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Abstract 

 

The purpose of this paper was, through a literature review, to compile knowledge of the 

impact of the criminalization of sex purchases for prostitutes and to examine how social 

work is carried out with prostitutes in countries that criminalize sex purchases. The 

selected studies were analyzed using empowerment theory and stigma theory. Results 

show that the criminalization of sex purchases has not led to less stigmatization for the 

prostitutes. The ban has led to sex buyers being given more room to negotiate. For street 

prostitutes it means more risk-taking, violence and reduced income. Social interventions 

are available but prove insufficient or inaccessible to initiate an empowerment work. 

The focus is mainly set on female prostitutes which is negative for hbt prostitutes. 

Foreign prostitutes who constitute most of the prostitutes are excluded from the 

Swedish system. The conclusion is therefore that a review of the action plan against 

prostitution is necessary. 

 

Keywords: Prostitution, criminalization of sex purchase, social contributions, 

empowerment, stigma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Sammanfattning 

 

Syftet med denna uppsats var att, genom en litteraturöversikt sammanställa kunskap om 

hur prostituerade påverkats av kriminaliseringen av sexköp samt undersöka hur socialt 

arbete bedrivs med prostituerade i länder som kriminaliserar sexköp. De valda studierna 

analyserades med hjälp av empowermentteori och stigmateori. Resultat visar att 

kriminaliseringen av sexköp inte har lett till mindre stigmatisering för de prostituerade. 

Många upplever tvärtom mer stigmatisering. Förbudet har lett till att sexköpare fått ett 

ökat förhandlingsutrymme. För gatuprostituerade innebär det mer risktagande, våld och 

minskad inkomst. Sociala insatser finns att tillgå men visar sig vara otillgängliga eller 

otillräckliga för att inleda ett empowerment-arbete. Fokus ligger på kvinnliga 

prostituerade vilket gör att hbt personer som en särskilt utsatt grupp diskrimineras. 

Utländska prostituerade vilka utgör en majoritet av de prostituerade exkluderas från det 

svenska systemet. Slutsatsen blir därmed att det behövs en översyn av handlingsplanen 

emot prostitution som antogs i samband med utvärderingen av sexköpslagen. 

 

Sökord: Prostitution, kriminalisering av sexköp, sociala insatser, empowerment, stigma. 
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1. Inledning 

Den 11 juli 2013 mördas Eva Marree Kullander av sin före detta make Joel på ett 

utredningshem, under ett övervakat umgänge mellan henne och ett av deras barn. Historien 

börjar några år tidigare. Eva Marree lämnar sin man och får ensam vårdnad om sina barn 

eftersom Joel är våldsam. Han har bland annat attackerat en socialsekreterare. Eva Marree 

skriver in sig på en hemsida för callgirls1 och börjar sälja sex. Erfarenheten i branschen blir 

kort, hon säljer sex vid fyra tillfällen. Hon framställs i dokumentären som välfungerande; hon 

har ingen social problematik såsom psykisk eller fysisk ohälsa eller missbruksproblematik. 

Hon berättar själv i en intervju att hon tyckte att det var en spännande erfarenhet att sälja sex 

och därför berättade om det för sin kusin. Kusinen blir orolig och ringer senare både 

socialtjänsten och barnens pappa. Socialtjänsten och polisen kommer till hennes lägenhet 

snart efter anmälan och hämtar barnen utan att ge någon förklaring. Dagen efter 

omhändertagandet av barnen blir hon kallad till möte med en socialsekreterare som förklarar 

att hon inte får ha sina två barn längre och att hon inte kommer att träffa dem igen, detta trots 

att hon lovar att sluta sälja sex omedelbart och visar stor vilja att behålla barnen. Hon kommer 

inte heller att se dem mer. De blir placerade hos pappan istället, utan umgängesrätt för Eva 

Marree. Ingen utredning görs om Eva Marrees sätt att leva, hur hon är som mamma, vilken 

problematik hon kan ha eller hur barnen mår. Ett år senare får hon umgängesrätt. Hennes 

advokat som medverkar i filmen säger också att tingsrätten medger att det ”inte gått rätt till 

från början”, att det första beslutet var felaktigt. Barnen får dock bo kvar hos pappan. De har 

bott där ett år vid den tidpunkten och på grund av kontinuitetsprincipen2 vill man inte att de 

ska uppleva en flytt till. Eva Marree beviljas umgänge men kommer inte att träffa barnen 

förrän den dag hon blir mördad. Pappan, som har kvar ensam vårdnad om deras barn, avbokar 

systematisk de planerade umgängestillfällena under tre års tid, utan att socialtjänsten griper in. 

Den dagen hon äntligen får träffa ett av sina barn igen blir hon mördad av sin ex-man, framför 

barnet. 

     Eva Marrees berättelse skildras i en fransk dokumentär som på svenska heter “I Sverige 

finns inga horor” (2018). Dokumentären har fått en ”Amnesty international Award” 2018. 

Stigmat och de stereotyper som finns kring prostituerade är det dokumentären tydligast 

belyser. Diskrimineringen i beslutet, menar man i dokumentären, är ett resultat av den 

 
1 En callgirl är en prostituerad kvinna vars sexuella tjänster beställs genom att ringa i telefon. 
2 Kontinuitetsprincip kan sägas vara en del av barnets grundläggande behov av trygghet och stabilitet. 

Omställningen en flytt till en annan miljö eller bytte av vårdnadshavare kan innebära för ett barn vägs mot 

barnets behov av kontinuitet och stabilitet. 
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stigmatisering sexköpslagen innebär. ”Det är bättre att lämna barnen hos en våldsam pappa än 

hos en prostituerad mamma” är deras slutsats. Eva Marree Kullander eller Jasmin Petite som 

hon också kallades har blivit ett känt namn för olika föreningar som företräder prostituerade 

och som kritiserar sexköpslagen. I många demonstrationer världen över har man haft Eva 

Marrees bild på plakat för att kräva mer rättvisa. Under ett av dem med texten “Stigma kills”. 

Prostituerade är dock en grupp som är stigmatiserad och utsatt för diskriminering och våld i 

många länder, oavsett den lagstiftning som råder i landet. Slutsatsen av dokumentären kan 

därför ifrågasättas. 

 

1.1 Problemformulering 

Sverige blev första landet i världen att kriminalisera köp av sexuella tjänster genom lagen 

(1998:408) om förbud mot köp av sexuella tjänster som trädde i kraft den första januari 1999, 

också kallad Sexköpslagen. Lagen hävdes senare och bestämmelserna flyttades istället till 

brottsbalken (1962:700/ 6Kap11§) (BrB). Sedan 2009 har antalet länder som antagit liknande 

lagstiftning blivit fler. Island och Norge, 2009; Kanada och Frankrike, 2016; Irland, 2017 är 

länder som nu kriminaliserar sexköp (regeringen, 2016). 

     Anna Sharked, justitiekansler, var ansvarig för en utvärdering av lagen 2008. Några 

slutsatser i utvärderingen var att gatuprostitutionen halverats, att farhågan att 

gatuprostitutionen skulle gå under jorden inte besannats och att sexköpslagen inte haft 

negativa effekter för prostituerade. Utredningen visade också att resurserna till olika 

myndigheter var avgörande för att effektivt arbeta mot prostitution och människohandel 

(SOU2010:49). Utvärderingen blev dock mycket kritiserad, bland annat för att utredarna 

enbart utgick från gatuprostitution, när det gäller minskning av prostitution, och inte tog 

hänsyn till prostitution på nätet. Utredarna hade inte heller pratat med de personer som säljer 

sex. Även bland remissinstanser blev utgångspunkten i utvärderingen kritiserad (Hernadi, 

2010, 29 okt).  

     Internationellt har lagen kritiserats av människorättsorganisationer som Human right 

watch, Amnesty international, världshälsoorganisationen och UN women (Jakobsson, 2015, 7 

februari). Sexköpslagen utgick från idén om att man inte kan acceptera prostitution i 

samhället. Syftet med lagen var att Sverige skulle bli fritt från prostitution. Att negativa 

konsekvenser uppstår till följd av lagen ses som icke relevant i rapporten.  Det påpekas dock 

att sociala insatser behövs och att arbete ska ”utgå från de utsattas behov och situation”. En 

handlingsplan har tagits fram och uppdrag har tilldelats till bland annat Socialstyrelsen, 
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Statens institutionsstyrelse och Ungdomsstyrelse (SOU2010:49, s 53). Med tanke på all kritik 

som finns mot lagen och dess konsekvenser kan man dock fundera på om de planerade 

insatserna varit tillräckliga. 

 

1.2 Syfte och Frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att sammanställa kunskap om hur kriminaliseringen av sexköp 

påverkat prostituerade samt undersöka hur socialt arbete bedrivs med prostituerade i länder 

som kriminaliserar sexköp. 

Frågeställningar: 

– Vilka konsekvenser har kriminalisering av sexköp haft?  

– Vilka sociala insatser finns för att bemöta prostituerade? 

–Har kritik formulerats mot de sociala insatserna?  

  

 

1.3 Relevans för socialt arbete 

Socialtjänsten har, enligt socialtjänstlagen (SFS 2001:453), det yttersta ansvaret för att 

enskilda får det stöd och den hjälp de behöver. Det innebär att man måste ha kunskap om 

olika utsatta grupper. Det vill säga kunskap om vilka de är, deras livsförhållande, var man kan 

hitta dem och hur man kan hjälpa dem.  

     Organisationer som Rose Alliance och nätverket Pris som företräder prostituerade utrycker 

ett missnöje och menar att många socialarbetare har bristfälliga kunskaper om prostitution och 

prostituerade (Pris, 1019; Rosealliance, 2019).  

     Kriminaliseringen av sexköp har medfört förändringar enligt både Anna Sharked och 

föreningar som företräder prostituerade (Regeringen, 2016). De prostituerade är antagligen de 

som främst berörs av dessa förändringar.  

     Sexköpslagen har fått efterföljare sedan 2009 (Regeringen, 2016). Att undersöka vilka 

sociala insatser som finns och, om och hur de fungerar, i olika länder, kan ge perspektiv och 

bidra till att utveckla det sociala arbetet med prostituerade i Sverige.  

Det är därför relevant att undersöka vilka konsekvenser kriminaliseringen av sexköp har 

medfört, om införandet av lagen åtföljts av sociala insatser och hur prostituerade själva ser på 

dessa insatser. 
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1.4 Bakgrund 

 

1.4.1 Synen på prostituerade 

Stigma och stereotyper kring prostituerade är inte någonting nytt. ”Lösaktiga flickor” är en av 

de grupper som tillsammans med lösdrivare, utvecklingsstörda, tattare och 

alkoholmissbrukare betraktades som avvikande grupper redan på 1800-talet (Holgersson, 

2008). Prostituerade ansågs sakna moral och föredra prostitutionens enkla pengar framför ett 

ärligt arbete (Svanström, 2006). De förknippades också med könssjukdomar och hölls 

ansvariga för spridningen av olika veneriska sjukdomar vilket ledde till en reglementering av 

prostitutionen i början av 1800-talet (Lundqvist, 1982). Prostituerade hålls idag inte längre 

ansvariga för spridningen av könssjukdomar men tillskrivs fortfarande många egenskaper 

eller roller som leder till stigmatisering. Dessa stereotyper är bland annat ”avvikare”,” 

olämplig mamma”, ”smutsig och sexuellt omdömeslös”, ”psykisk sjuk” med mera (Bremer & 

Feilitzen, 2016). Situationen och sättet att se på prostitution och prostituerade har länge sett 

likadan ut i andra delar av Europa. Sedan slutet av 1900-talet finns det dock olika perspektiv 

gällande prostitution som har lett till två olika typer av lagstiftning (Scaramuzzino, 2014).  

