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Abstract 

 

The aim of this study is to nuance the stigmatized image through which sex workers are often 

portrayed in today’s society. To this end, we describe and analyze female sex workers' 

thoughts on and experiences with sex work. Our analysis of these experiences sheds light on 

how the agency of sex workers can manifest itself within the structure of the environment 

they live in. We use Goffman's (2011) theory on stigma and Gidden's (1984) structuration 

theory as our theoretical framework, and conduct four interviews with female sex workers in 

Stockholm (Sweden). All participants demonstrated agency inter alia through different 

strategies but, at the same time, had to adjust to society's structure and the stigma attached to 

it. However, our study suggests that sex work in itself did not have a negative impact on the 

participants. Instead, the negative aspects that the participants in some cases had experienced 

through selling sex were consequences of factors both unrelated and indirectly related to sex 

work, stigma being one of them. 
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1. Inledning 
För att det inte är moraliskt [...] uppfostran, hur man lär sig i skolan, man kan kalla det 

hjärntvättad, i skolan eller i utbildningssystemet. Till och med sen man var barn, alla vet att 

det är skamligt [...]. Och jag har upptäckt att jag mår jättebra [...] jag känner mig lite [skratt] 

att ‘aha är det någonting fel på mig?’... (Mona, 55 år, sexarbetare) 

Debatten kring prostitution och sexarbete har pågått länge och tycks vara lika omtvistad idag. 

En stor del av debatten och forskningen handlar om huruvida sexarbetare ses som offer eller 

avvikande (Dodillet, 2009; Goodyear & Auger, 2013; Hulusjö, 2013a; Levy & Jakobsson, 

2013; Levy & Jakobsson, 2014). Som ett motstånd till dessa perspektiv lyfter en del forskare 

och debattörer ett aktörsperspektiv där fokus ligger på sexarbetarnas självbestämmande 

(Dodillet, 2009; Pitcher, 2014; Östergren, 2010). 

I en debattartikel skriven av Ekman och Kerstinsdotter (2016) diskuteras huruvida kvinnor 

som säljer sex ska ses som prostituerade offer eller som sexarbetande aktörer vilkas röster 

måste lyssnas till. Ekman och Kerstinsdotter för var sitt resonemang och diskuterar om den 

svenska sexköpslagstiftningen har minskat sexköpen eller om lagen istället har ökat stigmat 

mot sexarbetare. 

Den svenska lagstiftningen kan anses ha slagit fast att prostitution är ett uttryck för mäns våld 

mot kvinnor (Dodillet, 2009). Ändå uttrycker en del svenska sexarbetare att de inte ser sig 

själva som offer och att det faktum att de stämplas som detta är mycket stigmatiserande. 

Dessutom menar många att det talas och skrivs om sexarbetare men att deras egna 

erfarenheter, så väl bra som dåliga, sällan lyfts (Danna, 2012; Evertsdotter, 2010; Östergren, 

2010). 

... antingen är du ‘heroinhoran’ som är ett offer och behöver räddas. Eller så är du en 

priviligierad queerperson som inte är hora på riktigt utan kanske gör det mest för att det är 

roligt och då [...] har man inte något att säga till om. Men det här offret har ju inte heller 

någonting att säga till om för den är ett offer som behöver räddas, så vilken box du än sätts i så 

har du ingen rätt att prata om dina egna erfarenheter eller dina egna åsikter och tankar kring 

vad sexarbete är eller kan innebära. [...] om du är det här offret då vet du inte vad som är bäst 

för dig så då är det irrelevant vad du säger, det är något självdestruktivt och om du försöker 

säga något positivt eller någonting som bryter det så vet du inte vad du pratar om… (Camilla, 

35 år, sexarbetare) 

1.1 Relevans för socialt arbete 

Enligt Socialtjänstlagen (2001:453) (SoL) har socialtjänsten ett ansvar att ha kunskap om 

olika gruppers levnadsvillkor. Om verkligheten för kvinnliga sexarbetare är nyanserad bör 

också kunskapen som finns spegla detta. En stor utmaning för forskningen om prostitution 

inom det sociala arbetet är att lyckas motverka, snarare än medverka i, processer som stärker 

bilden av dessa kvinnor som avvikande (Hulusjö, 2013a). Sloan och Wahab (2000) anser att 

National Association of Social Workers (NASW) måste erkänna den stora bredden av 

erfarenheter inom sexarbete och både arbeta för att motverka utsatthet men också stötta 

individens rätt till självbestämmande och autonomi. Därmed anser vi att den kunskap denna 

studie ämnar lyfta är av relevans för det praktiska sociala arbetet, det vill säga i 



2 

 

direktkontakten med kvinnor som säljer sex. Men även på en policyskapande nivå, där 

riktlinjer för arbetet med sexarbetare utformas.  

1.2 Syfte 

Då bilden av sexarbetare ofta är stigmatiserad är syftet med studien att nyansera denna bild 

genom att beskriva och analysera kvinnliga sexarbetares tankar om och erfarenheter av 

sexarbete. Genom vår analys vill vi även belysa hur sexarbetares aktörskap kan ta sig uttryck 

inom den struktur de lever i. 

1.2.1 Frågeställningar 

 Hur förhåller sig intervjupersonerna till sitt val av arbete? 

 Hur påverkas intervjupersonerna av omgivningens attityder till sexarbete och hur 

hanterar de detta? 

 Hur påverkas intervjupersonerna av samhällets normer och värderingar kring 

sexarbete och hur hanterar de detta? 

1.3 Begreppsförklaring och avgränsningar 

Med begreppet sexarbetare syftar vi till personer som har sex mot betalning. Andra sexuella 

tjänster så som striptease, telefonsex, erotisk massage och dominatjänster har således inte 

ensamma räknats som sexarbete i denna studie. 

I följande avsnitt har vi använt samma termer för sexarbetare och sexarbete som forskarna 

själva använt i sina studier. Dock kommer vi i vår egen empiri och analys konsekvent kalla de 

kvinnor som säljer sex för sexarbetare och det de gör för sexarbete. 
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2. Forskningsöversikt 
I sökprocessen har databaserna EDS, ProQuest Social Sciences och SwePub använts. 

Litteratursökningar gjordes även i LIBRIS. 

Sökorden som använts (både på svenska och engelska) är: “sex work*”, escort* prostitu* och 

“sell* sex*”. Sökorden har också kombinerats med ”stigma” och ”Sweden”. 

2.1 Sexköpslagen 

Lagen om förbud mot sexuella tjänster, ofta kallad sexköpslagen, trädde i kraft den 1 januari 

1999 och innebar att sexköp kriminaliserades medan försäljning av sex fortsatte att vara 

lagligt. Lagen upphävdes år 2005 och fördes istället in i Brottsbalken (1962:700) (BrB) under 

6 kap. 11 §. 

De två styrande synsätten på prostitution innan sexköpslagens införande var socialpolitiskt 

och kriminalpolitiskt (Erikson, 2011). Det socialpolitiska synsättet beskrev prostitution som 

ett socialt problem, sociala åtgärder sågs som lösningen och ansvaret lades på en 

samhällsnivå. Anhängare till det kriminalpolitiska synsättet ansåg däremot att prostitution var 

ett så allvarligt problem att det borde vara brottsligt att både köpa och sälja sex, ansvaret lades 

alltså på individen. Inom detta synsätt fanns förespråkare för både kundkriminalisering och 

dubbelkriminalisering (ibid.) 

Många hävdar att det radikalfeministiska perspektivet, där prostitution ses som en form av 

mäns våld mot kvinnor, varit drivande när lagen utformades i riktning mot 

kundkriminalisering (Danna 2012; Dodillet, 2009; Dodillet & Östergren 2011; Gould, 2001; 

Levy & Jakobsson, 2013; Svanström 2005). Motståndare till det detta perspektiv menar att 

kvinnan gjordes till ett offer genom hur lagen slutligen utformades (Dodillet, 2009; Levy & 

Jakobsson, 2013).  

En annan förklaring till varför lagen utformades mot kundkriminalisering är att prostitution 

sågs som ett fenomen som visade på en ojämlik relation mellan kvinnor och män. På grund av 

detta kan debatten anses ha haft ett individperspektiv som fokuserade på att fastställa om 

köparen borde hållas ansvarig för vad denne har gjort, snarare än att fastställa om kvinnan 

kunde sägas vara ett offer eller inte (Erikson, 2011). 

När prostitution och sexköp väl formulerats som ett problem blev det svårt för motståndare till 

lagförslaget att försöka närma sig detta som något normalt eller önskvärt. Därmed handlade 

debatten hädanefter om vilken lösning på problemet som var mest effektiv (Erikson, 2011). 

Diskussionen om prostitution som fenomen har idag stannat av i Sverige och istället ligger 

fokus på lagens för- och nackdelar (Svanström, 2005). 

2.2 Synen på sexarbetare 

Sexarbetare har framställts både som offer och aktörer i såväl nationell som internationell 

forskning. Synen på sexarbete och sexarbetare kan också kopplas till olika feministiska 

perspektiv. Under denna rubrik presenteras de perspektiv och synsätt på sexarbete som vi 

funnit vara mest framträdande i forskningen. 
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Anhängare av det radikalfeministiska perspektivet menar att kvinnors sexuella aktörskap 

endast kan öka genom avskaffandet av prostitution (Showden, 2011). Detta perspektiv sägs av 

andra utgöra ett hinder för sexarbetares aktörskap då det gör dem till offer genom att sexköp 

ses som ett uttryck för mäns våld gentemot kvinnor (Dodillet, 2009; Levy & Jakobsson, 

2013). 

Sexarbetare sägs inte bara göras till offer genom den radikalfeministiska diskursen utan även 

till omoraliska och avvikande individer då de inte passar in i den klassiskt kvinnliga rollen 

(Levy & Jakobsson, 2013). Även inom andra diskurser har det framkommit att sexarbetare 

framställs både som offer och avvikare (Goodyear & Auger, 2013). I Sverige har det 

framkommit att media, akademiska diskurser, och människor i allmänhet konstruerar ‘den 

prostituerade’ både som ‘offer för patriarkatet’, ‘opassande offer’, ‘olämplig mamma’ samt 

‘smutsig och sexuellt omdömeslös’(Hulusjö, 2013a). 

Genom intervjuer med både sexarbetare och myndighetspersoner i Sverige har det även 

framkommit att sexarbetare många gånger blir behandlade som kriminella och ses som 

förrädare av sitt kön om de inte vill sluta sälja sex (Danna, 2012). Av myndigheter ses de ofta 

som “opassande offer” vilket resulterar i att de inte får den hjälp de behöver (Matthews, 

2015). Kvinnors sexuella erfarenheter konstrueras som en del av hennes identitet (Comte, 

2013) och hon blir därför socialt nedvärderad när hon gör något normbrytande. Därmed blir 

sexarbete en nedvärderande erfarenhet även om den inte ursprungligen är det (ibid.). 

När vi gick igenom den litteratur vi funnit tyckte även vi oss kunna se att forskare inte sällan 

porträtterar sexsäljande kvinnor som offer. Både explicit och implicit. Explicit när kvinnor 

som sålt sex anses behöva definierar sig själva som offer för att kunna hantera situationen på 

ett konstruktivt sätt (Matthews, 2015) och mer implicit när prostitution endast betraktas som 

en skadlig variant av sex (Tyler, 2012). Inom detta sistnämnda synsätt anses prostitution gå ut 

på att en mans sexuella behov bestämmer hur den sexuella interaktionen kommer att se ut, 

vilket kräver en maktobalans där kvinnan objektifieras och avhumaniseras av mannen. I 

slutändan anses prostitution endast handla om att kvinnor ska tillfredsställa mäns sexuella 

behov (ibid.). 

Vi fann även litteratur där sexarbetare istället lyfts som aktörer. Ett perspektiv som 

presenteras i litteraturen är sexradikalism. Detta företräds oftast av de mest privilegierade 

sexarbetarna, då dessa har flest valmöjligheter gällande att börja eller sluta sälja sex 

(Showden, 2011). Möjligen kan detta tolkas som att företrädare för perspektivet är de som 

tydligast kan uttrycka sitt aktörskap, men inte att de nödvändigtvis är de enda som kan göra 

det. Detta kan styrkas av det faktum att många sexarbetare inte kan sägas ha valt sexarbete 

som sista alternativ (Pitcher, 2014). Genom intervjuer visades att de snarare tagit informerade 

beslut att börja sälja sex utifrån de alternativ som varit möjliga för dem. Ibland baserades 

valet på deras ekonomiska situation men ekonomiska argument kan sägas påverka de flesta 

människors beslut kring arbete, sexarbetare eller ej (ibid.). 

