp annonser om sina tjänster på nätet och att polisen har insett att många av de prostituerade 

hittar sina kunder via internet. Anders Kjös, skribent på Norrbottens-Kuriren skriver i sin 

artikel Nya tag mot prostitution (2009) att kartläggningen som Anna Ivaska gjort visar att 

både prostituerade och koppleri finns i Norrbotten. Han skriver också om hur många som 

öppet annonserar på nätet i Norrbotten. Anders Kjös har inte skrivit om att kartläggningen 

som Anna Ivaska har gjort är sekretessbelagd. 

 

   

2.5 Risker 

Enligt Nils Hanson får man räkna med motattacker i sitt undersökande jobb. Den här typen av 

jobb väcker reaktioner. Att tänka på sin egen säkerhet som reporter är bra (svt.se). Allt man 

gör, skriver, pratar om och publicerar kan orsaka missförstånd, väcka känslor och missnöje. I 

ett journalistiskt uppdrag ska man avstå från sina egna känslor och åsikter (Hanson, 2009).  

 

2.6 Grävjobb  

Stephen J. Berry professor i journalistik vid universitetet Iowa har intervjuat över 20 

journalister i USA om hur de tänker och gör när de gräver i något. Stephen J. Berry nämner 

bland annat i sin bok, Watchdog journalism, (2009) om sekretessbelagda dokument och 

rykten som egentligen visar sig vara mer än bara rykten. Stephen J. Berry skriver att 

journalister alltid måste undvika att involvera sig i situationer där man blir involverad 

känslomässigt. Han menar att det finns de journalister som gör det och när de är inblandade i 

nyheten upptäcker även läsarna det. Ett obekräftat rykte får uppmärksamhet när ett relevant 

dokument innehåller detaljer som är överensstämmande med rykten även fast detaljerna är få, 

skriver Stephen J. Berry.  
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I intervjuer är målet att man ska veta djupet av samtalet, inte det som finns på ytan. Grävande 

journalister måste researcha mer än bara det som sägs i intervjuerna. Reporten ska gå till 

botten när det dyker upp frågetecken och även kolla upp information som han/hon får från 

intervjupersonen så att de stämmer (Berry, 2009). Grävjobbet ska inte bara ge bra med 

information utan också ge möjlighet till kritiker att uttrycka sig om problemet (ibid.). Läsaren 

ska ha möjligheten att avgöra själv hur han/hon uppfattar problemet. Journalisten ska ge både 

de bra och dåliga sidorna av nyheten. Stephen J. Berry menar också att läsaren ska på egen 

hand döma vad som är rätt eller fel.  

 

2.7 Etik  

Enligt professorerna i journalistik Stig Hadenius och Lennart Weibull som skrivit boken 

Massmedier, en bok om press, radio & TV (2003) har redaktionerna runt om i landet, som 

dagspress och veckopress ställt upp egna, frivilliga regler, som kallas för pressetiska regler. 

En del av dem tillkom i början av 1900-talet och etiska regler förekommer också i andra 

länder. De etiska reglerna ska hjälpa journalisten att ge en korrekt och allsidig 

nyhetsförmedling och att enskilda personer inte ska komma till skada genom kränkande 

publicitet. I praktiken ställs man för olika frågor om journalistens förhållningssätt gentemot 

den som blivit intervjuad (Hadenius & Weibull, 2003).  

Torsten Thurén, högskolelektor vid institutionen för journalistik och kommunikation vid 

Stockholms universitet har kommit med de källkritiska principerna i sin bok Källkritik (2005). 

De källkritiska principerna är äkthet, tidssamband, oberoende och tendensfrihet. Begreppet 

äkthet innebär att källan ska vara det den utger sig för att vara. Med tidssamband menar 

Thurén är att ju längre tid det har gått mellan en händelse och källans berättelse om händelsen, 

desto större skäl finns det att tvivla på källan. Oberoende, källan ska stå för sig själv, får inte 

vara ett referat av en annan källa. Och den tredje källkritiska principen är tendensfrihet, det får 

inte finnas misstankar på att källan kan ge en falsk bild av verkligheten, exempelvis på grund 

av någons personliga, ekonomiska eller politiska intressen.  
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Verklighetsbilden får alltså inte förvrängas (Thurén, 2005). Thurén menar att man måste i 

källkritiken skilja mellan berättelse och kvarlevor (Thurén, 2005). Alltså det är skillnad 

mellan ett vittnesmål och ett säg, ett fingeravtryck. Ett fingeravtryck är ett säkrare bevis än ett 

vittnesmål (ibid.).  

 

Lisa H. Newton skriver i sin artikel ”Accountability in the Professions: Accountability in 

Journalism i tidsskriften Journal of Mass Media Ethics (2004) att journalisten inte har enbart 

ansvaret för de frågor han ställer till intervjupersonen utan hans/hennes ansvar ligger på en 

högre nivå. Alltså reporten ställer frågorna för allmänhetens skull och hur nyheten uppfattas 

hos dem är också en stor del av reportens ansvar (Newton, 2004).  

En professionell journalist ska ha ansvar för det han gör och säger, han har sin yttrandefrihet 

att utnyttja, han ska vinna förtroendet hos allmänheten men också ansvara för kunder, 

företagare, regeringen och samhället (Newton, 2004). Reporten har en skyldighet att tänka på 

det. Journalister får inte ha något personligt intresse i affärer eller ta någons parti och inte 

heller skydda sina medarbetare på sin nyhetsredaktion när någon gjort fel (ibid.). 