 

1.4.2 Olika perspektiv på prostitution 

Prostituerade framställs i litteratur som offer eller utmanare av patriarkala strukturer eller som 

både offer och utmanare. Det finns två huvudperspektiv gällande prostitution och 

lagstiftningen om prostitution: Det abolitionistiska och det liberala perspektivet (Månsson, 

2018).   

     Det abolitionistiska perspektivet utgår från ett genusperspektiv och menar att prostituerade 

kvinnor är offer för den patriarkala struktur vi lever i (Eriksson, 2011) och att kriminalisering 

av sexköp är den enda lösningen för att minska prostitution (Pris, 2019). Vissa förespråkare 

av detta perspektiv anser även att försäljning av sexuella tjänster ska vara förbjudet (Eriksson, 

2011; Pris, 2019). Det abolitionistiska perspektivet har lett till dagens lagstiftning i Sverige 

dvs. kriminalisering av sexköp. En viktig tanke inom det abolitionistiska perspektivet är att 

det är köparen som ska stigmatiseras (genom bestraffning) och inte den prostituerade som är 

offer för sexköparen och därför inte ska bestraffas. Mäns våld mot kvinnor är en viktig aspekt 

inom detta perspektiv och prostitution ses som ett uttryck för mäns våld mot kvinnor. Det 

understryks dock att de flesta män inte utövar våld mot kvinnor (SOU2010:49).  
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Ur ett etiskt perspektiv tillhör abolitionism det pliktetiska perspektivet.  Dvs. att man anser att 

vissa handlingar är rätt eller fel, i detta fall att köpa sex av en annan människa. Att ”mot 

ersättning skaffa(r) sig en tillfällig sexuell förbindelse […]”anses vara fel och ska därför 

förbjudas, oavsett följderna (Jenner, 2006; SOU2010:49). 

     Det andra perspektivet är det liberala. Där menar man också att prostituerade är offer för 

patriarkala strukturer som bestämmer vad de får eller inte får göra med sin kropp. Prostitution 

ses som en privat angelägenhet, staten ska avstå från att lägga sig i (Scaramuzzino, 2014). 

Man anser att sexköpslagen har lett till en försämring av sexsäljarnas situation och till en ökad 

stigmatisering och menar också att den viktimisering eller offerroll som tillskrivs 

prostituerade, bland annat i lagen men också i medier, är en stereotyp som leder till 

stigmatisering (Levy & Jakobsson, 2013). Det finns inom detta perspektiv ett starkt motstånd 

mot alla former av kriminalisering kopplad till prostitution. Det finns inom det liberala 

perspektivet de som inte vill se någon lagstiftning alls och de som förespråkar en legalisering 

där prostitution kan ses som vilket arbete som helst. Anhängare till legaliseringen använder 

begreppet ”sexarbete” och ”sexarbetare” istället för ”prostitution” och ”prostituerade”. Det 

underförstådda här är att ”prostituerad” som ord syftar till något man är medan ”sexarbete” 

hänvisar till något man gör. ”Prostitution” och ”prostituerad” som begrepp anses då var 

stigmatiserande (rosealliance.se). Samtidigt kan man missa viktiga aspekter av prostitution 

om man enbart ser det som ett arbete, till exempel en nertoning av missförhållandena i 

prostitution (Månsson 2018). Eftersom debatten kring användandet av begreppen är 

kontroversiell och polariserad och fokuset inte är att diskutera denna fråga, har jag valt att 

använda ordet ”prostituerad” och ”prostitution”. Det är också de termer som används av olika 

myndigheter. Både ”sexarbete” och ”prostitution” användes under sökprocessen. 

Motståndare till abolitionism antar ett konsekvensetiskt perspektiv. Förutom anhängare till 

legaliseringen anser de flesta att prostitution är oacceptabel. De ställer sig dock kritiska till 

kriminaliseringen av sexköp på grund av lagstiftningens negativa konsekvenser. Följderna 

väger i sammanhanget tyngre än vad som i grunden anses vara rätt eller fel (Jenner, 2006; 

SOU2010:49). 

 

1.4.3 Lagstiftning 

Anhängarna till det abolitionistiska perspektivet blir allt fler och Island, Norge, Kanada, 

Frankrike och Irland är länder som antagit kriminalisering av sexköp. Lagstiftningen och 

tanken bakom den i dessa länder är densamma som den svenska dvs. det är oacceptabelt att 



 

6 

 

individer skaffar sig tillfälliga sexuella förbindelser mot ersättning. Det ursprungliga syftet 

med lagstiftningen är att bekämpa prostitution och dess skadeverkningar på ett effektivare sätt 

(SOU 2010:49:55, s 45). Tanken är också att genom en normativ effekt minska efterfrågan på 

sexuella tjänster (SOU 2010:49:55). En handlingsplan antogs i ett senare skede i Sverige. I 

Handlingsplan mot prostitution och människohandel för sexuella ändamål (skr. 2007/08:167) 

slås fast att den primära bakomliggande orsaken till att personer befinner sig i prostitution är 

efterfrågan, dvs. säga att, främst män, köper sex av kvinnor. Regeringen har också gett en rad 

uppdrag till olika myndigheter som syftar till att människor som är utsatta för prostitution och 

människohandel ska få ökat skydd och stöd (skr. 2007/08:167, s1).  

     De allra flesta aktörer inom forskningsfältet prostitution konstaterar att gatuprostitutionen 

minskat sedan införandet av sexköpslagen. Sexköparens rädsla för att åka fast anses också av 

de flesta ha lett till denna minskning (Månsson, 2008; Priebe & Svedin 2012; Scaramuzzino, 

2014). Samtidigt som lagen trädde i kraft började internet användas mer och mer och en stor 

del av sexförsäljningen har med stor sannolikhet förflyttats till nätet. Antalet sexköpare 

misstänks också ha minskat något (Ibid). Kausalitet mellan lagen och minskningen av antalet 

kunder ifrågasätts. Före detta sexköpare kan med hjälp av internet ha hittat partner de tidigare 

hade svårt att komma i kontakt med (Erikson, 2011). 

     Inom det liberala perspektivet förespråkar vissa en legalisering, dvs. reglera och utföra 

licensering som i exempelvis Tyskland, Spanien eller Nederländerna. Andra ser hellre att 

staten helt avstår från att blanda sig i och istället bedriver risk- och skadereducering, vilket är 

fallet för Nya Zeeland (Scaramuzzino, 2014). 

 

1.5 Tidigare forskning 

 

1.5.1 Socialt arbete och prostitution 

Scaramuzzino (2014) har övervakat tre internetforum för sexsäljare och sexköpare under flera 

års tid, där hon kunnat observera intressanta företeelser. Det har bland annat observerats att 

prostituerade inte har förtroende för myndighetsföreträdare och i synnerhet inte för 

socialarbetare. Hon har kunnat se att rädslan att förlora sina barn är en anledning till att 

kvinnor på forumet inte vände sig till socialtjänsten för att få stöd och hjälp. I studien 

analyserades interaktionen mellan köpare och säljare. Resultat av studien visar att forumet 

fyllde en viktig funktion lik en fackförening, med bland annat diskussioner om hur en kund 

ska bete sig och vara. Deltagarna bedrev självorganiserade skadereduceringsinsatser menar 
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Scaramuzzino. Trots det stängdes hemsidan ner med hjälp av en lokal kommunal 

prostitutionsgrupp. 

     Det finns ett flertal examensarbeten på kandidatnivå som berör prostitution. De allra flesta 

är diskursanalyser kring prostituerade och deras kunder. Det har också undersökts mer 

specifikt vilken syn på prostituerade socialarbetare kan ha och vilken påverkan deras 

konstruktion av den prostituerade fått på det sociala arbetet (Cortéz & Nihlzon, 2016). Cortés 

och Nihlzon kommer också fram till att den begränsade kunskapen om prostitution inverkar 

negativt på det sociala arbetet. Cederlöf & Man (2016) har undersökt om och hur Falu 

kommuns socialtjänst arbetar gällande prostitution. De konstaterar att inget arbete med 

prostitution förekommer och att inga rutiner finns kring problematiken. Ahnfeldt & Manu 

(2018) har tittat på hur samverkan mellan olika aktörer som arbetar med prostitutionsfrågor 

ser ut. De belyser framförallt att samverkan mellan olika myndigheter inte fungerar och att 

prostitutionsfrågor inte prioriteras. Anledningen till att samverkan inte fungerar förklaras med 

otillräckliga ekonomiska resurser hos de olika myndigheterna.  

     Prostituerade som möts av socialarbetare har ofta missbruksproblematik. Många kvinnor 

som missbrukar heroin har illegala eller informella inkomster, bland annat från prostitution 

(Richert, Månsson, Laanemets, 2011). Dålig ekonomi nämns inte sällan som en 

huvudanledning till prostitution (Månsson, 2018).  

 

1.5.2 Kunskapsluckor om prostitution 

Sugardejting bedrivs via internet och definieras som en dejt mellan en yngre och en äldre 

person, sex ingår som en underförstådd del av dejten och betalningen kan ske i form av 

presenter, resor eller annat (Månsson, 2018). Studier om sugardejting är få. Prostituerade är av 

naturliga skäl diskreta och man vet därför lite om vilka de är och hur de prostituerar sig. Det 

finns inga studier om vad erfarenheten av prostitution hos unga under kort tid, till exempel 

under studietiden, kan ha för konsekvenser senare i livet. En stor studie skriven av Priebe och 

Svedin (2012) visar att 50 procent av de som sålt sex har gjort det mellan en och tre gånger 

samt att de inte efterfrågar hjälp för att sluta prostituera sig. Det saknas studier om just 

kvinnor och män som prostituerat sig enstaka gånger, hur de upplevt det, hur de har kommit 

in i prostitution och varför och hur de har kunnat lämna det. Individer väljer, trots det stigma 

det kan innebära, att lämna ett lågavlönat lönearbete de inte trivs med för att istället försörja 

sig genom prostitution eller ha det som kompletterande inkomst (Engnell, 2010). Detta 
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fenomen har ännu inte studerats i Sverige. Synen på sexualitet och moral förändras och kan 

inverka på hur man ser på prostitution, men om detta finns idag få studier.  

 

2 Teoretiska perspektiv 

Jag kommer i analysen att utgå från två olika teoretiska begrepp. Stigmateorin är vald utifrån 

att prostituerade, som tidigare nämnt, är en mycket stigmatiserad grupp, oavsett den 

lagstiftning som råder i ett givet land. Stigmatiseringen av prostituerade anses också ha ökat i 

samband med kriminaliseringen av sexköp enligt olika organisationer som företräder 

prostituerade. Empowerment är ett vanligt förekommande synsätt inom socialt arbete. 