Inom perspektivet “sex som arbete” hävdas även att de flesta arbeten är exploaterande på ett 

eller annat sätt. Fattigdom och lågavlönade jobb, som är vissa sexarbetares alternativ, anses 

vara mer alienerande än att erbjuda sex till främlingar (Showden, 2011). För att uppmuntra till 
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mer produktiva och mindre skadliga anvisningar för policy och praktik argumenteras det för 

att fokus borde flyttas från huruvida kvinnliga sexarbetare har ett aktörskap eller inte, till vad 

som begränsar eller möjliggör detta aktörskap (Ham & Gerard, 2014).  

Sexarbete kan anses potentiellt kunna bidra till att skapa en ny ideologi kring sex där kvinnors 

och mäns sexuella begär och önskningar är mer öppna. Inom denna ideologi skulle man kunna 

bestrida innebörden av sex som något som säger att män gör kvinnor till objekt genom 

sexuella handlingar (Showden, 2011). Att erkänna sexarbete som ett arbete kan ses som 

nödvändigt för att kunna ge sexarbetare rättigheter och minska situationer då de inte 

respekteras fysiskt och socialt. Genom att definiera sexarbete som ett arbete kan män inte 

längre ha ensamrätt på att definiera hur sexuella handlingarna ska utformas, inte ens inom 

relationer där det finns en maktobalans (Pitcher, 2014). 

När prostitution inte definieras som något som alltid är skadligt utan istället ses som 

någonting som kan bidra med positiva aspekter för kvinnor kan det hävdas att det inte är 

sexarbetet i sig som är ett problem utan hur det manifesteras (Showden, 2011). 

2.3 Stigma och strategier 

I nästan all den litteratur vi funnit har stigmat kring sexarbete tagits upp på ett eller annat sätt. 

Stigma beskrivs som internaliserat hos sexarbetare vilket både kan motivera dem till att lämna 

sexindustrin eller vara en faktor som håller dem kvar i arbetet, beroende på individuella 

omständigheter (Pitcher, 2014). För många sexarbetare är stigmat det största problemet de 

upplever inom sitt arbete. Det påverkar flera aspekter av deras liv så som privata och 

professionella relationer, levnadsförhållanden, de aktuella arbetsvillkoren och framtida 

jobbmöjligheter (ibid.). 

Många sexarbetare upplever att den största risken med arbetet är att de ska bli avslöjade. I 

vissa fall vet familjemedlemmar, vänner och partners om sexarbetet men detta uppges ofta 

leda till problematiska situationer. Kvinnor som säljer sex och har barn oroar sig över att 

stigmat ska gå ut över barnen om det kommer fram vad deras förälder arbetar med. 

Sexarbetare som har andra arbeten oroar sig för att förlora dem om det skulle komma ut att de 

säljer sex, även i de fall då det inte är olagligt att göra det (Pitcher, 2014). Många sexarbetare 

lever ett dubbelliv för att undvika stigmat associerat med arbetet (Begum, Hocking, Groves, 

Fairley & Keogh, 2013; Levy, 2015; Pitcher, 2014). En del sexarbetare vittnar om att detta 

hemlighållande har ökat deras isolering och fjärmat dem från olika källor till stöd. Medan 

sexarbetare som valt att vara öppna med sitt val av arbete i vissa fall har upplevt att stigmat då 

har reducerats (Pitcher, 2014). Dock berättar en svensk sexarbete att hon fått sparken sedan 

hennes arbetsgivare fått reda på hennes involvering i en intresseorganisation för sexarbetare 

(Levy, 2015). 

Ett sätt för sexarbetare att normalisera sitt arbete är att jämföra det med andra yrken (Pitcher, 

2014). Svenska sexsäljare har berättat att de ser prostitution som ett vanligt arbete då deras 

drivkraft är att tjäna pengar samt för att det krävs en viss kunskap om yrket. Dock menar de 

inte att det kan likställas med vilket jobb som helst eftersom arbetet uppfattas vara väldigt 

speciellt (Östergren, 2010). 
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Strategier för att hantera känslor relaterade till sexarbetet kan handla om att exkludera olika 

fysiska aktiviteter som kyssar och analsex, att ha en dominant roll gentemot mannen då detta 

kan ge en ökad känsla av makt och kräver mindre fysisk beröring, samt att hålla isär privat 

sex och sex som arbete (Sanders, 2005). Ytterligare en strategi är att använda kondom, både 

som fysiskt och psykologiskt skydd; för att skydda sig mot sexuellt överförbara sjukdomar 

och för att skilja på den privata och professionella rollen (Abel, 2011; Bellhouse, Crebbin, 

Fairley & Bilardis, 2015; Sanders, 2005). 

Tidigare forskning har visat att sexarbetares romantiska relationer främst påverkas negativt av 

arbetet. Detta för att många kvinnor döljer sexarbetet för sin partner, vilket ofta leder till 

skuldkänslor och rädsla för att avslöjas. Dock menar en liten del kvinnor som säljer sex att 

sexarbetet istället har haft positiva effekter för deras romantiska förhållanden. Bland de vars 

partner är medvetna om sexarbetet menar majoriteten att detta påverkar förhållandet negativt 

gällande svartsjuka och missförstånd på grund av stigmat som omgärdar sexindustrin. Flera 

kvinnor upplever svårigheter att mentalt hålla isär deras arbetsliv och privatliv. Oro över att 

ett förhållande ska påverkas negativt är vad många singelkvinnor anger som anledningen till 

att de valt att inte ha någon relation under tiden som de är involverade i sexarbete (Bellhouse 

et al., 2015).  

Ett sätt för sexarbetare att hantera den emotionella stress det kan innebära att sälja sex är att 

konstruera en identitet speciellt för sin arbetsplats, som en skyddande mekanism (Abel, 2011; 

Sanders, 2005). Denna identitet kan även användas som en affärsstrategi för att locka och 

behålla en kundkrets genom att spela rollen som “den prostituerade kvinnan” och då utnyttja 

förväntningarna kring den manliga sexuella lusten. Den kan även förstås som en 

“motståndsstrategi” som tillåter sexarbetare att ta kontroll över sin arbetsplats (Sanders, 

2005). Alla prostituerade vill dock inte hålla isär privat sex och sex som arbete i varje 

kundmöte (Brewis & Linstead, 2000).  

Många kvinnor involverade i prostitution uttrycker en vilja att skilja sig själva från bilden av 

‘den prostituerade’. Oavsett om bilden innebär att den prostituerade ses som smutsig och 

vulgär eller något slags offer. Dessa bilder kan ses som lika problematiska allihop då de 

skapar en bild av den prostituerade som “den andre”, olik från en själv. Detta kan skapa en 

grund för avhumanisering av kvinnor som säljer sex (Hulusjö, 2013b) och bidra till att 

sexarbetare fortsätter att uppleva stigma och diskriminering (Begum et al., 2013).  

Utbrändhet bland sexarbetare har kunnat förklaras av faktorer relaterade till sexarbetet snarare 

än till sexarbetet i sig. En utmärkande faktor är stigma, som förutom att bidra till att 

sexarbetare upplever stress, ångest och utmattning (Tomura, 2009) indirekt leder till att 

sexarbetaren inte har kontroll över sina klienter, då stigma står i strid med arbetsrätt och 

självbestämmande (Vanwesenbeeck, 2005). Stigmat skulle även kunna vara orsak till att 

kunder går över de gränser som sexarbetare sätter upp, just eftersom de inte ses som 

professionella yrkesutövare (Pitcher, 2014).  

Sexsäljare porträtteras ofta genom två ytterligheter, “den lyckliga horan” och som ett offer; 

trasig och utnyttjad (Östergren, 2010). Wahab (2004) anser att det är viktigt att socialarbetare 
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inte ser sexarbetare enbart som offer samt att de bör vara medvetna om att det inte finns en 

universell upplevelse av att sälja sex.  

2.4 Sammanfattning 

Den nationella forskningen som finns om sexarbete är förhållandevis begränsad och har 

därför kompletterats med internationell forskning. Studierna som presenteras i 

forskningsöversikten är främst kvalitativa men även diskursanalyser, litteraturöversikter och 

kvantitativa metoder i form av enkäter har genomförts för att bredda kunskapsområdet. En 

stor del av forskningen resulterar i att sexarbetare delas in i fack; lyckliga horor, smutsiga 

avvikare, hjälplösa offer. Det viktiga, som en del studier belyst, är att det inte finns en 

enhetlig upplevelse av sexarbete (Wahab, 2004; Östergren, 2010). Det finns ett behov av att 

problematisera bilden av sexarbetare genom att lyfta de många olika erfarenheter som finns 

bland sexarbetare. Dels för socialarbetare som arbetar med dessa människor i praktiken och 

dels för det sociala arbetets kunskapsområde, för de som stiftar lagar och forskar på ämnet. 
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3. Teoretiska perspektiv 
De teoretiska perspektiv som används i studien är Giddens (1984) struktureringsteori samt 

Goffmans (2011) teori om stigma. Giddens (1984) struktureringsteori möjliggör analyser av 

sexarbetares aktörskap i förhållande till den samhälleliga struktur de befinner sig i. Den 

kombineras med Goffmans (2011) teori om stigma för att både kunna analysera hur 

sexarbetares aktörskap kan ta sig uttryck i vårt samhälle men även hur stigma upplevs av 

sexarbetare och påverkar deras aktörskap. 

Ett problem med att använda Goffmans (2011) teori om stigma är möjligtvis att den 

förutsätter att sexarbetare upplever ett stigma. Dock har forskningsöversikten visat att 

sexarbete är omgärdat av stigma oberoende av om den enskilde individen känner av detta eller 

ej. En fördel med teorivalet är att de tillsammans kan belysa ett strukturellt stigma, något vi 

tror är nödvändigt för att kunna avstigmatisera sexarbete och sexarbetare. 

3.1 Giddens struktureringsteori 

Teorin behandlar förhållandet mellan struktur och aktör vilka påverkar varandra ömsesidigt. 

Den utgår ifrån antagandet att människor har en förmåga att kunna reflektera över och 

påverka sina handlingar inom en struktur vilken de själva är med och producerar samt 

reproducerar (Giddens, 1984). 

The duality of structure är en central del i denna teori (Giddens, 1984). Med begreppet menas 

att aktörers vardagliga handlingar producerar och reproducerar strukturella egenskaper i större 

sociala system och att strukturer utgör både begränsningar och möjligheter till social handling. 

Våra vardagliga handlingar pågår oftast automatiskt. Dessa kan få oväntade konsekvenser 

som i sin tur kan leda till förhållanden, vilka vi är omedvetna om, som vi sedan agerar efter. 

Strukturer består av regler och resurser, vilka är grundläggande mekanismer som utformar 

strukturer genom aktörers handlingar. Majoriteten av reglerna är informella och “tysta”. De 

uppstår genom språket i vardagliga sociala möten och får ofta större inverkan på människor 

än formella regler som exempelvis lagar. Regler innebär både gränsdragningar och sanktioner 

men de är också meningsskapande eftersom aktörer bidrar till deras form. Begreppet resurser 

kan likställas med makt och syftar till huruvida en människa har möjlighet att påverka eller 

förändra sociala skeenden. Aktörskap innebär att individen kan “handla annorlunda” i ett 

händelseförlopp vilket är avhängigt att ha makt. Detta är oftast möjligt och innebär att man 

som aktör inte måste ha en intention bakom sina handlingar utan det faktum att man kan 

“handla annorlunda” i en given situation är tillräckligt. Människor kan således välja hur de 

vill handla men deras val påverkas av olika faktorer (Giddens, 1984).  

3.2 Goffmans teori om stigma 

Goffmans (2011) teori om stigma säger något om både de som stigmatiseras och de som följer 

traditionella normer i ett samhälle. Stigma innebär att de “normala” i ett samhälle stämplar de 

som är normavvikande. När en individ blivit stämplad som annorlunda och därmed 

stigmatiserats, slutar de “normala” att se denne som fullt mänsklig. Detta leder till att den 

numera stigmatiserade individen diskrimineras varvid dennes livsmöjligheter reduceras. De 

stigmatiserade ser sig själva som “vem som helst” samtidigt som de och även omgivningen i 



9 

 

viss mån ser dem som annorlunda. De “normala” övertygar sig själva om vilken fara dessa 

stigmatiserade människor utgör.  

Goffman (2011) skiljer på de misskrediterade, vars stigma är uppenbart och gör sig påmint 

hela tiden, och de misskreditabla. Till gruppen misskreditabla kan sexarbetare räknas då 

denna typ av stigma inte syns men kan avslöjas. De måste hela tiden förhålla sig till de 

“normala” och försöka ”passera” för att inte avslöja sin hemlighet. Ett sätt för de 

misskreditabla att undvika att bli avslöjade kan vara att använda sig av ett “alias” när de ägnar 

sig åt det som är stigmatiserat. 

