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Sammanfattning 

Denna studie har undersökt hur covid-19-pandemin har påverkat unga individers 

involvering inom prostitution i Sverige under åren 2020–2021. Då fenomenet har 

rapporterats att ha ökat under den angivna tidsperioden och där den tidigare forskningen 

uppvisade en kunskapslucka gällande unga personer inom prostitution i koppling till 

covid-19-pandemin, kom detta att utgöra studiens syfte där de unga prostituerades 

upplevelser och erfarenheter har undersökts genom en fenomenologisk metodansats. 

Intervjuer med fyra respondenter inom urvalet har genomförts, där resultaten har 

analyserats genom tillämpning av den sociala utbytesteorin av George C. Homans och 

Peter Blau samt termen plastisk sexualitet av Anthony Giddens. Analysen fastställde tre 

huvudteman från materialet, där sexuellt experimenterande och yrkets inkomst visade 

sig vara de två primära anledningarna bakom inträdet till prostitutionen. Vidare kunde 

resultaten även påvisa att den oberoende ekonomiska ställningen inkomsten skapade 

hos respondenterna, var en anledning bakom fortsatt involvering. Covid-19-pandemin 

har inte påverkat respondenterna avsevärt, då de angav att de inte känt av oro inför 

sjukdomen men noterat en viss ökning av detta hos sina kunder vilket resulterat i en del 

förändrade mönster i deras arbetsomfång. Vidare har några särskilda skyddsåtgärder 

införts, såsom munskydd och avsiktliga pauser, men utöver detta upplever tre av fyra 

respondenter inte att covid-19-pandemin har påverkat dem ytterligare. En av 

respondenterna återupptog sin involvering inom prostitution till följd av en ekonomisk 

utsatthet skapad av samhällssituationen, men lämnade branschen när en bättre 

arbetsmöjlighet dök upp. Vidare angav resterande respondenter att de för närvarande 

inte skulle välja att avsluta sin involvering inom prostitution då de upplever utbytet 

fördelaktigt, men att faktorer som kan påverka detta är minskat intresse, andra 

arbetsmöjligheter och utökning av familj som inte går att kombinera ihop med 

sexarbetet.  

Nyckelord: Prostitution, covid-19, ungdom
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

I skuggan av covid-19-pandemin har en ökning av prostitution i Sverige uppmärksammats 

(Polismyndigheten, 2020a). Prostitution som fenomen är inget nytt, där det ibland nämns som 

”världens äldsta yrke”. Huruvida detta påstående stämmer går enbart att spekulera kring, men 

prostitution har historiskt sett förekommit i olika civilisationer där den har varierat under 

tidsperioder beroende på skiftande religiösa och världsliga värderingar i samhället 

(Nationalencyklopedin [NE], u.å). Prostitution har exempelvis gått från att ha varit lagligt i 

antikens Grekland under statens kontroll, till att under upplysningstiden i Sverige anses 

otänkbart då all utomäktenskaplig könsumgänge var straffbart enligt lag 

(Prostitutionsutredningen, 1981: 59, 83).  

 

Sveriges förhållningssätt till prostitution har blivit uppmärksammat internationellt, då Sverige 

var det första landet i världen med att införa en lag om förbud mot köp av sexuella tjänster 

(1998:408). Det blev olagligt att köpa men inte att sälja sexuella tjänster, vilket i sin tur kunde 

resultera i antingen böter eller fängelse. Lagen trädde i kraft år 1999 och anledningen bakom 

varför enbart sexköpare blir straffskyldiga, beror på att prostitution i Sverige räknas som en 

del av mäns våld mot kvinnor. Därför eftersträvade man att inte bestraffa redan utsatta 

individer (Jämställdhetsmyndigheten, 2021a). Lagen anses ha haft en normativ effekt och 

minskat både prostitutionen samt människohandeln i Sverige. Vidare kan man stärka denna 

slutsats genom att undersöka andelen svenska män som angett att de har betalat för sexuella 

tjänster i jämförelse med andra europeiska länder, där Sverige hamnar lågt statistiskt sett 

(Nationellt metodstöd mot prostitution och människohandel [NMT], u.å) 

 

Media har rapporterat om ökningen av prostitution, där Sveriges Radio (2020) hävdade att det 

förekommer en ny grupp prostituerade som utgörs av unga flickor och pojkar. Förlusten av 

extraarbete angavs vara en orsak bakom detta. Jämställdhetsmyndigheten (2021b) bekräftar 

detta, då verksamheter som arbetar med frågor kopplade till prostitution har sett en ökning av 

främst unga flickor som behöver stöd efter att ha blivit utsatta för kommersiell sexuell 

exploatering. Även Jana De Geer, chef för polisens människohandelssektion i Stockholm, 

redogör hur arbetsmarknadens försämrade villkor har tvingat somliga in i prostitution då detta 

ansetts vara enda möjligheten till försörjning (Aftonbladet, 2021). Samhällssituationen De 
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Geer beskriver stämmer överens med Folkhälsomyndighetens rapport Hur har folkhälsan 

påverkats av covid-19-pandemin?: Samlad bedömning utifrån svensk empiri och 

internationell forskning under 2020 (2021), där det framkommer att en minskad 

sysselsättning och en ökad arbetslöshet samt psykisk ohälsa har gått att urskilja i pandemins 

spår. Unga personer som besatt en svag ställning på arbetsmarknaden innan pandemiutbrottet, 

pekas ut som en särskilt utsatt grupp ur ett ekonomiskt perspektiv.  

 

Enligt jämställdhetsmyndighetens senaste rapport Prostitution och människohandel (2021b), 

har barn och unga kommit i kontakt med vuxna med sexuella bakomliggande motiv genom 

olika sociala medieplattformar. Att sociala medier och internet spelar en allt större roll inom 

svensk prostitution har varit en synlig trend de senaste åren, då gatuprostitutionen har fortsatt 

att minska och dess nuvarande omfång utgörs av ungefär mellan 200–250 kvinnor. Kvinnor 

utgör majoriteten av de som säljer och blir sålda inom prostitution (NMT, u.å). Antalet 

webbsidor för sexuella ändamål har fortsatt att öka och förekommer i över 200 orter runt om i 

landet (Jämställdhetsmyndigheten, 2021b). Även så kallade sugardejtingsidor, där fenomenet 

i sig inte klassas som prostitution men har påvisats fungera som en inkörsport till det senare, 

har använts för att etablera kontakt (SVT, 2021).  

 

I diskursen kring prostitution träder ofta två läger fram. En mer liberal sida proklamerar att 

prostitution ska likställas som ett sedvanligt yrke, där rätten att sälja sex betonas vara ett 

personligt val vilket förklarar varför sexarbetarna inte ska ses som utsatta offer. Dock är det 

vanligt att sexarbete ändå förknippas med stigma och avvikande beteende, då den andra sidan 

likställer prostitution som något moraliskt fel och skadligt (Gould, 2001). Diskussionen om 

ämnet är komplext, där prostitutionens negativa konsekvenser i form av högre nivåer av 

psykisk och fysisk ohälsa, brottsutsatthet samt missbruk hos utövarna tenderar att utmärka sig 

(Hedin & Månsson, 1998: 93ff; Jämställdhetsmyndigheten, 2021b). Detta synliggör ämnets 

sociologiska relevans, då prostitution kan både ses som något moraliskt självförverkligande 

alternativt avvikande samt som exploatering av utsatta individer i samhället. Detta förklarar 

varför det finns ett brett forskningsunderlag om ämnet, både nationellt och internationellt. 

Dock framkommer det att forskningen är bristfällig gällande kopplingen mellan covid-

pandemins påverkan på prostitutionen i Sverige som rapporterats öka, vilket därmed synliggör 

denna studies relevans.  
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Eftersom prostitution är ett ämne med tabu och stigmatisering kring sig, väcktes ett intresse 

att undersöka fenomenet under covid-19-pandemin. Uppsatsen avser att undersöka ifall 

pandemin har påverkat omständigheterna och villkoren för personer som arbetar inom svensk 

prostitution, genom intervjuer med unga prostituerade som sålt sexuella tjänster under 

tidsperioden 2020–2021. Då denna grupp har rapporterats att öka i storlek, är det väsentligt att 

undersöka individernas upplevelser och erfarenheter för att förstå deras relation till 

prostitution. Det teoretiska ramverket består av en social utbytesteori och en teori om 

sexualitetens frikoppling som utgår från begreppet plastisk sexualitet.  

 

1.2 Syfte och frågeställning 

Studiens syfte är att undersöka unga prostituerades upplevelser inom svensk prostitution samt 

vilken påverkan covid-19-pandemin har haft på deras erfarenheter ur ett inifrånperspektiv. 

Individernas egna upplevelser kring orsakerna till inträdet i prostitution samt attitydinställning 

till en väg ur det analyseras för att urskilja eventuella likheter och skillnader från perioden 

innan respektive under pandemin. Syftet besvaras genom följande frågeställningar: 

 

- Vilka orsaker upplever de prostituerade att deras inträde till prostitutionen bottnar i? 

- På vilka sätt har covid-19-pandemin påverkat de prostituerades upplevelser inom 

prostitution?  

- Hur förhåller de prostituerade sig till att antingen stanna kvar eller att ta sig ur 

prostitutionen?  

 

1.3 Disposition 

Studiens disposition kommer inledningsvis börja med att redogöra för den existerande 

forskningen inom fältet, där både prostitutionens omfång, aktörer, arenor och emotionella 

aspekter diskuteras. Sedan presenteras det utvalda teoretiska ramverket som tar avstamp i den 

tidigare forskningen, som utgörs av en social utbytesteori samt termen plastisk sexualitet för 

att analysera studiens material ur ett perspektiv som inte är lika förekommande i denna typ av 

forskning. Syftet med kapitlet om den tidigare forskningen har även varit att urskilja 

kunskapsluckan i ämnesfältet, vilket därmed förklarar relevansen för denna studie. I nästa 

kapitel framkommer studiens utvalda metodologiska ansats tillsammans med val gällande 

urval, datainsamlings-, kodnings- och analysprocess. Kapitlet inkluderar även en redogörelse 

för studiens trovärdighet och tillförlitlighet, som sedan avslutas med en genomomgång över 
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de etiska övervägandena som influerat arbetsprocessen. Därefter följer en redogörelse över 

studiens resultat, där det teoretiska ramverket har applicerats som verktyg för analys och 

tolkning. Studiens sista kapitel innehåller en diskussion kring resultaten i förhållande till 

tidigare forskning, det teoretiska ramverket och metodval. Avslutningsvis omfattar kapitlet 

även implikationer för hur denna studie kan tillämpas samt förslag på vidare forskning. 

 

1.4 Begreppslista  

Prostitution: Begreppet har många definitioner, men när det används i denna uppsats menas 

när två eller fler parter köper eller säljer sexuella tjänster mot ersättning. Ersättningens 

karaktär är ofta ekonomisk och utgör förutsättningen för den sexuella tjänsten (NMT, u.å).  

 

Former av prostitution: Några av de vanligaste formerna av prostitution som förekommer är 

gatuprostitution (mötet sker i offentlig och fysisk miljö), inomhusprostitution (mötet sker i 

dolda privata miljöer), internetprostitution (fysiska mötet sker efter interaktion på 

internetsidor) och virtuell prostitution (inga fysiska möten sker utan sexuella tjänsterna köps 

och säljs online) (NE, u.å).  

 

Hbtqi: Hbtqi används som ett paraplybegrepp, där bokstäverna betecknar homosexuella, 

bisexuella, transpersoner, personer med queera uttryck och identiteter samt intersexpersoner 

(Socialstyrelsen, 2021). 

 

Covid-19-pandemi: Den korrekta benämningen för pandemin orsakad av covid-19 är covid-

19-pandemin, men kommer hädanefter i studien att enbart benämnas som covid-pandemin för 

att underlätta läsningen.  
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2. Tidigare forskning 

Denna litteraturgenomgång kommer först att presentera en allmän överblick kring 

prostitutionen i Sverige, där vilka som säljer respektive köper sex samt på vilka arenor detta 

sker tas upp. Sedan kommer litteratur som belyser vägen in- och ur prostitution från ett 

mikroperspektiv att presenteras, för att slutligen redogöra för kopplingen mellan prostitution 

och covid-pandemin. Avslutningsvis kommer en summering över den tidigare forskningen att 

sammanställas, där den existerande kunskapsluckan kommer att synliggöras för att visa 

studiens relevans.   

 

2.1 Prostitutionens omfång och förekomst  

För att börja med en historisk tillbakablick förklarar Holmström och Skilbrei (2008) i sin 

forskningsrapport vars syfte var att ta fram ett gemensamt kunskapsunderlag för de nordiska 

länderna gällande prostitution och människohandel för sexuella ändamål, att i Sverige mellan 

åren 1847–1918 så fanns det en kommunalt reglerad prostitution i många städer. Genom detta 

så skrevs kvinnor som arbetade med prostitution in i register, vilket underlättade för 

myndigheterna att veta fenomenets omfattning och förekomst. Efter att detta försvann blev 

mörkertalet stort, tills 1970-talet då man började definiera prostitution som ett socialt problem 

och forskningen kring ämnet tog fart.  

 

Nyligen lanserade Jämställdhetsmyndigheten (2021b) i samarbete med Göteborgs Universitet 

en omfattningskartläggning över prostitutionen och människohandeln i Sverige. Rapporten 

förkunnar att både prostitution och människohandel har ökat i landet och att utsatta gruppers 

situation har förvärrats. Prostitutionen har inte ökat markant, utan ligger relativt konstant över 

tid men på grund av covid-pandemin har fler personer som befinner sig inom prostitution i 

landet kunnat urskiljas. Därmed har antalet individer inom svensk prostitution ökat något 

under covid-pandemin. Några exempel på särskilt utsatta grupper som listas är barn och unga 

som har tidigare erfarenhet av sexuella övergrepp, personer med funktionsnedsättningar, 

psykisk ohälsa eller missbruk samt hbtqi-personer. Andelen barn och unga som utsätts för 

sexuell exploatering har ökat under de senaste åren enlig Jämställdhetsmyndighetens 

undersökning. De har uppmärksammat en ökning gällande att allt fler unga söker sig till 

mottagningar för stöd efter att ha blivit utsatta för sexuell exploatering. Även antalet anmälda 

brott gällande köp av sexuell tjänst av barn har ökat från 131 år 2018 till 224 år 2019, enligt 
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Polismyndighetens lägesrapport 21 angående människohandel för sexuella och andra ändamål 

(2020b).  

  

Ett mörkertal i statistiken för prostitution kommer alltid att finnas, då delar av den förblir dold 

i form av att alla som är aktiva inom det inte söker hjälp eller vänder sig till myndigheter. 

Ulla-Carin Hedin och Sven-Axel Månsson har båda en lång forskarkarriär bakom sig inom 

socialt arbete, där de tillsammans har skrivit boken Vägen ut! Om kvinnors uppbrott ur 

prostitutionen (1998) som bygger på erfarenheter och upplevelser av svensk prostitution 

berättat av kvinnor som tidigare arbetat inom det. I boken konstaterar författarna att den dolda 

prostitutionen inte är lika skambelagd som exempelvis gatuprostitutionen som sker i det 

offentliga, och att det därmed går att urskilja en hierarki inom prostitutionens struktur (s.  