Bemötande av prostituerade som det beskrivs i dokumentären och av olika organisationerna, 

tycks gå emot ett förhållningssätt som utgår från empowerment. Det kan därför vara relevant 

att analysera insatser i förhållande till ett empowermentperspektiv.  

 

2.1 Stigma 

Stigma kommer från grekiska och betyder ”ärr” eller ”märke”. Slavar eller sjuka personer 

brännmärktes under antiken för att vara igenkännbara av allmänheten som på det sättet kunde 

urskilja dem för att i vissa fall kunna undvika kontakt med dem. Den sociala identiteten 

fastställdes utifrån dessa märken. Stigma innebär att vissa människor diskrimineras på grund 

av sin egenskap som medlem i en kategori eller grupp av människor. Dessa människor anses 

avvika från det normala, dvs. de avviker från de förväntningar som finns på dem. I stället är 

de normala de som inte på ett negativt sätt avviker från det normala. Goffman (2011) skiljer 

på tre olika typer av stigma; Kroppslig stigma, karaktärstigma och gruppstigma. Kroppsligt 

stigma, är exempelvis fysiskt handikapp, övervikt eller synliga ärr. Karaktärstigma, är mer 

relaterat till avvikande beteende hos individen vid till exempel psykiska störningar, 

alkoholism eller missbruk. Gruppstigma kan exempelvis vara kopplad till religion, etnicitet, 

klass, och kön. De misskrediterade beskrivs av Goffman som de som inte kan dölja stigma, 

den är synlig och gör sig påmind hela tiden. De misskreditabla presenteras som de vars typ av 

stigma kan döljas med vissa åtgärder men samtidigt kan avslöjas så fort dessa åtgärder slutar.  

     Heidegren och Wästerfors (2008) beskriver stigma som en situation där de som anser sig 

normala föraktar den avvikande och nedvärderar den/dem som inte anses vara normal. Ett 

stigma är en tillskrivning som svartmålar eller diskrediterar den andra (ibid s.71). Den 

stigmatiserade förvandlas från att vara en vanlig person till att vara mindre värd och 

befläckad, genom att individen eller gruppen i fråga tillskrivs negativa egenskaper för att 
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diskreditera den. Stigmatiseringen innebär att den utpekade gruppen diskrimineras för sina 

egenskaper av de som följer normen (ibid, s.71).  

 

2.2 Empowerment 

Empowerment kan beskrivas som en process som leder till att individer blir medvetna om sin 

kapacitet att agera och möjligheten att få mer makt över sina liv (Askheim & Starrin, 2007).  

Enligt Payne (2008) är kunskapen som kommer från klienten en grundsten i 

empowermentsynsättet. Det finns enligt honom två utgångspunkter för en kunskapssyn som 

baseras på empowerment. Det första är att ge människor möjlighet att reagera på sin kunskap 

om situationen de befinner sig i. Den andra är att ingen annan än den som befinner i 

situationen kan förstå den bättre än individen själv och därför bör denna kunskap tas till vara 

och användas. Målet är att hjälpa den utsatta att få eller återfå makt och frigöra sig från ett 

system där den är förtryckt. Beslut som leder till förbättringar kommer från och tas av 

individen (Askheim & Starrin, 2007).      

     Empowerment och egenmakt används ofta synonymt och beskriver de processer eller 

metoder som syftar till att få en individ att stärka sin självkänsla och autonomi (Payne, 2008; 

Carlberg, 2006). Empowerment är frivillig menar Carlberg (2006). Att använda tvång eller hot 

om tvång är oförenligt med egenmakt.  

     Carlberg (2006) menar att Maslows teori om behovstrappan är relevant för att få en 

förståelse av egenmaktsprocesser. Maslow menar att det finns en hierarki av mänskliga 

behov. De grundläggande behoven, dvs. äta, dricka, sova och ha en viss grundtrygghet är 

enligt honom nödvändiga för att i ett senare skedde kunna ”ge sig i kast med mer 

självförverkligande projekt, högre upp i behovstrappan”. Endast där kan enligt honom en 

process som leder till större självkänsla påbörjas. 

     I motsats till empowermentmodellen kan man ställa den paternalistiska modellen där man 

betraktar individen snarare utifrån ett objektperspektiv än ett subjektperspektiv (Printz, 2010). 

I denna studie kommer empowermentperspektivet att användas för att belysa om och hur 

situationen förändrats för prostituerade utifrån de aspekter empowermentteorin bygger på. 

Dessa aspekter är bland annat självbestämmanderätt, oberoende, ökad självkontroll, 

självförtroende och makt. 
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3 Metod 

Området jag avser att fördjupa mig i är specifikt och avgränsat. Jag avser att titta på 

internationella förhållanden vad gäller kriminalisering av sexköp, dels för att se om 

lagstiftningen får samma konsekvenser, dels för att se hur sociala insatser har utformats i de 

olika länderna. Syftet med studien är att få en bred bild av konsekvenserna av kriminalisering 

av sexköp samt hur socialt arbete bedrivs med prostituerade. En litteraturstudie kan upplysa 

om eller hur Sverige och andra länder har utformat sociala insatser samt belysa om 

konsekvenserna av kriminaliseringen är likadana i alla länder.  Därmed är en litteraturstudie 

en passande metod för att besvara mitt syfte. 

     En litteraturstudie kan syfta till att söka en helhetsförståelse för ett fenomen eller ett 

problem (Friberg, 2012). Utgångspunkten är att sammanställningen av flera forskningsstudier 

bidrar till att större kunskapsvärden skapas. 

 

3.1 Val av metod 

Jag har valt att göra en integrativ litteraturstudie vilket innebär att det, utöver redovisningen 

av empirin, görs jämförelser och dras slutsatser vilket annars inte görs i en vanlig 

litteraturstudie (Friberg, 2017). Processen är densamma som i en litteraturstudie. Den sker i 

fyra steg; datareduktion, skapandet av en översiktstabell, jämförelser, slutsatser och 

verifiering. Dessa steg beskrivs av Whittemore och Knafl (2005, citerat i Friberg). Första 

steget innebär en datareduktion, dvs. en litteratursökning, urval och kvalitetsgranskning av 

studier som är relevanta för att besvara syftet och frågeställningarna. Andra steget är att skapa 

en översikt över data genom en översiktstabell. Läsning av samma artikel flera gånger kan 

krävas dels för att undvika felaktiga tolkningar av empirin dels för att säkra kvalitet av 

analysen. Jämförelser görs sedan för att hitta likheter och skillnader i studiernas resultat. Det 

sista av de fyra stegen, som endast finns i den integrativa litteraturstudien, är analysen. Den 

innebär att man drar slutsatser och verifierar dem. Man kan på så sätt identifiera eller belysa 

mönster i fenomenet som studeras (Friberg, 2017, s.131). 

 

3.2 Urval 

Här redogör jag för de inklusionskriterier och exklusionskriterier jag använt i min 

litteraturanskaffning. Syftet med användningen av de nämnda kriterierna är att sortera bort 

irrelevant litteratur och missa så lite relevant litteratur som möjligt (Bildtgård &Tielman-

Lindberg, 2008). Syftet och frågeställningar styr både inklusionskriterier och 
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exklusionskriterier men även sökorden och de synonyma termer man använder under 

sökprocessen (Östlundh, 2018).  

 

3.3 Inklusionskriterier och exklusionskriterier 

Inkluderingskriterier 

-Krav på tidsaspekt: Studierna ska vara publicerade efter 1999 eftersom Sexköpslagen träder i 

kraft då. 

-Studier skrivna på svenska, engelska eller franska. 

-Studier som görs om förhållanden i länder där kriminalisering av sexköp gäller. Det vill säga 

Sverige, Island, Norge, Kanada, Frankrike, Irland. 

-Kvalitativa, kvantitativa eller mixade studier 

-Studier som handlar om sociala insatser  

– Endast studier som kan laddas ner i fulltext-format inkluderas 

 

Exkluderingskriterier: 

-Studier på ett annat språk än svenska, engelska eller franska exkluderas.  

-Studier som inte beskriver de prostituerades situation och utsatthet    

-Studier publicerade före 1999 exkluderas från studien på grund av att ett nytt sätt att arbeta 

med prostitution formuleras i samband med sexköpslagen. 

-Studier som inte är publicerade i fulltext-format. 

- Diskursanalytiska studier exkluderas  

-Studier om konsekvenser av sexköpslagen i Israel exkluderas då kriminalisering av sexköp 

endast ha funnits i drygt sex månader. Det anser jag är lite för kort tid för att få en bild över 

konsekvenser av lagstiftningen och en korrekt utvärdering av den hjälp prostituerade erbjuds. 

 

3.4 Litteraturanskaffning 

Olika databaser användes under litteratursökningen. Sökningen genomfördes med hjälp av 

Högskolan i Gävles bibliotekssökmotor Discovery som levererar resultat från olika databaser. 

Resultat levererades huvudsakligen från Academic OneFile, BASE, Academic Search Elite, 

Complementary Index och SocINDEX. Sökningen ägde rum mellan den 15 april 2019 och 

den 26 april 2019. Enligt Östlund (2000) krävs mycket experimenterande med en rad olika 

sökord och synonymer för att få fram ett bra urval av litteratur (se redovisningen i bilaga 1). 

För varje sökning har jag gått igenom listan som sökningen resulterat i. De titlar som bedömts 
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relevanta för studien har studerats närmare och utifrån abstractens innehåll har jag bedömt 

huruvida materialet bör ingå i. Vissa potentiellt intressanta artiklar har visat sig inte finnas 

tillgängliga i fulltext trots avgränsningar i sökmotor. Endast studier som gick att få tag i 

kostnadsfritt, och inte behövde beställas via biblioteket har använts i denna studie. 

     Antalet träffar i sökningarna blev 2602. Av dessa exkluderades 2548 som icke var 

tillgängliga på fulltext, på grund av titel eller fel tidsram. 54 studier undersöktes på 

abstraktsnivå. 28 var intressanta. Av dessa blev 19 exkluderade för att de inte var tillgängliga i 

fulltext-format eller visade sig vara icke relevanta. 7 studier inkluderas i studien. 

 

3.5 Etiska överväganden 

En utgångspunkt Carlberg (2017, s.129) nämner i sin bok är att ”forskningsresultat inte ska 

stå i bokhyllan”. Är resultatet av en studie till nytta, vilket det förhoppningsvis är, ska det 

användas. Ämnet prostitution är känsligt. Akademiker är oeniga i synen på prostitution, och 

häftiga diskussioner äger rum i olika medier där man anklagar varandra för fusk 

(Socialpolitik, 2009). Det är alltså viktigt att reflektera över etiken när ämnet analyseras.  

Vetenskapsrådet har formulerat fyra allmänna huvudkrav vad det gäller skyldigheter gentemot 

informanter: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. Informationskravet innebär att informanter ska informeras om syftet med 

studien och övriga huvudkrav gentemot informanter. Samtyckeskravet innebär att 

informanten får avbryta medverkan i studie när som helst. Enligt konfidentialitetskravet ska 

forskaren se till att personuppgifter inte sprids till obehöriga och att anonymitet garanteras. 