 

I tidskriften, Journal of Mass Media Ethics, diskuterar Roberto Herrscher, professor i 

journalistik vid University of Barcelona, om journalistikens etiska problem. Han tar bland 

annat upp om en kod som finns i journalistrollen. Enligt Herrscher måste det finnas effekter i 

nyheterna, ansvaret ligger även där hos reporten att förmedla en god journalistik. Med effekter 

menas det att väcka reaktioner, alltså väcka tankar och känslor hos allmänheten. Samhället 

ska kunna få en bred bild av verkligheten. Herrscher (2002) menar att om journalister 

utnyttjar nyheten för att göra den extra effektfull förlorar journalistiken sin godhet.  
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2.8 Etik i praktiken 

Regelsystemet är uppdelat i olika organ, de som är högst i regelsystemet är Publicistklubben, 

Svenska Journalistförbundet och Tidningsutgivarna (se figur 1) Under Svenska 

Journalistförbundet kommer Pressens Samarbetsnämnd. De har tillsammans med 

Publicistklubben, Svenska Journalistförbundet och Tidningsutgivarna gjort spelregler för 

press, radio och TV (Ekström & Nohrstedt, 1996). 

 

Journalistiken ska spegla verkligheten, vara objektiv och informera allmänheten om viktiga 

händelser men också vara kritiskt granskande exempelvis genom att undersöka olika 

förhållanden, granska makthavare och avslöja missförhållanden (Hanson, 2009). De 

värderingar och engagemang som journalisten har kan ha stor betydelse i de prioriteringar och 

överväganden som görs exempelvis då när reportagen publiceras då kan de få stora moraliska 

och politiska konsekvenser (Ekström & Nohrstedt, 1996). 

De som står bakom spelregler för press, TV och radio är Publicistklubben (PK) Svenska 

Journalistförbundet, Svenska tidningsutgivareföreningen och Sveriges Tidskrifter.  

 

Varje medarbetare i press, radio och TV är skyldig att vara förtrogen med 

tryckfrihetsförordningen, yttrandefrihetsgrundlagen, sekretessreglerna och de regler i 

brottsbalken som rör yttrandefriheten (Pressens samarbetsnämnd januari, 2007). 

Journalisterna ska följa publicistregler, yrkesregler och riktlinjer mot textreklam (se figur 1) 

Dessa etiska regler är att ge korrekta nyheter, att bemöta kritik mot etiken och sakuppgifter, 

respektera den personliga integriteten, vara objektiv och lyfta fram flera åsikter (Pressens 

samarbetsnämnd januari, 2007). Skulle journalisten överskrida reglerna så kan den som 

känner sig kränkt vända sig till Allmänhetens Pressombudsman (PO) (ibid.)  
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Huvudmän            Publicistklubben    Svenska  Journalistförbundet     Tidningsutgivarna 

Samordningsorgan                                 

                                                                           

Regler                                               Spelregler för press, radio, TV 

                                  I. Publicitetsregler        II. Yrkesregler                        II. Regler ang                    

                                                                                                                             redaktionell reklam 

Övervakningsorgan                                                            

                                            

 

 

 

Figur 1 

(Det pressetiska reglersystemet ur Massmedier, 2003:31)    

 

 

 

 

Journalisten Erik Fichtelius nämner begreppet konsekvensneutralitet i sin bok, 

Nyhetsjournalistik (2002). Med det menar han att nyhetsförmedlaren ska stå neutral i 

förhållande till vem eller vad som gynnas eller drabbas av en nyhet som är sann och relevant. 

Fichtelius (2002) anser att de nyheter som redaktionen rapporterar ska se till att de är 

intressanta för läsarna och tittarna och vad dessa nyheter får för konsekvenser är inte 

redaktionens ansvar. Fichtelius betonar med att konsekvensneutraliteten varken innebär att  

hjälpa eller stjälpa. Reporten ska inte lägga sig i hur nyheten uppfattas av allmänheten. När 

nyheten har publicerats eller sänts är reportens jobb färdigt. (Fichtelius, 2002) 

 

2.9  Min etik i praktiken 

Konsekvensneutralitet som Erik Fichtelius nämner i sin bok Nyhetsjournalistik håller jag inte 

riktigt med om. Han skriver att de nyheter som redaktionen rapporterar ska se till att de är 

intressanta för läsarna och tittarna och vad dessa nyheter får för konsekvenser är inte 

redaktionens ansvar efter att de publiceras (Fichtelius, 2002). 

Allmänhetens 
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 nämnden                       
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Jag tycker att det är dåligt att man som reporter struntar i vad nyheten får för konsekvenser 

efter att den publiceras, därför att jag anser att reporten har ett större ansvar över nyheten. Jag 

måste alltid tänka på hur jag lägger upp mitt arbete, vilka citat jag använder i artikeln för att 

nyheten ska uppfattas på ett bra sätt av intervjupersonen och hos allmänheten medan 

Fichtelius menar att reporten inte ska behöva tänka över hur nyheten ska uppfattas.  

 

Jag anser att ansvaret hos journalisten inte upphör efter att nyheten har publiceras. Reporten 

ska stå till svars hur nyheten uppfattas eftersom det är han/hon som exempelvis gjort 

berättelsen till en nyhet. Till exempel om jag tar en bild av en prostituerad måste jag tänka på 

att inte fotografera honom/henne så att andra kan identifiera honom/henne. Som reporter 

måste jag tänka på konsekvenserna. Det kan hända att mannen/kvinnan blir igenkänd och det 

kan innebära att han/hon förlorar sitt yrke som hon kanske har, då menar jag inte som 

prostituerad, sina vänner eller kanske till och med att hon riskerar sitt liv.  

Newton (2004) tycker att reporten ska ta ställning till hur nyheten uppfattas av allmänheten. 

Newton menar också att journalisten har ett större ansvar över nyheterna.   