Genom begreppet den moraliska karriären beskrivs hur de stigmatiserades självbedömning 

tar sig uttryck (Goffman, 2011). Detta innebär att de stigmatiserade lär sig och tar till sig av 

samhällets rådande identitetsföreställningar. De tar även till sig den allmänna bilden av att 

sammankopplas med ett stigma. I fallet med sexarbete sker dessa två steg innan stigmat 

kommit till. När individen väl inser sitt stigma, eller i det här fallet tar steget att bli 

stigmatiserad i och med att personen börjar sälja sex, kommer upplevelsefasen. I denna fas 

förstår individen vilka konsekvenserna är att leva som stigmatiserad. Relationen till andra 

personer med samma stigma som en själv omskapas och man inser vilka man måste acceptera 

som “sina egna”. Detta skapar en ambivalens hos den stigmatiserade då denna grupp, vilken 

är uppenbart stigmatiserad, kan vara sammankopplad med egenskaper som individen har svårt 

att koppla samman med sig själv. I och med denna ambivalens vilken är inbyggd i individens 

känsla av samhörighet med den stigmatiserade gruppen, varierar intensiteten i identifieringen, 

stödet gentemot och samvaron med gruppen. Att passera som ”normal” är ytterligare ett steg i 

den moraliska karriären. Goffman menar att det sista slutgiltiga och mogna steget sker när en 

misskreditabel individ frivilligt avslöjar sig och därmed bli misskrediterad istället. Detta 

innebär att individen inte längre vill försöka passera och att man, i och med att behovet att 

dölja sitt stigma är borta, accepterar och respekterar sig själv. 

När personer i den stigmatiserades närvaro känner till stigmat och vet om att det är en 

hemlighet kallas detta för enkelt dubbelliv. De största riskerna med dubbellivet är utpressning 

samt elakt skvaller. Den misskreditable försöker kontrollera dessa risker genom att dela upp 

sin värld i två grupper, en större och en mindre. Stigmat hemlighålls för den stora gruppen 

medan den lilla gruppen får veta allt och även litas på för hjälp och stöd. Stigma bör slutligen 

ses som en tvåpolig social process där de ”normala” och de stigmatiserade inte är konkreta 

personer utan snarare olika perspektiv. En och samma individ kan vid olika tillfällen spela 

rollen både som den “normale” och den “stigmatiserade” (Goffman, 2011).  
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4. Forskningsmetod 
För att nå studiens syfte har en kvalitativ metod använts då denna lämpar sig för att lyfta 

individers subjektiva upplevelser genom deras egna beskrivningar och uttryck (Larsson, 

2005). Kvalitativa intervjuer har genomförts och fokus legat på hur intervjupersonerna 

förhåller sig till sitt val av arbete och hur de påverkas av andras attityder gällande sexarbete 

samt vad de själva uppfattar som viktiga förklaringar och förståelser av detta (Bryman, 2011). 

4.1 Avgränsningar och urval 

Intervjuer har genomförts med svenska kvinnor över 18 år som säljer sexuella tjänster och 

som själva lagt ut annonser på så kallade “eskort-sidor”. Syftet med avgränsningarna är att 

studera en specifik målgrupp inom sexindustrin. Dessutom bygger de på etiska överväganden 

som presenteras och diskuteras under rubriken med samma namn.  

Anledningen till att respondenter söktes via eskort-sidor var att internet fungerar som en arena 

där en stor del av sexindustrin har sin plats idag. Kriterier för urvalet var, förutom att 

intervjupersonerna skulle vara kvinnor över 18 år, att annonserna de lagt upp skulle vara 

skrivna med förståelig svenska. Anledningen till detta var att de annonser som var skrivna på 

engelska eller bristfällig svenska var upplagda av kvinnor som endast tillfälligt befann sig i 

Sverige. De var således inte en del av studiens målgrupp. 

För att finna relevanta hemsidor med möjliga respondenter använde vi sökmotorn Google och 

sökte på ord som “eskort”. Då många annonser återkom på de olika hemsidorna valde vi att 

endast kontakta respondenter från en av hemsidorna. Denna hemsida valdes även då den var 

lättmanövrerad och majoriteten av annonserna var på svenska. Därefter skickades 

informationsbrev (se bilaga 1) ut via mail. En del annonsörer hade endast uppgett ett 

telefonnummer och fick då en förkortad version av informationsbrevet via sms. Sammanlagt 

kontaktades 105 annonsörer.  

4.2 Datainsamling 

Slutligen valde fyra kvinnor att delta i studien. Under intervjuerna användes en 

semistrukturerad intervjuguide (Bryman, 2011). Detta gjordes dels för att ha en grundstruktur 

att följa under samtliga intervjuer och dels för att kunna följa intervjupersonernas tankar utan 

att vara för låsta i en mall. Intervjuguiden (se bilaga 2) var indelad i sex teman förutom en 

introduktion och en avslutning. Dessa teman var; individuella skäl till valet av arbete, kunder, 

åsikter från människor runt omkring, lagen och rättigheter, stigma samt upplevelser av 

allmänhetens syn på sexarbete/sexarbetare. Inom varje tema fanns ett antal övergripande 

frågor med tillhörande underfrågor som användes om svaren behövde fördjupas. Varje 

intervju avslutades med en fråga om hur respondenterna uppfattat intervjun i syfte att kunna 

göra intervjuguiden bättre allt eftersom. Dock framkom inte någon kritik och därför 

genomfördes inga ändringar av intervjuguiden. 

Intervjupersonerna fick, utifrån ett tidsspann på två veckor, själva välja var och när de ville 

ses för att de skulle känna sig så trygga med situationen som möjligt. Intervjuerna spelades in 

för att vi under mötet skulle kunna fokusera på vad som sades och följa upp intressanta tankar 

istället för att fokusera på att anteckna. Inspelningen underlättade även analysarbetet då den 
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möjliggjorde att en fullständig redogörelse av respondenternas svar fanns att tillgå (Bryman, 

2011). En av intervjuerna genomfördes i kvinnans hem och de resterande tre tog plats i 

grupprum på två olika bibliotek. Vi turades om att vara huvudintervjuare och bisittare under 

intervjuerna. Längden på intervjuerna varierade mellan 55 minuter till 2 timmar och 15 

minuter. Vid den kortaste intervjun hade vi en tidsgräns på en timme då grupprummet endast 

kunde bokas under så lång tid. Samtliga intervjupersoner erbjöds att komplettera sina 

intervjusvar via mail eller telefon. Endast respondenten vars intervjutid var begränsad valde 

att göra detta då hon ville förtydliga ett par saker hon inte hann ta upp.  

4.3 Databearbetning och analysmetod 

När intervjuerna var genomförda transkriberades de och analyserades sedan med 

analysmetoden meningskoncentrering. Denna metod bygger på att man kortar ner vad 

respondenterna sagt och formulerar teman av detta för att underlätta analysen av den stora 

mängd material som uppstår efter flera intervjuer (Kvale & Brinkmann, 2009). Analysen sker 

i fem steg. För att få en känsla av helheten läser forskaren först igenom hela transkriberingen, 

därefter fastställs de naturliga “meningsenheterna” i texten. I det tredje steget formuleras 

teman ur dessa meningsenheter. Därefter appliceras studiens syfte och frågeställningar på 

meningsenheterna för att söka svar om vad dessa uttrycker. Sist knyts intervjuns centrala 

teman ihop (ibid.). 

Transkriberingen skedde i så nära anslutning till intervjuerna som möjligt för att minimera 

risken för att kroppsspråk, gester och ansiktsuttryck glömdes bort. Detta arbete delades upp 

och vi transkriberade var sin del av intervjuerna. Båda författarna har lyssnat och läst igenom 

samtliga transkriberingar för att säkerställa att vi uppfattat och skrivit ner allting korrekt. 

När datainsamlingen var klar lästes intervjuerna igenom för att lättare kunna dra paralleller 

mellan dem i analysarbetet och för att få en känsla av helheten. Därefter förde vi in 

meningsenheter, citat, från intervjuerna till en tabell där de sammanfattades till naturliga 

teman vi kunde se i texten. Baserat på övergripande teoretiska utgångspunkter delades 

meningsenheterna in i fyra teman; stigma, aktör, struktur samt strategier. 

Därpå fördjupades analysen genom att dessa fyra teman utvecklades med hjälp av teorin och 

den tidigare forskningen. Därigenom skapades under-teman där paralleller mellan teori, 

tidigare forskning och empiri kunde dras. Exempel på dessa teman är “att skilja sig själv från 

bilden av den prostituerade”, “alias” och “vanliga arbeten är exploaterande”. Dessa under-

teman delades sedan in i större teman vilka resulterade i rubrikerna vi använder oss av i 

resultat- och analys-avsnittet; tankar om sexarbete, att vara öppen, romantiska relationer och 

moderskap, styrande faktorer och att ”handla annorlunda”, formella och informella regler 

samt strategier för att undvika risker och stigmatisering. Under varje tema har 

intervjupersonernas citat legat till grund för texten. I slutet av varje tema finns en analytisk 

kommentar där paralleller dragits både till de teoretiska utgångspunkterna och till tidigare 

forskning. 
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Citaten som presenteras har ändrats från tal- till skrivspråk för att öka läsförståelsen. Två av 

respondenterna ville läsa igenom och godkänna sina citat innan uppsatsen publicerades. Ingen 

av dem hade några synpunkter på de citat som använts. 

Uppsatsen har två teoretiska utgångspunkter varav Goffmans (2011) teori om stigma valdes 

innan det empiriska materialet samlades in. Vi ämnade dock använda ytterligare ett teoretiskt 

perspektiv och valde att vänta med att bestämma oss för vilket tills empirin var insamlad. 

Detta för att inte låsas till att se intervjupersonernas uttalanden utifrån ett visst perspektiv utan 

snarare se vilken teori som skulle hjälpa oss att förstå deras berättelser. Då vi använde oss av 

en semistrukturerad intervjuguide fanns det utrymme för våra respondenter att ge en bred bild 

av sina tankar om, upplevelser av och förhållningssätt till sexarbete. Utifrån vad 

respondenterna själva berättade valde vi att använda Giddens (1984) struktureringsteori.  

4.4 Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet  

Kvale och Brinkmann (2009) menar att reliabiliteten kan påverkas om intervjupersonen är 

inkonsekvent i de svar denne ger. Under intervjuerna i denna studie hände det att 

respondenterna uttryckte motstridiga åsikter kring sexarbete. Detta har redogjorts för i 

resultatet och diskuterats i analysen och motstridiga tankar, åsikter eller känslor kring 

sexarbetet har kunnat förklaras av respondenternas ambivalens till sitt arbete.  

Bryman (2011) talar om internbedömarreliabilitet och vikten av att forskare kommer överens 

om hur de ska tolka empirin. I denna studie har all empiri samlats in, analyserats och tolkats 

gemensamt av båda författarna. De gånger det inte tydligt framgick ur transkriberingen vad en 

respondent menade, klargjordes detta då vi tillsammans lyssnade på inspelningen av intervjun 

igen. Riskerna för missförstånd eller oklarheter kring vad intervjupersonerna menade under 

intervjun minskade då en av oss var huvudintervjuare och den andra bisittare. Detta 

möjliggjorde ett utifrånperspektiv för bisittaren som kunde räta ut otydligheter med hjälp av 

följdfrågor. Intervjupersonens svar sammanfattades även under intervjun för att klargöra 

huruvida vi uppfattat dem rätt. 

Studien syftar till att belysa sexarbetares tankar och då öppna frågor ställts med möjlighet för 

intervjupersonerna att utveckla sina svar och tala om det som de själva har erfarenhet av torde 

detta kunna tänkas styrka studiens validitet (Kvale & Brinkmann, 2009). 

En begränsning med urvalet är möjligtvis att studiens syfte lockar en viss sorts respondenter 

som har ett egenintresse i att få sina röster hörda vilket skulle kunna snedvrida resultatet 

något. Tre av respondenterna uttryckte en vilja att göra sin röst hörd. En av kvinnorna vill 

gärna bli någon slags talesperson för gruppen sexarbetare, en annan vill starta en 

självhjälpsgrupp. Den tredje kvinnan uttryckte att hon funderat på att starta en blogg för att 

bredda perspektiven kring sexarbete. Nackdelar och fördelar med sexarbete har dock belysts 

vilket tyder på att flera olika perspektiv har fått ta plats i studien. 

Studien handlar om att bredda perspektiven på sexarbete, att visa på de olika erfarenheter, 

tankar och upplevelser av sexarbete som finns. Med det sagt var inte syftet att finna ett 

resultat som nödvändigtvis går att applicera på andra sexarbetare utan att i så stor utsträckning 

som möjligt visa på dess olikheter. Kvalitativa metoder syftar till att göra plats för de 
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subjektiva upplevelser respondenter kan bidra med, exempelvis genom intervjuer, snarare än 

att möjliggöra en generalisering eller finna resultat som kan representera en stor grupp 

människor (Kvale & Brinkmann, 2009). Respondenterna delade med sig av tankar, åsikter och 

upplevelser som både kan kopplas till men också går emot mycket i den generella diskursen 

som finns om sexarbete och sexarbetare. Detta kan vara till nytta för socionomer som är 

verksamma på olika nivåer i det svenska samhället, vare sig det rör sig om direktkontakt med 

sexarbetare eller på en nivå där riktlinjer för hur man ska arbeta med dessa utformas. Syftet är 

att öppna för en vidare syn på sexarbetare, bort från stereotypa bilder skapade av det samhälle 

och den tid vi lever i. 