Den samlade empirin ska användas i enlighet med forskningens syfte (Vetenskapsrådet, 

2002). Eftersom jag har valt att göra en litteraturstudie ligger inte mitt etiska fokus på 

forskningsetiska principer gentemot informanter. De allmänna kraven kan dock vara bra att ha 

i åtanke när man väljer sin empiri. Enligt Bildtgård och Tielman-Lindberg (2008, s. 20) bör 

man visa att man är medveten om sin källas ursprung och vad det kan innebära för tolkningen 

av dess innehåll. Att försäkra sig om att etiska riktlinjer respekteras i den valda empirin är ett 

sätt att säkra både kvalitet och transparens. 

 

3.6 Validitet 

Validitet innebär att undersökningen mäter det som den är avsedd att mäta. Ett första steg är 

att fundera över hur relevanta frågeställningarna är för att besvara mitt syfte. Frågorna bör 

vara tydliga och den teori som används för analysen ska också vara anpassad till syfte och 
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frågeställningar (Kvale & Brinkman, 2014). För att förstå kritiken mot sexköpslagen anser jag 

att vi måste förstå dess konsekvenser samt hur socialt arbete bedrivs med prostituerade. 

Prostituerade är stigmatiserade både som individer och som grupp. Stigmateori används för att 

analysera effekter av lagen och insatser och mer allmänt hur prostituerade påverkas av 

stereotyper. Empowerment är ett förhållningssätt som många policydokument hänvisar till 

som något socialarbetare bör sträva efter. Den används i studien för att reflektera över vilka 

förutsättningar prostituerade har och ges för att ta sig hur prostitution och på ett strukturellt 

sätt om de betraktas som kapabla till det. Alltså menar jag att dessa teorier är relevanta för 

studien. 

 

3.7 Reliabilitet 

Reliabilitet i kvalitativa studier handlar om hur tillförlitliga resultaten av studien blir. I en 

litteraturstudie är urval av litteraturen, dvs. att passande empiri för ändamålet väljs, av stor 

vikt för studiens reliabilitet. Det är därför nödvändigt att redovisa litteraturens 

anskaffningsprocess och kunna argumentera för val av empirin (Kvale & Brinkman, 2014). 

Empirin presenteras under rubriken 4.1, presentation av empirin och anskaffningsprocessen 

redovisas under rubriken 7.1 bilaga. Reliabilitet har säkerställts med hjälp att inkluderings- 

och exkluderings kriterier vilket gör att urvalet teoretiskt sätt bör bli detsamma. Reliabiliteten 

i denna studie försämras dock på grund av en exkludering av de studier som inte var 

tillgängliga i fulltext. Antalet studier som berör kriminaliseringen av sexköp i länder som 

nyligen infört lagen kommer sannolikt att öka vilket innebär att den passande empiri för 

studiens ändamål automatiskt kommer att öka.   

 

3.8 Generaliserbarhet 

Generaliserbarhet handlar om att säga något om en större population eller en annan miljö än 

den som studerats. En vanlig generaliseringstyp inom kvalitativ forskning är så kallad 

teoretisk- eller analytisk generalisering. Studiens resultat relateras till allmänna teoretiska 

ramverk istället för till andra empiriska objekt, som kan vara andra personer, verksamheter, 

situationer eller annan tid och rum (Svensson & Ahrne, s.27). I denna studie handlar det mer 

om att visa tendenser som sedan kan relateras till befintliga myndighets- och icke-statliga 

organisationsrapporter. Detta på grund av att flera studier har exkluderats. 
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3.9 Analysmetod 
 

De valda studierna har lästs igenom upprepade gånger för att säkerställa att det väsentligaste 

har uppfattats rätt. Relevant information som kan kopplas till studiens syfte och 

frågeställningar har sedan valts ut och analyserats. Redovisning av resultat och analys 

presenteras utifrån fyra teman som ansetts relevanta. Dessa teman är sociala insatser, synen 

på prostitution och prostituerade, kontakt med myndigheter och ökat våld, ohälsa och 

ekonomisk utsatthet. 

Resultatet tolkas sedan med hjälp av stigmateori och empowermentteori.  

 

4 Resultatredovisning 

Empirin presenteras i tabellform under punkten 4:1. En översiktstabell underlättar förståelse 

av vad den enskilda studien handlar om (Friberg, 2017).  

 

4.1 Presentation av empirin 

 

Studie Syfte Metod Huvudsakliga resultat 

Laws and stigma: the 

case of prostitution. 

Immordino, G., 

Flaviano Russo, F. 

(2015) 

Undersöker hypotesen 

om att stigma är högre 

i länder som 

kriminaliserar sexköp 

än i länder som 

legaliserat eller 

avkriminaliserat både 

köp och försäljning av 

sex. 

Analys av 

kvantitativa 

data från 

World Value 

Survey 

Socialt stigma tenderar att 

vara högre i länder som 

kriminaliserar sexköp och 

är en konsekvens bland 

andra faktorer, av ett visst 

lands politiska inställning 

i frågan. 

Do Laws Affect 

Attitudes? An 

assessment of the 

Norwegian prostitution 

law using longitudinal 

Undersöker om det 

uppstått normativa 

förändringar vad gäller 

synen på prostitution 

och köp av sex efter 

”Longitudinal 

Internet-

based 

survey” 

Kriminaliseringen av 

sexköp i Norge har inte 

haft större effekter på 

individers moraliska 

attityder gentemot sexköp 
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data. 

Jakobsson, N., 

Kostadams, A. (2010) 

införandet av den 

kriminalisering av 

sexköp i Norge. 

på kort sikt. Förändringar 

observeras vad gäller 

försäljningen av sex. 

Dock vill fler av de som 

var för kriminalisering av 

sexköp se en 

kriminalisering av 

sexförsäljning efter 

införandet av 

sexköpslagen. 

  

Prostitution i Sverige 

Huvudrapport. 

Kartläggning och 

utvärdering av 

prostitutionsgruppernas 

insatser samt 

erfarenheter och 

attityder i 

befolkningen. 

Svedin, C-G., Jonsson, 

L., Kjellgren, C., 

Priebe, G., Åkerman, I. 

(2012). 

Kartläggning av 

verksamheterna och 

utvärderingen av 

programmet 

Försäljningen Av 

Sexuella Tjänster 

(FAST) och Köpare 

Av Sexuella Tjänster 

(KAST) samt 

normativa 

förändringar.  

Kvantitativ 

och kvalitativ 

Redogör för 

preventionsarbeten, 

insatser inom FAST och 

KAST: Kontaktförsök, 

samtalskontakt, Råd och 

stöd, Behandling. Fler 

stödjer ett förbud av 

sexköp. Minskning av 

förekomsten av sexköp. 

Les effets de la loi c-36 

sur les travailleuses du 

sex de la rue: A la 

defense de leurs droits 

dans le nord de 

l’Ontario. 

Danika, D. (2016) 

Undersöker 

konsekvenser av 

sexköpslagen för 

gatuprostituerade i 

Ontario (Canada). 

Kvalitativ 

studie med 

kvinnliga 

informanter. 

De prostituerade som var  

mest utsatta 

(gatuprostituerade) är de 

som påverkats mest av 

den nya lagen. 

Prostituerade är mer 

utsatta för våld, få kan ta 

del av de sociala 

insatserna.  
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Que pensent les 

travailleur.se.s du sex 

de la loi prostitution- 

Enquête sur l’impact de 

la loi du 13 avril 2016 

contre le« système 

prostitutionnel ». 

Le Bail, H., Giametta, 

C., Rassouw, N. (2018) 

Undersöker 

konsekvenser av 

sexköpslagen på 

prostituerades arbets- 

och livsförhållanden 

samt utvärderar de 

sociala insatserna som 

erbjuds prostituerade. 

Mixad 

metodstudie. 

Kvalitativ 

och 

kvantitativ. 

Intervjuer 

med 132 

informanter 

och enkäter 

med 583 

respondenter. 

Prostituerade anser att 

situationen har blivit 

sämre ur ett ekonomisk- 

och säkerhetsperspektiv. 

Den ekonomiska 

konsekvensen har lett till 

försämrade 

levnadsvillkor. Sociala 

insatser finns men för få 

ansöker om bistånd.  

Prohibiting Purchase of 

Sex in Sweden: Impact, 

Obstacles, Potential, 

and Supporting Escape. 

Waltman, M. (2010) 

Undersöker 

konsekvenser 

svårigheter, 

möjligheter och nyttan 

av sexköpslagen i 

Sverige. 

Kvalitativ 

studie. 

Analys av 

kvantitativt 

empiriskt 

material. 

Prostitutionen har minskat 

i Sverige i förhållande till 

våra grannländer. För få 

sexköpare lagförs. Ett 

förslag är att prostituerade 

ska få mer stöd för att 

kunna ta sig ur 

prostitution via en 

brottsskadeersättning. 

Sweden's abolitionist 

discourse and law: 

Effects on the 

dynamics of Swedish 

sex work and on the 

lives of Sweden's sex 

workers. 

Levy, J; Jakobsson, P. 

(2014) 

Konsekvenser av 

sexköpslagen för 

prostituerade i Sverige, 

inkluderat kontakten 

med myndigheter. 

Kvalitativ 

studie 

Kriminalisering av sexköp 

har inte lett till bättre 

villkor för prostituerade. 

Minskningen av 

prostitution ifrågasätts, 

preventiva sociala insatser 

är för få. Prostituerades 

kontakt med myndigheter 

är svår eller undviks helt. 
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4.2 Tematiserade resultat 

Resultatet har tematiserats för att ge en bra överblick. Nedan presenteras hur socialt arbete 

utformats eller inte utformats i de olika länderna, de positiva och negativa konsekvenserna av 

förbudet av sexköp och den kritik som kan riktas mot insatserna.  

 

4.2.1 Sociala insatser 

I Frankrike skapades ett program som heter ”Parcours de sortie de la prostitution” (Vägen ur 

prostitution) för att hjälpa prostituerade bort från prostitution. Möjligheten finns där för 

prostituerade att få ekonomiskt bistånd, kostnadsfri vård, bostad via sociala 

bostadsförmedlingar och studiebidrag. För utländska prostituerade finns det dessutom 

möjlighet att få uppehållstillstånd. Kritik formuleras dock emot detta program. Bland annat 

pga. att de så kallade ”Logements sociaux”, lägenheter från de kommunala allmännyttiga 

bostadsbolagen som erbjuds ofta är i dåligt skick och ligger i segregerade områden. Låga 

inkomster är dessutom ofta ett krav för att f å tillgång till dem och det ekonomiska bistånd 

som erbjuds är enligt de flesta otillräckligt och därför har väldigt få ansökt om att delta i 

programmet. Den som ingår i programmet ska också avstå från att prostituera sig helt, vilket 

de menar är svårt när bidraget inte räcker. (Le Bail, Giametta & Rassouw, 2018).  

     I Sverige har flera insatser satts igång samtidigt som sexköpslagen infördes. Stödsamtal 

och behandlingssamtal finns för både säljare och köpare av sexuella tjänster. 

Prostitutionsenheter fick uppdrag i Stockholm, Malmö och Göteborg. Dessa uppdrag riktas till 

både köpare och säljare av sexuella tjänster. De bedriver uppsökande verksamhet, råd, stöd 

och samtal (Svedin, C-G., Jonsson, L., Kjellgren, C., Priebe, G., Åkerman, I., 2012).  