120f). Anledningar bakom detta kan vara gatuprostitutionen upplevs mer stigmatiserad, där 

risken att bli upptäckt är större än i jämförelse med prostitution som sker inomhus i privata 

miljöer.  

 

Folkhälsomyndigheten (2019) genomförde år 2017 en befolkningsstudie gällande sexuell och 

reproduktiv hälsa samt rättigheter. Resultaten förtydligade att ta emot ersättning för sex var 

ovanligt för både män och kvinnor i Sverige. Ungefär 1,5 procent av kvinnorna och 1 procent 

av männen mellan 16–84 år angav att de någon gång har tagit emot ersättning för sex. Det 

framkom även att detta var vanligare bland hbq-personer än i jämförelse med heterosexuella 

personer, där för både kvinnor och män utgjorde andelen 7 procent vardera. Därmed kan man 

hävda att prostitution som fenomen, dold eller offentlig, inte är särskilt förekommande i 

Sverige.   

 

Carl Göran Svedin et al. (2021) förtydligar hur statistiken ser ut för unga personer gällande 

sex mot ersättning. De har på uppdrag av regeringen genomfört en nationell studie riktad mot 

elever som går tredje året på gymnasiet för att undersöka ungdomars sexualitet och utsatthet 

för sexuella övergrepp- och exploatering i Sverige under åren 2020–2021. Detta är den fjärde 

nationella studien inom området, där 3 282 elever deltog. Resultaten synliggör en liten grupp 

som tagit emot ersättning för sex. Av flickorna och pojkar mellan 16–19 år angav 2,4 procent 

respektive 1,2 procent att de har tagit emot ersättning. Den sexuella tjänsten köptes i regel av 

motsatt kön. Det finns kunskap- och metodbrister för att hjälpa personer inom prostitution, där 

speciellt barnperspektivet och stödet till barn och unga måste utvecklas. Från målgruppernas 



 

 7 

egna perspektiv framkommer erfarenheter av både stigmatisering och diskriminering, vilket 

kan leda till ett ökat mörkertal (Jämställdhetsmyndigheten, 2021b).  

 

I Sverige är en majoritet av de som säljer sex kvinnor, men även icke-heterosexuella personer 

och transpersoner förekommer (Andersson-Collin, 1990: 14; Folkhälsomyndigheten, 2019; 

Jämställdhetsmyndigheten, 2021b). Av annonser för sexuella tjänster på internet utgör 

kvinnor ungefär 80 procent av dessa, medan män och transpersoner står för de resterande 15 

procent respektive 5 procent av annonserna (Jämställdhetsmyndigheten, 2021b: 17). Kvinnor 

som säljer sexuella tjänster i Sverige kan delas in i fyra grupper efter en lägesbeskrivning av 

Socialstyrelsen (2004): utsatta kvinnor, väletablerade kvinnor, kvinnor med utländsk 

bakgrund samt unga kvinnor. Dessa kvinnor bildar en heterogen grupp, där deras tidigare 

erfarenheter och livssituationer påverkar deras premisser inom prostitutionen 

(Folkhälsomyndigheten, 2019; Jämställdhetsmyndigheten, 2021b). Det är dock tydligt att 

forskningen inom ämnet fokuserar mestadels på enbart kvinnor, varav det manliga 

perspektivet inte har blivit lika utforskat (Holmström & Skilbrei, 2008).  

 

I kapitlet ”Tio år med lagen: Om förhållningssätt till och erfarenheter av prostitution i 

Sverige” i forskningsrapporten Prostitution i Norden, har Jari Kuosmanen undersökt attityder 

till den svenska sexköpslagen efter att den har varit i bruk ett decennium. Kuosmanen 

genomförde en enkätstudie där målgruppen bestod av 2 500 personer mellan 18–74 år i 

Sverige, där svarsfrekvensen slutligen landade på 45,4 procent (Kuosmanen, 2008: 359). 

Skillnader mellan könen kunde urskiljas, där 79 procent av kvinnorna respektive 60 procent 

av männen uppgav att de ville behålla lagen och där yngre personer tenderade att hålla med i 

frågan (s. 362). Sexköpslagen utvärderades samma år av statens offentliga utredningar där de 

viktigaste slutsatserna som framkom var att tilltron till lagen ökat hos befolkningen, 

utredningen fann inga tecken på negativa effekter för personer som befann sig inom 

prostitutionen som kunde härledas till sexköpslagen samt att gatuprostitutionen hade halverats 

sedan lagens införande men att prostitutionen via internet ökade under samma tidsperiod på 

grund av den allmänna internetanvändningen (SOU 2010: 49). Resultaten ansågs vara positiva 

vilket förstärkte slutsatsen om att sexköpslagens tänkta normativa effekt fungerade. Dock är 

utvärderingen över tio år gammal, vilket synliggör ett behov av en förnyad sådan där 

exempelvis internets nya roll behandlas.  
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Narola Olsson (2021) har i sin doktorsavhandling undersökt den sociala konstruktionen av ett 

köp av en sexuell tjänst när den svenska prostitutionslagstiftningen implementeras i landet. 

Hennes önskan med avhandlingen har varit att bidra till den existerande kunskapen om hur en 

sexuell tjänst regleras baserat på hur sexköpslagen och det sociala arbetet har utförts lokalt.  

Hon har examinerat hur ett sexköp konstruerades som ett problem av både rättsväsende och 

socialarbetare när lagen väl implementerades i landet. Hon fann belägg för stigma och 

skuldkänslor kopplade till sexköpen, varvid hon beskriver köpen som ett psykosocialt 

problem som påverkade köparnas psykiska tillstånd samt deras relationer till familj och 

vänner. Detta är intressant, då det kan vara ett exempel på att lagens normativa effekt fungerar 

i praktiken. Sexköparna verkar vara medvetna om att sexköpen inte är socialt accepterade, 

vilket i sin tur har utlöst emotioner.  

 

Huruvida prostitution skall ses som ett brott eller inte, är något som hänger ihop med den 

allmänna synen på fenomenet. Arthur Gould (2001) undersöker i artikeln ”The 

Criminalisation of Buying Sex: the Politics of Prostitution in Sweden” varför sexköpslagen i 

Sverige tillkom när detta knappt var på agendan i andra länder under samma tidsperiod. Han 

börjar med att redogöra för de olika synsätten gällande prostitution. Den liberala synen 

förkunnar att personer inom prostitution får välja vad de vill göra med sina kroppar, valet att 

sälja sex borde därmed respekteras och inte likställas med förtryck. Därefter lyfter Gould 

(2001) fram förbudsanhängarsidan som anser att prostitution är en form av mäns våld mot 

kvinnor där dominans över den prostituerade förekommer, varpå att det borde förbjudas.  

 

Cecilia Benoit är en kanadensisk professor i sociologi och tar vid Goulds diskussion. Benoit et 

al. (2019) beskriver de två primära perspektiven inom forskning kring prostitution, som 

antingen framställer fenomenet som en institution av hierarkiska könsförhållanden som 

legitimerar den sexuella exploateringen av kvinnor eller som något där flertalet sociala 

ojämlikheter som klass, etnicitet och kön genomskär varandra i nutida samhällen. Det 

förstnämnda perspektivet är det globalt sett accepterade och som kopplar an till feministiska 

teorier, men som författarna menar saknar starka empiriska belägg då studierna ofta 

undersöker en liten homogen grupp av kvinnor som de inte anser kan generaliseras (Benoit et 

al., 2019). Studier som inkluderar andra kön efterfrågas i linje med Holmström och Skilbrei 

(2008).  
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2.1.1 Vilka köper sexuella tjänster 

Gunnel Andersson-Collins (1990) genomförde en intervjuundersökning med 72 sexköpare, 

där samtliga var män. Syftet bakom undersökningen var att ta reda på vilka personer i Sverige 

som köper sexuella tjänster. Det framkom att männen såg köpen som en slags 

affärsuppgörelse och att händelsen var planerad i förväg (s. 10). Skiftande anledningar till att 

ta kontakt med prostituerade kunde härledas, men där några gemensamma faktorer som 

uppdagades var spänning, nyfikenhet, kravlöshet och tillgängligt sex (Andersson-Collins, 

1990: 26). 

 

Ronald Weitzer (2009) är en amerikansk sociolog som forskar inom kriminologi och 

sexindustrin, belyser också olika orsaker bakom varför somliga väljer att köpa sexuella 

tjänster genom en litteraturöversikt av sådan forskning. I artikeln ”Sociology of Sex Work” 

(2009), pekar han i linje med Andersson-Collin även ut särskilda fantasier, missnöje gentemot 

sexliv med nuvarande partner och undvikande av konventionella relationer som andra möjliga 

faktorer. Vidare framgår det i Andersson-Collins (1990: 13f) och Weitzers (2009) texter att 

sexköpare varierar demografiskt samt utgör en heterogen grupp som mestadels består av män 

mellan 30–50 år. Det framkom även i den tidigare nämnda intervjuundersökningen 

genomförd av Andersson-Collin (1990: 47, 80) att vissa led av låg självkänsla och att bli 

avslöjad med att köpa sexuella tjänster skulle vara förödande för individerna, vilket synliggör 

prostitutionens allmänna stigmatisering i samhället (Folkhälsomyndigheten, 2019; Olsson, 

2021; Weitzer, 2009).   

 

I Sverige finns KAST, mottagningen för köpare av sexuella tjänster, sedan en tid tillbaka. Till 

KAST kan personer som har funderingar kring och/eller som köper sexuella tjänster vända sig 

(Holmström & Skilbrei, 2008). Jämställdhetsmyndigheten (2021b) genomförde en 

utvärdering av KAST i Göteborg för att se verksamhetens effekter och arbetssätt, där ett 

positivt resultat uppdagades. Att betala för sex är vanligare bland män i Sverige vilket 

Andersson-Collin (1990) redan konstaterade för 30 år sedan, där nutida siffror anger att 

ungefär 1 av 10 män har någon gång under sitt liv gjort detta medan motsvarande siffra för 

kvinnor är bara 0,5 procent (Folkhälsomyndigheten, 2019; Jämställdhetsmyndigheten 2021b). 

Weitzer (2009) bekräftar denna bild på ett internationellt plan, och refererar till åtta 

genomförda enkätstudier av The General Social Survey mellan åren 1991–2006, där 15–18 

procent av de amerikanska männen anger att de har köpt sexuella tjänster någon gång under 
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sitt liv. Att ha köpt sexuella tjänster en eller få gånger tycks vara vanligare än göra detta 

regelbundet.  

 

2.1.2 Internets roll 

Prostitutionen har förflyttats från gatumiljö till den virtuella arenan (Holmström & Skilbrei, 

2008; Jämställhetsmyndigheten 2021b; Svedin et al., 2021). I rapporten Prostitution och 

människohandel (Jämställdhetsmyndigheten, 2021b) framkommer det att för närvarande finns 

12 474 annonser som marknadsför sexuella tjänster på 32 webbplatser i Sverige, vilket är en 

ökning i jämförelse med år 2014 där antalet webbplatser var tio. Svedin et al. (2021) studie 

förstärker slutsatsen om internets nya roll för kontaktetablering, där de rapporterar att en 

ökning från 16,7 procent år 2004 till 56,9 procent år 2009 har kunnat urskiljas gällande 

ungdomars sätt att få kontakt med sexköpare på internet. Vidare angav 49 procent av de 

elever som tagit emot ersättning för sex, att kontakt med sexköparen etablerades genom olika 

sorters forum på internet.  

 

Den teknologiska utvecklingen är väsentlig, där detta har angetts vara ett av sätten som vuxna 

med bakomliggande sexuella motiv har kontaktat yngre personer. Sugardejting-sidor, sociala 

medier och appars roll har blivit särskilt betydelsefulla för att etablera kontakt. Exempel på 

sådana är Tinder, Snapchat och Instagram (Jämställdhetsmyndigheten, 2021b). I pandemins 

spår har barn och unga spenderat mer tid hemma och på internet då distansundervisning 

infördes, vilket har ökat risken för dem att råka ut för sexuell exploatering. Barn och ungas 

skyddsnät i form av vuxna i sin omgivning har noterats att försämras som en effekt av 

pandemins ökade isolering (Jämställhetsmyndigheten, 2021b; Svedin et al., 2021).  

 

En intressant notering är att enligt Folkhälsomyndighetens (2019) studie fann de inte belägg 

för att sexuella tjänster köps på internet vilket går emot vad de andra forskarna har kommit 

fram till. Enligt Folkhälsomyndigheten (2019) hade den största andelen av sexköpen 

genomförts utomlands, som i sin tur kan härledas till skillnader i lagstiftning för prostitution. 

Detta kan bero på att studien är genomförd innan covid-pandemin, då människors rörlighet 

såg annorlunda ut och som möjligtvis förklarar internets ökade betydelse under pandemin 

ytterligare.  
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2.1.3 Prostitution och pornografi  

Enligt Folkhälsomyndigheten (2019) och Max Waltman (2016) finns det ett samband mellan 

prostitution och pornografi. Waltman är en forskare vid Stockholms universitet som har 

bedrivit forskning inom ämnen som mäns våld mot kvinnor och rättspolitik, där den svenska 

sexköpslagen har ingått. Han har skrivit ett kapitel i rapporten Porr och prostitution: en 

rapport om utsatthet och efterfrågan publicerad av Unizon, där han menar på att ha funnit 

belägg för att män som regelbundet konsumerar pornografi är mer benägna att köpa sex än 

män som inte gör det (Waltman, 2016). Vidare menar han i linje med Weitzer (2009) att 

pornografianvändandet kan leda till köp av sexuella tjänster för att få utlopp av fantasier som 

uppstått efter pornografikonsumtionen som man inte kan få utlopp av med exempelvis partner 

eller vanlig sexuell förbindelse. Farley et al. (2004) utförde en intervjustudie i nio olika länder 

med 854 respondenter med koppling till prostitution. Enligt studien framkom det att 49 

procent av de personer som var aktiva inom prostitution, hade blivit tvingade till att producera 

pornografiskt innehåll. Det är flest män som producerar pornografi som är heterosexuellt, där 

den manliga sexualiteten ligger i fokus och kvinnorna får en mer underordnad position (Farley 

et al., 2004; Folkhälsomyndigheten, 2019; Waltman, 2016).  

 

När det kommer till unga personers användning av pornografi går det att urskilja en starkare 

trend hos pojkar än hos flickor, då 83 procent av pojkarna ser på pornografi minst en gång i 

månaden medan 80 procent av flickorna menar på att de aldrig eller väldigt sällan gör detta. 

Pojkarna uppfattade pornografin generellt mer positivt (Svedin et al., 2021). 

 

2.2 Vägen in och ur prostitution 

2.2.1 Social situation och psykisk ohälsa 

Personer som har erfarenhet av prostitution har ofta blivit utsatta för sexuella övergrepp och 

våld tidigare i sina liv. Även diskriminering, missbruk, ekonomisk utsatthet och psykisk 

ohälsa anges vara orsaker bakom inträdet (Andersson-Collin, 1990; Hedin & Månsson, 1998: 

93–95; Jämställhetsmyndigheten, 2021b; Svedin et al., 2021; Waltman, 2016). Dessa är 

faktorer som kan ha lett till att personerna har varit tvungna att flytta eller fly hemifrån i ung 

ålder, där hemlöshet har kunnat pekas ut som en till aspekt av den sociala situationen som lett 

personerna in i prostitution (Andersson-Collin, 1990; Hedin & Månsson, 1998: 93–95; 

Waltman, 2016). Hedin och Månsson (1998: 147) redogör att inträdet kan liknas vid en 

nedåtgående och destruktiv spiral, där personerna oftast inte vet vad som väntar dem som 
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sedan kan ta sig i uttryck i form av hopplöshet och en svag förhandlingsposition till aktörer i 

omgivningen.  