Jag håller personligen med Newton eftersom reporten är den som skapar nyheten, han/hon 

skapar en dramaturgi som i sin tur påverkar läsaren. Bara för att nyheten är klar för 

publicering innebär det inte att reportens jobb är avklarat.  

 

Ekström och Nohrstedt (1996) skriver att journalistiken ska spegla verkligheten, vara objektiv 

och informera allmänheten om viktiga händelser men också vara kritiskt granskande.  

Jag håller med Ekström och Nohrstedt, under min arbetsgång har jag ifrågasatt och varit 

självkritisk, jag har exempelvis tänkt på varför jag vill undersöka och ta reda på hur 

prostitutionen ser ut i Norrbotten? För vem/vilka? Är det sant det mina intervjupersoner säger? 

För min del är det viktigt att man tar det man hör med en nypa salt och undersöker 

uppgifterna, eftersom att det kan förekomma missförstånd.  
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För att jag skulle slippa komplikationer och dålig information i mitt arbete tittade jag en extra 

gång på uppgifterna, guldkornen måste ifrågasättas. Ett exempel är när jag kontaktade 

Länsstyrelsen, då fick jag uppgifter om hur mycket pengar de fått från regeringen för att göra 

kurser om hur taxibolag, hotell och restaurang ska motverka prostitution. Jag ringde direkt till 

regeringskansliet och pratade med en sekreterare på Integrations- och 

jämställdhetsdepartementet för att höra om siffrorna stämde.  

 

En anonym källa berättade att hon hade försökt hjälpa några prostituerade att sluta prostituera 

sig i ett område nära henne. Men när några män som hade koppling till de prostituerade fick 

reda på att hon ville få de att sluta hotades hon till livet av männen. Hon slutade därmed att 

hjälpa de prostituerade. Kvinnan som berättade detta för mig ville från början inte ställa upp 

på en intervju. Efter att jag övertalade henne om att hon kunde få vara anonym, gav hon med 

sig. Jag har inte skrivit om henne i artikeln och skulle aldrig kunna göra det med tanke på att 

jag har lovat henne att inte göra det. Jag tror att om jag hade avslöjat kvinnans identitet då 

skulle det kanske innebära en fara för henne. De personer som hotade henne skulle kanske 

skada henne. Det skulle kanske t.o.m. vara en fara för mig eftersom att det är jag som har 

skrivit om kvinnans berättelse.   

 

Torsten Thuréns (2005) källkritiska principer är användbara i ett researcharbete. Detta 

eftersom hans källkritiska principer hjälper reporten att stegvis ifrågasätta källor. Om en 

reporter får information av en källa som säger att han upplevt en tragisk upplevelse och som 

dessutom anklagar myndigheter för att de orsakat honom skada, ska reporten enligt mig ta 

reda på när händelsen ägde rum, undersöka vilka som var inblandade, samt höra alla sidorna 

från de inblandade. Tiden är viktig, om källan påstår att händelsen skedde för 5 år sedan kan 

han bearbetat händelsen så mycket att han överreagerat och blandat ihop känslorna.  

Thuréns källkristika princip tidssamband säger ju längre tid det gått mellan en händelse och 

källans berättelse om händelsen, desto större skäl finns det att tvivla på källan.  
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2.10 Objektivitet 

Statsvetaren Jörgen Westerståhl (1972) som skrivit boken, Objektiv nyhetsförmedling, har 

tittat närmare på begreppen saklighet och opartiskhet och definierar objektivitetesbegreppet 

genom att utgå från radiolagen. Det är en lag som reglerade rätten att sända radio- och TV-

program direkt till allmänheten, s.k. rundradio. Motsvarande bestämmelser finns numera i 

yttrandefrihetsgrundlagen och i radio- och TV-lagen (Hadenius & Weibull, 2003). 

 

I journalistyrket är objektiviteten både principiellt och praktiskt ett begrepp, som sedan slutet 

av 60-talet stått för ett viktigt perspektiv inom det journalistiska arbetet (Westerståhl, 1972). 

Enligt Westerståhl innehåller objektivitet fyra huvudkrav på nyheter som sanning, relevans, 

balans och neutral presentation. Opartiskhet kan endast mätas på två sätt som genom 

undersökningar av balansen och presentation (Westerståhl, 1972). Westerståhl säger också 

att: ”Objektiviteten i nyhetsförmedlingen är ett villkor för den enskilde individen på detta sätt 

skall kunna fungera som beslutsfattare.” (Westerståhl, 1972: 5) Saklighetsaspekten (se figur 2) 

som Westerståhl kallar den, är den som står för verklighetsframställningen. Han ställer bland 

annat frågorna, hur kunskap om verkligheten är möjlig, hur vet vi att vår bild av verkligheten 

har någon faktisk motsvarighet och hur ska vi i strömmen av skeenden kunna skilja ut det som 

är väsentligt? (Westerståhl, 1975) Begreppen sanning och relevans går under saklighet (se 

figur 2). De begrepp som går under opartiskhetsaspekten är balans/icke praktiskhet och 

neutral presentation. Med balans menar Westerståhl (1975) att journalisten ska hålla sig ifrån 

att välja sida hos de intervjupersoner, båda parterna som intervjuas ska behandlas lika (se 

figur 2). Journalisten ska stänga av sina känslor och åsikter och agera rättvist. (Westerståhl, 

1972) Neutral presentation innebär att journalisten ska vara varsam med orden han/hon 

använder vid intervjuer. Han/hon ska se till att undvika positiva eller negativa värdeladdade 

ord. (ibid.)  
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Figur 2 

 

(Modell ur Objektiv nyhetsförmedling, en schematisk skiss över objektivitetesbegrepppet, Westerståhl 1972:12) 

 

 

 

Ulf Himmelstrand författare till boken Objektivitet i nyhetsförmedling (1975) 

anser så här om objektivitet, ”Objektivitet i fråga om fakta, som i ett eller annat perspektiv är 

intressanta, har vi inte råd att kasta bort vare sig vi är samhällsforskare eller journalister” 

(Himmelstrand, 1975). Han menar att även om reporten avhåller sina personliga kommentarer 

från exempelvis ett reportage gör han/hon ett urval av fakta som han/hon inte kan undgå. 