. Arbetet har, enligt dem, påverkats negativ pga. dåliga ekonomiska förutsättningar. Arbetet 

har skett med utgångspunkt i en traditionell bild av prostitution, dvs. att det handlar om 

kvinnor som säljer sex till män (Svedin et al., 2012; Levy & Jakobsson 2014).  

     Förutom uppsökande verksamhet erbjuds insatser riktade till försäljare av sexuella tjänster 

(FAST). Dessa insatser är råd, stöd, och behandling. Under perioden 1/10 2009 – 30/9 2010 

hade enheten kontakt med 326 personer, av dessa fick 43% (144 personer) råd och stöd, och 

18% (60 personer) behandling. Behandlingssamtalen beskrivs av respondenterna som en 

uppskattad insats. Resultaten av dessa insatser är dock oklart pga. osäkerheten i 

undersökningsmetoden. I rapporten understryks att en samtidig och samordnad satsning är 

nödvändig (Svedin et al., 2012).        
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      En behandlingsinsats riktad mot köpare av sexuella tjänster (KAST) har också startats. 

Insatsen behandlar olika former av sexmissbruk som sexköp och porrsurfande. En majoritet 

av dessa köpare är män som av olika anledningar lider av psykisk ohälsa, bland annat drog- 

eller alkoholmissbruk, traumatiska upplevelser i barndomen eller dålig självkänsla. 

Majoriteten av de som medverkade i enkäten rörande förändring av beteende efter behandling, 

uppgav att de slutat köpa sex eller att frekvensen hade minskat kraftigt. (Svedin et al., 2012).  

     Vad gäller Kanada visar empirin att endast stöd och råd som insats finns att tillgå för 

prostituerade. Danika (2016) poängterar dock att ”stöd och råd” som insats, inte ges utanför 

de stora städerna. 

 

Sammanfattning Sociala insatser: Stöd och råd är en insats som finns i de länderna empirin 

berör. Behandlingssamtal finns tillgängliga i Sverige för både sexsäljare och sexköpare. I 

Frankrike erbjuds sociala insatser inom ett program där bostad, ekonomiskt bistånd, 

studievägledning, stöd och råd erbjuds. Utländska prostituerade i Frankrike erbjuds också 

tillfälligt uppehållstillstånd om de ingår i detta program. Dock vill få delta i det franska 

programmet då de anser att deras levnadsvillkor försämras. I Sverige sker det sociala arbetet 

utifrån en traditionell bild av prostitution, dvs att prostituerade är av kvinnlig kön. 

 

4.2.2 Synen på prostitution och prostituerade 

Jakobsson och Kostadams (2010) har med hjälp av longitudinala data, undersökt på vilket sätt 

kriminaliseringen av sexköp i Norge påverkat attityder och jämför attitydförändring mellan 

Sverige och Norge. Deras data sträcker sig från perioden förre till efter implementeringen av 

sexköpslagen i Norge. Resultat visar att lagen på kort sikt inte påverkar de moraliska 

attityderna till prostitution, dvs. om det är moralisk acceptabelt att köpa sex. I Oslo finner 

allmänheten sexköp mindre acceptabelt efter implementering av lagen. Överraskningen i 

studien kommer från att ett signifikant antal respondenter, efter lagändringen, vill se en 

kriminalisering av försäljningen av sexuella tjänster. En möjlig tolkning enligt författarna är 

att lagen som kriminaliserar sexköp också påverkar attityder gentemot sexförsäljningen 

eftersom den belyser problematiken kring prostitution och signalerar att det finns ett problem. 

Immordino & Flaviano Russo (2015) har undersökt om socialt stigma är högre för 

prostituerade i länder där prostitution är kriminaliserat än i länder som har en liberal 

inställning. De kommer fram till att socialt stigma är en konsekvens av bland annat en given 

landspolitik och lagstiftning. Stigma är framförallt något som drabbar den prostituerade. 
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Studien visar dock att synen på sexköpare och sexköp har förändrats. Det är mer 

stigmatiserande att köpa sex i länder som kriminaliserar sexköp efter implementeringen av 

lagen än förre, vilket var en tanke med lagen. 

       Det abolitionistiska synsättet ser människohandel som ett resultat av prostitution. 

Prostitution och trafficking har därför kommit att betraktas alltmer som en och samma sak. 

Inom perspektivet fokuserar man på aktörer inom prostitution istället för på problemen och 

orsakerna till ekonomiska ojämlikheter mellan länder menar Danika (2016). Den prostituerade 

ses inom synsättet alltid som ett offer och är underförstått av kvinnlig kön (Danika, 2016; 

Levy & Jakobsson, 2014; Le Bail et al., 2018). 

Danika (2016) menar att narkomani, hemlöshet, människohandel och kriminalitet för det 

mesta är gamla klichéer som omgärdar prostitution men som lever vidare. Även om dessa 

stereotyper finns kvar, är denna typ av problematik aktuell för en minoritet av de prostituerade 

idag. 

     Det bör också påpekas att i de olika länder som kriminaliserat sexköp, har prostituerade 

och dess representanter inte tillfrågats trots att viljan funnits att delta i diskussioner (Danika, 

2016; Levy & Jakobsson, 2014). Levy och Jakobsson (2014) rapporterar upplevelser från 

informanter om att prostituerade förväntas identifiera sig som offer vilket är problematisk då 

det kan skapa en negativ självbild. De menar att de som prostituerat sig frivilligt och inte ser 

några problem med det kan behöva identifiera sig som icke ”normala”. 

       Sexköpslagen har också hyllats i Sverige. Waltman (2010) menar att lagen har mycket 

potential. Han understryker att lagen redan haft positiva effekter när det gäller synen på 

prostitution och vad som är acceptabelt eller inte eftersom efterfrågan på de prostituerades 

tjänster har minskat. 

 

Sammanfattning Syn på prostitution och prostituerade: Fler stödjer ett sexköpförbud i Sverige 

och i Norge vill fler se en kriminalisering av prostitution. Stigma anses vara högre i länder 

som kriminaliserat sexköp än i länder som inte lagstiftat om prostitution. Antagandet av 

kriminalisering av sexköp har lett till ett antagande av dess diskurs, om att den prostituerade 

nödvändigtvis är ett offer för sexköpare och människohandlare och ses därmed som ett objekt. 

Detta och andra stereotyper om prostituerade antas leda till en exkludering från diskussioner 

kring prostitution och ibland felaktig bemötande av socialarbetare.  
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4.2.3 Prostituerades kontakt med myndigheter 

Prostituerades kontakt med polisen har försämrats i Kanada och Frankrike i samband med 

kriminaliseringen av sexköp (Danika, 2016; Le Bail et al., 2018). Prostituerade i Kanada 

avråds, av polisen, att anmäla våldsbrott emot dem vilket menar de skapar en känsla av 

straffrihet för de som begår våldsbrott. De noterar även att om lagstiftningen formuleras på ett 

neutralt sätt, är interventioner formulerade på ett sätt som gör det underförstått att det är 

kvinnliga aktörer som ska skyddas. Det leder enligt författarna till att manliga och transgender 

prostituerade diskrimineras (Danika, 2016). 

       Kontakten med polisen beskrivs som svår innan lagen trädde i kraft i både Kanada och 

Frankrike. Prostituerade litar inte på att polisen prioriterar och behandlar deras anmälan på ett 

seriöst sätt eftersom lagen syftar till att minska antalet prostituerade (Danika, 2016; Le Bail et 

al., 2018).  Det måste noteras i sammanhanget att både Kanada och Frankrike tidigare hade 

lagstiftningar som kriminaliserade synligt erbjudande av sexuella tjänster på gatan. Att leva 

från inkomster av prostitution var dessutom tidigare ett brott i Kanada.  

       En anledning till att prostituerade inte anmäler brott är också rädslan för att deras barn 

ska bli omhändertagna av socialtjänsten (Danika, 2016; Le Bail et al., 2018; Levy &; 

Jakobsson, 2014).  

       I Frankrike finns en stor del av gatuprostitution kvar. Prostituerade är, likt perioden förre 

reformen, föremål för identitetskontroll och trakasserier från poliser i städerna som inte vill ha 

någon synlig prostitution och som antagit lokala ordningsföreskrifter. Det rapporteras också 

att poliser i Frankrike försöker få uppgifter om kunderna genom att hota utländska 

prostituerade med utvisning. Det har inte skett någon positiv förändring i polisens agerande 

gentemot dem sedan den nya lagstiftningen menar de flesta prostituerade i studien, tonen 

anses tvärtom vara hårdare. Författarna menar också att eftersom målet att minska den synliga 

prostitutionen i Frankrike med hjälp av kriminaliseringen av sexköp misslyckats, pressas 

polisen att motarbeta prostituerade och få dem att flytta till förorter (Le Bail et al., 2018). 

      Vittnesmål om dålig bemötande av polisen men även av socialarbetare återfinns även i 

Levy och Jakobssons artikel (2014). Det händer exempelvis att stöd och råd betingas av att en 

prostituerade slutar att prostituera sig. Situationen beskrivs dock inte som sämre än tidigare 

och inte som en konsekvens av lagändringen i artikeln. För utländska prostituerade i Sverige 

har det däremot skett förändringar. Prostitution anses var ett oärligt försörjningssätt och 

utländska prostituerade får därmed utvisas ur landet. Det leder också till att utländska 

prostituerade undviker poliser och sällan anmäler brott.  
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Sammanfattning Kontakt med myndigheter: Rädslan att bli diskriminerad av socialtjänsten 

finns i dessa länder finns men beskrivs inte alltid som en konsekvens av lagen.  

I Sverige riskerar utländska prostituerade deportation. De undviker därmed kontakt med 

polisen och mer allmänt myndigheter. Kontakten mellan polisen och prostituerade är också 

försämrad i Frankrike och Kanada. Deportation eller hot om det förekommer även där. Den 

försämrade kontakt leder till ett undvikande av polisen, till otrygga platser där risken av att bli 

utsatta för brott ökar.  

 

4.2.4 Ökat våld, ohälsa och ekonomisk utsatthet 

En förväntad konsekvens av lagen är en minskning av antalet kunder. Effekten för de 

gatuprostituerade är lägre inkomster (Danika, 2016; Levy & Jakobsson, 2014, Le Bail et al., 

2018). Eftersom antalet kunder minskade mer än antalet prostituerade har det lett till att 

kunder har vunnit i förhandlingsutrymme. Det påstådda risktagandet för kunden har blivit ett 

argument för att få ner priserna. Inte enbart priser diskuteras utan även användningen av 

kondomen förhandlas bort av kunder. ”Svartlistade” kunder, som har ovanliga sexvanor 

och/eller är våldsamma har vanligtvis nekats sexköp av prostituerade. Många prostituerade 

känner sig nu tvungna att acceptera den här typen av kunder, trots det risktagande det innebär. 