4.5 Etiska överväganden 

Sexarbete är för många ett känsligt ämne omgärdat av stigma och studiens målgrupp har 

därför valts med omsorg. Syftet med studiens avgränsningar var främst att anpassa 

genomförandet av studien till en lämplig nivå för en C-uppsats, både i förhållande till etiska 

överväganden men även svårigheter så som att nå ut till respondenter. Därmed har 

transpersoner, minderåriga och traffickingoffer uteslutits ur studiens målgrupp. Tidigare 

forskning är relativt ofta gjord på antingen manliga sexarbetare eller på både kvinnor och 

transpersoner som säljer sex. Men med tanke på att transpersoner redan är en marginaliserad 

och ofta stigmatiserad grupp upplevde vi att de etiska överväganden och den känslighet som 

hade krävts för att genomföra en sådan studie inte är möjlig för oss i dagsläget.  

Utöver dessa etiska överväganden har vi följt Vetenskapsrådets (2002) forskningsetiska 

principer; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. I 

den första kontakten med våra potentiella respondenter skickades ett informationsbrev ut. 

Informationsbrevet innehöll information om studiens syfte, hur deltagandet skulle gå till, vad 

studiens resultat ämnade uppnå, vilka som skulle kunna ta del av materialet samt att studien 

skulle resultera i en C-uppsats. Utöver detta tydliggjordes att deltagandet var anonymt och 

helt frivilligt samt rätten att avbryta sin medverkan när som helst utan repressalier. De 

personer som fått ett sms skickat till sig blev uppringda någon dag senare och fick då mer 

information om studien och frågan om de var intresserade av att delta. Intervjupersonerna fick 

själva välja var och när intervjun skulle ske utifrån en tidsram på två veckor. Detta för att de 

skulle känna sig trygga med att delta och att lämna ut den känsliga informationen som studien 

krävde. Vid intervjutillfället fick de återigen informationen från informationsbrevet i en 

förkortad version. Intervjupersonernas namn har fingerats och inga uppgifter finns kvar i 

uppsatsen som gör det möjligt att identifiera dem. De informerades även om att intervjuerna 

spelades in för att sedan transkriberas samt att endast vi hade tillgång till detta material och att 

det efter studiens avslut skulle raderas. 

  



14 

 

5. Resultat och analys 
I detta avsnitt presenteras studiens resultat och analys. Studiens respondenter har fingerade 

namn och kallas i uppsatsen för Elin, Sara, Camilla och Mona. De är alla bosatta i 

Storstockholm. Elin, 24 år, slutade sälja sex för ett och ett halvt år sedan. Hon var aktiv under 

ett halvår då hon sålde sex vid sidan av sitt dåvarande heltidsjobb. Idag jobbar hon med något 

helt annat. De övriga respondenterna är aktiva sexarbetare. Sara är 27 år, sjukskriven och har 

sålt sex i ungefär ett och ett halvt år. Hon försöker sluta och beskriver sexarbetet som ett 

självskadebeteende. Sara är den enda av respondenterna som har erfarenhet av att arbeta på 

bordell, något hon under en tid gjorde i Tyskland. Även Camilla, 35 år, är sjukskriven. Hon 

arbetade tidigare inom vården och började sälja sex förra året. Mona är 55 år och började sälja 

sex för två år sedan. Även hon arbetade då inom vården, men är i dagsläget arbetslös. 

5.1 Tankar om sexarbete 

Under denna rubrik presenteras respondenternas tankar och förhållningssätt gällande deras val 

av arbete samt hur de ser på sexarbete i stort. Resultaten visar att intervjupersonernas tankar 

om sexarbete överlag var positiva. Men en av respondenterna, Sara, ser sexarbete som något 

skadligt. Sara började sälja sex när hon mådde väldigt dåligt i förhoppning om att bli mördad 

av en kund och fortsatte använda det som ett självskadebeteende. Hon berättar att sex har 

blivit som ett jobb vilket gör att hon känner sig som en robot och sexköp jämförs med att gå 

till McDonalds, där man beställer vad man vill ha, betalar, äter och går. När Sara arbetade på 

en bordell i Tyskland upplevde hon det som att männen gick runt i en butik och valde vilken 

chipspåse de ville ha. En intressant del i Saras berättelse är att hon trots att hon ser sexarbete 

som skadligt inte ser sexköp som något negativt: 

Jag ser inte det som en negativ grej att killar kommer och betalar, jag ser det exakt som att du 

går ut på en restaurang, här slipper du betala maten, han betalar hela kvällen och sen så går du 

hem och sen så har du sex ändå. [...] Men här slipper han göra allt det där. 

De andra respondenterna lyfter till skillnad från Sara främst positiva aspekter av sexarbete. 

Camilla berättar att hon ser på sexarbetet som en intressant studie i heterosexuella män och ett 

sätt att jobba med sin sexualitet och det feminina i henne. Även Mona uttrycker flera positiva 

aspekter av sexarbetet: 

Jag upptäckte att jag mår jättebra [...] Jag kan erkänna att jag faktiskt börjat ha orgasm väldigt 

ofta, det var jätteotroligt för mig. [...] Men efter [en träff, förf. anm.] mår jag jättebra, jag är 

energisk, jag är pigg, plus att det är väldigt stimulerande för mig att jag ska hålla mig i form 

fysiskt. 

Elin berättar att hon gillade sexarbetet, oftast var träffarna trevliga och roliga. Hon tyckte om 

känslan av spänning innan en träff och lyfter även den ekonomiska fördelen av att sälja sex: 

Det var en häftig känsla och jag älskar känslan av att kunna bjuda mina kompisar på middag 

eller gå på spa utan att behöva oroa mig. Det var nog första gången lite som jag känt mig 

ekonomiskt oberoende på riktigt, kunnat göra saker, kunnat unna mig själv grejer. 

En viktig faktor för både Mona och Elin är att sexarbetet sker frivilligt. Mona berättar att hon 

skulle äcklas om hon kände sig tvungen att fortsätta och skulle då välja att sluta sälja sex. Elin 

tror att sexarbete kan bli skadligt om tvång är iblandat och poängterar att det var viktigt att det 
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skedde på hennes villkor, det vill säga att hon själv bestämde hur ofta, när och vilka hon 

träffade. 

Trots en överhängande positiv inställning till sexarbetet har både Mona och Elin gett uttryck 

för att inte helt kunna identifiera sig med rollen som sexarbetare. Mona uttrycker upprepade 

gånger att hon inte är en “riktig” sexarbetare utan förklarar att hon endast testar lite på sitt 

eget sätt. Elin som främst ville ge en “girlfriend experience” uttrycker att hon inte var som 

den “horan” som ofta porträtteras i filmer, med exempelvis utmanande kläder, utan att hon 

höll sina möten städade. Hon berättar även att hon kallade sina träffar för “dejter” för att 

avdramatisera dem och ville under intervjun inte använda uttrycket “sålde sex” utan använde 

hellre ordet “erbjöd”.  

Camilla skiljer sig från de andra respondenterna då hon försöker hitta sin plats bland gruppen 

sexarbetare: 

Jag har gjort min grej och sen har jag informerat mig till viss del. [...] Och bara häromdagen så 

tog jag steget och ansökte om medlemskap i Rose Alliance [svensk intresseorganisation för 

sexarbetare, förf. anm.] och det kändes bra. [...] Det är nog en del i att, dels informera mig 

själv mer för att jag vill få andra perspektiv. För jag fattar att min erfarenhet inte är likadan 

som alla andras erfarenhet och jag skulle jättegärna få höra från andra som kommer från olika 

håll och vad det finns för erfarenheter och åsikter. [...] Jag tror att jag var redo att både söka 

stöd själv och se om jag kan vara något slags stöd på nått sätt. 

Sara, Elin och Mona berättar att deras syn på sexarbete förändrats sedan de själva började 

sälja sex. Sara berättar: 

Jag skulle aldrig förut innan jag började med det här tänka så men, efter första kunden jag 

hade för två år sedan så tänkte jag det här är exakt likadant som att du skulle gå på en dejt bara 

att du slipper allt. 

Elin förklarar det såhär: 

Jag tror att folk tycker att det är smutsigt och lite skamligt [...] jag hade säkert också den 

bilden innan, att det var snuskigt och skedde på hotellrum och det var använda kondomer 

överallt och jag tror inte att det är så oftast. 

Samtidigt som Elin säger att hon tror att det överlag är “normala” tjejer, utan varken 

missbruksproblem eller självskadebeteende som säljer sex så uttrycker hon ett tydligt behov 

av att vilja behålla sin anonymitet. Hon berättar exempelvis att hon inte skulle kunna tänka sig 

att gå med i Pride-paraden och “skylta” med att vara sexarbetare. Mona menar att hon från 

början var mycket förvånad över att hon upplevde det som så lätt att sälja sex. Hon hade 

förväntat sig ett dåligt samvete då det hon gör inte ses som “moraliskt” i andras ögon: 

… uppfostran, hur man lär sig i skolan, man kan kalla det hjärntvättad, i skolan eller i 

utbildningssystemet. Till och med sen man var barn, alla vet att det är skamligt [...]. Och jag 

har upptäckt att jag mår jättebra [...] jag känner mig lite [skratt] att ‘aha är det någonting fel på 

mig?’... 

Hon beskriver att hon har motstridiga tankar kring sexarbetet eftersom det är djupt 

internaliserat i henne att det är skamligt, samtidigt som hon tycker om att göra det.  
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Analytisk kommentar 

Saras berättelse skiljer sig från de andras då hon är den enda som definierar sexarbete som 

något skadligt. Att känna sig som en robot och att jämföra sexköp med att beställa mat på en 

snabbmatsrestaurang kan sägas visa på den objektifiering och avhumanisering som 

prostitution kan innebära. Prostitution kan anses karaktäriseras av att mäns sexuella behov 

bestämmer hur den sexuella interaktionen ska se ut och att kvinnor ska tillfredsställa dessa 

behov (Tyler, 2012). I Saras beskrivning av sexarbete och sexköp återfinns denna syn på 

vems behov som styr händelseförloppet.  

I motsats till detta synsätt kan det hävdas att sexarbete i sig inte är ett problem utan att 

problemen istället bottnar i hur sexarbete manifesteras (Showden, 2011). Varken Elin, 

Camilla eller Mona har tagit upp intimiteten eller samlagen som någonting som påverkat dem 

negativt. Däremot har både Elin och Mona uttryckt vikten av att sexarbetet sker frivilligt. 

Kanske kan sexarbetet inte ses som något som görs helt frivilligt om, som i Saras fall, ett 

självskadebeteende ligger till grund för vad man väljer att göra. Detta stärker tanken om att 

sexarbete i sig inte är problem utan snarare att sättet det tar sig uttryck på kan skapa problem. 

I Saras fall tar sig sexarbetet uttryck som ett självskadebeteende och det faller sig därför 

naturligt att hon, i alla fall för egen del, upplever sexarbetet som skadligt.  

Både Elin och Mona uttalar att de gör en skillnad mellan sig själva och “riktiga” sexarbetare. 

Detta kan tolkas som att de i likhet med andra sexarbetare (Hulusjö, 2013b) inte vill definieras 

som den “typiska” prostituerade. Att både Mona och Elin inte identifierar sig som “typiska” 

prostituerade kan också förstås som strategier för att inte förknippas med stigmat som 

omgärdar sexarbete. Deras tankar visar således på en ambivalens gentemot den egna gruppen 

(Goffman, 2011). Detta kan bero på att gruppen är förknippad med egenskaper som Mona och 

Elin inte kan, eller vill koppla samman med sig själva. Elins ambivalens gällande 

identifieringen med den egna gruppen (ibid.) tydliggörs när hon säger att hon inte vill “skylta” 

med att vara sexarbetare i Pride-paraden. Hon verkar öppensinnad och dömer inte andra eller 

sig själv för att hon har sålt sex, samtidigt ser hon sexarbetet och stigmat kopplat till det 

utifrån den “normala” gruppens ögon. Samma ambivalens kan ses i Monas berättelse när hon 

beskriver sin förvåning över att hon gillar att sälja sex trots att hon internaliserat att det är 

omoraliskt. Förutom att Mona och Elin uttrycker känslor av ambivalens så har de, precis som 

Goffman beskriver, lärt sig, tagit till sig och påverkats av de “normalas” åsikter om sexarbete; 

de rådande normerna i samhället. Detta stämmer även för Sara då hennes föreställningar om 

sexarbetet förändrats sedan hon började sälja sex.  