(ibid.) 

 

2.11 Objektiviteten i mitt praktiska arbete 

Jag har lärt mig att aldrig tycka till eller dela med mig av mina åsikter när jag gör intervjuer 

med folk. På den punkten har jag lyckats hålla en tydlig gräns på vad som är mina känslor och 

vad som tillhör den professionella rollen. Under min arbetsgång gjorde jag falska konton på 

sex-sajter på nätet för att komma i kontakt med dels eskorttjejer och dels hur många män som 

kan vara intresserade av att träffa mig i verkligheten. På hemsidan utgav jag mig inte för att 

vara prostituerad. Jag har varit tvungen att använda mig av en annan identitet med tanke på 

riskerna. Innan jag skaffade mina konton på nätet fick jag skriva några rader om min 

personlighet. Jag skrev att jag var sprallig och lekfull. Anledningen till att jag skrev så var på 

grund av att jag ville låta som en lockande person för männen på sajten.  

 

 

Sanning Relevans Balans/icke – 

pratiskhet     

Neutral 

presentation 
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Westerståhl skriver om att man ska hålla en neutral presentation, alltså inte använda laddade 

ord (Westerståhl, 1975). Med tanke på att det var komplicerat fick jag ändå hålla en låg profil 

när jag besökte mina sex-konton. Jag utgav mig inte för att vara prostituerad på hemsidan och 

männen erbjöd heller inte pengar för sex. Det finns stunder då jag upplevde vissa situationer 

som tunga. Exempelvis då män skrev till mig och undrade över om jag ville hitta på lekar. 

Ibland fick jag mejl som innehöll vidriga frågor. Jobbet kan komma till skada och onödiga 

förutfattade meningar kan förstöra eller förhindra jobbet. 

 

Himmelstrand (1975) menar att journalistiska intervjuer ska vara relevanta för allmänheten. 

Jag håller med på den punkten eftersom att när jag gjorde mina intervjuer med hotellpersonal 

och taxichaufförer kändes de viktiga för arbetet. De gav en översiktsbild av hur mycket de 

hade kommit i kontakt med prostitution. När jag skrev artikeln valde jag att ta med många av 

de personer jag hade pratat med för att visa läsaren att många var involverade. De citat som 

står med i artikeln är de citat som jag tyckte var relevanta för läsaren.  

 

 

2.12 Prostitution och trafficking 

Prostitution är när en kvinna eller man tar betalt för sexuella tjänster. Enligt svensk lag är det 

inte förbjudet att sälja sexuella tjänster men det är olagligt att köpa (ne.se).  

Trafficking eller människohandel är olagligt frihetsberövande av människor. Det innebär att 

människor gör ett tvångsarbete och utnyttjas. Trafficking kan även användas inom den 

brottsliga verksamhet som innebär att kvinnor tvingas till prostitution i främmande länder 

(ne.se). Skillnaden mellan prostitution och människohandel är att man som prostituerad väljer 

att sälja sex för pengar medan man i människohandel tvingas till att sälja sex. (ne.se) 
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Enligt rapporten Global Report on Trafficking in Persons, 2009, som United Nations Office 

on Drugs and Crime (UNODC) har gjort visar rapporten att mellan tidsperioden 2003-2006  

misstänktes 50 personer för brott mot människohandel för sexuella ändamål varav 19 personer 

blev dömda i domstol.  

 

 

2.13 Bearbetning av material 

Jag har analyserat tidningen Norrländska Socialdemokratens (NSD) artiklar. Deras artiklar är 

upplagda med rubriker, ingresser, brödtexter och mellanrubriker. Reportrarna på Norrländska 

Socialdemokraten besvarar alltid frågorna vem, vad, hur, när, var och varför i sina artiklar. 

Tidningen använder ett lättillgängligt språk och längden på artiklarna brukar variera. 

Norrländska Socialdemokraten täcker hela länet, de balanserar tidningen med runda och 

hårda nyheter (nsd.se). Min artikel besvarar också frågorna vem, vad, hur, när, var och varför 

av nyheterna. Min artikel är informativa och skrivna med rubriker, ingresser, brödtexter och 

mellanrubriker. Artikel har en anknytning till hela länet och nyheten berör allmänheten. Med 

tanke på att nyheten täcker hela Norrbotten är Norrländska Socialdemokraten den tidning som 

min artikel riktar sig mot. Målgruppen är bred, det finns ingen bestämd ålder på vem artikeln 

är riktad mot. Jag anser att artikeln ger läsaren en översiktsbild av hur Norrbotten jobbar för 

att motverka prostitution och människohandel för sexuella ändamål.  

 

 

Artikel 1, se bilaga 1. ”Utbildningar ska minska prostitutionen i Norrbotten”, i denna artikel 

valde jag att bland annat berätta om att Länsstyrelsen i Norrbotten ger utbildningar till 

branscher. Och att kvinnojouren i Luleå utbildar anställda vid kvinnojourer runt om i landet. 

Sedan skriver jag också om att en kartläggning har gjorts.  
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3. Slutdiskussion 

Det är svårt att säga i vilken omfattning prostitutionen finns i Norrbotten men enligt Anna 

Ivaska finns det ett 10-tal öppet annonserade prostituerade på nätet. Den kartläggning Anna 

Ivaska har gjort är sekretessbelagd vilket har försvårat mitt arbete och det i sin tur har lett till 

att jag inte har kunnat besvara hur många som prostituerar sig i Norrbotten. Anna Ivaska 

berättar ungefär hur bilden av prostituerade ser ut i Norrbotten. Jag fick bland annat veta att 

det varken finns en generell ålder eller nationalitet på de prostituerade.  