 

När det gäller unga personer som säljer sexuella tjänster går det tydligt att se de emotionella 

faktorernas påverkan, där enligt Svedin et al. (2021) studie svarade 42 procent av eleverna 

som sålt sexuella tjänster att det berodde på nyfikenhet och spänning medan en lika stor andel 

menade att beslutet grundade sig i psykisk ohälsa. Även den ekonomiska aspekten, såsom att 

behöva pengar, var bland de vanligaste svarsalternativen. Både elever som erfarit sexuella 

övergrepp och elever som sålt sexuella tjänster visade fler symptom för psykisk ohälsa, såsom 

ångest, ilska och depression. Här går det att urskilja ett samband, då elever som varit med om 

sexuella övergrepp tidigare utgjorde procentuellt fler av de som sålt sexuella tjänster än elever 

som inte varit utsatta för övergrepp under sina liv. Slutligen framkom det att den 

socioekonomiska situationen i hemmet hos dessa elever var sämre, där de i större utsträckning 

inte bodde med båda föräldrarna och där ekonomin uppskattades vara lägre än medelsnittet. 

Det var även vanligare att dessa elever inte var heterosexuella, vilket stämmer överens med 

den generella bilden över sexuell läggning hos personer som säljer sex i Sverige 

(Folkhälsomyndigheten, 2019).  

 

Hedin och Månsson (1998: 177ff) redogör för hur uppbrottsförloppet från prostitution kan se 

ut, där hur väl integrerad en person varit inom prostitution är en faktor som påverkar 

uppbrottsförloppet. När de prostituerade når vändpunkten och vill lämna prostitutionen, är 

händelseförloppet inte linjärt och sker under en längre tid. Personer som varit svagt 

integrerade inom prostitutionen och som inte identifierat sig med sina kollegor kallas för 

gästspelare. Personerna har sett sin involvering inom prostitutionen som något flyktigt och 

lämnar när en bättre möjlighet dyker upp (s. 179f). Personer som däremot varit involverade 

inom prostitutionen under en lång tid, genomgår ett längre uppbrottsförlopp och kan liknas 

vid personer som inte vill gå i pension (s. 181ff). Vidare redogör författarna för gruppen av 

prostituerade som mått dåligt över sin involvering både psykiskt och fysiskt, och där en 

överrepresentation av personer som tidigare blivit utsatta för sexuella övergrepp ingår. 

Individerna använde ofta droger som bedövningsmedel och tankar på att ta sig ur 

prostitutionen var ständigt närvarande (s. 185–187). Den sista gruppen Hedin och Månsson 

beskriver är personer som varit i ett tillstånd av utbrändhet under lång tid, och som inte lyckas 

ta sig ur prostitutionen för de har inte haft kapaciteten att realisera detta vilket i sin tur 

försämrat deras mående ytterligare (s. 190ff).  
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2.3 Covid-pandemins påverkan på prostitution  

Det finns för närvarande få studier om kopplingen mellan prostitution och covid-pandemin, 

och den forskningen som existerar fokuserar mestadels på det internationella perspektivet. 

Simplice och Usman (2020) samt Burgos och del Pino (2021) har forskat kring covid-

pandemins påverkan för personer som befinner sig inom prostitution genom en kvalitativ 

feministisk innehållsanalys respektive fenomenologiska intervjuer med prostituerade i 

Spanien. Båda studier konstaterar att covid-pandemin har ökat människohandeln och 

försämrat villkoren samt utsattheten för kvinnor som arbetar inom prostitution. Detta går i 

linje med vad Jämställdhetsmyndighetens (2021b) rapport deklarerade tidigare. Konsekvenser 

som pekas ut är ökad smittorisk för covid-19, våld från sexköparna och ekonomisk utsatthet 

som förutsätter att personerna fortsätter att arbeta inom prostitution under covid-pandemin 

(Simplice & Usman, 2020; Burgos & del Pino, 2021). Simplice och Usman (2020) kopplar 

även an till internets roll under tidsperioden, och förklarar att illegala verksamheter har dragit 

nytta av detta. De hittar belägg för att sex trafficking har kunnat förflyttas till internet genom 

diverse rum, annonssidor och dark web under covid-pandemin.  

 

Hur kunskapen kring covid-19 och vilka metoder som används för att minska smittorisken hos 

prostituerade i Nigeria har undersökts av Avwioro et al. (2021). På grund av prostitutionens 

karaktär har personer inom det haft svårt att implementera social distansering, vilket har 

resulterat i att vissa preventiva åtgärder blivit ineffektiva och en hög smittorisk likt Simplice 

och Usman (2020) samt Burgos och del Pino (2021) har kunnat urskiljas. Dock poängterar 

författarna att ungefär tre fjärdedelar av respondenterna besatt god kunskap gällande 

sjukdomen, vilket kunde påvisa ett signifikant samband mellan kunskap, medvetenhet och 

preventiva åtgärder.  

 

Ur en svensk kontext har Emma Fröberg (2021) genomfört en kvalitativ studie för att 

undersöka covid-pandemins effekt på kvinnliga sexarbetare i Sverige. Fröberg har intervjuat 

personer som genom sin anställning kommer i kontakt med målgruppen. I linje med Simplice 

och Usman (2020) samt Burgos och del Pino (2021) utpekas kvinnorna vara i en utsatt 

position där deras ekonomiska självständighet förutsätter fortsatt involvering inom 

prostitution. Fröberg (2021) förkunnar att covid-19 restriktionerna som den svenska staten 

införde, resulterade i ett försämrat socialt nät för unga personer och ökad psykisk ohälsa då 
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isoleringen i samhället ökade. Detta ledde i sin tur att fler flickor och kvinnor började använda 

sexarbete som ett självskadebeteende och för att hantera ångest. Covid-pandemin har medfört 

ekonomiska konsekvenser för personer involverade inom prostitution, då fler har börjat sälja 

sexuella tjänster vilket lett till mer konkurrens för att få kunder. Kvinnorna utsätts för fler 

risker och ökat våld som en konsekvens av covid-pandemin. Slutligen förklarar Fröberg att 

organisationerna som hjälper kvinnor inom prostitution, anser att deras arbete har försvårats 

på grund av samhällssituationen vilket även påverkat de prostituerade som förlitar sig på deras 

stöd.  

 

Att covid-pandemin har påverkat människor på olika sätt är ett faktum, där förutom de 

tidigare redogjorda förhållandena för prostituerade förklarar Svedin et al. (2021) att   

speciellt barn och unga är extra utsatta. Författarna refererar till en metastudie som 

genomförts i olika länder där det framkom att den psykiska ohälsan i form av depression, 

ångest och posttraumatiska stressreaktioner har ökat som ett resultat av pandemin. Detta kan 

styrkas av resultaten från deras egen studie, där det uppdagades att 45 procent av 

tredjeårseleverna på gymnasiet känner sig mer ensamma än tidigare och att 34 procent av 

eleverna upplevde att distansundervisningen fungerat dåligt. Dessa aspekter kan möjligtvis 

förklara det ökade antalet unga inom prostitution under covid-pandemin. 

 

2.4 Sammanfattning av tidigare forskning  

Efter litteraturgenomgången om den tidigare forskningen är det dags att summera resultaten. 

Prostitution är ett gammalt fenomen som ofta beskrivs som ett socialt problem, där individer 

som arbetar inom det pekas ut att lida av psykisk ohälsa samt befinna sig i ekonomisk 

utsatthet (Andersson-Collin, 1990; Hedin & Månsson, 1998; Jämställhetsmyndigheten, 

2021b; Svedin et al., 2021; Waltman, 2016). Under covid-pandemin har prostituerade blivit 

ytterligare utsatta, då risken att smittas av covid-19 har ständigt varit närvarande (Avwioro et 

al., 2021; Simplice & Usman, 2020; Burgos & del Pino, 2021). En intressant notering som bör 

lyftas fram är att både personen som säljer sex och personen som köper sex, har i somliga 

undersökningar påvisats lida av någon form av psykisk ohälsa som exempelvis låg självkänsla 

eller ångest vilket synliggör att det psykologiska välbefinnandet spelar en roll för båda 

parterna inom prostitution (Andersson-Collin, 1990; Hedin & Månsson, 1998; Olsson, 2021). 
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Sveriges sexköpslag har visat sig ha en normativ effekt i samhället, som de flesta i 

befolkningen förhåller sig positiva gentemot vilket kan vara orsaken bakom att andelen 

personer som köper sexuella tjänster är förhållandevis låg i relation till andra länder. 

Prostitution anses vara stigmatiserat, vilket sexköparna som oftast är av det manliga könet 

håller med om (Andersson-Collin, 1990; Folkhälsomyndigheten, 2019; Holmström & 

Skrilbei, 2008; Jämställdhetsmyndigheten 2021b; Olsson, 2021; SOU 2010:49; Weitzer, 

2009). Vidare framkom det att den största delen av prostitutionen i Sverige har förflyttats till 

internet, och är numera det primära sättet för att etablera kontakt för köp av sexuella tjänster 

(Jämställhetsmyndigheten 2021b; Svedin et al., 2021). 

 

Forskningen har visat sig vara bristfällig angående den svenska kontexten kring covid-

pandemins påverkan på prostitutionen i landet ur ett mikroperspektiv där forskningen grundar 

sig i de prostituerades upplevelser och erfarenheter. Att därmed i denna studie fokusera på 

unga personer som utpekats vara en särskilt utsatt grupp och som sålt sexuella tjänster under 

tidsperioden, skulle fylla den existerande forskningsluckan i ämnet.  
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3.Teoretiskt ramverk  

Genom litteraturöversikten har det blivit tydligt att feministiska- och stigmatiseringsteorier 

varit förekommande i de befintliga studierna, där denna studie medvetet valt bort sådana 

teorier för att applicera ett annorlunda teoretiskt ramverk som inte använts i samma 

utsträckning för att skilja sig från den tidigare forskningen. Studiens teoretiska ramverk 

kommer fokusera på att belysa de faktorer och anledningar som lett till att personerna 

befinner sig inom prostitution samt hur de förhåller sig till att ta sig ur det genom en social 

utbytesteori och en teori om sexualitetens frikoppling.  

 

3.1 Sociala utbytesteorin 

Första utvalda delen i det teoretiska ramverket utgörs av sociala utbytesteorin (Social 

Exchange theory), då enligt syftesförklaring ämnar studien att undersöka motiv bakom varför 

en person blir involverad inom prostitution samt hur de resonerar kring att stanna kvar eller att 

ta sig ur det. Även covid-pandemins påverkan på personernas upplevelser kommer att belysas. 

Med hjälp av teorin har studien kunnat analysera hur individer har handlat baserat på 

nyttokalkylen som ingår inom teorin och som kommer att redogöras för nedan.  

 

Den amerikanske sociologen George C. Homans var den första som lade grunden för Social 

Exchange Theory, som på svenska kallas för den sociala utbytesteorin. I artikeln ”Social 

Behavior as Exchange” (1958), börjar Homans med att förklara att all social interaktion 

mellan människor är ett utbyte av varor, materiella och icke-materiella såsom symboler av 

godkännande eller prestige (s. 597, 606). Därefter går han vidare med att redogöra för det som 

han kallar för utbytesparadigmet, där han tydliggör hur den sociala interaktionen mellan två 

parter kan analyseras genom att undersöka beteendet utifrån risker och fördelar. Enligt detta 

baseras handlingar som vi gör på risker och fördelar vi får ut av handlingen, vilket kommer 

stimulera ifall vi väljer att utföra handlingen igen (s. 598f). Homans använder sig av 

ekonomiska formeln ”Profit = Reward – Cost” för att förklara hur processen går till (s. 603). 

Teorin är influerad av rationella valhandlingsteorin som härstammar från det ekonomiska 

fältet, men där sociala utbytesteorin går att applicera på ett bredare sätt utöver ekonomiska 

faktorer som exempelvis på hur människor resonerar när de ska välja partner eller karriär.  
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Vidare förklarar Homans att personer som ger mycket till andra, förväntar sig att få mycket 

tillbaka. De personer som i sin tur har mottagit mycket från andra, befinner sig under en slags 

press att återgälda utbytet. Detta kan resultera i att en person upplever utbytet som en kostnad 

men att det personen får i gengäld, uppfattas som en belöning vilket förklarar varför 

handlingen genomförs (s. 606). Ur den här teorins perspektiv kan det då finnas upplevda 

fördelar som överväger nackdelarna samt andra alternativ för att en person ska vara motiverad 

att sälja sex.  

 

Peter Blau är en annan sociolog som utvecklat sociala utbytesteorin. Blau har i artikeln ”A 

Theory of Social Integration” (1960) studerat hur personer blir integrerade inom grupper samt 

hur gruppstrukturer utvecklas (s. 545). Han utgår från begreppet social attraktion, som 

betecknar sociala band mellan individer som förenar dem i sammanhållna strukturer. Han 

redogör för faktorer som kan påverka en persons sociala attraktion där hög samhällsstatus, 

snarlika intressen och personlighetsbehov som kompletterar gruppens kan påverka ifall en 

person anses vara värdefull och som därmed besitter social attraktion som möjliggör 

integration (s. 546). Blau understryker att en person som önskar att bli integrerad, visar sina 

bästa kvalitéer och personlighetssidor samt döljer de mer negativa i syfte att uppnå sitt mål (s. 

546f). En person ska förutom att anses socialt attraktiv vara lättillgänglig, för att de andra ska 

vilja närma sig personen (s. 550).  

 

Blau (1960) menar på att ifall en persons prestationer och bidrag anses vara till nytta för 

gruppens bästa, är detta något som tvingar gruppen att acceptera personen och manifestera 

respekt samt hänsynsfullhet gentemot personen för att återgälda utbytet (s. 555). Ifall social 

attraktion appliceras på fenomenet prostitution, kan det exempelvis betyda att prostituerade 

anses vara värdefulla av sexköparna då de har något som kompletterar deras egna behov. De 

prostituerade i sin tur skall vara lättillgängliga och förmodligen erbjuda sina bästa sidor och 

kvalitéer för att locka till sig sexköpare. Enligt teorin skulle detta i sin tur kräva att 

sexköparna visar någon slags respekt gentemot de prostituerade, för att kunna ta del av deras 

tjänster. En medvetenhet finns kring att detta inte alltid är fallet i praktiken. Dock synliggör 

resonemanget ovan den ömsesidiga sociala attraktionen mellan parterna, som fungerar som en 

förutsättning för samspelet.  

 

Kritik som delvis riktar sig mot den sociala utbytesteorin, men främst den rationella 

valhandlingsteorin, är att en person aldrig fullt ut kan ta rationella beslut. För detta krävs att 
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man besitter all information om vad ens val och utfallet av dessa handlingar kan innebära, 

vilket inte är realistiskt då människor tenderar att göra både medvetna och omedvetna val 

(Simon, 1955: 99–101). Detta leder till frågan ifall handlingar ens kan analyseras, vilket 

denna studie hävdar är möjligt genom sociala utbytesteorin som ser bortom de faktiska 

handlingarna och som även belyser de emotionella utfallen av en handling. Dessa kan i sin tur 

förklara hur en person känner om och värderar handlingen, som tydliggör hur en person 

upplevt ett socialt utbyte.  