Camilla uttrycker inte samma ambivalens till gruppen sexarbetare. Hon formulerar snarare att 

hon vill utforska sin samhörighet med gruppen då hon gått med i Rose Alliance. Detta kan 

tolkas som att Camilla är på ett stadie i sin moraliska karriär (Goffman, 2011) där hon vill ha 

en större samverkan med den egna gruppen genom att både söka stöd i och stödja den  

5.1.1 Ett “vanligt” jobb? 

Åsikterna kring huruvida sexarbete kan och bör likställas med ett ”vanligt” jobb skiljer sig åt 

mellan respondenterna. Sara tycker varken att det är eller bör vara ett “vanligt” jobb, då hon 

anser att sex är och ska vara intimt samt att sexarbete inte ska ses som något naturligt. 
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De övriga respondenterna jämför sexarbetet med andra, mer “vanliga” arbeten, något som kan 

ses som ett sätt att normalisera sexarbetet. Elin jämför sexarbetet med ett serviceyrke och 

nämner även att det kanske skulle kunna likställas med andra yrken där man jobbar med 

kroppen, som exempelvis massör. Elin uttrycker dessutom att hon i sexarbetet tagit rollen som 

kurator. Något liknande uttrycker Mona skämtsamt när hon säger att hon ser sig själv som en 

socialarbetare eftersom männen mår bättre efter ett besök hos henne. 

Även Camilla jämför sexarbetet med ett terapi- och servicejobb och ser det som en 

kombination av de två. Hon utvecklar: 

Sen är det inte ett jobb som alla vill eller ska ha. Men det gäller ju massa andra jobb också, 

alla jobb passar ju inte för alla. [...] det är ett väldigt speciellt jobb. 

För henne är sexarbetet jämförbart med ett “vanligt” jobb då hon menar att det är ett jobb som 

kräver kompetens och lämplighet precis som många andra arbeten.  

Analytisk kommentar  

Många har diskuterat huruvida sexarbete kan och bör ses som ett “vanligt” arbete (Pitcher, 

2014; Östergren, 2010). Radikalfeminister ser sexarbete som ett uttryck för mäns våld mot 

kvinnor (Dodillet, 2009; Levy & Jakobsson, 2013) och skulle därmed inte likställa det med 

andra “vanliga” jobb. Sara hävdar att sexarbete varken är eller bör vara ett ”vanligt” jobb 

vilket kan kopplas till det hon tidigare uttalat om att sexarbete är skadligt. Dock uttrycker hon 

även att sexköp är någonting som är okej i hennes ögon vilket tyder på att hon inte ser på det 

som ett uttryck för mäns våld mot kvinnor. Elin, Camilla, Mona och många andra sexarbetare 

normaliserar sexarbetet genom att jämföra det med andra, mer ”vanliga”, jobb (Pitcher, 2014). 

Viljan att normalisera sexarbete kan vara en strategi för att hantera stigma. Det kan även vara 

ett uttryck för att sexarbetare ser sig som “vem som helst” (Goffman, 2011). Om de ser sig 

själva som “vem som helst” blir det även lättare att jämföra och dra paralleller mellan 

sexarbetet och andra jobb. En del andra sexarbetare menar att deras arbete är jämförbart med 

”vanliga” arbeten då drivkraften i båda fallen är att tjäna pengar samt att en yrkeskunskap 

krävs. Trots detta menar de, precis som Camilla, att sexarbetet är väldigt speciellt (Östergren, 

2010).  

5.2 Att vara öppen 

Graden av öppenhet och viljan att vara öppen med sexarbetet gentemot sin omgivning skiljer 

sig åt mellan studiens respondenter. De har alla någon eller några som vet om att de säljer sex 

och som de pratar om sexarbetet med. Camilla berättar om relationen till sin bästa vän och hur 

hon använder den för att få stöd och hantera saker som uppstått i möten med sexköpare:  

Han vet om allting och är den som jag ringer ibland efter, jag ba ‘vet du det här var så 

konstigt’, någon slags handledning, bara för att prata av sig litegrann. 

Elin däremot säger att hon aldrig behövt stöd utan snarare har känt ett behov av att, 

tillsammans med en vän, skratta åt konstiga eller roliga saker som hänt under sina träffar: 

Då kan jag skämta om det i efterhand och skratta bort det [...]. Det har inte blivit något 

negativt och jag har en tjejkompis som jag kan berätta allting för och vi skämtar om allt.  
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Under tiden Elin var aktiv berättade hon om sexarbetet för sin rumskamrat och ett par 

internet-kompisar, i dagsläget vet fler personer om att hon har sålt sex. Elin menar att hon 

behöver känna förtroende för de hon berättar för och är noga med vilka som vet så att 

hemligheten inte ska spridas. 

Både Sara och Camilla har som mål att vara helt öppna i framtiden. Sara vill starta en 

självhjälpsgrupp för tjejer som säljer sex och tänker att hon då gärna informerar om den i 

media: 

Jag kommer göra så att [...] det finns ett system för de som vill ha hjälp. Det är mitt mål. Så 

jag är ju ganska öppen [...] just nu så kommer jag inte komma ut med mitt namn och sånt där. 

Men när det väl kommer behövas, om det skulle bli [...] så som jag vill, så kommer det väl 

komma ut på TV eller något och då kommer man väl se att det är jag. 

För Sara är det i slutändan viktigare att kunna hjälpa andra än att vara anonym. Camilla 

uttrycker att hon både vill vara öppen och känner ett ansvar att bredda perspektiven gällande 

sexarbete: 

Mitt mål är att vara helt öppen med det i en framtid för det är lite så jag tänker och jobbar 

överlag. [...] Jag är jättegärna ett ansikte utåt och pratar om saker och skriver saker på 

Facebook för att jag klarar av det och då känner jag att det är mitt ansvar. 

Det som stoppar henne från att gå ut med sin identitet är dels att hon är sjukskriven och då 

inte får ha några inkomster för att få sin sjukpenning. Dels är hon rädd för att hennes 

bostadsrättsförening ska vräka henne med motiveringen att de kan bli fällda för koppleri. 

Alla respondenter har uttryckt att de på ett eller annat sätt anstränger sig för att hålla 

sexarbetet hemligt för vissa personer. Elin berättar om en person i hennes närhet som tog reda 

på att hon sålde sex vilket ledde till en jobbig situation: 

Så han snokade rätt på det här vilket inte var okej enligt mig och [...] går till en av mina bästa 

killkompisars flickvän, för de är bra vänner, och [...] berättar allting för henne, träffar mig och 

berättar att han har hittat det här och jag blir asförbannad såklart [...] han fick ju lova att hon 

inte skulle berätta någonting. [...] Sen har jag träffat honom någon gång efter och då har jag 

fått höra att han har gått till något centrum för tjejer som säljer sex och pratat med någon 

kurator där för att [...] han hade tyckt synd om sig själv eller såhär ‘åh det var mitt fel buhu’. 

[...] Jag är arg på honom som fan för att hon tjejen kunde ju tillslut [...] inte hålla sig och 

berättade det här för honom [sin pojkvän, förf. anm.]. [...] Han och jag kan inte ens vara 

vänner idag för att hon inte klarar av mig och det är på grund utav den här första killen som 

inte kunde hålla sin mun så det har varit en jättejobbig situation där. 

Killen som tog reda på att Elin sålde sex trodde att hon hade ett självskadebeteende, vilket var 

anledningen till hans besök hos kuratorn. För honom sågs sexarbete som smutsigt och Elin 

fick aldrig berätta om sin syn på saken. Även paret som fick reda på att Elin sålde sex 

upplevde det som smutsigt och hade problem med att ens prata öppet om det med varandra: 

... de behövde ett kodord för att kunna prata om det här för att det var så laddat. [...] Och då 

var deras kodord “macchiato” vilket betyder befläckad på italienska, så bara det säger väl 

någonting. 
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Analytisk kommentar  

Alla respondenter har det som Goffman (2011) kallar för den lilla gruppen, det vill säga en 

mindre grupp som den stigmatiserade individen är ärlig med. Den används dels för att dölja 

stigmat från den större gruppen, det vill säga utomstående personer. Dels för att få stöd och 

hjälp. Samtliga intervjupersoner har uttryckt att de pratat om sexarbetet med sin lilla grupp 

samtidigt som det varit viktigt att fortsätta vara anonyma gentemot den större gruppen. 

Camillas relation med sin bästa vän visar på hur den lilla gruppen kan stå för stöd och hjälp. 

Elin däremot menar att hon inte behövt stöd, vilket kan bero på att hon uttrycker att sexarbetet 

inte fört med sig någonting negativt för hennes del. Dock kan hennes behov av att kunna 

skratta tillsammans med en vän åt saker som uppstått under en träff, ändå tyda på att hon 

använt den lilla gruppen som ett slags stöd. 

Att gå från misskreditabel till misskrediterad, det vill säga att göra sitt stigma synligt för alla, 

är det sista steget i den moraliska karriären (Goffman, 2011). Detta tyder på att man valt att 

acceptera sig själv och inte längre känner ett behov av att passera som “normal”. Sara vill 

starta en självhjälpsgrupp och då gå ut med sin identitet om det krävs, vilket kan tolkas som 

att behovet att passera står lägre än hennes vilja att hjälpa andra. Detta visar även att Sara 

uttrycker ett aktörskap då hon ämnar ”handla annorlunda” (Giddens, 1984). Dels då hon väljer 

att vara öppen i framtiden och dels då hon vill starta en självhjälpsgrupp. Även Camilla är 

beredd att gå från misskreditabel till misskrediterad då hon explicit uttrycker att hennes mål är 

att i framtiden vara helt öppen. Hon uttrycker också ett aktörskap då målet att vara öppen 

bygger på en idé om att kunna bredda perspektiven gällande sexarbete. Detta tyder på att 

Camilla vill förändra den struktur vi lever i och därmed ämnar även hon ”handla annorlunda” 

(ibid.). 

I likhet med många andra sexarbetare (Begum, et al., 2013; Levy, 2015; Pitcher, 2014) är 

respondenterna måna om att hålla sexarbetet hemligt på grund av stigmat som omgärdar det. 

De lever alltså ett så kallat enkelt dubbelliv och riskerar i och med detta att utsättas för 

utpressning och elakt skvaller (Goffman, 2011) vilket situationen med Elins vän illustrerar.  

Respondenternas berättelser om öppenhet visar på det stigma som omgärdar sexarbete och på 

de problem som kan uppstå för den som vill bli accepterad av omgivningen. 

5.3 Romantiska relationer och moderskap 

Elin är den enda av våra respondenter som har en partner som vet om att hon har sålt sex. 

Anledningen till detta är att de träffades när Elin anlitades som eskort till en fest som hennes 

blivande partner anordnade. När de blev tillsammans slutade hon sälja sex då hon inte längre 

behövde äventyret och spänningen det innebar att träffa någon. Det blev därför naturligt för 

henne att sluta. Om hon skulle bli singel kan hon dock tänka sig att börja sälja sex igen. 

Camilla, som är singel, menar att det inte är ett alternativ att hålla sexarbetet hemligt för en 

framtida partner och att hon inte heller skulle sluta sälja sex om hon inledde en relation. Även 

Sara beskriver att hon är öppen angående sexarbetet med potentiella partners, dock med 

anledning av att hon är säker på att det faktum att hon säljer sex förr eller senare skulle 

avslöjas. Hon känner därför att det är meningslöst att ljuga.  
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Mona däremot vill inte vara öppen med sexarbetet i en kärleksrelation. För tillfället träffar 

hon en man sporadiskt. Vid ett tillfälle har sexarbetet påverkat hennes känslor negativt i 

förhållande till denna relation: 

Jag hade en kund på morgonen och sen kom han till mig på eftermiddagen och [...] de första 

fem minuter mådde jag inte bra, men sen gick det bort väldigt snabbt, jag vet inte hur. 

Då Mona inte ser sin nuvarande relation som något varaktigt kommer hon heller inte att sluta 

sälja sex på grund av den, något hon dock skulle göra om hon finner en partner som hon kan 

se en framtid med. 

Sara menar att man som sexarbetare måste stänga av sig själv för att kunna hålla isär vem man 

är privat och vem man är på jobbet. Detta var något hon uppfattade som lättare förut:  

Från början var det en skillnad. Idag, tyvärr. [...] den personen som jag är där, den personen är 

jag här. Tyvärr. Det är också därför jag vill sluta, jag vill komma tillbaka till ‘mig’. 