 

Regeringen har lagt fram en handlingsplan för att bekämpa prostitution och människohandel 

för sexuella ändamål. Drygt 210 miljoner kronor ska satsas på 36 åtgärder mellan 2008 och 

2010. Regeringens handlingsplan fokuserar på individens behov och består av fem 

insatsområden, ökat skydd och stöd till utsatta, stärkt förebyggande arbete, stärkt kvalitet och 

effektivitet i rättsväsendet, utveckling av insatser riktade till våldsutövare, ökad nationell och 

internationell samverkan och ökade kunskaper. Länsstyrelsen i Norrbotten har gjort 

utbildningar för att bekämpa prostitution och människohandel för sexuella ändamål till 

taxiföretag och branscher som hotell och restauranger. Om jag hade haft mer tid att jobba med 

mitt arbete skulle jag ha gått på någon utbildning om hur man bekämpar prostitution. Att gå 

på en av kurserna skulle ge mig en bättre bild av hur utbildningarna kan se ut och vad som 

ingår i dem.  

 

Ett journalistiskt grävjobb görs som vilket journalistiskt jobb som helst men bara att jobbet är 

mer ifrågasättande, tidskrävande och djupgranskade. Man ska som vanligt göra ett 

researcharbete och intervjuer. Det är viktigt att man kommer ihåg att arbetet man påbörjat 

kanske inte håller, samtidigt ska man inte ge upp direkt om man upptäcker hinder. Hinder kan 

vara ett tecken på att någon eller något inte är som det ska, därför ska man ge det en chans och 

undersöka det.  
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Den som vill göra ett journalistiskt grävjobb måste alltid ifrågasätta det han/hon hör. 

Uppgifter som siffror och citat som låter som guldkorn ska dubbelkontrolleras, eftersom att 

det är lätt hänt att man missförstår eller missar något viktigt. Att höra av sig flera gånger och 

skapa en bra kontakt till sina intervjupersoner är en viktig del i jobbet eftersom att 

intervjupersonerna är länken till svaren och sanningen. Som journalist ska du hålla en bra 

balans mellan din personlighet och journalistyrket om du vill få ut någonting som är svårt.  

Anledningen till varför mitt arbete varken blev ett grävjobb eller en reportageserie är för att i 

ett grävjobb ska man bland annat komma fram till något nytt eller kartlägga något. Jag har 

inte lyckats göra det. Mitt arbete kunde heller inte bli en reportageserie med tanke på att alla 

mina intervjuer förutom en gjordes via telefon. Enligt Anders Sundelin (2008) författare till 

boken Reportage - Att få fakta att dansa, tar reporten mer plats i reportaget, reporten beskriver 

exempelvis om miljön, använder sinnena smak, känsel, syn och hörsel och 

känslan kring intervjun. Jag har inte kunnat beskriva miljön när jag intervjuat eftersom att alla 

mina intervjuer förutom en genomfördes via telefon. Min arbetsmetod har varit att göra 

telefonintervjuer med samhällsinstanser, som Länsstyrelsen, kommuner, regeringskansliet och 

kvinnojouren för att få reda på information om prostitution. Jag har också pratat med 

taxiföretag och branscher, som hotell och restauranger för att höra om de sett prostitution på 

sina arbetsplatser.  

 

Av mitt researcharbete har jag fått ihop en artikel som handlar om hur Länsstyrelsen och 

kvinnojouren jobbar med frågor rörande prostitution och om Anna Ivaska, analytiker på 

polisen i Luleå som berättar lite om hur prostitutionen ser ut i Norrbotten.  
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Muntliga källor 

 
Brottsförebyggande rådet 

Telefonintervju - Jessica Swedberg, hand om statistik för sexualbrott.  

 

 

Forskare 

Telefonintervju - Jari Kuosmanen, universitetslektor vid Göteborgs universitet, 

specialkompetens inom mansforskning, prostitution, kriminalvård och missbruk.  

 

Telefonintervju - Sven-Axel Månsson, professor i socialt arbete vid Malmö högskola. 

Prodekanus vid Hälsa och samhälle. Forskar huvudsakligen inom området kön, sexualitet och 

socialt arbete.  
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Hotell/restaurang i Boden 

 

Hotell 1 – Telefonintervju, 2010-03-18, återkommande intervju, 2010-04-23 

 

 

Hotell 2 – Telefonintervju, 2010-03-18, återkommande intervju, 2010-04-23 

 

Hotell 3 – Telefonintervju, 2010-03-18, återkommande intervju, 2010-04-23 

 

Hotell 4 – Telefonintervju, 2010-03-18, återkommande intervju, 2010-04-23 

 

Hotell 5 – Telefonintervju, 2010-03-18, återkommande intervju, 2010-04-23 

 

Hotell 6 – Telefonintervju, 2010-03-18, återkommande intervju, 2010-04-26 

 

Hotell 7 – Telefonintervju, 2010-03-18, återkommande intervju, 2010-04-26 

 

Hotell 8 – Telefonintervju, 2010-03-18, återkommande intervju, 2010-04-26 

 

Hotell 9 – Telefonintervju, 2010-03-18, återkommande intervju, 2010-04-26 

 

Hotell 10 – Telefonintervju, 2010-03-18, återkommande intervju, 2010-04-27 

 

Restaurang 11 – Telefonintervju, 2010-03-18, återkommande intervju, 2010-04-27 

 

Restaurang 12 – Telefonintervju, 2010-03-18, återkommande intervju, 2010-04-27 

 