Många kunder vägrar också att träffas i prostituerades lägenheter av rädsla för att där lättare 

hittas och gripas. Säljandet av sex på okända platser ökar risktagandet (Le Bail et al., 2018; 

2017; Danika, 2016; Levy & Jakobsson, 2014). För gatuprostituerade innebär också kundens 

rädsla för att åka fast att beslutet att åka med en kund måste tas snabbt. Innan 

sexköpslagstiftningen hade prostituerade tid på sig att bedöma om en kund var en potentiell 

gärningsman eller våldsman. Detta är inte längre möjligt (Ibid). För att undgå polisen 

använder många prostituerade i Frankrike en mellanhand. Många av de som varit 

”självständiga” i arbetet funderar nu på att samarbeta med barer eller förmedlingar på nätet 

(Le Bail et al., 2018).  

       Minskningen av inkomster har lett i Frankrike, enligt informanter, till att personer med 

HIV avbryter sin behandling eftersom de inte längre har den ekonomiska möjligheten att 

finansiera sin medicin. Den ersättning som erbjuds när man ingår i programmet ”vägen ur 

prostitution” är 650 euro (mellan 6000 och 7000 svenska kronor). Det kan kombineras med 

bostad. Även kombinerat med bostad, anses summan vara för låg av många som därför inte 

vill ingå i programmet (Le Bail, Giametta & Rassouw, 2018). 
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       Gatuprostituerade är de som i regel har den mest utsatta situationen. De säger sig ha blivit 

mer stigmatiserade i samband med kriminalisering av sexköp. I Kanada säger de sig oftare 

vara mål för polisens uppmärksamheter jämfört med de som jobbar inomhus och erbjuder sina 

tjänster via nätet (Danika, 2016). 

       De flesta studier som undersökts. understryker att de som säljer sexuella tjänster är en 

mycket heterogen grupp medan förarbetet till lagen den presenterar prostituerade som 

kvinnliga offer för mäns våld (Le Bail et al., 2018; Danika, 2016; Levy & Jakobsson, 2014; 

Svedin et al, 2012). Hbt-personer är i regel mer utsatta och har oftare en sämre psykosocial 

hälsa än andra grupper i samhället (Svedin et al, 2012). Svedin et al. (2012) menar även att 

mer måste göras för att stötta denna grupp. 

     En konsekvens av kriminaliseringen är att tidigare gatuprostituerade känner sig tvungna att 

samarbeta med barer, hotell eller massage salonger, dels för att komma undan polisen, dels för 

att få mer trygghet och koll på sina kunder. Detta även om ”beskyddet” leder till minskade 

inkomster (Le Bail et al., 2018). 

 

Sammanfattning Ökat våld, ohälsa och ekonomisk utsatthet: Antalet sexköpare minskade 

vilket ledde till att utbudet blev större än efterfrågan. Sexköparna har därmed fått mer 

förhandlingsutrymme rörande priser och typer av tjänster. Risktagande har också ökat då 

diskretion vid sexköp innebär snabba bedömningar av kunden och erbjudande av sexuella 

tjänster på otrygga platser. Resultaten är för ett flertal minskade inkomster och ökning av 

våldet.  

5 Analys 

5.1 Socialt ackompanjemang 

 

Det sätt på vilket man valt att utforma sociala insatser till stöd till prostituerade, skiljer sig åt 

mellan de berörda länderna. I Frankrike har ett program för ”vägen ut ur prostitution” 

utvecklats. Programmet tar hänsyn till den komplexitet det innebär att ta sig ur prostitution 

och man erbjuder därför bostad, ekonomisk försörjning, vård och vägledning till arbetsliv 

eller studier. Programmet ”Parcours de sortie de la prostitution” i Frankrike är tänkt som ett 

komplett program (Le Bail et al., 2018). Ur ett empowermentperspektiv kan ett sådant 

program vara positivt eftersom vissa av grundbehoven som bostad och försörjning är 

integrerade i programmet. Det vill säga att man kan få möjlighet att komma längre upp på 

behovstrappan för att påbörja en process som leder till större självkänsla. I programmet ingår 
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också åtgärder som yrkesvägledning och studiebidrag vilket kan leda till självförverkligande 

och egenmakt. I verkligheten är den ekonomiska ersättningen enligt informanterna alltför liten 

för att de ska kunna leva ett värdigt liv, vilket gör att programmet inte upplevs som lockande. 

De bostäder som erbjuds inom programmet ligger dessutom i mycket segregerade områden 

vilket leder till att många väljer att avstå från dem, just för att det är stigmatiserande att bo i 

sådana områden. Carlberg (2005) menar att, även om grundbehoven är en avgörande 

förutsättning, så är detta ofta inte tillräckligt för att påbörja den personliga egenmaktresan. 

Utifrån stigmateori kan flytten till ett sådant område innebära stigma. Att ingå i programmet 

innebär därmed inte nödvändigtvis ett minskat stigma då en form av stigma upphör för att i 

stället ersättas av en annan.  

       Utifrån ett empowermentperspektiv kan däremot lyftas fram att som att ett grundbehov 

uppfylls, nämligen behovet av tak över huvudet. Det kan samtidigt påpekas att den 

grundtrygghet som behövs för att gå vidare i livet inte finns i dessa områden. 

       I Sverige har fokus legat på samtal och behandling (Svedin et al., 2012). Ur ett 

empowermentperspektiv kan samtal och/eller behandling möjliggöra att människor får 

möjlighet att reagera på kunskap om den egna situationen. Förarbetet till sexköpslagen i 

Sverige fokuserade på aktörer inom prostitution, dvs köpare, säljare och mellanhänder 

(SOU2010:49). Det innebär att den svåra ekonomiska situationen prostituerade befinner sig i 

glöms bort. Ekonomiskbistånd är också ett ämne som inte behandlas som sådan i empirin. Att 

inte titta på den ekonomiska situationen kan vara problematiskt eftersom ekonomi är den 

främsta anledningen till att människor prostituerar sig. Det är också en viktig aspekt för att nå 

grundbehoven ur ett empowermentperspektiv .  

I Sveriges tre största städer arbetar prostitutionsgrupper med uppsökande verksamhet. Där 

påträffas ofta individer med beroendeproblematik som prostituerar sig för att köpa droger. De 

är ofta mycket utsatta och i stort behov av hjälp. Det är dessa prostituerade som 

socialarbetarna möter (Svedin et.al 2012), vilket förmodligen påverkar deras bild av 

prostituerade, eftersom utsattheten är särskilt stor inom denna grupp. Det bidrar antagligen till 

en stereotyp bild av ”den prostituerade” hos socialarbetare. Denna grupp kan också räknas 

som misskrediterad, eftersom missbruket ofta skapar kroppsligt stigma (Goffman, 2011). Det 

arbetet som bedrivs på dessa enheter är framförallt preventivt arbete. Utifrån ett 

empowermentperspektiv är inte denna typ av insats tillräckligt för att inleda en process som 

leder till egenmakt. Att informera över verksamheten och erbjuda insatser som finns att tillgå 

är dock viktigt. Gatuprostitution är en väldigt liten del av den totala prostitutionen (Levy & 
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Jakobsson, 2010) vilket innebär att en majoritet av prostituerade står utanför socialarbetarnas 

”radar” som sysslar med uppsökande verksamhet. 

       Empirin visar också att arbetet sker, i övriga länder, med utgångspunkt i traditionella 

föreställningar av prostitution, dvs. att kvinnor säljer sex till män. Män som säljer sex glöms 

alltså ofta bort (Le bail et al., 2018; Svedin et al., 2012; Danika, 2016). Empirin visa att hbt-

personer lider i högre grad av psykisk ohälsa och att de trots det glöms bort (Svedin et al, 

2012). Man kan beskriva det som att manliga prostituerade är osynliggjorda och 

diskriminerade på grund av sitt kön och/eller sexuell läggning enligt den utbredda stereotyp 

som finns om prostituerade. Ur stigmateori kan den ökade diskrimineringen av dessa 

individer tolkas som en konsekvens av lagen. De får i så fall även inte samma chans att få ta 

del av insatser som bidrar till empowerment. 

     KAST insatsen är riktad till sexköpare. Ett flertal av de lider av psykisk ohälsa. 

Behandlingen som erbjuds visar sig ha positiva effekter som leder till bättre självkänsla. En 

majoritet av dem har också slutat köpa sexuella tjänster (Svedin et al., 2012). 

 

5.2 Synen på prostitution och prostituerade 

Det finns tyvärr begränsad kunskap om förändringar över tid när det gäller tiden både före och 

efter införandet av lagen som kriminaliserar sexköp. De studier som finns om Sverige visar att 

en majoritet av befolkningen stödjer kriminaliseringen. Jakobsson och Kostadams studie 

(2016) om förhållande i Norge är den enda som visar förändringar efter övergången till 

kriminalisering av sexköp. Den visar att allmänheten i högre utsträckning vill se ett förbud av 

prostitution efter införandet av sexköpslagen.  En tolkning som görs i studien är att 

prostituerade nu associeras med något olagligt vilket utifrån stigmateori är lika med att en ny 

stereotyp skapades efter införandet av lagen i Norge, förslagsvis den ”brottsliga 

prostituerade”. Detta trots att meningen med kriminaliseringen av sexköp var just att 

stigmatisera kunden och inte den prostituerade. Det saknas tyvärr studier där jämförelser görs 

mellan de två perioderna för Sverige. Den tillgängliga statistiken i Sverige visar dock att 

merparten av de tillfrågade vill se en kriminalisering av prostitution idag (Ibid). I Frankrike 

och Kanada var prostituerade redan associerade med brott på grund av dessa länders tidigare 

lagstiftningar (Le bail et al., 2018; Danika, 2016). Hur detta har förändrats efter 

kriminaliseringen av sexköp i dessa länder är oklart.  

       Prostituerade inkluderas inte i en vidare utveckling av modellen. Vidare menar 

informanter att de har svårare att få sin röst hörda efter införandet av kriminaliseringen av 
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sexköp (Le bail et al., 2018; Danika, 2016; Levy & Jakobsson, 2014). Att exkludera 

prostituerade och dess representanter från diskussioner kring problemen knutna till 

prostitution kan tolkas på olika sätt. Utifrån stigmateorin kan det tolkas som om prostituerade 

betraktas som oförmögna att styra sitt liv och ta de ”rätta” besluten. De ges låg trovärdighet 

eller ingen alls. Att inte blanda in prostituerade i olika diskussioner som rör dem är paradoxalt 

och går också emot empowerment som syftar till att personer ska återfå makt. De 

prostituerades kunskap tillvaratogs och användes inte heller (Ibid). Om de allmänt ges låg 

trovärdighet och därmed diskrimineras av exempelvis socialtjänsten återstår dock att se. 

      Kriminaliseringen av sexköp verkar inte ha lett till en förändring av de stereotypa bilder 

som är kopplade till prostitution trots att flera studier pekar på en ändring av mönster vad 

gäller trafficking och missbruksproblematik (Danika, 2016; Levy & Jakobsson, 2014). En 

stereotyp som introducerats i samband med lagen är att den prostituerade är ett offer för mäns 

våld (SOU2010:49; Levy & Jakobsson). Denna bild, av objekt snarare än subjekt, kan vara 

problematisk ur stigmaperspektivet med tanke på de vittnesmål som beskriver hur 

prostituerade som vägrar anta en offerroll nekas hjälp. Att inte anta en offerroll kan tolkas 

utifrån stigmateori som en försvarsmekanism för att ”lätta” misskrediten. 