Både Sara och Mona har svårt att koppla samman sexarbete och moderskap. Sara berättar att 

hon inte vill ha barn i framtiden. Hon tror att barnet kommer att ta skada av att hon har sålt 

sex då det riskerar att på ett eller annat sätt komma ut. Mona är den enda respondenten i 

studien som har barn. Även om både säljandet och köpandet av sex vore legaliserat, skulle 

hon ändå aldrig berätta om att hon sålt sex för sitt barn. Detta då hon känner att det faktum att 

hon säljer sex och samtidigt är mamma inte går ihop. Camilla däremot ser inte något hinder 

med att fortsätta sälja sex om hon får barn: 

Då är det kanske då som jag blir tvungen att bli offentlig för att ta upp de här sakerna. Jag ber 

inte om att det ska hända men jag känner mer och mer att om det skulle hända, om socialen får 

reda på det och jag har ett barn och de inte tycker att det passar sig, då får jag ta det när det 

kommer och göra en grej av det istället. Och använda det i ett större syfte. [...] Om det känns 

rätt att fortsätta med det så kommer inte det hindra mig, att jag inte ska göra det för att det är 

fel på något sätt. 

Analytisk kommentar 

Både Sara och Mona ger uttryck för att de haft svårigheter att skilja sitt privatliv från 

sexarbetet, något även andra sexarbetare uttryckt (Bellhouse et al., 2015). Sara upplever att 

hon inte längre kan skilja den hon är privat från den hon är i arbetet vilket också är en av 

anledningarna till att hon vill sluta sälja sex. Mona däremot har bara upplevt detta vid ett 

tillfälle. 

Sexarbetare med barn kan vara oroliga över att deras barn ska drabbas av stigmat som 

omgärdar sexarbetare (Pitcher, 2014). Sara uttrycker även hon denna rädsla och menar att ett 

eventuellt framtida barn skulle komma att skadas av att hon säljer sex. Mona berättar inte om 

en sådan rädsla utan har istället svårt att koppla samman bilden av sexarbete med bilden av 

sig själv som mamma. ‘Den prostituerade’ framställs och konstrueras ofta som ‘olämplig 

mamma’ både av media, akademiska diskurser och av människor i allmänhet (Hulusjö 

2013a). Kanske kan detta vara vad som får Mona att känna att hon aldrig skulle berätta om 

sexarbetet för sitt barn även om det vore helt legaliserat; att hon internaliserat de “normalas” 

åsikter om sexarbete och stigmat som följer (Goffman, 2011). 
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Camillas tankar om att ta upp eventuella framtida problem gällande sexarbete och moderskap 

offentligt visar återigen att hon är beredd att gå från misskreditabel till misskrediterad och 

därmed göra sitt stigma synligt (Goffman, 2011). Detta sista steg i den moraliska karriären, att 

acceptera sig själv och inte längre försöka passera, skulle för Camilla innebära att hon öppet 

kan slåss för de strukturella orättvisor sexarbetare kan möta. 

5.4 Styrande faktorer och att “handla annorlunda” 

Resultaten visar respondenternas aktörskap tydligt, men också att deras tankar och val 

påverkas av den samhälleliga struktur de lever i. 

En tydligt styrande faktor kan kopplas till att ett “vanligt” arbete upplevs som tvingande av 

respondenterna. Camilla, som är sjukskriven för att hon blev utbränd på sitt jobb i vården, 

uttrycker sig såhär:  

Det är mycket mindre risk att jag blir utbränd [som sexarbetare, förf. anm.]. [...] Där var det 

min arbetsgivare som tvingade mig att gå över mina gränser genom att ge mig mer jobb än vad 

det fanns tid för.  

Mona berättar om en frustration som växte fram. Dels på ett privat plan då hon upplevde att 

hon var olycklig och hade misslyckats med sitt kärleksliv. Dels då hon, trots att hon är hårt 

arbetande, aldrig blev fast anställd på sitt jobb och därmed inte kunde styra över sin fritid:    

Så jag känner mig väldigt frustrerad och som resultat har blivit att jag också [...] tänkte [...] ‘ni 

blåser mig okej’, jag kunde inte ha ett privatliv, bara vänta att de ska ringa mig sex på 

morgonen ‘kan, vill du jobba, hoppa in’ och jag var så trött på det systemet. 

Camilla beskriver att beslutet att börja sälja sex bottnade i ett behov av pengar då hon inte 

klarar sig på sin sjukpenning: 

Jag gör det av fri vilja och för att jag vill göra det men det finns också ett visst mått av att jag 

måste för att alternativet är att jag måste fortsätta låna och tigga pengar av familj och vänner 

som inte har några pengar kvar snart… och det är inte ett alternativ. 

Trots Camillas behov av pengar och trots den frustration Mona känt över sin livssituation, så 

kan ingen av dem sägas ha tagit ett överilat beslut att börja sälja sex. Camilla berättar att hon 

ser sexarbetet som ett kall och att hon funderade på att börja i över 10 år. Mona beskriver att 

den process som ledde fram till sexarbetet, för hennes del, varade i två-tre år.  

Elin, även om hon inte uttryckligen behövde pengarna, såg dem ändå som en drivande faktor 

till att börja sälja sex: 

... jag hade ju redan en ingångslön på typ 20 000. Det blev extrapengar, pengar att lägga på 

mig själv, mina hundar, kanske fixa ögonfransarna, gå till frisören och köpa ny handväska. Det 

var lite vardagslyx för mig. 

Analytisk kommentar 

Som Giddens (1984) beskriver med sitt begrepp the duality of structure så skapas strukturer 

av människors vardagliga handlingar. Individer handlar dock inte frånkopplat strukturen de 

befinner sig i, utan deras val påverkas av faktorer runt omkring dem. 
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Camilla och Monas beskrivningar illustrerar att olika faktorer påverkat deras beslut att sälja 

sex. Dessutom tyder Camillas berättelse om risken att bli utbränd inom vården och Monas 

berättelse om hur hon aldrig får en fast anställning trots hårt arbete, på att även “vanliga” 

arbeten är exploaterande på ett eller annat sätt (Showden, 2011). 

Beslutet att börja sälja sex kan bottna i ett behov av pengar (Pitcher, 2014), något som 

stämmer för Camilla. Dock är möjligheten att tjäna pengar en drivkraft för att skaffa vilket 

jobb som helst (ibid.) vilket också var fallet för Elin. Detta tyder återigen på att olika faktorer 

påverkar individers beslut att börja sälja sex. Dessa beslut kan sägas vara informerade val för 

många sexarbetare (ibid.) och så även för Mona och Camilla då de utifrån sina förutsättningar 

och sin situation valt att börja sälja sex. Monas beslut växte fram i en process som varade i 

över två år och som dessutom byggde på erfarenheter från flera delar av hennes liv. Camilla 

hade tänkt på att börja sälja sex i tio år och såg det inte som ett alternativ att fortsätta låna 

pengar av familj och vänner. 

Valet att börja sälja sex visar även på respondenternas aktörskap. I en given situation har de 

haft resurser, det vill säga makt, att ”handla annorlunda” än vad som har förväntats av dem 

utifrån samhälleliga normer (Giddens, 1984). Intervjupersonernas val att sälja sex kan inte 

sägas ha förväntats av dem utan det handlar snarare om att de gör något annorlunda från 

majoriteten. Kanske är det allra tydligast i Monas och Camillas fall där de båda valt att ta 

kontroll över sina liv men av olika anledningar. Mona tröttnade på faktorer både i sitt kärleks- 

och arbetsliv och valde att ta kontroll över detta genom att sälja sex på sina egna villkor. 

Camilla som var i en ekonomiskt utsatt situation valde att tjäna pengar genom sexarbete 

istället för att låna mer pengar av familj och vänner. 

5.5 Formella och informella regler 

Resultatet visar på respondenternas olika tankar och åsikter om sexköpslagen, sexarbetares 

rättigheter och om den allmänna synen på sexarbete. Sara tycker att sexköpslagen är bra 

eftersom den inte kriminaliserar säljaren samtidigt som hon uttrycker att lagen inte efterlevs 

av poliser i praktiken. Hon berättar att sexarbetare är rädda för att ta kontakt med polisen och 

att det blir problematiskt de gånger de vågar ta kontakt då detta ändå inte resulterar i att de får 

någon hjälp. Även i andra myndighetskontakter menar Sara att det kan vara svårt att få sin 

vilja igenom och sina rättigheter tillgodosedda: 

Man måste som sagt, när det kommer till soc, när det kommer till myndigheter, stå på sig. 

Man måste veta hur man ska prata [...] vem man ska gå till…  

Elin uttrycker också svårigheterna med sexköpslagen och sexarbetares rättigheter: 

… säg att man skulle bli våldtagen, om någon skulle säga ‘vadå du sålde ju sex’, då kanske det 

är svårt att säga ‘ja fast jag ville inte’. ‘Men vadå? Du säljer ju sex, du är eskort’, ‘ja men jag 

ville inte, jag sa nej’, ‘ja men hur ska han veta det?’. Där kan jag tänka mig att det är svårt… 

Hon säger också att sexarbete är ett väldigt laddat ämne och att även om det skulle vara helt 

legaliserat så skulle förmodligen stigmat finnas kvar då det är så inrotat och sitter så djupt i 

människor.  
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Mona tycker att sexköp bör legaliseras och beskriver att hon tror att det idag är olagligt i 

Sverige för att de som styr tror att en legalisering skulle föra med sig en fara för landet. Hon 

tror att speciellt kvinnor i Sverige vill att sexköp ska vara förbjudet då det finns en risk att 

deras män är otrogna och sedan blir kära i sexarbetaren. 

Precis som Mona ser Camilla negativa aspekter med sexköpslagen. Camilla tror att de allra 

flesta tycker att sexköpslagen verkar vettig utifrån de normer som finns i samhället idag. Hon 

menar att det som är socialt accepterat är att tänka sig sexarbetaren som ett offer och att 

personer som uttrycker dessa åsikter inte riskerar några repressalier. Dessutom upplever hon 

att sexarbetare inte lyssnas på oavsett vilket fack de placeras i: 

... antingen är du ‘heroinhoran’ som är ett offer och behöver räddas. Eller så är du en 

priviligierad queerperson som inte är hora på riktigt utan kanske gör det mest för att det är 

roligt och då [...] har man inte något att säga till om. Men det här offret har ju inte heller 

någonting att säga till om för den är ett offer som behöver räddas, så vilken box du än sätts i så 

har du ingen rätt att prata om dina egna erfarenheter eller dina egna åsikter och tankar kring 

vad sexarbete är eller kan innebära. [...] om du är det här offret då vet du inte vad som är bäst 

för dig så då är det irrelevant vad du säger, det är något självdestruktivt och om du försöker 

säga något positivt eller någonting som bryter det så vet du inte vad du pratar om… 

Camilla berättar också om en vilja att balansera synen på sexarbete. Bilden av sexarbetare är 

så polariserad och negativ att hon tenderar att lyfta de mer positiva bitarna för att väga upp 

detta: 

… det kanske är svårt att se [...] att någon som mår dåligt kan göra vissa saker som är dåliga 

men man kan göra vissa saker som man mår bra av [...] allting målas upp [...] i ganska dåligt 

ljus så [...] jag känner mig tvungen att fokusera mer på [...] det bra, det blir en obalans... 

Enligt Camilla är risken med detta att andra tolkar det som att hon inte ser de negativa delarna 

av sexarbetet.  

Analytisk kommentar 

Giddens (1984) menar att informella regler ofta väger tyngre i det sociala livet än skrivna 

lagar. Både Sara och Elin ger uttryck för detta när de talar om de svårigheter sexarbetare kan 

möta då de söker hjälp. Prostituerade kvinnor får ofta inte den hjälp de behöver då de ses som 

“opassande offer” av myndigheter (Matthews, 2015). Detta kan kopplas till att de informella 

regler som stigmat innebär för sexarbetare, väger tyngre än formella regler. Sara uttrycker 

även vikten av att kunna stå på sig för att få hjälp från myndigheter vilket visar på hennes 

aktörskap, förmågan att ”handla annorlunda” (Giddens, 1984). Detta då hon behöver stå på 

sig för att få hjälp vilket innebär att hon måste ”handla annorlunda”, som hon uttrycker det: 

veta vad man ska säga och vem man ska gå till för att få hjälp. 

Mona beskriver att sexköp är olagligt för att de som styr Sverige tror att en legalisering skulle 

innebära en fara för allmänheten. Detta kan vara ett exempel på när de “normala” i sin 

stigmatisering av normavvikande individer, intalar sig själva att dessa individer för med sig en 

fara (Goffman, 2011). Mona utvecklar sitt resonemang och menar att det främst är kvinnor 

som har ett egenintresse i att skydda sig själva från att deras män köper sex och blir kära i 

sexarbetare. 
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Camillas tankar om den socialt accepterade synen på sexarbetare som offer kan kopplas till de 

som hävdar att sexköpslagens utformning har gjort kvinnan till just ett offer (Dodillet, 2009; 

Levy & Jakobsson, 2013). Detta visar även på vad Camilla ser som de “normalas” syn på 

gruppen sexarbetare och att detta stigmatiserar individerna i denna grupp (Goffman, 2011). 