Restaurang 13 – Telefonintervju, 2010-03-18, återkommande intervju, 2010-04-27 

 

Restaurang 14 – Telefonintervju, 2010-03-18, återkommande intervju, 2010-04-27 

 

Restaurang 15 – Telefonintervju, 2010-03-18, återkommande intervju, 2010-04-27 

 

Restaurang 16 – Telefonintervju, 2010-03-18, återkommande intervju, 2010-04-27 

 

Restaurang 17 – Telefonintervju, 2010-03-18, återkommande intervju, 2010-04-27  

 

Restaurang 18 – Telefonintervju, 2010-03-18, återkommande intervju, 2010-04-27 

 

Restaurang 19 – Telefonintervju, 2010-03-18, återkommande intervju, 2010-04-27 

 

Restaurang 20 – Telefonintervju, 2010-03-18, återkommande intervju, 2010-04-27 
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Hotell/restaurang i Kiruna 

 

Hotell 1 – Telefonintervju, 2010-03-29, återkommande intervju, 2010-04-28 

 

Hotell 2 – Telefonintervju, 2010-03-29, återkommande intervju, 2010-04-28 

 

Hotell 3 – Telefonintervju, 2010-03-29, återkommande intervju, 2010-04-28 

 

Hotell 4 – Telefonintervju, 2010-03-29, återkommande intervju, 2010-04-28 

 

Hotell 5 – Telefonintervju, 2010-03-29, återkommande intervju, 2010-04-28 

 

Hotell 6 – Telefonintervju, 2010-03-29, återkommande intervju, 2010-04-29 

 

Hotell 7 – Telefonintervju, 2010-03-29, återkommande intervju, 2010-04-29 

 

Hotell 8 – Telefonintervju, 2010-03-29, återkommande intervju, 2010-04-29  

 

Hotell 9 – Telefonintervju, 2010-03-29, återkommande intervju, 2010-04-29 

 

Hotell 10 – Telefonintervju, 2010-03-29, återkommande intervju, 2010-04-29 

 

Restaurang 11 – Telefonintervju, 2010-03-29, återkommande intervju, 2010-04-29 

 

Restaurang 12 – Telefonintervju, 2010-03-29, återkommande intervju, 2010-04-29  

 

Restaurang 13 – Telefonintervju, 2010-03-30, återkommande intervju, 2010-04-29 

 

Restaurang 14 – Telefonintervju, 2010-03-30, återkommande intervju, 2010-04-29 

 

Restaurang 15 – Telefonintervju, 2010-03-30, återkommande intervju, 2010-04-29 

 

Restaurang 16 – Telefonintervju, 2010-03-30, återkommande intervju, 2010-04-29 

 

Restaurang 17 – Telefonintervju, 2010-03-30, återkommande intervju, 2010-04-29  

 

Restaurang 18 – Telefonintervju, 2010-03-30, återkommande intervju, 2010-04-29 

 

Restaurang 19 – Telefonintervju, 2010-03-30, återkommande intervju, 2010-04-29 

 

Restaurang 20 – Telefonintervju, 2010-03-30, återkommande intervju, 2010-04-29 
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Hotell/restaurang i Luleå 

 

Hotell 1 – Telefonintervju, 2010-03-29, återkommande intervju, 2010-04-28 

 

Hotell 2 – Telefonintervju, 2010-03-29, återkommande intervju, 2010-04-28 

 

Hotell 3 – Telefonintervju, 2010-03-29, återkommande intervju, 2010-04-28 

 

Hotell 4 – Telefonintervju, 2010-03-29, återkommande intervju, 2010-04-28 

 

Hotell 5 – Telefonintervju, 2010-03-29, återkommande intervju, 2010-04-28 

 

Hotell 6 – Telefonintervju, 2010-03-29, återkommande intervju, 2010-04-29 

 

Hotell 7 – Telefonintervju, 2010-03-29, återkommande intervju, 2010-04-29 

 

Hotell 8 – Telefonintervju, 2010-03-29, återkommande intervju, 2010-04-29  

 

Hotell 9 – Telefonintervju, 2010-03-29, återkommande intervju, 2010-04-29 

 

Hotell 10 – Telefonintervju, 2010-03-29, återkommande intervju, 2010-04-27 

 

Restaurang 11 – Telefonintervju, 2010-03-29, återkommande intervju, 2010-04-27 

 

Restaurang 12 – Telefonintervju, 2010-03-29, återkommande intervju, 2010-04-27  

 

Restaurang 13 – Telefonintervju, 2010-03-30, återkommande intervju, 2010-04-27 

 

Restaurang 14 – Telefonintervju, 2010-03-30, återkommande intervju, 2010-04-27 

 

Restaurang 15 – Telefonintervju, 2010-03-30, återkommande intervju, 2010-04-27 

 

Restaurang 16 – Telefonintervju, 2010-03-30, återkommande intervju, 2010-04-27 

 

Restaurang 17 – Telefonintervju, 2010-03-30, återkommande intervju, 2010-04-27  

 

Restaurang 18 – Telefonintervju, 2010-03-30, återkommande intervju, 2010-04-27 

 

Restaurang 19 – Telefonintervju, 2010-03-30, återkommande intervju, 2010-04-27 

 

Restaurang 20 – Telefonintervju, 2010-03-30, återkommande intervju, 2010-04-27 
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Hotell/restaurang i Piteå 

 

Hotell 1 – Telefonintervju, 2010-03-29, återkommande intervju, 2010-04-28 

 

Hotell 2 – Telefonintervju, 2010-03-29, återkommande intervju, 2010-04-28 

 

Hotell 3 – Telefonintervju, 2010-03-29, återkommande intervju, 2010-04-28 

 