 

3.2 Plastisk sexualitet 

Begreppet plastisk sexualitet (plastic sexuality) utgör den andra delen av studiens teoretiska 

ramverk. Syftet är att applicera begreppet på respondenternas berättelser om sina sexuella 

erfarenheter inom prostitution, vilket kan vara en betydelsefull faktor bakom deras 

involveringen inom verksamhetsfältet. Därmed kompletterar plastisk sexualitet den sociala 

utbytesteorin när det kommer till att förklara respondenternas involvering inom prostitution. 

Då fenomenet är något som bryter mot den sociala normen om vad som är accepterat 

normativt sexuellt beteende, som exempelvis att ha sex med andra än sin partner, kan teorin 

även hjälpa till att förklara detta.   

 

I boken The Transformation of Intimacy: Sexuality, Love and Eroticism in Modern Societies 

(1992) myntar Anthony Giddens begreppet plastisk sexualitet. Giddens menar att termen 

ingår i det som han kallar för ”pure relationship”, vilket är ett förhållande som baseras på 

sexuell och känslomässig jämställdhet. Denna sorts förhållanden har utvecklats som en effekt 

av den sexuella revolutionen i det moderna samhället, där plastisk sexualitet betecknar den 

decentraliserade sexualiteten som blivit befriad från reproduktion (s. 1f). I denna studie 

kommer enbart definitionen av plastisk sexualitet att appliceras och inte hela konceptet ”pure 

relationship”.  

 

Giddens förklarar att fenomenets ursprung går långt tillbaka, men att under 1900-talet som ett 

resultat av moderna preventivmedel och nya reproduktionstekniker fick dagens innebörd (s. 

1f). Dessa utvecklingar signalerade djupa förändringar i privatlivet för både kvinnor och män, 

där sexualiteten ansågs bli mer formbar och som en individs privata egendom. Genom de nya 

reproduktionsteknikerna, som möjliggör befruktning utan sexuellt umgänge, anser Giddens att 
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sexualiteten numera är fullständigt autonom (s. 27). Fenomenet beskrivs vara avgörande för 

sexualitetens frigörelse och för kvinnors rätt till sexuell njutning (s. 1–2).  

 

Kvinnors njutning har historiskt inom olika kulturer alltid varit sammankopplat med 

reproduktion och släktskap. Därför ansågs termen plastisk sexualitet radikalt när det tillkom, 

då den frigjorde sig från traditionella synsätt på sexualitet i allmänhet (Giddens, 1992: 27). 

Detta medför att sexuella aktiviteter blir fristående från gamla hierarkiska strukturer, som 

exempelvis det monogama institutionaliserade äktenskapet där män var överordnade kvinnor 

både socialt och ekonomiskt. I och med plastisk sexualitet blir sex fristående från den sortens 

underkastelse till differentiell makt och där den sexuella smaken ska vara den enda avgörande 

faktorn bakom en sexuell akt (s. 146f).  

 

Giddens (1992) förtydligar att den heterosexuella maskuliniteten har förlorat sin status i 

samband med begreppets tillkomst, där han skriver ”it frees sexuality from the rule of the 

phallus, from the overweening importance of male sexual experience” (s. 2). Dock kan 

dekonstruktioner av manlighet förekomma, där Giddens tar upp personer som beskrivs som 

macho gay och leather queen som exempel. Detta menar han visar på att i moderna samhällen 

är självidenitet, som inkluderar sexuell identitet, en reflexiv prestation hos varje individ (s. 

147).  

 

Det blir tydligt att Giddens menar att individer i det moderna samhället får bestämma över sin 

egen sexualitet, där den har blivit frikopplad från både gammalmodiga hierarkier, normer och 

reproduktion. Ifall Giddens resonemang om plastisk sexualitet appliceras på denna studie, 

skulle det kunna vara så att vissa prostituerade vill sälja sex för att det är något som ingår 

inom deras sexuella smak eller för att de vill experimentera med sin sexuella identitet. Båda 

dessa aspekter är idag möjliga på grund av plastisk sexualitet, där sex inte längre måste vara 

kopplat till relationer, kärlek eller barn. I anknytning till detta kan man även föra en 

diskussion kring huruvida fenomenet plastisk sexualitet är något som underlättar att sälja sex 

idag, då det kanske inte är lika moraliskt och psykologiskt påfrestande som förr i och med att 

normerna samt attityderna kring sex har förändrats. Sexualitetens frikoppling i dagens 

moderna samhälle kan vara en orsak bakom varför somliga säljer sex.   
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4. Metod och material 

Detta kapitel inleds med en genomgång av studiens valda metodologiska ansats, 

fenomenologi. Därefter kommer studiens urval, datainsamlings-, kodnings- och analysprocess 

att presenteras. Sedan kommer en diskussion att föras kring studiens trovärdighet och 

tillförlitlighet, för att senare avsluta kapitlet med en redogörelse över de etiska övervägandena 

under forskningsprocessen.  

 

4.1 Metodologisk ansats  

Då studien undersöker individers upplevelser och erfarenheter inom prostitution, är det tydligt 

att en fenomenologisk metodansats lämpar sig väl. Fenomenologi är en ansats där forskare 

studerar upplevelsen av fenomen och dess underliggande mening, dess essens (Dahlberg et 

al., 2008: 95). Vidare söker man efter mönster gällande upplevelsens mening, struktur, princip 

samt det som utmärker en unik upplevelse. För att ta del av hur respondenterna känner om och 

förhåller sig till fenomenet är intervjuer ett vanligt tillvägagångssätt, där forskaren skall delta i 

relationen mellan sig själv och världen forskaren önskar att beskriva. Detta betyder att jag 

som forskare inte ska inta den sedvanliga objektiva forskarrollen (s. 95f). Att alternativt ha 

valt en annan metodansats, som innehållsanalys eller kvantitativ metod, hade inte kunnat 

generera samma djup i materialet såsom ett inifrån perspektiv gällande respondenternas 

upplevda erfarenheter inom prostitution. Detta är en väsentlig faktor som därmed förklarar de 

andra metodernas bortfall.   

 

Inom fenomenologi är meningsskapandet en viktig komponent, där detta i samspel med 

objekten runtomkring oss och det mänskliga medvetandet skapar en fenomenologisk 

verklighetsbild som kallas för livsvärld. Denna verklighetsbild reflekterar hur vi upplever 

verkligheten (Szklarski, 2015: 132), och kan därmed komma att variera mellan individer. 

Detta leder till att forskarrollen i en fenomenologisk studie är öppen och flexibel, för att 

respondenter ska vilja släppa in mig till sin livsvärld då det är deras upplevelser om 

fenomenet som är av intresse. Vidare kännetecknas forskarrollen av reflexivet, vilket betyder 

att en kontinuerlig tankeprocess behövs angående hur ens egna förförståelse kan styra 

studiens riktning och hur detta senare bidrar till uppfattningen samt tolkningen av den 

underliggande meningen (Dahlberg et al., 2008: 99ff). Jag har därför försökt att förbise 

negativa fördomar om prostitution som skapats av den samhälleliga diskursen kring ämnet, 
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för att kunna bemöta respondenterna på ett så öppet sätt som möjligt som eventuellt kan 

avslöja något som den tidigare forskningen hittills inte upptäckt.  

 

Två centrala begrepp inom den fenomenologiska metodansatsen är förståelseinriktning och 

induktion. Förståelseinriktning betecknar att forskare är intresserade av att utforska hur 

personer känner om och förhåller sig till ett objekt, snarare än att undersöka objektet i sig 

(Szklarski, 2015: 134f). I denna studie kommer relationen till prostitution och 

meningsinnehållet utifrån respondenternas berättelser att ligga i fokus. Slutligen kan 

fenomenologi beskrivas som en induktiv ansats, där forskaren drar generella slutsatser från 

enskilda fall. En induktiv ansats utgår inte från en teori, detta är något som tillkommer senare 

utifrån observationerna och erfarenheterna vilket varit fallet i denna studie (Fejes & 

Thornberg, 2015: 24). 

 

4.2 Material 

Då studien undersöker unga personers upplevelser och erfarenheter inom prostitution kommer 

materialet att bestå av intervjuer med respondenter inom detta urval. I denna studie kommer 

en semistrukturerad intervjuteknik att tillämpas, vilket innebär att genom öppna frågor 

kombinerat med aktivt lyssnande och samspel med respondenten försöka komma åt deras 

livsvärld (Szklarski, 2015:136). 

 

4.2.1 Urval  

Studiens urval består av fyra respondenter där könstillhörighet och sexuell läggning inte var 

förutbestämt, då tidigare forskning har visat att personer inom prostitution identifierar på olika 

sätt och därför ville jag inte begränsa urvalet (Jämställdhetsmyndigheten, 2021b). 

Respondenterna ingår i åldersspannet 18–30 år och har blivit aktiva inom prostitution 

antingen före eller under covid-pandemin. Det huvudsakliga kravet var att personerna har 

varit involverade inom prostitution under åren 2020–2021, för att studien ska kunna 

synliggöra effekter och konsekvenser orsakade av covid-19. Åldersspannet utgår från 

Nationalencyklopedins (u.å) definition av ordet ”ungdom” som betecknar personer mellan 

15–30 år. Minimiåldern höjdes till 18 år för att enbart myndiga personer skulle omfattas av 

studien, vilket underlättar etiska aspekter men som fortfarande säkerställer att 

urvalspopulationen utgörs av unga personer. Urvalspopulationen är homogen i bemärkelsen 

att de har vissa gemensamma erfarenheter från prostitution (Back & Berterö, 2015: 151), men 
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en variation i både ålder och kön kommer att finnas vilket resulterar i att personerna besitter 

olika livserfarenheter. Detta kommer senare i analysen att synliggöra olika upplevelser av 

fenomenet, vilket nyanserar resultaten.  

 

Vidare skall respondenterna vara bosatta i Sverige och ha svenskt medborgarskap, för att 

avgränsa studiens omfång och inte behandla aspekter såsom internationell trafficking. En 

medvetenhet kring att prostitution ofta är lokaliserad kring storstäder finns, men där studiens 

önskan har varit att få tag på respondenter från olika geografiska delar av landet vilket kan 

resultera i att likheter och skillnader mellan upplevelserna och erfarenheterna kan urskiljas. 

Därmed har studiens tre primära avgränsningar, nationalitet, ålder- och tidsspann synliggjorts.  

 

Urvalsmetoden kan beskrivas som målinriktad, vilket betyder att personer har valts ut på ett 

strategiskt sätt för att vara relevanta för studiens kunskapsintresse och forskningsfrågor. På 

grund av det känsliga ämnet har det varit svårt att få tag på respondenter och därför har det 

målstyrda urvalet kompletterats av ett snöbollsurval, som innebär att en respondent kan tipsa 

om en annan person som kan tänkas ställa upp (Bryman, 2011: 196, 392). Anledningen 

bakom varför jag intervjuade respondenter som är involverade inom prostitution, är för att 

kunna få tillgång till information från förstahandskällor och för att lyfta ett inifrånperspektiv. 

På så sätt genereras kunskap om de prostituerades tankar och erfarenheter om prostitution, hur 

de upplever fenomenet, som återigen motiverar valet av metodansats.  

 

För att nå potentiella respondenter kontaktade jag stödjourer- och organisationer som arbetar 

med relaterade frågor. Då många av dessa inte kunde vara behjälpliga på grund av sekretess- 

och tystnadsplikt, fick jag vända mig till kända profiler som tenderar att uttala sig om 

samhällsaktuella ämnen och specifikt om prostitution på olika sociala medieplattformar för att 

nå ut till fler respondenter. Slutligen har jag också kontaktat organisationer som arbetar för 

sexarbetares rättigheter i Sverige, där de varit behjälpliga med att vidarebefordra 

informationen. Jag kontaktade omkring 30 potentiella organisationer och personer, men i 

slutändan var det enbart fyra individer som ville medverka. På grund av ämnets känslighet har 

det således varit ytterst svårt att komma i kontakt med målgruppen, men trots det låga antalet 

respondenter har rikligt med material kunnat samlas in från de långa intervjuer som 

genomförts vilket motiverar varför jag anser att urvalsgruppen är tillräckligt stor för denna 

studies omfång.  
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Beroende på vilket sätt respondenterna har fått kännedom om studien kommer att påverka 

resultatens tillförlitlighet och trovärdighet. Respondenterna kommer att ha olika 

förhållningssätt och upplevelser om fenomenet, baserat på ifall de anser att prostitution är 

något positivt eller negativt. En snedvridenhet av studiens resultat kommer att vara ett faktum 

oavsett om alla respondenter vill medverka i studien efter att ha varit i kontakt med en 

stödorganisation eller en organisation som förespråkar sexarbetares rättigheter. Då tre av fyra 

respondenter kommer från sidan som ser prostitution som något positivt och där de frivilligt 

börjat arbeta inom det, tyder detta på en snedvridenhet i urvalsgruppen åt det hållet.  

 

4.2.2 Presentation av respondenter 

Nedan finns en tabell som ger en samlad bild av studiens respondenter. I tabellen 

framkommer respondenternas kön, geografiska position samt övrig sysselsättning utöver 

prostitution. Samtliga respondenter befinner sig närmare den övre gränsen av studiens 

stipulerade åldersspann mellan 18–30 år.  

 

Tabell 1. Presentation av respondenternas namn, kön, geografiska position, samt övrig 

sysselsättning.  

 

4.2.3 Datainsamlingsprocedur 

Jag beslutade mig för att genomföra semistrukturerade intervjuer, vilket innebär att en 

intervjuguide med frågor som angränsar till forskningsfrågorna och studiens syfte har 

formulerats för att utgöra en utgångspunkt (Bryman, 2011: 415). Frågorna är utformade så att 

jag som intervjuare inte styr respondenternas svar i en viss riktning samt att frågorna inte kan 

besvara med antingen ett ja eller nej (Back & Berterö, 2015: 151). Respondenterna har 

därefter en relativt stor frihet att besvara frågorna hur de önskar. Frågorna behöver inte ställas 

i den ordningen som de står i intervjuguiden, där följdfrågor till något respondenten berättar 

om kan formuleras och ställas under intervjun. Intervjuprocessen är öppen och flexibel, vilket 

går hand i hand med den fenomenologiska metodansatsen, där en särskild uppmärksamhet bör 

Namn Kön Geografisk position Övrig sysselsättning 

Respondent 1 Man Västrasverige Student med deltidsanställning 

Respondent 2 Kvinna Mellansverige Ingen annan sysselsättning 

Respondent 3 Kvinna Mellansverige Egen företagare 

Respondent 4 Kvinna Mellansverige Heltidsanställning 
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läggas på hur respondenten upplever och tolkar frågorna vilket i sin tur kommer kunna 

generera kunskap om dennes subjektiva perspektiv (Bryman, 2011: 415).  

 

På grund av det känsliga ämnet lät jag respondenterna bestämma tillvägagångssättet för 

intervjuerna, för att skapa en trygg och tillitsfull känsla i syfte att underlätta för personerna att 

prata om sina upplevelser och erfarenheter. Intervjuer genom digitala mötesverktyget Zoom 

ansågs vara det mest lämpliga alternativet enligt respondenterna, då dessa karaktäriseras av 

flexibilitet och ökad anonymitet då respondenterna kan befinna sig på valfri plats. Back och 

Berterö (2015: 152) förklarar att intervjuer kan upplevas intensiva och som situationer där 

många känslor kommer upp till ytan, vilket är anledningen bakom varför många personer 

känner sig mest trygga i sina hem under intervjutillfällen.   