Förutom att sexarbetare lätt definieras som offer menar Camilla att sexarbetare delas in i två 

fack; “privilegierade queerpersoner” och “heroinhoror”. Denna uppdelning har lyfts tidigare 

dock med termerna ”den lyckliga horan” och ”det utnyttjade offret” (Östergren, 2010). 

Poängen i Camillas uttalande är dock att det egentligen inte spelar någon roll i vilket fack man 

som sexarbetare sätts in då åsikterna från de med egen erfarenhet viftas undan som 

obetydliga. Att sexarbetare sätts in i fack med en negativ framtoning är något som 

framkommit även i andra studier (Goodyear & Auger 2013; Hulusjö, 2013a; Levy & 

Jakobsson, 2013; Matthews, 2015; Tyler, 2012).  

Stereotypa bilder av prostituerade är problematiska oavsett om de beskrivs som smutsiga och 

vulgära, opassande offer eller passiva offer då de skapar en bild av prostituerade som “den 

andre” (Hulusjö, 2013b). Dessa bilder bidrar troligen till en grund för avhumanisering av 

sexarbetare (ibid.) samt en fortsatt stigmatisering och diskriminering av dem (Begum et al., 

2013). Bilderna visar även på konsekvenserna av att de “normala” stämplar normavvikande 

individer som annorlunda, vilket leder till att de stigmatiseras. En stigmatiserad individ slutar 

ses som fullt mänskliga vilket leder till diskriminering och att deras livsmöjligheter reduceras 

(Goffman, 2011). Viljan att motverka den onyanserade bilden av sexarbete gör att Camilla 

främst lyfter positiva aspekter av det vilket kan ses som en strategi att motverka stigmat 

kopplat till sexarbete.  

5.6 Strategier för att undvika risker och stigmatisering 

Respondenterna har berättat om olika strategier de använder sig av, både för att hantera den 

upplevda stigmatiseringen men också för att undvika risker associerat med sexarbete. Några 

strategier som kvinnorna använder sig av för att undvika riskfyllda situationer är att be 

kunderna presentera sig själva i förväg, prissätta sina tjänster så att inte vem som helst har råd 

med dem och att arbeta tillsammans med en annan tjej. Att mötas på offentliga platser, prata i 

telefon innan en träff och berätta för en vän att man ska träffa en kund är andra 

säkerhetsåtgärder respondenterna använder sig av. Syftet med dessa strategier är att minimera 

risker som kan uppstå i mötet med kunder. 

Något alla intervjupersoner använder sig av när de säljer sex är fingerade namn, det vill säga 

alias. Dessa används både i annonser men även under möten med sexköpare. Tre av 

respondenterna, Elin, Camilla och Mona berättar även att de går in i en roll i mötet med 

kunden. Elin beskriver att det var lite som att spela en roll eftersom hon använde ett annat 

namn men att det främst handlade om anonymitet för hennes del. Camilla däremot använde 

sitt alias på ett annat sätt: 

I min första annons så hittade jag på ett annat namn [...] det kom från mig men det var lite mer 

en roll, som var väldigt rolig att spela också, och jag tror jag hade ett behov av det i början, 

som ett litet skydd. 
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Mona uttrycker att hon spelar rollen som en “hora” för kunderna, då det är detta de vill ha. 

Hon berättar också att kondomen används som ett fysiskt, psykologiskt och moraliskt skydd i 

mötet med kunderna:  

Om jag skulle göra [...] någonting utan kondom, då skulle jag känna mig väldigt skyldig, 

skuldkänslor skulle komma, men med kondom det är precis som man gör ingenting. Precis 

som man doftar på en blomma med mask på [skratt]. 

Elin och Sara har båda två krav gällande vilken kultur och etnicitet kunderna har och även 

vilket språk de talar. Sara har som krav att kunderna ska vara födda i Sverige. Hon berättar att 

hon inte vill råka ut för kulturkrockar men att det i slutändan handlar om en vilja att kunna 

kommunicera med kunden. Även för Elin var det viktigt att kunna kommunicera utan 

missförstånd och hon berättar att dessa krav byggde på att hon ville ha en vettig kille. Därav 

träffade hon främst västerländska män från medelklass-övre medelklass. Elin menar att hon 

kände sig tryggare om de bodde i innerstan eller i välbärgade förorter då hon tänker att dessa 

män är mindre benägna att begå brott. 

Analytisk kommentar 

En strategi individer använder för att undvika associering med ett visst stigma är att de 

använder ett alias istället för sitt riktiga namn när de ägnar sig åt en normavvikande aktivitet 

(Goffman, 2011). Denna strategi använde sig samtliga respondenter av för att behålla sin 

anonymitet. När Camilla började sälja sex använde hon ett alias för att kunna spela en roll 

vilket hon fann underhållande. Till en början hade hon även ett behov av att skilja på den hon 

var privat och den hon var när hon sålde sex för att skydda sig själv.  

Tidigare forskning visar att sexarbetare använder sig av olika strategier, dels för att undvika 

risker i mötet med kunder, dels för att hantera stigmatisering av dem. Många skapar en 

identitet som ”den prostituerade kvinnan” för att skilja sin yrkesidentitet från den man är 

privat. Detta rollspel kan motverka emotionell stress. Rollen som ”hora” kan även användas 

för att locka kunder då förväntningar kring den manliga sexuella lusten utnyttjas (Abel, 2011; 

Sanders, 2005). Mona berättar att hon spelar rollen som “hora” för att tillfredsställa sina 

kunder. Dock uttrycker hon inte att hon påverkas av någon emotionell stress till följd av 

sexarbetet.  

Kondomen används av sexarbetare som en strategi för att skydda sig både fysiskt och 

psykologiskt. Dessutom används den för att skilja på den privata och professionella rollen 

(Abel, 2011; Bellhouse et al., 2015). Mona uttrycker att kondomen inte bara används som ett 

fysiskt och psykologiskt skydd utan även som ett moraliskt. När hon använder kondom med 

sina kunder kan hon hålla skuldkänslor borta. 

Elin och Sara använder sina krav på kultur, etnicitet och språk som strategier för att minska 

risken att bli utsatt för någonting av sina kunder under en träff. De uttrycker att fokus ligger 

på att kunna kommunicera med kunderna men Sara använder sig inte bara av krav på att 

kunna tala svenska utan även krav som “född i Sverige”. Elin hade krav på var kunden bodde 

för att säkerställa att han var en “vettig kille”. Detta kan visa på stigma som en tvåpolig social 

process (Goffman, 2011). Trots att både Elin och Sara uttryckt att sexarbete är stigmatiserat 

kan de själva ta rollen som de “normala” och stigmatisera andra grupper.  
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6. Slutsatser och diskussion 
Syftet med studien har varit att visa på en mer nyanserad bild av sexarbetare och undvika att 

placera dem i fack genom att visa på den bredd av erfarenheter som finns bland dem. Att 

balansera bilden så att den speglar verkligheten får betydelse för sexarbetarna själva samt för 

det sociala arbetet, både i det praktiska arbetet och på en policyskapande nivå. För att kunna 

göra detta har studien undersökt hur intervjupersonerna förhåller sig till sitt val av arbete, hur 

de påverkas av omgivningens och samhällets attityder, normer och värderingar samt hur de 

hanterar detta. 

Resultatet visar att även om respondenterna är aktörer då de kan ”handla annorlunda” från vad 

som förväntas av dem utifrån de samhälleliga normerna (Giddens, 1984), så utgår deras val 

fortfarande från den struktur de lever i. Ett uttryck för att de påverkas av rådande normer är 

viljan att hemlighålla sexarbetet för att inte bli stämplade som avvikare, något som skulle leda 

till reducerade livsmöjligheter (Goffman, 2011). Även om respondenterna har en vilja att vara 

öppna med att de säljer sex hindras de av både formella och informella regler. Sexköp är 

olagligt vilket påverkar möjligheten att sälja sex och de informella reglernas utformning styrs 

av det stigma som omgärdar sexarbete. För att hantera detta använder respondenterna ett antal 

strategier både i mötet med kunder men även i sitt vardagliga liv. Hemlighållandet är en av 

dessa strategier, att föra en kamp för att förbättra sexarbetares rättigheter i samhället är en 

annan. Trots de faktorer som respondenterna måste förhålla sig till visar deras handlingar 

tydligt på ett aktörskap då de handlar annorlunda än vad normer och värderingar, det vill säga 

samhällets struktur, förväntar sig av dem.  

Denna studie visar på det Ham och Gerard (2014) argumenterar för; att diskussionen inte bör 

handla om ifall sexarbetare har ett aktörskap eller inte utan att fokus borde flyttas till faktorer 

som möjliggör eller begränsar aktörskapet. Resultatet visar att stigma är en begränsande 

faktor medan frivillighet kan ses som en möjliggörande faktor. Stigma har en stor inverkan på 

respondenternas aktörskap då det bland annat hindrar dem från att handla så som de själva 

önskar. Om stigmat kring sexarbete skulle reduceras skulle de som säljer sex ha fler 

möjligheter till att ”handla annorlunda” och därmed ett större aktörskap (Giddens, 1984). 

Frivillighet är en viktig faktor för att respondenterna ska kunna känna sig tillfredsställda med 

sexarbetet. Elin och Mona säger explicit att de inte skulle fortsätta sälja sex om de kände sig 

tvingade. Visserligen är Camillas ekonomiska situation en tvingande faktor men det kan inte 

uteslutas att det finns en möjlighet att hon hade fortsatt sälja sex trots en stabil ekonomi. 

Denna diskussion kommer att utvecklas vidare nedan. Vikten av frivillighet stärks också av 

att Camilla uttrycker det positiva i att själv kunna styra sexarbetet, något hon inte upplevde 

sig kunna göra på sitt tidigare jobb. Att Elin, Mona och Camilla upplever sexarbetet som 

positivt kan således ha att göra med, att de i olika stor utsträckning, känner att de gör det av 

egen fri vilja. Saras fall är speciellt eftersom hon har ett självskadebeteende, en diskussion 

kring huruvida ett sådant är frivilligt eller baseras på ett inre tvång anses vara för stor för att 

kunna hållas här.  

Studiens resultat pekar på att sexarbetet i sig inte påverkar respondenterna negativt, utan att de 

negativa aspekter som vid en första anblick verkar vara kopplade till sexarbetet snarare 



27 

 

bottnar i andra faktorer och deras påverkan. Camilla berättar att hon ser sexarbetet som 

frivilligt samtidigt som den ekonomiska aspekten är tvingande. Här är det inte sexarbetet i sig 

som är det grundläggande problemet. Camilla är sjukskriven på grund av att hon blev utbränd 

på sitt jobb inom vården, hon beskriver att hennes dåvarande arbetsgivare tvingade henne att 

gå över sina gränser för vad hon klarade av. Idag upplever hon att hon inte klarar sig på sin 

sjukpenning.  

Beroende på vilka glasögon man har på sig kan man tänka att det är hemskt att någon ska 

behöva sälja sex för att kunna ha mat på bordet, men Camilla hade ju funderat på att börja 

sälja sex i 10 år och ser det dessutom som ett kall. Så är inte det grundläggande problemet att 

människor pressas för hårt av sina arbetsgivare? Och att det finns sjukskrivna människor som 

upplever att de inte klarar sig ekonomiskt? Människor som sedan väljer att istället börja sälja 

sex för att försörja sig själva. 

Frågan är om valet att börja sälja sex nödvändigtvis måste ses som ett problem. Vissa 

människor kanske faktiskt hellre säljer sex än att bli utbrända på ett stressigt jobb. Inom 

perspektivet “sex som arbete” hävdas det att majoriteten av alla arbeten är exploaterande och 

att människor som väljer att sälja sex kan uppleva det mer alienerande att vara fattig på grund 

av exempelvis ett lågavlönat jobb än att arbeta inom sexindustrin, trots det stigma som 

omgärdar sexarbete (Showden, 2011). Detta kan antingen tolkas som att fattiga människor är 

än mer stigmatiserade än sexarbetare eller att lågavlönade, så kallade “vanliga” jobb, av vissa 

människor ses som mer exploaterande än att sälja sex. Detta behöver dock inte betyda att en 

människa med stabil ekonomi inte skulle kunna göra valet att sälja sex. Camilla säger ju att 

hon, trots den ekonomiska pressen, säljer sex av fri vilja och att hon dessutom ser det som ett 

kall. Detta tyder på att Camilla inte enbart säljer sex för pengarna och att hon därmed inte 

nödvändigtvis skulle sluta om hennes ekonomi blev stabil. Så är även fallet för Elin som trots 

att hon redan hade en lön hon klarade sig på, ändå valde att börja sälja sex. 