   

 

 

 

 

5.3 Prostituerades kontakt med myndigheter 

Kontakten med myndigheter skiljer sig beroende på vilken myndighet de prostituerade 

kommer i kontakt med och i vilket land.  

     I Frankrike gjorde sig prostituerade skyldiga till brott genom att explicit erbjuda sexuella 

tjänster innan kriminalisering av sexköp. Polisens agerande där beskrivs också som dålig och 

svår både förre och efter implementeringen av lagen. Prostituerade vittnar om att de har 

väldigt svår kontakt med polisen både i Frankrike och i Kanada. De menar att det inte skett 

någon positiv förändring i bemötandet från poliser utan att det snarare försämrats (Le bail et 

al., 2018). Försämringen ses som alltså som en konsekvens av lagen. Prostituerade behandlas 

fortfarande som om de vore skyldiga till brott när de erbjuder sexuella tjänster. Dvs. att de 

stigmatiseras och diskrimineras av polisen på grund av sin egenskap av prostituerade. I dessa 

länder, Frankrike och Kanada, avråds prostituerade ifrån, eller i vissa fall vägras, att registrera 
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anmälan om våldsbrott, särskilt våldtäkt (Le bail et al., 2018; Danika, 2016). Här kan man 

konstatera en diskriminering på grund av grupptillhörighet. Denna typ av bemötande bidrar 

heller inte till en ökad självkänsla och går emot ett empowermentförhållningssätt.  

     I Sverige, Frankrike och Kanada rapporteras det om att utländska prostituerade inte vågar 

anmäla brott av rädsla för att bli utvisade ur det land de befinner sig i. Kontakten mellan 

utländska prostituerade och poliser har också försämrats och dessa prostituerade upplever 

mycket stigmatisering och diskriminering från denna myndighet. Straffrihetskänsla hos 

våldsamma kunder bidrar också till mer stigmatisering (Le bail et al., 2018; Danika, 2016; 

Levy & Jakobsson, 2014).  

     I Sverige beskrivs kontakten mellan socialarbetare och prostituerade som svår. Ekonomiskt 

bistånd grundas bland annat på inkomstens synlighet på kontoutdraget. Det innebär att bistånd 

kan nekas om man betalat sin hyra via sitt bankkonto. Även rådgivning rapporteras ibland 

betingas av att personer ska sluta prostituera sig (Levy & Jakobsson, 2014). Att betinga stöd 

på ett sådant sätt går också emot ett empowermentförhållningssät och kan utgöra ett hinder för 

att ta sig ur prostitution. Carlberg (2005, s.11) menar även att ”tvång eller hot om sanktioner 

är oförenligt med egenmakt”. 

     Empirin visar även tydligt att det finns en rädsla hos prostituerade att deras barn ska 

omhändertas av socialtjänsten (Le bail et al., 2018; Danika, 2016; Levy & Jakobsson, 2014). 

Denna rädsla att ta kontakt med myndigheter tolkas ur Stigmateori som en rädsla av att 

diskrimineras och illustrerar hur stigmatiserade de upplever sig vara. 

 

5.4 Ökat våld och ekonomisk utsatthet 

 

En konsekvens av kriminaliseringen av sexköp är att antalet kunder till gatuprostituerade har 

minskat i högre takt än de gatuprostituerade (Svedin et al, 2012). Det har inneburit att 

prostituerade har tappat makt gentemot kunden, som finner en möjlighet att pressa priset. 

Därmed har prostituerade tappat autonomi. Prostituerade vittnar om att de är mer utsatta för 

våld efter kriminaliseringen av sexköp (Le bail et al., 2018; Danika, 2016; Levy & Jakobsson, 

2014). Maktlöshet gentemot sexköpare kan antas leda till sämre självkänsla utifrån ett 

empowermentperspektiv, eftersom prostituerade har förlorat makt i beslutstagandet (Carlberg, 

2005). Makt är en viktig del av empowermentteorin. Minskad makt innebär sämre 

förutsättningar till eget beslutsfattande. Prostituerade, framförallt gatuprostituerade vittnar om 

en försämrad ekonomi i alla undersökta länder (Ibid).  I Frankrike blir fler och fler 

prostituerade tvingade att använda sig av mellanhänder och förmedlingar. Även om de arbetar 



 

27 

 

lika mycket som förut tjänar de alltså mindre. De behöver jobba mer för att bibehålla sin 

inkomstnivå. Försämrade levnadsvillkor blir en följd av detta. Vissa blir tvungna att flytta till 

stigmatiserade områden för att det är billigare medan andra vittnar om att de nekas bostäder 

eftersom de har kommit att kopplas ihop med kriminalitet. Programmet ”vägen ur 

prostitution” innehåller flera insatser. Tyvärr är det ekonomiska biståndet som erbjuds för lågt 

för att leva av, även kombinerad med annat bistånd, exempelvis till bostad (Le bail et al., 

2018). En tolkning som kan göras är att den ekonomiska utsattheten leder också till 

misskreditering när de tvingas flytta till stigmatiserade områden där boende är billigare. 

Denna misskredit är inte kopplat till prostitution men kan potentiellt innebära mer 

diskriminering. Goffman (2011) menar också att det är svårt att göra sig av med de tillskrivna 

attributen.  Den innebär också en försämring i levnadsvillkor och möjlighet till ett bättre liv. 

De allmänt försämrade levnadsvillkoren, dvs. den försämrade ekonomin, otryggheten och 

försämrad självkänsla leder till motsatsen till empowerment, dvs till disempowerment. 

 

6 Diskussion 

 

6.1 Resultatsammanfattning 

Syftet med studien var att få kunskap om hur den så kallad ”sexköpslagen” påverkat 

prostituerade samt att undersöka hur socialt arbete bedrivs med prostituerade i länder som 

kriminaliserar sexköp.  För att besvara syftet har jag genomfört en litteraturstudie där jag 

undersökt hur prostitutionen och dess främsta aktörer påverkats av lagen samt hur insatserna 

har mött deras behov.  

     Det presenteras först en sammanställning över den tillgängliga empirin som besvarar dessa 

frågor och analyserar den sedan utifrån stigma- och empowermentteori. Resultaten är inte 

entydiga. Den valda empirin visar huvudsakligen att konsekvenserna av lagen är negativa för 

prostituerade och har lett till mer stigmatisering och försämrade levnadsvillkor.  Empirin visar 

att lagen fått negativa konsekvenser för prostituerade i samtliga länder där kriminalisering av 

sexköp råder. Minskningen av antalet köpare har lett till minskade inkomster. Behovet av att 

vara diskret och ta snabba beslut för att behålla sina kunder innebär risktagande. Dessa två 

negativa konsekvenser återfinns i samtliga länder. Vissa av dessa konsekvenser var 

förväntade, andra inte. Prostituerade upplever en ökad stigmatisering. I Norge vill man idag se 

i större utsträckning en kriminalisering av deras verksamhet vilket går emot ursprungstanken 

om att den prostituerade är offret i sammanhanget, och köparen den som begår brott genom 
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köp av sexuella tjänster. Deras levnadsvillkor har försämrats och får ibland allvarliga 

konsekvenser ur ett hälsoperspektiv. Typen av insatser varierar mellan de länder som 

kriminaliserar sexköp. Ekonomiskt bistånds är inte integrerad i strategin för att stöta 

prostituerade i Sverige. I Frankrike är det ekonomiska biståndet som erbjuds för lågt för att 

kunna skapa en väg ur prostitution. Biståndsinsatser som ekonomisk försörjning eller bostad 

visar sig vara antigen svårtillgängliga eller otillräckliga för att kunna inleda en process mot 

mer egenmakt. Rädslan för, och misstro till sociala myndigheter finns och tillhörigheten till 

gruppen döljs också ofta för socialarbetare, vilket inte underlättar det sociala arbetet. Att 

inleda ett empowermentarbete med prostituerade är därmed svårt för socialarbetarna. Orsaker 

till prostitution varierar, kan vara multipla och/eller multifaktoriella. Det kan röra sig om 

beroendeproblematik, fattigdom, självskadebeteende eller trauma i ungdomen, vilket försvårar 

och komplicerar arbetet med denna grupp.  

     Den stereotypa bilden av den kvinnliga prostituerade leder till att hbt-personer 

stigmatiseras och diskrimineras. Utländska prostituerade som utgör en majoritet i gruppen 

inkluderas inte i det svenska välfärdssystemet och får därmed inte tillgång till insatser för att 

kunna ta sig ur prostitution.  

 

 

6.2 Resultatdiskussion 

Det empiriska material som undersökts i denna studie ställer sig, för en övervägande del, 

kritiskt till effekterna av kriminaliseringen av sexköp som anses vara negativa för 

prostituerade. Resultaten är inte så kontroversiell som man kan tro, de flesta aktörer som 

forskar inom prostitution men även statens offentliga utredning från 2010 förnekar inte att 

lagstiftningen haft negativa konsekvenser för prostituerade. 

     Prostituerade, organisationer som representerar dem samt människorättsorganisationer är 

kritiska mot sexköpslagen. Det inte är så mycket kriminaliseringen av sexköp i sig, de är emot 

utan dess konsekvenser i förhållande till bristen på sociala åtgärder för att dämpa dessa 

negativa konsekvenser. Tanken med kriminaliseringen av sexköp var att fokus skulle flyttas 

från den prostituerade till köparen, alltså att köparen skulle stigmatiseras och inte den 

prostituerade. Även om köparen nu är brottslig och därmed stigmatiseras har inte 

stigmatisering av prostituerade försvunnit. Tvärtom, vill fler se en kriminalisering av 

försäljning, exempelvis i Norge och prostituerade tvingas flytta sin verksamhet utanför 

stadskärnor, till mindre trygga områden. Det tycks inte finnas insatser eller program som i 
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någon större utsträckning utnyttjas av prostituerade för att komma ur prostitution. Insatserna 

anses vara otillräckliga av de flesta eller inte ta hänsyn till problemens komplexitet.    

     Gruppen prostituerade är väldigt heterogen men trots detta ligger fokus på kvinnor som 

säljer sex till män och de som befinner sig utanför denna kategori tycks glömmas bort. Hbt-

personer, personer med funktionsvariation, migranter utan uppehållstillstånd och vissa EU-

migranter tillhör grupper som utnyttjas för sexuella ändamål (socialstyrelsen, 2015). Dessa 

grupper nämns dock sällan och prostitutionsenheter verkar inte arbeta med dem i större 

utsträckning. Enligt Nationellt metodstöd mot prostitution och människohandel (2014) har en 

betydande del av prostituerade utländskt medborgarskap. Man vet samtidigt att de får avvisas 

från Sverige med pretexten att deras försörjningssättet anses vara oärligt och är enligt 

utlänningslagen grund för avvisning från Sverige (Justitieombudsmannen, 2012). Utländska 

medborgare får under särskilda krav beviljas ekonomiskt bistånd. Utländska prostituerade 

uppfyller i majoritet inte dessa krav. 