 

En av intervjuerna genomfördes genom mejlkontakt. Respondenten besvarade alla frågor i 

intervjuguiden skriftligt, då hen inte kände sig bekväm med att prata muntligt om ämnet. 

Svaren var utförliga och bidrog till studiens datamaterial, där respondenten villigt besvarade 

följdfrågor vid två tillfällen utöver det första mejlet för att bringa klarhet i några av sina svar. 

Att genomföra en intervju över mejl visade sig fungera väl och försåg mig med användbart 

material, då en konversationsliknande kontakt kunde etableras genom korrespondensen. På 

grund av att respondenten skickade flertalet mejl med skriftliga svar som resulterade i samma 

antal sidor som intervjuerna efter att de transkriberats, anser jag att denna typ av 

datainsamlingsmetod håller samma mått som personliga intervjuer.   

 

Intervjuerna varade mellan 40–55 minuter, vilket resulterade i rikligt med material som 

förklarar varför det något låga antalet deltagare fungerade för att genomföra studien. Eftersom 

intervjuerna skedde digitalt, valde jag att enbart spela in en ljudfil för att kunna transkribera 

innehållet i efterhand då inga anteckningar fördes under själva intervjuerna i syfte att vara 

fullt närvarande i samtalen och skapa en avslappnad miljö (Bryman, 2011: 428). Valet att inte 

göra en videoinspelning medför att gester och kroppsspråk under samtalet inte kan granskas 

på nytt, men samtidigt medföljer större anonymitet för respondenten vilket är 

eftersträvansvärt gällande ämnets känslighet. Under intervjuerna hade både respondenten och 

jag på webbkamera, vilket möjliggjorde för mig som forskare att kunna se kroppsspråk, 

minspel och höra olika tonfall vilket på ett sätt fördjupade intervjun. Nackdelar med digitala 

intervjuer är tekniska problem i form av dålig internetuppkoppling som kan påverka både 

bild- och ljudkvalité samt att vissa outtalade gester eller miner kan falla bort. Intervjuer i form 
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av personliga möten är något som jag personligen hade föredragit, då en mer 

konversationsartad diskussion hade kunnat föras mellan mig som intervjuare och 

respondenten. Men då respondenterna befann sig på olika geografiska platser i landet var 

detta också en aspekt som underlättades av att hålla intervjuerna digitalt.   

 

Transkriberingsprocessen utfördes noggrant strax efter respektive intervju, där hela intervjun 

inklusive pauser och särskilt betonade ord antecknades för att inte utesluta information som 

kan vara betydelsefullt senare under kodnings- och analysprocessen. Detta medförde ett 

tidsomfattande arbete och att texten skiljer sig betydligt från ordinarie skrift, men på så sätt 

gick inga tankar som uppstått under arbetets gång förlorade (Back & Berterö, 2015: 152). 

Längre pauser har antecknats som ”…” och betonade ord har understrukits. Citat ur intervjun 

kommer att presenteras i en omarbetad version, där vissa pauser har tagits bort i syfte att 

underlätta läsningen.  

 

4.3 Kodning och analys  

En interpretativ fenomenologisk analys, IPA, applicerades under kodningsprocessen. IPA 

fokuserar på att i detalj utforska respondentens upplevelse av fenomenet som studeras i en 

dynamisk process. Man eftersträvar att komma så nära som möjligt respondentens livsvärld 

för att kunna uppnå ett inifrånperspektiv (Smith et al., 1999: 218). Metodinriktningen kan 

beskrivas som idiografisk med innehållande slag av symbolisk interaktionism, där den sociala 

interaktionen med andra kan ha olika betydelser för individer som ligger bakom hur de väljer 

att agera (Back & Berterö, 2015: 148f). Sammanfattningsvis så har jag genomfört ett 

tolkningsarbete av informationen som respondenterna delat med sig av när IPA har 

applicerats, där informationen har kartlagts och analyserats på en kontextuell nivå (s. 148).  

 

Kodningsprocessen startade med att jag läste datamaterialet flera gånger där signifikanta 

meningar som kan summera eller visa på intressanta kopplingar skrevs i vänstermarginalen. 

Vidare i högermarginalen antecknades teman som kunde urskiljas genom relevanta nyckelord 

(Smith et al., 1999: 220ff). De teman som urskildes namngavs utifrån textens sammanhang 

och innehåll (Back & Berterö, 2015: 154). Därefter listade jag på ett separat papper de 

framträdande teman och försökte leta efter kopplingar mellan dessa, för att sedan återgå till 

transkriptionen vilket vittnar om att detta är en cyklisk process. Sedan författade jag en 

kodningsram där alla teman samt underkategorier ingick (Smith et al., 1999: 220ff). Här var 
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jag tvungen att vara selektiv, följaktligen kolla hur väl olika teman beskrev fenomenet och hur 

de i sin tur synliggjorde andra aspekter för att avgöra dess relevans. Slutligen summerade jag 

analysprocessen där man eftersträvar att skapa ett narrativ av resultaten, där man i regel skiljer 

på forskarens teoretiserade tolkningar och det respondenten faktiskt sade (s. 226f).  

 

Under kodningsprocessen stod ett flertal centrala teman ut, men som efter en grundlig 

genomgång och sammanställning fastställdes slutligen i tre huvudteman. Det första temat 

ankopplar till sexualitet och hur respondenternas experimenterande med det i ung ålder var 

något som kunde kopplas samman med deras inträde till prostitution. Det andra temat som 

urskildes var pengar, och hur detta var en aspekt som både påverkade respondenternas inträde 

samt fortsatta involvering inom fenomenet. Detta tema stod ut som den mest dominerande, då 

koderna ”pengar”, ”betalning” och ”inkomst” kunde återfinnas i samtliga intervjuer och slogs 

slutligen samman till temat pengar. Det tredje temat utgörs av covid-pandemins ringa 

påverkan på respondenternas upplevelser och erfarenhet inom prostitution samt hur de för 

nuvarande resonerar kring att lämna eller att stanna kvar inom prostitution. De tre teman 

skapades utifrån innehållet och var således empiri grundade.  

 

Då samtliga teman ansågs relevanta för att kunna besvara studiens frågeställningar gällande 

orsaker bakom respondenternas inträde till prostitution och hur covid-pandemin har påverkat 

deras involvering samt hur de resonerar kring att stanna kvar eller att ta sig ur det, så kom 

materialet att analyseras utifrån det utvalda teoretiska ramverket. Homans (1958) och Blaus 

(1960) sociala utbytesteori kom att appliceras som analysverktyg för att tolka respondenternas 

berättelser om varför de börjat arbeta inom prostitution och hur de upplevt sin involvering. 

Vidare kunde Giddens (1992) term plastisk sexualitet användas för att tolka och förklara 

respondenternas relation till sin egen sexualitet, och hur detta påverkat deras handlingar.  

 

4.4 Trovärdighet och tillförlitlighet 

Även om begreppet validitet hör hemma inom den kvantitativa forskningen, används det 

ibland inom kvalitativ forskning där det hänvisar till ifall forskaren verkligen har undersökt 

det som studien avsåg att undersöka. Nedanför kommer dock trovärdighet och tillförlitlighet 

att användas för att beskriva hur noggrann och systematisk forskaren har varit under 

forskningsprocessen samt hur trovärdiga och tillförlitliga studiens resultat är baserat på 

tillvägagångssättet under datainsamlingen och analysen (Fejes & Thornberg, 2015: 258f). 
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Szklarski (2015: 143) börjar med att förklara att när det gäller fenomenologisk forskning 

utgör en god empirisk förankring ett validitetskriterium, där forskaren skall se till att 

kontrollera detta under hela forskningsprocessen och speciellt i samband när studiens centrala 

teman identifieras. I kapitlet om den tidigare forskningen har jag lyft fram relevanta forskare 

och deras studier inom ämnet, varför jag således anser att studien har en god empirisk 

förankring och utforskar forskningsluckan om unga prostituerade under covid-pandemin 

såsom den avsåg att göra.  

 

Vidare menar Szklarski (2015: 143f) på att resultatens tillförlitlighet är direkt kopplat till 

tolkningarnas rimlighet, och ifall detta kriterium inte anses vara starkt faller trovärdigheten för 

hela studien. Då en fenomenologisk studie undersöker den tidigare nämnda essensen hos ett 

fenomen, är detta en aspekt som granskas extra noggrant. Ifall forskaren lyckas fånga 

essensen, i detta fall essensen hos fenomenet prostitution, implicerar detta god tillförlitlighet 

och trovärdighet för studien. Szklarski förtydligar att detta skall framkomma i redovisningen 

av studiens resultat, vilket är fallet i denna studie där fenomenets komplexa essens diskuteras 

vilket i sin tur implicerar att studiens tillförlitlighet och trovärdighet bör betraktas som goda 

(s. 144).  

 

Även Back och Berterö (2015: 159f) lyfter fram kvalitetskriterier för kvalitativ forskning som 

använt sig av interpretativ fenomenologisk analys. Några av de kriterier som tas upp är 

känslighet för sammanhanget, engagemang och noggrannhet samt öppenhet och 

konsekvenser. Sammanfattningsvis ska forskaren visa känslighet för den sociokulturella 

miljön respondenterna befinner sig i och använda citat från materialet på ett respektfullt sätt. 

Forskaren bör även ha ett stort personligt engagemang för att utföra så bra intervjuer som 

möjligt, där respondenten ska känna sig tillräckligt bekväm för att vilja öppna upp sig. 

Intervjuerna bör hålla en så god kvalité som möjligt gällande genomförande och innehåll, 

vilket förutsätter att forskaren varit noggrann med urvalet av respondenter. Vidare skall 

analysen vara fullständig och tolkad på rätt sätt, för att säkerställa trovärdighet och 

tillförlitlighet hos studien. Slutligen ska alla steg i forskningsprocessen redovisas för att visa 

transparens, som i sin tur är något som ökar möjligheter till replikerbarhet och höjer studien ur 

ett reliabilitetskriterium (s. 160).  
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Då ämnet valdes på grund av dess samhällsaktuella karaktär men även personliga intresse hos 

författaren, står det klart att grundförutsättningarna för intervjuer med god kvalité har 

uppnåtts. Urvalsgruppen var även noga utvald som redogjorts för tidigare. Vidare har 

forskningsprocessens steg redovisats i samtliga kapitel vilket vittnar om transparens. Det som 

eventuellt kan sänka studiens trovärdighet och tillförlitlighet, är ifall en korrekt tolkning av 

resultaten uppnåtts. Tolkningar är subjektiva i grunden, men efter att ha gått igenom 

materialet ett flertal gånger för att inte missa relevanta aspekter tycker jag att materialet har 

summerats på ett rättvist sätt som återspeglar respondenternas upplevelser inom prostitution.  

 

En betydande begränsning som studiens urval dock kommer att medföra, är att resultaten inte 

kommer att kunna generaliseras till en större population då den omfattar endast fyra 

respondenter. Urvalet kan även anses vara snedvridet då majoriteten av respondenterna 

upplever prostitution som något positivt, vilket går emot den samhälleliga diskursen kring 

ämnet. Men då denna C-uppsats eftersträvar att dra slutsatser om några enskilda personers 

upplevelser och erfarenheter inom prostitution under covid-pandemin, bör studiens urval 

betraktas som representativt även om det inte är generaliserbart.  

 

4.5 Etiska överväganden  

Inom all forskning som bedrivs bör man efterfölja en god forskningssed och etik. Fyra 

allmänna huvudkrav gällande forskningsprinciper har formulerats av Vetenskapsrådet (2002) 

för humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning. Dessa består av: informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  

 

Informationskravet innebär att studiens respondenter ska upplysas om varför studien 

genomförs, det vill säga dess syfte. Vidare ska även deltagandets villkor förtydligas, där 

medverkan alltid är frivilligt och kan komma att avbrytas. En redogörelse för hur studiens 

resultat kommer att offentliggöras ska framgå, vilket i detta fall blir en publicerad C-uppsats 

vid Uppsala universitet. Informationskravet hänger ihop med nästa forskningsprincip, 

samtyckeskravet, som förutsätter att samtycke från respondenterna inhämtats. I de fall 

respondenterna är under 15 år, skall samtycke från vårdnadshavare också redovisas 

(Vetenskapsrådet, 2002). I mitt fall är minimiåldern för att delta i studien 18 år, vilket 

underlättar denna aspekt. All ovannämnd information ingick i mitt informationsbrev som 
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skickades ut till respondenterna, men som återupprepades i början av varje intervjutillfälle för 

att säkerställa att respondenterna var väl informerade om vad deras medverkan innebar.  

 

I den tredje forskningsprincipen, konfidentialitetskravet, stipuleras att all insamlad 

information gällande personuppgifter och data bör förvaras på ett konfidentiellt sätt så att 

ingen obehörig får tillgång till det. Jag har även informerat respondenterna om att de 

inspelade intervjuerna kommer att raderas efter transkribering och kodning, för att garantera 

att känslig information inte läcker ut (Vetenskapsrådet, 2002). Konfidentialitetskravet är den 

mest betydelsefulla forskningsprincipen denna studie måste ta i beaktning, för att säkerställa 

att respondenterna skall känna tillit i att inviga mig i deras privata berättelser om prostitution. 

När det gäller presentation av studiens resultat, kommer materialet i största möjliga mån att 

anonymiseras i syfte att inte avslöja respondenternas identitet. Varken person- och 

företagsnamn, exakta platsangivelser eller utseende relaterade uppgifter som kan användas för 

att identifiera en person kommer att skrivas ut för öka anonymiteten. Då ålder är någonting 

som utmärker urvalsgruppen, kommer respondenternas verkliga ålder anges då jag tror detta 

är något som bidrar till analysen. Beroende på var inom åldersspannet respondenterna 

befinner sig kan påverka deras livserfarenheter och förutsättningar, vilket är rimligt att föra en 

diskussion kring.  

 

Nyttjandekravet som utgör den sista av de fyra allmänna huvudkraven för 

forskningsprinciperna, förtydligar att den insamlade datan får endast användas för 

forskningsändamål och under inga omständigheter användas alternativt lånas ut för andra 

icke-vetenskapliga syften eller kommersiellt bruk (Vetenskapsrådet, 2002).  