Camilla upplever det som ett problem att hon känner sig tvingad att hålla sexarbetet hemligt. 

Anledningen till att hon har detta behov bottnar i synen den “normala” gruppen (Goffman, 

2011) har på sexarbete och hur denna syn tar sig uttryck. Detta bidrar till både de formella och 

informella regler som finns i samhället. De formella reglerna; att bostadsrättsföreningen kan 

vräka Camilla för att inte fällas för koppleri samt de informella reglerna, det vill säga det 

stigma som omgärdar sexarbetet. Men stigmat behöver inte bero på att sexarbete i sig själv är 

något skadligt (se. Tyler, 2012) eller omoraliskt utan kan snarare bero på människors 

trångsynthet.  

Elin försökte hålla sexarbetet hemligt men lyckades inte och drabbades då av negativa 

konsekvenser, vilket i hennes fall tog sig uttryck som elakt skvaller (Goffman, 2011). Men 

inte heller detta kan alltså sägas bero på sexarbetet i sig, utan kan istället härledas till det 

stigma som omgärdat det. Detta är även vad som påverkar Mona negativt då hon internaliserat 

de stigmatiserande värderingarna kring sexarbete som finns i samhället vilket skapat en 

ambivalens hos henne då hon samtidigt tycker om att sälja sex. Om stigmat kring sexarbete 

inte skulle vara en sådan stor del av samhällets normer skulle troligtvis varken Elin eller 
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Mona ha drabbats på detta sätt. De negativa effekterna som påverkat dem är således direkt 

knutna till strukturer i samhället och inte till det faktum att de säljer sex.  

Med tanke på vad som framkommer av Camillas, Elins och Monas berättelser är det av vikt 

att förändra synen på sexarbete. Kanske behövs en ny ideologi kring sex och sexualitet där 

människors sexuella begär och önskningar får vara mer öppna (Showden, 2011). 

Det kan konstateras att Sara mådde dåligt redan innan hon började sälja sex och att sexarbetet, 

i hennes fall, var ett direkt uttryck för hennes dåliga mående. Dock kan vi inte veta om Sara är 

en person som skulle kunna sälja sex utan att det faktiskt skulle skada henne. Hon uttrycker 

att sex har förlorat den intimitet det en gång hade och att hon känner sig som en robot. Kanske 

hade sexarbetet orsakat detta oavsett om hon från början mått bra? Kanske var det också 

därför Sara valde att använda just sexarbete som ett självskadebeteende, då hon visste att det 

skulle skada henne om sex, som är intimt för henne, blev någonting som vem som helst hade 

tillgång till? Eller så har Sara tagit till sig av de normer som finns gällande sexarbete, vilket 

gjorde det lätt för henne att se faror i det, som möjligheten att bli mördad av en kund.  

Det går inte att ge någon enhetlig bild av sexarbetare eller i ljuset av respondenternas 

berättelser hävda att sexarbetare antingen är “utnyttjade offer” eller “lyckliga horor” något de 

ofta porträtteras som (Östergren, 2010). Berättelserna visar istället på att verkligheten är mer 

nyanserad och att dessa ytterligheter möts, går in i varandra och inte nödvändigtvis måste ses 

som motpoler. 

Tre av respondenterna uttryckte en explicit vilja att få berätta om sin syn på sexarbetet. Två av 

dessa hade övervägande positiva erfarenheter av att sälja sex. Även den av respondenterna 

som aldrig uttryckte en direkt önskan om att få berätta hur hon upplevde sexarbetet hade 

främst en positiv bild att dela med sig av. Detta har gjort att de positiva aspekterna av 

sexarbete fått ta störst plats i studien, vilket kan betyda att intervjupersonerna möjligen inte är 

helt representativa för gruppen.  

Den tredje av respondenterna med en vilja att berätta om sin bild av sexarbetet, Sara, hade en 

uteslutande negativ upplevelse. Kanske finns det många fler som henne och kanske är dessa 

kvinnor mindre benägna att ställa upp i en studie om de för tillfället mår dåligt eller är i en 

process av att försöka ta sig ur sexarbetet. 

Då sexarbete i sig själv inte kan sägas ha påverkat respondenterna negativt och sexarbetare 

inte kan ses utifrån två stereotypa bilder, visar resultatet att det är sättet som sexarbete 

manifesteras på som är vad som egentligen orsakar problem för sexarbetare. I och med detta 

är det viktigt att bredda perspektiven kring sexarbete och visa på den mängd av upplevelser 

och erfarenheter som sexarbetare har. För att försöka omskapa bilden av sexarbete måste 

dessa upplevelser få ta plats oavsett om de är positiva eller negativa; det måste finnas 

utrymme för dem alla. Stereotypa bilder är problematiska och kommer endast att bidra till 

stigmat som omgärdar sexarbete (Begum et al., 2013; Hulusjö, 2013a; Hulusjö, 2013b; Levy 

& Jakobsson, 2013; Showden, 2011).  
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För att skapa en större kunskap om sexarbetares levnadsvillkor och möjligheter till aktörskap 

behövs en fördjupad förståelse för samspelet mellan de begränsande och möjliggörande 

faktorer som sexarbetare möter. Att utforska vilka faktorer som möjliggör samt begränsar 

sexarbetares aktörskap kan bidra till detta. 

Användningen av kvantitativa studier kan bidra till forskningsläget genom att visa på en större 

bredd av erfarenheter från ett större urval. Dock finns det svårigheter kopplade till forskning 

med denna målgrupp vilket kan påvisas av det faktum att 105 annonsörer kontaktades för 

deltagande i denna studie och bara fyra valde att delta. Men i en större studie med mer 

resurser kanske det är möjligt att få fler personer att ställa upp vilket skulle kunna bidra med 

en mer generaliserbar kunskap om sexarbetares erfarenheter. 

Genom kvalitativa studier med socionomer som arbetar med sexarbetare skulle man kunna 

undersöka hur de själva tror att de bemötande de ger påverkas av exempelvis sexköpslagen; 

en lag baserad på tanken om prostitution som ett uttryck för mäns våld mot kvinnor (Danna 

2012; Dodillet, 2009; Dodillet & Östergren 2011; Gould, 2001; Levy & Jakobsson, 2013; 

Svanström 2005) och riktlinjer för hur man ska arbeta med sexarbetare. Blir socialarbetare 

genom detta blinda för de unika erfarenheter och tankar som finns hos olika sexarbetare och 

gör detta i sådant fall att de inte kan undvika att kategorisera dem?  

Slutligen anser vi att det är viktigt att fortsätta lyfta sexarbetares subjektiva upplevelser av 

sexarbete för att visa på en mer nyanserad bild av verkligheten och därmed kunna motverka 

de stigmatiserade och stereotypiserade bilder av sexarbete som får ta störst plats idag.  
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Bilaga 1 Informationsbrev 
 

Informationsbrev 

 

Information om studie kring sexarbetares upplevelser av sexarbete samt deras tankar om 

hur detta ses på av allmänheten. Du tillfrågas härmed om deltagande i denna 

undersökning. 

 

Vi som genomför denna studie heter Sabina och Torun, vi läser sjätte terminen på 

Socionomprogrammet på Stockholms universitet. Studien kommer att resultera i vår C-

uppsats.  

 

Syftet med denna studie är att lyfta kvinnliga sexarbetares egna upplevelser och tankar kring 

arbetet. Vi vill även lyfta sexarbetares tankar kring omgivningens syn på deras val av arbete 

samt sexarbete i stort. Vi anser att detta är viktigt då forskning kring sexarbetare sällan lyfter 

sexarbetarnas egna upplevelser och tankar kring sitt arbete utan istället fokuserar på hur det 

övriga samhället ser på dem. 

 

För att genomföra vår studie vill vi intervjua kvinnliga sexarbetare. Vi har valt att fråga 

kvinnor med annonser på olika eskort-sajter om de vill medverka. En intervju kommer ta ca 1 

timme, när och var intervjun sker gör vi upp tillsammans. Om du vill får du läsa igenom och 

godkänna de delar från intervjun som kommer att användas under arbetets gång samt ta del av 

det färdiga resultatet av studien. 

 

Intervjuerna kommer att spelas in och skrivas ut. Endast vi kommer att ha tillgång till det 

inspelade och utskrivna materialet och efter avslutad studie kommer allt detta att raderas. Du 

som deltar kommer att vara helt anonym. Namn och eventuella andra uppgifter som kan 

härledas till dig kommer att fingeras.  

 

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

deltagande utan närmare motivering. Undersökningen kommer att presenteras i form av en 

uppsats vid institutionen för socialt arbete, Stockholms Universitet. 

 

Ytterligare upplysningar lämnas av nedanstående ansvariga. 

 

Sabina Bremer   Torun von Feilitzen 

076-072 49 92   073-55 20 108 

sabinabremer0829@gmail.com  tofei19@hotmail.com  

mailto:sabinabremer0829@gmail.com
mailto:sabinabremer0829@gmail.com
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Bilaga 2 Intervjuguide 
 

Introduktion 

Hur gammal är du? 

Hur ser din plugg/arbetssituation ut i övrigt?  

Vilken benämning på det du gör föredrar du/är du mest bekväm med?  

 

Individuella skäl till valet av arbete 

Kan du berätta lite om dina egna tankar om ditt val att börja sälja sex? 

Hur länge har du sålt sexuella tjänster?/När var första gången? 

 Hur kom det sig att du valde att fortsätta sälja sexuella tjänster? 

Trivs du med att sälja sexuella tjänster? -Varför/Varför inte?    

Upplever du att detta jobb har mer fördelar/nackdelar jämfört med andra jobb du haft? Hur? 

Vilka? 

Tror du att sexarbete är ett extra riskfyllt arbete?  

 

Hur länge tror du att du kommer att fortsätta sälja sex?  

Finns det något som skulle kunna få dig att sluta sälja sex?  

 

Kunder 

Vad kallar du de som köper sex av dig? (Kunder, klienter, etc.?). 

Hur ser din relation ut till dina kunder? 

Vad känner du för dina kunder? 

Hur upplever du bemötandet från dina kunder?  

Skiljer du på ditt “privata-jag” och på ditt “jobb-jag” under en träff? -Hur? -Varför?  

Har du olika krav eller kriterier som kunderna måste uppfylla för att träffas?  

Har du fler/andra strategier eller sätt att handskas med eventuella problem som kan dyka upp 

innan/under en träff?  

 

Åsikter från människor runt omkring 

Kan du berätta lite om hur du tänker kring om du känner att du kan vara öppen med det 

faktum att du säljer sex?  

Vem/Vilka vet om att du säljer sex?  

Varför just dessa personer?  

Hur har reaktionerna och bemötandet varit från de som du är öppen inför? -Bra/dåligt? Varför 

tror du att det är så? 

 

Har du någon partner och vet denna person om att du säljer sex?/Tror du att du skulle berätta 

om det för en potentiell partner? 

(Om kvinnan har en partner) Hur ser den relationen ut i förhållande till ditt val av 

arbete?  

Hur tänker du kring sexarbete och familjeliv?  
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Hur upplever du att du bemöts av olika myndigheter över lag (om de vet om att du säljer sex)? 

 

Lagen och rättigheter 

Har du några tankar om Sveriges sexköpslag? 

Tycker du att sexarbete kan likställas eller jämföras med ett “vanligt” jobb? Hur? Varför? 

Varför inte? 

Tycker du att sexarbetare har tillräckliga rättigheter i Sverige? 

Vill du att sexarbete ska ses som ett arbete som vilket annat? (Exempelvis gällande 

beskattning/rättigheter/fack)  

Är du involverad i någon organisation typ Rose Alliance eller dylikt? 

 

Stigma 

Vilka tror du säljer sex och varför? 

Vilka tror du har mest fördomar gentemot personer som säljer sex? 

Tycker du att det finns ett stigma kopplat till sexarbete i Sverige (eller överhuvudtaget)? 

Hur menar du att det tar sig uttryck? 

Har du själv upplevt det? 

Hur hanterar du det? 

 

Upplevelser av allmänhetens syn på sexarbete/sexarbetare 

Vilken är den allmänna uppfattningen du upplever att människor har om sexarbete och 

sexarbetare? 

Upplever du att kvinnors och mäns åsikter om sexarbete skiljer sig åt? Om ja, hur har du 

upplevt detta? -Varför tror du att det skiljer sig åt? 

Vilka normer och värderingar kan du se att det finns i förhållande till sexarbete i Sverige 

idag? 

 

Avslutning 

Har du något mer du vill berätta om dina upplevelser/tankar/känslor kring sexarbete? 

Vad tycker du om de frågor vi har ställt? 

Upplever du att någon var stötande eller fördomsfull och därmed inte borde ställas i 

fortsättningen? - Eller ställas annorlunda? 

 

 

 

 