     Immordino & Flaviano Russo (2015) menar att socialt stigma är högre i länder där man 

kriminaliserat sexköp än i de länder prostitution och sexköp är avkriminaliserad. Att 

prostituerade är stigmatiserade i länder där prostitution är legaliserat är det dock ingen tvekan 

om, även om problematiken skiljer sig åt. Danika (2016) citerar en studie, i Nederländerna, 

där sex ska kunna säljas som vilken vara som helst och där prostitution också ska ses som 

vilket arbete som helst och på det sättet inte stigmatiseras. I denna studie är det endast 10 av 

354 prostituerade, anställda på bordeller, som betalar skatt på sin inkomst och därmed grundar 

en pension. Resten får nöja sig med ickedeklarerade inkomster för att kunna erbjuda 

konkurrenskraftiga priser.  Legaliseringen av prostitution i dessa länder innebär i så fall inte 

mindre stigma och mer normalitet. Levnadsvillkoren för prostituerade i dessa länder beskrivs 

inte heller som bättre än i de länder som kriminaliserat sexköp vad gäller risk för våld och 

ekonomisk utsatthet. 

      Det kan vara nödvändigt att undersöka konsekvenserna av ett perspektiv, i detta fall 

abolitionism och sexköpslagen, utan att för det försvara ett annat perspektiv, exempelvis 

legalisering. Som andra ”ismer” har abolitionismen och dess juridiska ”avatar” svagheter. 

Förutom att exkludera hbt-prostituerade, fokuserar abolitionism på aktörer som verkar inom 

prostitution utan att ta hänsyn till annan social problematik. Det talas sällan om fattigdom i 

sammanhanget och socioekonomiska åtgärder har därför inte inkluderats i strategin ”vägen ur 

prostitution” i Sverige. Ekonomiskt bistånd nämns på ett tydligt sätt när det gäller exempelvis 

avhopparverksamhet som en förutsättning för att ta sig ut kriminalitet och är en del av ett 

program (Brå, 2016). Jag kan bara konstatera att det inte finns tydliga riktlinjer eller plan vad 
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det gäller ekonomiskt bistånd för prostituerade, vilket gör att dessa inte söker eller nekas 

bistånd. 

      Att peka ut män som enda upphov till prostitution kan vara felaktig när man vet att bilden 

av prostitution skiljer sig i olika länder. Bilden av prostitution ser ut som så i Marocko: Äldre 

västerländska kvinnor som köper sex av yngre fattiga marockanska män (Socialpolitik, 2009). 

Det är en till anledning till att se på problemet utifrån ett ekonomiskt maktperspektiv.  

Beroende på hur problemet med prostitution förstås framstår reformen som önskvärd eller 

som missriktad skriver Erikson (2011, s.164). Är problemet endast män som köper sex eller är 

ekonomiska ojämlikheter som driver många fattiga kvinnor till rikare länder en del av 

problemet? Hon skriver också att ”politik handlar lika mycket om att konstruera problem som 

att lösa dem” (ibid, s.9), vilket sammanfattar problematiken kring sexköpslagen väl. 

Reformen behöver inte vara missriktad. Efterfrågan är en del av problemet. Den tar dock inte 

hänsyn till komplexiteten av problemet. 

     Abolitionism diskursen betraktar prostituerade som offer och objekt. Det kan påverka det 

sociala arbetet och leda till att socialarbetare förhindrar prostituerade att själva hitta sätt att 

förbättra sin situation, i väntan på något bättre, som Scaramuzzino (2014) kunnat konstatera. 

För att hjälpa prostituerade måste vi kanske acceptera att vissa av dem, av olika anledningar, 

fortsätter att prostituera sig. Man behöver inte betrakta preventiva åtgärder (se tidigare 

forskning Scaramuzzino) som något oacceptabelt endast på grund av att individen befinner sig 

i prostitution.  

     Lagen (1998:408) om förbud mot köp av sexuella tjänster ”föddes” i Sverige i en viss 

kontext. Kulturella och ekonomiska kontexter skiljer sig åt i olika länder och lagen tycks 

förändra attityder på olika sätt. Känslan som dominerar är att lagen slår hårdare i andra länder 

än Sverige, där attityder hos framförallt poliser gentemot prostituerade tycks ha hårdnat, 

vilket förstärker motståndet mot lagen där. 

     Att prostituerade i länder som kriminaliserar sexköp upplever ökat stigma från bl.a. 

myndigheter tycks vara en allmän upplevelse. Detta kan upplevas som märkligt eftersom visa 

av dessa länder tidigare hade lagstiftningar där prostituerade själva kunde anklagas för brott 

genom prostitution. Situationen borde ha blivit bättre för dem. En studie av Josefina Eriksson 

(2018) kan förklara fenomenet. I Sverige hade idéer om prostitution förändrats långt innan 

sexköpslagen trädde i kraft. En nackdel med exporteringen av lagen kan vara att länder som 

antog liknande lagstiftningar inte var redo att göra det. 

     Eva Marree avvek från de förväntningar som finns på en kvinna. Hon ansågs inte vara en 

bra mamma av de myndigheterna hon kom i kontakt med och avvek även från förväntningen 
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som finns i lagens anda, om att vara och betrakta sig själv som ett offer. Hon diskriminerades 

på grund av dessa avvikelser från normen, konstruerad med hjälp av den abolitionistiska 

diskursen, menas det i dokumentären. Eva Marree kan i alla fall ses som ett exempel på den 

misskredit som finns mot prostituerade. Detta perspektiv kan inte ignoreras helt i debatten om 

prostitution. 

     Meningen med denna diskussion är inte att hävda att kriminalisering av sexköp är dålig 

utan snarare att påpeka det som inte fungerar för att förbättra systemet. Förhoppningsvis kan 

detta resultat bidra till en diskussion om hur vi talar om prostitution och prostituerade samt 

insatser och socialarbetarnas förhållningssätt gentemot prostituerade. Prostitution bekämpas 

idag huvudsakligen med idéer. Den måste också bekämpas genom att erbjuda en väg ur 

prostitution för dessa främsta aktörer som är de prostituerade. Slutsatsen blir därmed att det 

behövs en översyn av handlingsplanen emot prostitution som antogs i samband med 

utvärderingen av sexköpslagen.  

 

 

6.3 Metoddiskussion 

Fokus i studien ligger på prostituerade som befinner sig kvar i prostitution. Individer som tagit 

sig ur prostitution kan givetvis ha andra åsikter om lagen och dess effekter samt andra 

erfarenheter av insatser riktade mot prostituerade. För att få en bredare bild av konsekvenser 

av lagen skulle man kunna integrera dessa erfarenheter. Ingen kvalitativ studie redogör för 

dessa erfarenheter. Samtidigt är ett övergripande syfte med studien att få en bild av behoven 

som inte fylls för nuvarande prostituerade för att kunna reflektera över hur vi kan och vill 

konstruera och bedriva socialt arbete. 

     Förhoppningen var att hitta studier om samtliga länder som kriminaliserar sexköp men en 

svaghet i litteraturstudien som metod för att besvara vårt syfte är att mängden av tillgängliga 

studier om ämnet är liten utanför Sverige. Anledningen till detta kan antas vara att 

kriminalisering av sexköp inte implementerades förrän senare i övriga länder. I Norge 

kriminaliserades sexköp 2009, i Frankrike och Kanada år 2016 och sist Israel 2018. Det är å 

andra sidan intressant att se vilka konsekvenser lagen fick och hur man konstruerat sociala 

insatser.  

     Forskare inom området har olika åsikter om vilken metodologi som lämpar sig bäst. De 

drar därför slutsatser som står i motsats till varandra vad det gäller konsekvenser av modellen. 
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Även om prostitution i sig inte är olagligt, sker det inte öppet. Dels på grund av det stigma det 

kan innebära att bli upptäckt, dels för att kunden kan bli påkommen av polisen. Det gör att 

gruppen är svåråtkomlig för studier, vilket är en nackdel för min studie. 

Endast 9 studier har valts och granskats av mig som ensamförfattare till denna studie vilket 

skulle kunna påverka utfallet av studien samt viss generaliserbarhet över konsekvenserna av 

kriminaliseringen av sexköp. 

     Litteraturstudien var, trots dessa begränsningar, den metod som lämpade sig bäst för att 

besvara mina frågeställningar och få en internationell bild över konsekvenser av 

kriminalisering av sexköp samt sociala insatser kopplade till prostitution. 

 

6.4 Förslag till vidare forskning 

Empirin visar att prostituerade ofta har utländsk bakgrund. I Västeuropa kommer många från 

Rumänien, Bulgarien och Nigeria. Danika (2016) pratar om racialisering av yrket, det vill 

säga att majoriteten av gruppen utgörs av utländska prostituerade. Det vore därför intressant 

att undersöka hur denna racialisering påverkar oss i vårt sätt att vidare utveckla politiken 

kring prostitution och därmed vårt sätt att arbeta med gruppen.  
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7.1 Bilaga 1 

 

Litteratursökning 

 

Att få fram rätt litteratururval kräver ofta mycket arbete och experimentering med olika 

sökord och synonymer är nödvändigt. Boolesk söklogik är en teknik som kan användas under 

sökprocessen. Den används för att markera hur de utvalda sökorden ska kombineras. De tre 

mest använda så kallade sökoperatörer är AND, OR och NOT (Östlundh, 2018, s.72). Jag 

började med att använda alla tre. Tanken var att undvika att få diskursanalys i sökresultat. 

Efter sökning med samma ord konstaterades det att en studie som kunde vara intressant hade 

exkluderats. Sökningen forsat därför utan sökoperatören NOT. Första sökning på franska 

gjordes med loi prostitution AND mesure sociales. Där inträffade samma problem. Intressanta 

studier exkluderades så endast loi prostitution användes. Att använda endast prostitution gav 

alldeles för många resultat och därför kombinerades det med andra sökord. 

Olika sökordskombinationer användes på franska, engelska och svenska. 

Olika publiceringsdatum användes för att begränsa sökresultat. Publiceringsdatum ställdes in 

efter varje lands genomförandesdatum av sexköpslagen; Sverige 1999, Norge 2009, Island 

2009, Frankrike och Kanada 2016, Irland 2017. Böcker, e-böcker och uppsatser exkluderades 

En annan sorteringskriterier som användes var att resultat endast skulle visa studier 

tillgängliga i fulltext. Trots det visade sig några studier inte vara tillgängliga i fulltext eller 

med icke fungerande länk.  

Urvalet av empirin gick som så: 

1- Exkluderades träffar utifrån titel, fulltext, tidsram, dubbla träffar. 

2- Vi valde sedan att läsa abstrakten. Icke relevanta studier exkluderades. 

3- Av dessa exkluderades studier som inte gick icke var tillgängliga i fulltext. 

Dessa steg redovisas med pilar vid varje sökning. En sammanfattning görs också på hela 

urvalet. 

 

Loi prostitution: 65---3---1---1  

Prostitution AND Criminalizing sex purchase: 43---3---2---2  

Sex work AND Criminalizing sex purchase: 0 

Prostitution AND Sociala insatser: 18---6---4---1  

Swedish modell AND prostitution: 121---5---0 
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Prostitution AND Criminalization of clients:49---1---0 

Prostitution AND Criminalization: 895---21---7---3 

Sex work AND Criminalization: 737---9---0 

Prostitution AND Stigma:674---6---4---2 

Total: 2602---54---28---9 

 

 

 

 

 

 