 

Inom detta kapitel blir det relevant att förklara beslutet bakom att forska i ett känsligt ämne 

som prostitution ur de prostituerades perspektiv. Prostitution är ett stigmatiserat ämne i 

samhället, där i kapitlet om den tidigare forskningen blev tydligt att fältet oftast beskrivs ur 

sekundärkällors perspektiv såsom olika organisationer eller yrkesrelaterade personer. Min 

önskan är att lyfta de prostituerades sida för att kunna upptäcka nya aspekter och slutsatser, 

där personerna får frivilligt bestämma över sin medverkan genom att dela med sig av 

information som kan framkalla starka emotioner. Detta är något som jag i största möjliga mån 

har försökt att respektera, genom att under intervjuerna inte ställa för privata eller ingående 

frågor om något som tydligt skapar obehag hos respondenterna. Att låta respondenterna välja 



 

 30 

tillvägagångssätt och miljö för intervjuerna, var något som ökade deras trygghet i situationen 

samt deras tilltro gentemot mig.  
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5. Resultat och analys  

Detta kapitel kommer att presentera studiens resultat som analyseras utifrån det utvalda 

teoretiska ramverket. Kapitlets struktur utgår från de tre huvudteman som kunde urskiljas från 

datamaterialet och som kopplar an till frågeställningarna om vilka orsaker som ligger till 

grund för att unga personer blir involverade inom prostitution, vilken påverkan covid-

pandemin har haft på deras upplevelser under den angivna tidsperioden samt hur de förhåller 

sig till att stanna kvar eller att ta sig ur prostitutionen. Första underkapitlet (4.1) kommer att 

redogöra för en gemensam orsak bakom varför majoriteten av respondenterna började arbeta 

inom prostitution, vilket bottnar i sexualitet. Andra underkapitlet (4.2) kommer att diskutera 

den ekonomiska aspekten av prostitution och hur detta korrelerar med en upplevelse av frihet. 

Tredje underkapitlet (4.3) redovisar covid-pandemins påverkan på respondenternas 

upplevelser och erfarenheter inom prostitution under tidsperioden samt hur de resonerar kring 

att stanna kvar eller att ta sig ur fenomenet. Avslutningsvis summeras resultaten upp i sista 

underkapitlet (4.4) i koppling till frågeställningarna som formulerats utifrån kunskapsluckan 

som upptäcktes i litteraturöversikten.  

 

5.1 Att hitta sin sexuella identitet  

Genom intervjuerna har olika livsberättelser och erfarenheter från prostitution blivit synliga, 

där historierna är unika men där faktorer såsom nyfikenhet, spänning, äventyrslystnad och 

bekräftelsesökande ledde respondenterna till att experimentera med sin sexualitet vilket var 

startskottet bakom deras inträde till branschen. Faktorer som nyfikenhet och spänning är något 

som överensstämmer med Svedin et al. (2021) studie om anledningar bakom varför unga blir 

involverade inom prostitution. Alla förutom respondent 3 angav detta som förklaring bakom 

vad det var som ledde dem in i prostitution samt att detta hände i en relativt ung ålder. Både 

respondent 1 och 4 var under 20 år vid inträdet, medan respondent 2 och 3 var något äldre. De 

primära anledningarna som respondent 3 lyfte fram för att förklara sitt inträde, grundade sig i 

ekonomiska faktorer och psykologiskt välbefinnande.  

 

Att respondenternas sexuella experimenterande var orsaken bakom deras inträde till 

prostitution, där de medvetet frångår den heteronormativa och socialt accepterade synen på 

sex, kan förklaras med hjälp av termen plastisk sexualitet som ingår i det teoretiska 

ramverket. Det är tydligt att respondenterna är barn av det moderna samhället, där deras 



 

 32 

sexualitet har blivit decentraliserat från reproduktion (Giddens, 1992: 1). Respondenterna 

använder sex för både personlig njutning och för att livnära sig. Hos respondenterna 

framträder en tydlig bild av att de ser sex som ett jobb samtidigt som de är medvetna om 

stigmatiseringen yrkesvalet medför i samhället. Trots detta lyfter alla förutom respondent 1 

mestadels positiva erfarenheter från arbetets utfall, där speciellt respondent 2 förtydligar att 

hon får personlig njutning och upplever arbetet som en del av sin sexualitet än idag. Hon 

berättar att ta steget in i prostitution var något hon alltid varit intresserad av men inte vågat 

testa, tills hon gjorde det med sin dåvarande partner vilket visade sig vara något för henne. 

Hon uttrycker att det började så här: 

 

I början var det typ att han var med och det var en trekant, och detta var liksom inte 

bara någonting som vi gjorde kommersiellt utan det var någonting vi gjorde ideellt. Det 

var en del gangbangs, trekanter med folk med olika kön …  vad ska man säga, mycket 

inom BDSM och sådana saker. Det var en del av och det är fortfarande en del av min 

sexualitet. 

 

I citatet framkommer det även att respondentens sexuella smak, som går emot vissa sociala 

normer kring sex i samhället såsom monogama relationer, kan ses som en förklaringsfaktor 

bakom inträdet till prostitution. Detta går i linje med plastisk sexualitet som betecknar att en 

individs sexuella smak ska vara den avgörande orsaken bakom en sexuell akt (Giddens, 1992: 

146f). Genom sitt arbete som prostituerad, är detta något respondent 2 kontinuerligt har 

makten att bestämma över.  

 

Respondent 1 definierar sig som homosexuell och beskriver att hans involvering inom 

prostitution startade delvis genom att han sökte sig till internet för att kunna prata med andra 

om sexualitet. Han förklarar att i hans omgivning fanns det inte många vuxna han kunde prata 

med om ämnet och genom intervjun har jag som forskare noterat att respondenten tycks ha 

lidit av låg självkänsla i sin ungdom. Vidare berättade respondenten att hans hudfärg skiljde 

sig från de andras i uppväxtmiljön, vilket resulterade i att han kände att han stack ut både 

utseendemässigt och sexuellt. Han berättar om det så här:  

 

Jag är också uppvuxen i kyrkan, men jag kände mig aldrig helsvensk. Så jag tror att jag 

experimenterade mycket med mig själv och min sexualitet för att jag inte trodde jag 
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kunde vara en vanlig, det här låter också klyschigt och fördomsfullt, men vanlig 

svensson.  

 

Han anger att känslan av att sticka ut var anledningen bakom varför han kände sig tvungen att 

experimentera med sig själv samt att det är först nyligen som han känner sig bekväm i sin 

identitet och kultur. Här går det att koppla an till Giddens (1992: 147) diskussion om 

självidenitet som inrymmer sexuell identitet, som beskrivs vara en reflexiv prestation hos 

individer vilket respondent 1 visar tydliga tecken på. Då respondent 1 inte kände en 

samhörighet med sin omgivning, dels på grund av både sitt utseende och sexualitet, försökte 

han förändra sig själv efter omgivningens normer och krav så att han i stället gick emot dem 

ytterligare. Identitetsskapande processen är därmed reflexiv, då han betraktar sig själv i 

förhållande till sin omvärld och skapar därefter sin personliga identitet.   

 

Vidare beskrev tre av respondenterna att genom sitt sexuella experimenterande och inträde till 

prostitution, fick de ofta bekräftelse och beröm av sexköparna vilket var en aspekt några av 

dem hade eftersökt. Under intervjun med respondent 4 beskrev hon fördelarna som hon 

upptäckte med arbetet, hon uttryckte det så här: 

 

Så insåg jag att det finns en hel del andra fördelar med att jobba med det här. Till 

exempel det ekonomiska, det var egentligen främst det och också lite kickar på något 

sätt… som jag gillade. Och sen bekräftelse, det fick jag.  

 

Hos respondent 4 kan man uttyda att utöver inkomsten arbetet genererade, var kickarna och 

bekräftelsen som träffarna med sexköparna resulterade i aspekter som hon tyckte om och såg 

som fördelar. Vidare berättade också respondent 2 om att innan sitt inträde till prostitution led 

hon av kroppskomplex och dåligt självförtroende, men efter att ha börjat arbeta som 

prostituerad verkade detta inte längre vara fallet. Hon beskriver det så här: 

 

Jag tycker att det är kul och jag tänder också på mycket av det… sexuellt. Så ah, det är 

najs. Jag vet inte, jag trivs väldigt bra med det.  

 

Detta är något som enligt den sociala utbytesteorin kan tolkas utgöra ett utbyte av icke-

materiella varor, där respondenterna i gengäld för de sexuella tjänsterna får symboler av 

godkännande och prestige som kompensation utöver pengar (Homans, 1958: 597, 606). Även 
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kickarna och emotionerna respondenterna får efter sexköpen kan betraktas som icke-

materiella varor.   

 

5.2 Pengar skapar frihet 

Det andra temat som kunde återfinnas i samtliga intervjuer var den fria livssituationen arbetet 

som prostituerad skapar. Varför många av respondenterna fastnade för yrket grundar sig i 

förutom de emotionella aspekterna som redogjorts i delkapitlet ovan, också i själva arbetets 

utformning. Arbetet som prostituerad kan ske i olika former och arenor, där denna studies 

urvalsgrupp främst var verksamma inom inomhusprostitution, internetprostitution och virtuell 

prostitution. Respondenterna betonade att internet var det främsta sättet att etablera kontakt 

med sexköparna samt i vissa fall arenan för sexförsäljningen, vilket stämmer överens med 

tidigare redovisade forskningsresultat (Holmström & Skilbrei, 2008; Jämställhetsmyndigheten 

2021b; Svedin et al., 2021). 

 

Trots de olika formerna lyfte samtliga respondenter fram att makten att bestämma över sina 

egna arbetstider samt i vilken utsträckning de vill arbeta, är något som inte går att finna i 

många andra branscher. Naturligtvis är detta något som är sammankopplat med inkomsten 

yrket genererar, vilket samtliga respondenter också betonade som en viktig aspekt bakom 

deras involvering. Således är pengar inte den enda praktiska fördelen bakom varför 

respondenterna började sälja sexuella tjänster och varför de fortsatte att göra det. Pengarna 

bör betraktas som en aspekt som i sin tur möjliggör att respondenterna kan bestämma ifall de 

vill arbeta någon enstaka dag alternativt vecka i månaden, vilket skapar deras fria livssituation 

med mindre arbetsbörda och stora mängder ledig tid.  

 

Respondent 4 är den enda i urvalsgruppen som har en heltidsanställning inom en annan 

bransch och som tydligast visat tendenser på att hennes fortsatta involvering inom prostitution 

grundar sig mestadels i den ekonomiska aspekten. Eftersom hon började arbeta inom 

prostitution som 17-åring, förtydligar hon att valet att stanna kvar inte är detsamma som ledde 

henne in i det. Likt de andra respondenterna var det främst nyfikenhet som motiverade henne 

att ta steget in i prostitution, men under tidens gång insåg hon att den personliga njutningen 

uteblev men en del kickar och finansiella möjligheter återstod. Hon beskriver att hennes 

involvering inom prostitution utvecklades till en lönsam företagsverksamhet där hon blev 

fokuserad på ekonomiska mål, hon avslutar med att kalla sig själv för en ”hårdhudad business 
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woman”. Ifall detta analyseras genom den sociala utbytesteorin, kan man resonera att trots 

respondent 4 inte får personlig njutning av att sälja sex finner hon att det ekonomiska utbytet 

för handlingen överväger riskerna och kostnaderna. Därmed uppfattar hon att fördelarna med 

handlingen, att sälja sex, är något som influerat henne att fortsätta arbeta inom prostitution 

(Homans, 1958: 598f, 606).  

 

Även respondent 3 belyser den ekonomiska aspektens roll bakom hennes inträde till 

prostitution. Respondenten har en funktionsnedsättning som medförde att hon inte klarade av 

förväntningarna som ställdes på henne på andra arbetsplatser, varvid hon sökte hjälp hos en 

myndighet för att korta ner sitt arbetsomfång. Respondenten uttryckte att hon kände så här 

under den tidsperioden: 

 

Jag klarar av det sociala en period och jag är omtyckt och jobbar bra. Jag är alltid i tid 

och helst sist som går. Jag ville vara på mitt jobb och göra det jag skulle i både handling 

och tankar.  

 

Man kan tolka det som att respondenten besitter en god arbetsmoral, men att 

funktionsnedsättningen var den avgörande faktorn bakom varför hon behövde en omställning 

på sin dåvarande arbetsplats. Men situationen som uppstod när respondenten sökte hjälp, blev 

inte som hon föreställt sig. En utdragen utredningsprocess startades vilket skapade obehag och 

en rädsla att börja självmedicinera igen med alkohol- och droger. Detta influerade henne att 

säga upp sig och för att klara av sina utgifter började hon arbeta som eskort, som hon insåg 

genererade ”snabba pengar”. Hon förklarar att livsstilen fungerar väl då hon nu kan arbeta 

ungefär 4 timmar i månaden för att försörja sig. Respondent 3 betonar att hon själv vill arbeta 

som eskort, men då detta grundar sig delvis i ett behov av pengar kan man ifrågasätta ifall 

handlingen kan kopplas samman med ekonomisk utsatthet vilket väcker frågan gällande om 

hon genomför handlingen av egen fri vilja eller inte.  

 

Genom den sociala utbytesteorin kan man tolka hur respondent 3 avväger risker och fördelar i 

resonemanget ovan, där det ekonomiska utbytet för ett så pass litet arbetsomfång kan ge 

henne den livssituationen hon eftersträvar. Hon visar en medvetenhet kring att yrket i sig kan 

vara farligt, men att hon personligen inte upplevt negativa konsekvenser vilket förklarar 

hennes fortsatta involvering inom prostitution. Att sexköparna behandlat respondenten väl och 

omtänksamt enligt henne, synliggör den ömsesidiga sociala attraktionen som finns mellan 
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henne och sexköparna. Detta har även gått att notera i respondent 2 och respondent 4 

berättelser, vilket i sin tur vittnar om att sexköparna insett att de måste behandla de 

prostituerade med respekt för att kunna ta del av utbytet som de erbjuder (Blau, 1960: 546ff). 

Att sexköparna har behandlat studiens tre av fyra respondenter på detta vis, går inte att 

generalisera till ett allmänt beteendesätt i samhället.  

 

Likt respondent 3 så lyfter respondent 2 fram fördelarna med sexarbete. Hennes positiva 

inställning till prostitution kan förklara varför hon för närvarande arbetar heltid inom det. På 

grund av sin känsliga personlighet, som hon förklarar kräver tid för nedvarvning och 

begränsad social interaktion, arbetar hon endast två veckor i månaden. Den goda ekonomiska 

inkomsten som arbetet frambringar möjliggör att hon kan disponera sin tid efter personliga 

behov, där hon arbetar i den utsträckningen hon vill och kan.  

 

Även respondent 1 berör den ekominska aspekten under intervjun. Hans relation till 

prostitution har varit mer komplex än de andra respondenternas, då hans involvering startade 

ofrivilligt i 14-årsåldern när han kom i kontakt med en äldre man på internet som var någon 

annan än han utgav sig för att vara. Detta ledde till att respondenten befann sig i en utsatt 

situation där samtycke inte fanns. Han menar att han egentligen inte ville fortsätta att sälja sex 

efter händelsen, men att inkomsten på ett sätt var välbehövlig för att klara av den 

socioekonomiska miljön han växte upp i. Han berättar om situationen så här:  

 

Och han gav mig pengar efter första gången och sa typ så här… hur bra det var, hur 

duktig man var. Jag växte upp i ett ganska välbärgat område och jag behövde verkligen 

pengar för man blev mobbad så fort man inte hade senaste, asså senaste väskan och 

senaste jackan.  

 

Här går att följa med i respondentens tankeprocess, vilket kan analyseras med sociala 

utbytesteorin. Respondenten menar att han såg några fördelar i det han utsattes för, trots att 

det ursprungligen skedde ofrivilligt. Den sociala interaktionen mellan respondenten och 

sexköparna är ett slags utbyte av varor. De sexuella tjänsterna utbyttes mot både pengar som 

är materiellt och även icke-materiella ting, såsom bekräftelse vilket går att finna i citatet ovan 

(Homans, 1958: 597, 606).  
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Respondent 1 utvecklade senare en destruktiv relation till både sex och pengar, som grundar 

sig i erfarenheterna av att sälja sexuella tjänster. Han beskriver att han mådde psykiskt dåligt 

av situationen han befann sig i, vilket ledde till att han flyttade till en annan ort för att fly 

undan. Där fick han anställning inom en annan bransch och slutade att sälja sex. Dock så var 

det pengarnas centrala roll som ledde honom tillbaka till fenomenet under covid-pandemin. 