Hotell 4 – Telefonintervju, 2010-03-29, återkommande intervju, 2010-04-28 

 

Hotell 5 – Telefonintervju, 2010-03-29, återkommande intervju, 2010-04-28 

 

Hotell 6 – Telefonintervju, 2010-03-29, återkommande intervju, 2010-04-29 

 

Hotell 7 – Telefonintervju, 2010-03-29, återkommande intervju, 2010-04-29 

 

Hotell 8 – Telefonintervju, 2010-03-29, återkommande intervju, 2010-04-29  

 

Hotell 9 – Telefonintervju, 2010-03-29, återkommande intervju, 2010-04-29 

 

Hotell 10 – Telefonintervju, 2010-03-29, återkommande intervju, 2010-04-29 

 

Restaurang 11 – Telefonintervju, 2010-03-29, återkommande intervju, 2010-04-29 

 

Restaurang 12 – Telefonintervju, 2010-03-29, återkommande intervju, 2010-04-29  

 

Restaurang 13 – Telefonintervju, 2010-03-30, återkommande intervju, 2010-04-29 

 

Restaurang 14 – Telefonintervju, 2010-03-30, återkommande intervju, 2010-04-29 

 

Restaurang 15 – Telefonintervju, 2010-03-30, återkommande intervju, 2010-04-29 

 

Restaurang 16 – Telefonintervju, 2010-03-30, återkommande intervju, 2010-04-29 

 

Restaurang 17 – Telefonintervju, 2010-03-30, återkommande intervju, 2010-04-29 

 

Restaurang 18 – Telefonintervju, 2010-03-30, återkommande intervju, 2010-04-29 

 

Restaurang 19 – Telefonintervju, 2010-03-30, återkommande intervju, 2010-04-29 

 

Restaurang 20 – Telefonintervju, 2010-03-30, återkommande intervju, 2010-04-29 
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Kommuner  

Boden, telefonintervju, Björn Isaksson, assisten, utvecklingsenheten, socialförvaltningen 

Kiruna, telefonintervju, Birgitta Holmgren, folkhälsosamordnare/drogförebyggare. 

Luleå telefonintervju, Gerd Bergman, chef för individ- och familj på socialförvaltningen. 

Piteå, telefonintervju, Henry Lundgren, avdelningschef stöd och omsorg, socialtjänsten. 

 

Kvinnojourer 

Boden, telefonintervju, Gunnel Isaksson, ordförande. 

Haparanda, telefonintervju, Aune Bollmgren, ordförande. 

Kiruna, telefonintervju, Irma Rinne, ordförande.  

Luleå, telefonintervju, Mildred Hedberg och Eva Engman, ordförande. 

Piteå, telefonintervju, Anne Höglund, anställd. 

 

Länsstyrelsen i Norrbotten 

Telefonintervju - Lisa Lindström, samordnare, har bland annat hand om frågor angående 

prostitution och människohandel.  

 

Polisen  

Boden, telefonintervju, Karin Markaberg, polis. 

Kiruna, telefonintervju, Rickard Bashk, polis. 

Luleå, Anna Ivaska, analytiker. 

Piteå, telefonintervju, Lars Göran Johansson, polis. 

 

Regeringskansliet 

Telefonintervju - Elisabeth White, sekreterare vid Integrations- och 

jämställdhetsdepartementet. 

Telefonintervju - Mats Odestete, sekreterare vid Justitiedepartementet. 
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Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige (Roks) 

Telefonintervju - Anna-Maria Carnhede, pressekreterare. 

 

Taxibolag i Boden 

 

Taxi 1 – Telefonintervju, 2010-03-16, återkommande intervju, 2010-04-14 

 

Taxi 2 – Telefonintervju, 2010-03-16, återkommande intervju, 2010-04-14 

 

Taxi 3 - Telefonintervju, 2010-03-16, återkommande intervju, 2010-04-14 

 

Taxi 4 - Telefonintervju, 2010-03-16, återkommande intervju, 2010-04-14 

 

Taxi 5 - Telefonintervju, 2010-03-16, återkommande intervju, 2010-04-14 

 

Taxi 6 - Telefonintervju, 2010-03-16, återkommande intervju, 2010-04-14 

 

Taxi 7 - Telefonintervju, 2010-03-16, återkommande intervju, 2010-04-14 

 

Taxi 8 - Telefonintervju, 2010-03-16, återkommande intervju, 2010-04-14 

 

Taxi 9 - Telefonintervju, 2010-03-16, återkommande intervju, 2010-04-14 

 

Taxi 10 - Telefonintervju, 2010-03-16, återkommande intervju, 2010-04-14 

 

 

 

Taxibolag i Kiruna 

 

Taxi 1 – Telefonintervju, 2010-03-16, återkommande intervju, 2010-04-15 

 

Taxi 2 – Telefonintervju, 2010-03-16, återkommande intervju, 2010-04-15 

 

Taxi 3 - Telefonintervju, 2010-03-16, återkommande intervju, 2010-04-15 

 

Taxi 4 - Telefonintervju, 2010-03-16, återkommande intervju, 2010-04-15 

 

Taxi 5 - Telefonintervju, 2010-03-16, återkommande intervju, 2010-04-15 

 

Taxi 6 - Telefonintervju, 2010-03-16, återkommande intervju, 2010-04-15 

 

Taxi 7 - Telefonintervju, 2010-03-16, återkommande intervju, 2010-04-15 
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Taxi 8 - Telefonintervju, 2010-03-16, återkommande intervju, 2010-04-15 

 

Taxi 9 - Telefonintervju, 2010-03-16, återkommande intervju, 2010-04-15 

 

Taxi 10 - Telefonintervju, 2010-03-16, återkommande intervju, 2010-04-15 

  