Han befann sig utomlands där han till följd av pandemin förlorat sitt arbete, och han berättar 

om situationen så här: 

 

Det började mest som en rolig grej typ. Men ah… för att få pengar under lockdown och 

för mig har pengar och sex varit ganska sammankopplat. Men sen blev det ju för min 

egen del destruktivt ändå.  

 

Han tog steget in i virtuell prostitution genom att börja lägga upp sexuellt material på en 

hemsida tillsammans med sin dåvarande partner. Han berättar att situationen inte kändes 

alltför främmande med tanke på hans tidigare erfarenheter, där de två huvudsakliga skälen 

bakom inträdet angavs vara inkomst och tidsfördriv under lockdown. Dock så fann han att 

situationen blev obehaglig, då hans privata sexliv blev ett slags arbete som skulle arrangeras 

och filmas.  

 

Han förkunnar att det var likt tidigare de stora intäkterna som genererades, som blev hans 

drivkraft till en fortsatt involvering under covid-pandemin. Dock slutade respondenten att 

lägga upp material när han återvände till Sverige, då han fick andra arbeten och kände inte 

samma behov av att lägga upp material längre. Detta kan tolkas som att det negativa 

emotionella utfallet av respondentens handlingar, var något som resulterade i att riskerna 

övervägde fördelarna gällande hans involvering inom prostitution. Detta kan delvis förklara 

varför respondenten tog sig ur prostitution fullkomligt (Homans, 1958: 598f).  

 

5.3 Covid-pandemins ringa påverkan på 

prostitutionsupplevelserna 

Eftersom alla respondenter förutom respondent 1, började sin nuvarande involvering inom 

prostitution innan covid-pandemins start kan denna studie inte i en större utsträckning uttala 

sig om sambandet mellan covid-19 och att en individ börjar arbeta inom prostitution. Hos 

respondent 1 kunde en inblick i olika faktorer, såsom arbetslöshet och dötid, visa varför han 
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återupptog sin involvering inom fenomenet. Det går inte att urskilja gemensamma mönster 

eller teman i relation till de andra respondenterna, då deras historier skiljer sig åt från hans.  

 

Hur covid-pandemin har påverkat respondenternas upplevelser och erfarenheter inom 

prostitution är däremot något studien kan belysa och diskutera. Ett gemensamt mönster som 

gick att återfinna hos samtliga respondenter, var att de inte blivit avsevärt påverkade av covid-

pandemin. Både respondent 2 och respondent 3 berättar att de inte trappat ner på sin 

verksamhet på grund av pandemin, men att de har märkt av en viss orolighet hos sina kunder 

där vissa velat avstå träffar till följd av symptom eller vänta tills de blivit vaccinerade. Vidare 

kunde ingen av dem urskilja en minskning av vad som gäller antalet sexköpare, där 

respondent 3 upplever att antalet har ökat under tidsperioden medan respondent 2 finner att 

antalet nya kunder minskade något men att personerna inom hennes stammisnätverk kvarblev. 

Respondent 4 var den enda som tog en avsiktlig paus från prostitution i tre månader som 

grundade sig i covid-19 relaterade orsaker, men att hon därefter övergick till mer nätbaserad 

och virtuell prostitution av privata skäl. Ur ett ekonomiskt perspektiv har covid-pandemin inte 

påverkat respondenterna i en stor utsträckning, där enbart respondent 2 uppgav att hon 

förlorat en del av sin inkomst från yrket då hon innan covid-pandemin brukade arbeta 

utomlands på en bordell som numera stängts ner. 

 

Ingen av respondenterna uttrycker en oro för att bli smittade av varken covid-19 eller andra 

sjukdomar. Detta går i linje med respondenternas åsikt gällande att föra smitta vidare, där 

respondent 3 uttrycker sin åsikt på följande sätt:  

 

På frågan om jag är rädd för att föra en sådan smitta vidare så anser jag att 

prostituerade, rent allmänt, inte bär något ansvar i överförbara sjukdomar. Männen som 

köper sex står som ansvariga för de följder som kan komma. 

 

Respondent 3 slår alltså fast vid att ansvaret gällande att föra smitta vidare ska ligga hos 

sexköparna, oavsett om det gäller covid-19 eller andra sjukdomar. Vidare berättar hon om de 

säkerhetsåtgärder hon har infört under tidsperioden, där hon lyfter fram krav på munskydd 

och kondom som exempel. Förutom detta så träffar respondenten ingen ifall hon själv känner 

av symptom för hon vill inte avsiktligt smitta någon, men där hon inte bör betraktas som 

ansvarig ifall detta händer. Respondent 4 är den enda i urvalsgruppen som uttrycker en viss 

oro gällande att smitta andra med covid-19, hon berättar om det så här:  
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Men i så fall kanske mer... smitta exempelvis min sambos föräldrar som vi umgås 

mycket med, liksom smitta vidare. Ja, liksom att bidra till det. Men när jag väl satte i 

gång igen, om jag inte minns fel, så var vaccineringen ganska långt framskriden och det 

kändes som att det var lite mer kontroll.  

 

Som tidigare nämnt var respondent 4 den enda av respondenterna som tog en avsiktlig paus 

från prostitution i tre månader, som då grundade sig i rädsla att smitta familj och släkt i början 

av covid-pandemin. Dock så ansåg hon att bidragit till att minska smittspridningen när 

vaccineringen i landet tog fart, varvid hon återupptog sin involvering i prostitution. 

 

Hur respondenterna upplever att covid-pandemin har påverkat dem och hur de har agerat, går 

återigen att analysera genom sociala utbytesteorin. Det är tydligt att riskerna gällande fortsatt 

involvering inom prostitution, exempelvis att bli smittad eller att föra sjukdomen vidare, inte 

har ansetts särskilt väsentliga för respondenterna. Fördelarna med prostitution i form av 

pengar, personliga intresset och möjligheterna arbetet medför har upplevts mest 

betydelsefullt. Därför har respondenterna fortsatt att utföra handlingen (Homans, 1958: 598f). 

Eftersom det emotionella utfallet respondenterna får ut av handlingen är positivt enligt deras 

egna upplevelser, är detta också något som influerar dem att fortsätta arbeta trots en 

världsomfattande pandemi som uppmanar människor till social distansering.  

 

Samtliga respondenter förutom respondent 1 betonar att de inte har behövt arbeta under covid-

pandemin på grund av finansiella skäl, då deras ekonomiska förutsättningar möjliggör att de 

kan klara sig utan arbete under en längre period. Dock menar respondenterna att personliga 

skäl legat till grund för varför de inte velat sluta arbeta inom prostitution, då tre av fyra 

respondenter gör det för att de tycker om arbetet i sig och inte känner sig tvingade till det.  

 

Eftersom covid-pandemin inte har påverkat respondenternas upplevelser inom prostitution 

avsevärt, var det intressant att höra hur de resonerade kring att stanna kvar eller att sluta 

arbeta inom det. Här uppdagades varierande berättelser, men där ett gemensamt mönster som 

kunde urskiljas var att resonemanget grundade sig främst i faktumet ifall respondenterna 

självmant ville sluta arbeta inom prostitution på grund av faktorer såsom andra 

arbetsmöjligheter, minskat intresse eller familjeskäl som inte går att kombinera ihop med 

yrket. Det är värt att ha i åtanke att respondenterna befinner sig närmare den övre gränsen i 
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åldersspannet, vilket kan vara något som påverkar när de exempelvis kommer att vilja skaffa 

barn eller tappa intresset efter ett långt tidsengagemang. Detta är faktorer som kan påverka när 

och varför respondenterna skulle bestämma sig för att sluta arbeta inom prostitution.   

 

Respondent 4 berättade under intervjun att hon betraktar prostitution som ett sedvanligt yrke, 

och förde följande resonemang om vilka faktorer som skulle vara avgörande ifall hon valde 

att sluta arbeta inom det:  

 

Jag skulle nog resonera ungefär likadant oavsett jobb liksom. Så då är min fråga så här, 

vad ska jag göra i stället? Vad betalar det och hur bra kommer jag känna mig på det 

jobbet och hur kommer det att passa mig i övrigt? Sen skulle jag tänka på alla dem här 

olika möjliga faktorerna alltså… till exempel status, pengar, arbetsuppgifter, hur 

mycket man måste interagera med andra människor. Liksom allt det här… arbetsvillkor, 

semester, och sen så skulle jag egentligen… jag är ganska rationell när jag tänker så, 

om vi säger att jag skulle lägga av med en inkomstbringande aktivitet, då skulle jag 

fundera på vad i så fall ersätter det. Om någon då skulle ge mig ett alternativ eller att 

jag själv skulle hitta ett alternativ som jag kände fyllde det hålet, då skulle jag inte ha 

några som helst problem med att sluta.  

  

Hennes rationella utläggning synliggör hur människor fattar beslut där fördelar och nackdelar 

vägs mot varandra, och där utfallet av en handling skall överväga kostnaden vilket den sociala 

utbytesteorin bekräftar (Homans, 1958: 598f). Men då respondent 4 för närvarande har en 

annan heltidsanställning lägger hon likt de andra respondenterna inte ner många timmar i 

månaden på sexarbete, vilket således förklarar att valet att sluta arbeta inom prostitution inte 

skulle vara en omfattande omställning för henne.  

 

Att respondent 4 nämner att hon vill känna sig bra på det hon gör, vilket är tydligt att hon 

känner angående sin involvering inom prostitution, går att koppla an till termen social 

attraktion. Här går det att resonera kring hur respondent 4 som prostituerad, måste besitta 

någon form av social attraktion som möjliggör att skapa det sociala bandet mellan henne och 

en potentiell sexköpare. Blau (1960: 546f, 505ff) redogör för olika faktorer som påverkar en 

individs sociala attraktion, där han nämner exempelvis hög samhällsstatus, lättillgänglighet 

och att personer ofta visar sina bästa kvalitéer samt personlighetssidor för att möjliggöra 

social integration. Under intervjun framgår det att respondent 4 tror att hennes normativa 
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utseende har varit till fördel för hennes yrkesverksamhet och att hon arbetade på en ”hög 

nivå”, vilket går att tolka som att hon är duktig på det hon gör och att hennes utseende kan ha 

varit en faktor som gjort henne åtråvärd av sexköparna. För att ta del av hennes tjänster har 

sociala band som grundar sig på en ömsesidig attraktion mellan parterna därmed inrättats, 

vilket har fungerat som en förutsättning för samspelet.  

 

Respondent 2 och respondent 3 har inga avsikter att sluta med prostitution i dagsläget, där 

återigen den ekonomiska aspekten som möjliggör makten att disponera ledig tid lyfts fram 

som den mest betydelsefulla anledningen. Respondent 2 förklarar att då hon också finner 

personligt nöje och njutning av arbetet, vilket går att koppla ihop med hennes sexuella smak 

(Giddens, 1992: 146f), är detta faktorer bakom varför hon inte är redo att sluta arbeta inom 

det. Bägge betonar att de skulle göra om samma val idag att stiga in i sexbranschen, då de 

mestadels enbart upplevt positiva utfall av det. Respondent 3 berättar på följande sätt hur hon 

tänker kring frågan, där hennes positiva inställning till yrket skiner igenom:  

 

Jag mår bra under min tid som eskort och lär känna många under tiden. Folk som 

helhjärtat är glada att jag mår bra i en tuff ”industri”. Folk som vågar lära känna mig 

som människa, ställer jämlika frågor och som inte kränker mig genom sina antaganden. 

Dessa har jag med mig oavsett vad jag väljer att syssla med. Det finns en respekt och ett 

genuint förtroende mellan oss. 

 

Respondent 1 och respondent 4 resonerar annorlunda, där respondent 1 som för närvarande 

inte arbetar inom prostitution berättar att han skulle kunna överväga att göra det någon gång i 

framtiden ifall det grundar sig i att han vill göra det frivilligt och som en ”kul grej”. 

Respondent 4 stipulerar att hon inte skulle välja att börja arbeta inom prostitution idag. Hon 

menar att detta inte beror på arbetsuppgifterna, utan snarare i hur man blir bemött av 

samhället ifall man väljer denna mer kontroversiella yrkesbana. Hon har känt av 

stigmatiseringen som valet medfört, som lett till en slags inre stress och för sitt psykiska 

välbefinnandets skull anger hon att hon inte skulle återupprepa sitt val. Här går det att se hur 

respondenternas skiftande upplevelser och erfarenheter inom prostitution har påverkat dem, 

vilket ligger till grund för hur de skulle agera idag. I denna fråga verkar kostnaderna överväga 

fördelarna i sin helhet för både respondent 1 och respondent 4 när det kommer kritan av 

fenomenet, medan fallet är tvärtom för respondent 2 och respondent 3 (Homans, 1958: 606).  
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 5.4 Summering av resultat 

Studiens resultat har funnit två primära orsaker bakom varför respondenterna tog steget in i 

prostitution. Dels grundar sig mycket i respondenternas emotioner strax före inträdet, där 

känslor av nyfikenhet och bekräftelsesökande ledde dem till att börja experimentera med sin 

sexualitet. Att sedan tre av fyra respondenter kände sig bekväma och villiga att börja sälja 

sexuella tjänster frivilligt går att koppla an till dagens moderna samhälle, där individers 

sexualitet har blivit decentraliserat från reproduktionssyften och där ens sexuella smak ligger 

till grund för en sexuell akt (Giddens, 1992: 1f, 146). Respondent 1 som återupptog sin 

involvering inom branschen under covid-pandemin, upplever att beslutet bottnade i ett behov 

av både pengar samt tidsfördriv.  

 

Vidare kan man se att respondenternas sociala interaktion med sexköparna har varit ett utbyte 

av varor, av både materiell- och icke materiell karaktär. Pengar som arbetet genererat har 

förutom att skapa en god ekonomi hos respondenterna, fungerat som en förutsättning för dem 

att välja hur mycket de vill och kan arbeta. Detta är något merparten har beskrivit som den 

största fördelen sexarbetet har medfört. Vidare har också symboler av godkännande och 

bekräftelse från sexköparna till respondenterna uppdagats. Detta förklarar i sin tur varför tre 

av fyra respondenter har upplevt det sociala utbytet övervägande positivt och som en 

belöning, där fördelarna med att sälja sexuella tjänster har övervägt riskerna samt kostnaderna 

med handlingen (Homans, 1958: 606). Det har även gått att uttyda den ömsesidiga sociala 

attraktionen mellan respondenterna och sexköparna, där sexköparna har påvisats manifestera 

en respektfull och hänsynsfull attityd för att kunna ta del av utbytet enligt respondenternas 

upplevelser (Blau, 1960: 555).  

 

Covid-pandemin har inte påverkat respondenternas involvering inom prostitution avsevärt. 

Förutom en viss orolighet hos sexköparna samt införandet av säkerhetsåtgärder, har 

respondenterna inte upplevt att covid-19 påverkat deras arbetsförhållanden och en gemensam 

attityd kring minimal rädsla för att bli smittad har uppdagats.  