 

Taxibolag i Luleå 

 

 Taxi 1 – Telefonintervju, 2010-03-16, återkommande intervju, 2010-04-15 

 

Taxi 2 – Telefonintervju, 2010-03-16, återkommande intervju, 2010-04-15 

 

Taxi 3 - Telefonintervju, 2010-03-16, återkommande intervju, 2010-04-15 

 

Taxi 4 - Telefonintervju, 2010-03-16, återkommande intervju, 2010-04-15 

 

Taxi 5 - Telefonintervju, 2010-03-16, återkommande intervju, 2010-04-15 

 

Taxi 6 - Telefonintervju, 2010-03-16, återkommande intervju, 2010-04-15 

 

Taxi 7 - Telefonintervju, 2010-03-16, återkommande intervju, 2010-04-15 

 

Taxi 8 - Telefonintervju, 2010-03-16, återkommande intervju, 2010-04-15 

 

Taxi 9 - Telefonintervju, 2010-03-16, återkommande intervju, 2010-04-15 

 

Taxi 10 - Telefonintervju, 2010-03-16, återkommande intervju, 2010-04-15 

 

 

 

Taxibolag i Piteå 

 

Taxi 1 – Telefonintervju, 2010-03-18, återkommande intervju, 2010-04-15 

 

Taxi 2 – Telefonintervju, 2010-03-18, återkommande intervju, 2010-04-15 

 

Taxi 3 - Telefonintervju, 2010-03-18, återkommande intervju, 2010-04-15 

 

 

Tingsrätter 

Gällivare, telefonintervju, 2010-03-16, återkommande intervju, 2010-03-22 

Haparanda, telefonintervju, 2010-03-16, återkommande intervju, 2010-03-25 

Luleå, telefonintervju, 2010-03-16, återkommande intervju, 2010-03-25 
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Bilaga 1. Artikel 1: Utbildningar ska minska prostitutionen i Norrbotten 

 

Utbildningar ska minska prostitutionen i 

Norrbotten 
 

 

 

 
Länsstyrelsen i Norrbotten och kvinnojouren Iris i Luleå jobbar för att motverka prostitution och 

människohandel för sexuella ändamål 

Foto: Valentina Xhaferi 

 

Länsstyrelsen i Norrbotten ger utbildningar till branscher som taxibolag, hotell och 

restauranger om hur man ska motverka prostitution och människohandel för sexuella 

ändamål. Också kvinnojouren Iris i Luleå satsar på att öka kunskapen om prostitution, 

de har gett kurser till kvinnojourer runt om i landet om hur man ska hantera kvinnor 

som är och varit prostituerade.  

 

Det är första gången som Länsstyrelsen i Norrbotten utbildar taxibolag, hotell och 

restauranger.  

– Det är viktigt att vi sprider kunskap till branscher som har större möjlighet att se de här 

människorna, säger Lisa Lindström som bland annat jobbar med frågor angående prostitution 

vid Länsstyrelsen i Norrbotten. 
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Till hösten kommer fler utbildningar att ges till taxibolag, hotell och restauranger. 

Länsstyrelsen i Norrbotten har tillsammans med Länsstyrelsen i Västerbotten gjort en hemsida, 

nejtillsexköp.nu.  

– Hemsidan informerar och uppmärksammar allmänheten om vad de kan göra när de 

exempelvis ser tecken på människohandel i sin närhet, säger Lisa Lindström.  

 

Norrbottnisk kvinnojour emot prostitution 
Projekt Lilja är till för att lära anställda vid kvinnojourer runt om i landet om hur man ska 

hantera kvinnor som är eller varit prostituerade. 

Eva Engman och Mildred Hedberg vid kvinnojouren Iris i Luleå är koordinatorerna till 

Projekt Lilja. I mitten av mars hölls första utbildningen för anställda vid 11 kvinnojourer i 

Stockholm.  

I kursen får de bland annat lära sig om hur man ska ge stöd till kvinnor som hotas till livet. 

– De utsatta kvinnorna vet oftast inte vad de ska göra eller var de ska söka hjälp, då de 

behöver ekonomisk hjälp, permanent tillstånd, stöd i rättegångar, säger Eva Engman. 

Eva berätta också att de anställda vid kvinnojourerna fick lära sig om hur man ska hjälpa 

kvinnor och barn som hamnat i prostitution. Hur man exempelvis ska ge stöd till dem i form 

av samtal, så att de kan ventilera sina tankar och upplevelser. 

 

Kartläggning för 2009 

I Norrbotten har det gjorts en kartläggning av prostitution och människohandel för sexuella 

ändamål. Anna Ivaska, analytiker vid Polismyndigheten i Norrbotten är den som kartlagt 

prostitutionen för 2009.  

– Vi har kännedom om att det finns ett tiotal öppet annonserade kvinnor från Norrbotten och 

ett 60-tal öppet annonserade kvinnor på nätet i de fyra nordligaste länen. Åldrarna varierar 

mellan 18-60 år, säger Anna.  

 

Valentina Xhaferi 

 

 

FAKTA 

 Regeringen har lagt fram en handlingsplan för att bekämpa prostitution och 

människohandel. Drygt 210 miljoner kronor ska satsas på 36 åtgärder mellan 2008 och 

2010.  

 

 De 210 miljoner kronorna ska också gå till de fem insatsområden som 

handlingsplanen omfattar ökat skydd och stöd till utsatta, stärkt förebyggande arbete, 

stärkt kvalitet och effektivitet i rättsväsendet, ökad nationell och internationell 

samverkan och ökad kunskap. 

 

Projekt Lilja är en del i regeringens handlingsplan mot prostitution och människohandel för 

sexuella ändamål 

 
Källa: sweden.gov.se 

 