 

Slutligen har de respondenter som är aktiva inom yrket för närvarande konstaterat att ge upp 

sin involvering inom prostitution inte är aktuellt i dagsläget. Gemensamma faktorer såsom 

andra arbetsmöjligheter, minskat intresse eller att bilda familj har angetts som möjliga orsaker 

till att sluta i framtiden. Två av fyra respondenter angav att de skulle göra om sitt val att börja 
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arbeta inom prostitution, då de mestadels enbart upplevt involveringen fördelaktig. Andra 

hälften resonerade annorlunda, där respondent 1 menade att ifall det skedde av egen fri vilja 

skulle han kunna överväga att göra det som en rolig aktivitet. Respondent 4 ansåg att 

emotionerna som stigmatiseringen kring yrket skapat varit så pass betydelsefulla, att hon inte 

skulle vilja utsätta sig själv för det igen.  
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6. Diskussion  

Den avslutande diskussionsdelen kommer att vara strukturerad i fyra delar, där först en 

summering av studiens resultat i relation till syfte och frågeställningar kommer att 

presenteras. Därefter kommer en diskussion kring resultaten i förhållande till det utvalda 

teoretiska ramverket, den tidigare forskningen samt metodvalet att redogöras för. Slutligen 

kommer praktiska implikationer för tillämpning och vidare forskning att lyftas fram.  

 

6.1 Resultat i förhållande till syfte och frågeställningar 

Studiens syfte tog avstamp i forskningsluckan som uppdagades efter litteraturöversikten, där 

perspektivet om unga personer som väljer att prostituera sig och hur covid-pandemin har 

påverkat deras upplevelser och erfarenheter under tidsperioden kom att utgöra syftet. Studien 

har även undersökt respondenternas inställning till att stanna kvar eller att ta sig ur 

prostitution, för att urskilja likheter och skillnader från en period innan respektive under 

covid-pandemin. Frågeställningarna löd följande:  

 

- Vilka orsaker upplever de prostituerade att deras inträde till prostitutionen bottnar i? 

- På vilka sätt har covid-19-pandemin påverkat de prostituerades upplevelser inom 

prostitution?  

- Hur förhåller de prostituerade sig till att antingen stanna kvar eller att ta sig ur 

prostitutionen?  

 

Resultaten av studien visar att de två primära anledningarna till att respondenterna valde att 

börja arbeta inom prostitution gick att koppla an till deras personliga fas av sexuellt 

experimenterande och den ekonomiska aspekten av yrket som i sin tur skapar frihet. Vidare 

kunde en enhetlig bild sammanställas från intervjuerna att covid-pandemin inte påverkat 

respondenternas upplevelser inom prostitution väsentligt, förutom att de märkt av en oro hos 

sexköparna och att vissa säkerhetsåtgärder införts. Respondent 1 var personen som blev mest 

påverkad av covid-pandemin i förhållande till sina upplevelser inom prostitution, då han 

återupptog sin involvering inom branschen till följd av att ha förlorat sin andra anställning. 

Han var dessutom den av respondenterna som uppfattades ha den mest komplexa relationen 

till prostitution, då hans tidigare involvering inte grundat sig i fri vilja och samtycke. Både en 

vålds- och ekonomisk utsatthet har kunnat återfinnas i hans berättelser om sina prostitutions 
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erfarenheterna. Respondent 1 är den enda i urvalsgruppen som lämnat prostitutionen så fort en 

annan arbetsmöjlighet har dykt upp.  

 

De övriga respondenterna uppgav att lämna prostitutionen inte var något de ämnade att göra 

inom en snar framtid. Möjliga faktorer som påverkar beslutet att lämna beskrevs vara andra 

arbetsmöjligheter, minskat intresse och utökning av familj som inte går att kombinera ihop 

med sexarbetet. Då tre av fyra av respondenter har en positiv syn på fenomenet och där de 

upplever att arbetet har gett dem övervägande fördelar, kan detta vara något som förklarar hur 

de förhåller sig till idéen att lämna yrket. Detta är dock något som går emot den samhälleliga 

diskursen kring ämnet som visar på fenomenets komplexitet.  

 

Sammanfattningsvis har orsaksförklaringarna som bottnar i sexuellt experimenterande och 

prostitutionens ekonomiska aspekter som i sin tur möjliggör en friare livssituation, pekats ut 

att vara de fundamentala anledningarna till att studiens respondenter börjat arbeta inom det. 

Vidare har också respondenternas upplevelser och erfarenheter inom prostitution inte 

påverkats väsentligt av den nuvarande covid-pandemin, där enbart en oro hos kunderna och 

införandet av somliga skyddsåtgärder såsom munskydd, har pekats ut som signifikant för 

tidsperioden. Vidare erhåller tre av fyra respondenter en positiv inställning till sin inblandning 

i yrket, där beslutet att stanna kvar var dominerade för alla förutom respondent 1 som avslutat 

sin förbindelse med prostitution innan undersökningen. Således skiljer sig respondenternas 

erfarenheter och upplevelser inom prostitution inte åt sig avsevärt från tidsperioden innan 

respektive under covid-pandemin. Hur respondenterna resonerar kring att stanna kvar eller att 

ta sig ur fenomenet beror också på andra orsaker än covid-19, exempelvis andra 

arbetsmöjligheter och familjeskäl, vilket medför att studien därmed inte finner stark 

korrelation mellan valet att stanna kvar inom prostitution och covid-pandemin.  

 

6.2 Resultat i förhållande till tidigare forskning och det teoretiska 

ramverket 

Studiens resultat har visat på både likheter och skillnader gentemot den tidigare forskningen 

inom ämnet. Det teoretiska ramverket bestod av sociala utbytesteorin formulerad av George 

C. Homans och Peter Blau samt termen plastisk sexualitet av Anthony Giddens. Dessa skiljer 

sig åt från de generellt förekommande teorierna inom forskningsområdet, såsom feministiska- 

och stigmatiseringsteorier, vilket i sin tur möjliggjorde analys av resultaten från ett 
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annorlunda perspektiv. Somliga likheter mellan resultaten och den tidigare forskningen som 

kunde urskiljas var orsakerna bakom inträdet till prostitution, där denna studie i linje med 

Svedin et al. (2021) fann att faktorer såsom spänning och nyfikenhet påverkade beslutet som i 

sin tur korrelerade med sexuellt experimenterande. Hedin och Månsson (1998: 93–95) belyste 

även att det kan finnas ett samband mellan personer som väljer att börja sälja sexuella tjänster 

och att ha historik av sexuella övergrepp i barndomen, vilket respondent 3 stämmer in på men 

som hon betonade inte har något samband. Huruvida detta stämmer eller inte är något denna 

studie inte kan undersöka närmare på grund av tidsbrist och omfång. Även internets 

betydande roll för både kontaktetablering och försäljning av sexuella tjänster har uppdagats 

genom intervjuerna, i linje med den tidigare forskningen (Holmström & Skilbrei, 2008; 

Jämställhetsmyndigheten, 2021b; Svedin et al., 2021). 

 

Resultaten från denna studie belyste en delvis annorlunda situation för personer inom 

prostitution under covid-pandemin än vad den tidigare forskningen kring denna aspekt gjorde. 

Både Simplice och Usman (2020), Burgos och del Pino (2021) samt Fröberg (2021) fann i 

sina undersökningar att en ökad oro angående smittorisk, ekonomisk- och våldsrelaterad 

utsatthet kunde vara möjliga konsekvenser för personer som arbetar inom prostitution under 

covid-pandemin. Att tre av fyra respondenter i denna studie inte har erfarenhet av sådana 

konsekvenser kan bero på att deras involvering inom prostitution upplevs positiv samt som 

något som sker av fri vilja, vilket inte alltid är fallet för personer som befinner sig inom det. 

Endast respondent 1 upplevelser om sin involvering inom prostitution under tidsperioden 

korrelerar delvis med resultaten från den tidigare forskningen. Den ekonomiska utsattheten 

han kom att befinna sig i under covid-pandemin, var en faktor som influerade honom att börja 

sälja sexuella tjänster igen fast detta var ett beslut vars emotionella utfall var skadligt för 

honom i slutändan.  

 

Anledningen bakom varför denna studies resultat skiljer sig åt från tidigare svensk forskning, 

beror främst på urvalet. Då Fröberg (2021) intervjuade personer som genom sin anställning 

kom i kontakt med kvinnliga prostituerade, blir det tydligt att det är en sekundärkälla till 

ämnet som har undersökts samt att urvalet kom i kontakt med prostituerade som aktivt sökt 

hjälp. Att söka hjälp kan tänkas vara en handling som prostituerade gör ifall de befinner sig 

inom det ofrivilligt eller frivilligt men som de till följd av mår dåligt över. Då denna studies 

urvalsgrupp uppgav att de aldrig varit i kontakt med stödorganisationer och där tre av fyra 
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respondenter inte har erfarenhet av negativa utfall av själva arbetet, kan detta således vara en 

anledning bakom varför resultaten skiljer sig åt.  

 

Vidare kan man koppla respondenternas övervägande positiva inställning till att stanna kvar 

inom prostitutionen med diskussionen om uppbrottsförloppet Hedin och Månsson (1998) 

beskrev. Respondent 1 kan tolkas vara en så kallad gästspelare, som lämnat yrket så fort en 

bättre möjlighet har dykt upp för honom (s. 179f). De andra respondenterna kan kategoriseras 

som personer Hedin och Månsson framställer som arbetsnarkomaner. Dessa personer har ofta 

varit integrerade inom prostitution länge, vilket förklarar varför de genomgår ett längre 

uppbrottsförlopp och kan beskrivas som individer som inte vill gå i pension (s. 181ff). 

Samtliga av dessa respondenter uppvisade en gemensam attityd kring att valet att sluta arbeta 

inom prostitution, var något som skulle komma inifrån och bero på faktorer som anknyter till 

deras personliga intressen.  

 

Då studien har använt sig av ett mer sällsynt förekommande teoretiskt ramverk som 

analysverktyg, har nya aspekter som skiljer sig åt från den tidigare forskningen kunnat belysas 

samtidigt som somliga fastställda resultat kunnat bestyrkas ytterligare. Studien har 

frambringat resultat som säger något nytt om ämnet, där de unga prostituerades handlingar har 

kunnat analyseras ur ett mikroperspektiv. Hur respondenterna i en efterkonstruktion har 

upplevt sina handlingars för- och nackdelar samt sexualitetens centrala betydelse bakom deras 

involvering inom branschen, har undersökts och analyserats med hjälp av det teoretiska 

ramverket. Då det har varit tydligt i den tidigare forskningen att sekundärkällor inom ämnet 

lyfts fram oftare, bör resultaten från denna studie ses som ett tillskott till forskning om 

prostitution ur de verksamhetsaktivas perspektiv.  

 

6.3 Resultat i förhållande till metodval  

Studien har använt sig av en fenomenologisk metodansats, som genom intervjuer med den 

utvalda urvalsgruppen har kunnat få tillgång till datamaterial kring ämnet. En fördel med att 

ha valt en fenomenologisk metodansats ligger i metodens natur, där genom öppna och flexibla 

semistrukturerade intervjuer kunna ha fått tillgång till djupgående information om 

respondenternas upplevelser och erfarenheter inom prostitution som i sin tur har kunnat 

besvara frågeställningarna. Som forskare fick jag tillgång till respondenternas livsvärld och 

hur de känner om samt förhåller sig till fenomenet prostitution, då forskningsintresset inte var 
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att undersöka fenomenet i sig. Genom intervjuerna har prostitutionens essens kunnat 

synliggöras, där den både innehåller positiva och negativa inslag enligt respondenternas 

upplevelser samt erfarenheter. Det induktiva arbetstillvägagångsättet har möjliggjort för mig 

att dra generella slutsatser från de enskilda intervjuerna och där lämpliga teorier sedan 

tillämpats beroende på datamaterialets innehåll.  

 

En begräsning som nämnts tidigare i metodkapitlet är att fenomenologiska studiers omfång 

oftast är relativt små och i denna studie omfattar omfånget endast fyra respondenter. Därmed 

kan resultaten inte generaliseras, men de bör tolkas som illustrativa för urvalsgruppen som 

utgörs av fyra unga prostituerade i Sverige under covid-pandemin. En annan aspekt som bör 

lyftas fram igen är snedvridheten i resultaten som urvalsmetoden skapat. Det målstyrda 

urvalet kompletterades av snöbollsurval, vilket resulterade i att en respondent som kom från 

en organisation som förespråkar sexarbetares rättigheter tipsade om en annan medlem som 

ville medverka. Därmed kom två av fyra respondenter från ett perspektiv som ser prostitution 

mer positivt än vad samhällsdiskursen kring ämnet gör, vilket kan ha påverkat studiens 

resultat åt ett visst håll. Men då det var ytterst svårt att få tag i personer som ville medverka i 

undersökningen, är detta endast ett faktum som studien har förhållit sig till och haft i åtanke 

under analysen.   

 

6.4 Implikationer för tillämpning och vidare forskning 

Slutsatser som kan dras från denna studie är att prostitution som fenomen är komplext. I den 

nuvarande samhällsdiskursen kring ämnet lyfts ofta en mörk och destruktiv sida fram, som 

framställer majoriteten av de prostituerade som offer för utsatthet och exploatering. Denna 

studie har visat en annan verklighet för unga personer involverade inom yrket, där tre av fyra 

respondenter upplevde att deras frivilliga inträde bottnade i faktorer såsom sexuellt 

experimenterande, sexuell smak och ekonomisk frihet. Att arbeta som prostituerad, har 

möjliggjort för respondenterna att uppnå en ekonomiskt oberoende ställning där deras 

vardagsliv präglas av ledig tid samt makten att bestämma över sina arbetstider helt själv. Den 

fria livssituationen respondenterna beskriver till följd av sitt arbete inom prostitution, där tre 

av fyra respondenter inte upplever sig ha blivit utsatta för kränkande eller diskriminerande 

behandling, belyser ett annat perspektiv om prostitution. Studien finner belägg för att så länge 

inträdet till prostitution grundar sig i fri vilja, kan handlingens utfall medföra positiva och 

eftersökta påföljder för individerna. Vidare har en världsomfattande pandemi såsom covid-19, 
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inte påverkat unga prostituerades upplevelser och erfarenheter avsevärt. En av fyra 

respondenter upplevde att inträdet till yrket under tidsperioden grundade sig delvis i den 

ekonomiskt utsatta situationen som den tidigare forskningen och nyhetsmedia i Sverige lyft 

fram som orsaker bakom det ökade antalet unga inom prostitution.   

 

Resultaten är något som delvis går emot den rådande diskursen kring ämnet, vilket kan bero 

på att mikroperspektivet som lyfts fram i studien skiljer sig från urvalet som vanligtvis brukar 

ingå i denna typ av forskning. Samtidigt finns en medvetenhet kring att då urvalet är så pass 

snedvridet, går studiens resultat inte att generalisera till en större population. Möjlig 

tillämpning av studieresultaten bör betraktas som material som ur ett mikroperspektiv kan 

uttala sig om fyra unga personers upplevelser och erfarenheter inom prostitution under covid-

pandemin. Då individer som arbetar inom prostitution generellt inte brukar vara de som ingår 

i forskningsurvalet, kan man också hävda att denna studie lyfter fram en annars undanskymd 

röst och ett inifrånperspektiv från fenomenet. Slutligen kan studien betraktas som inspiration 

för vidare forskning i en större skala ur denna aspekt samt som något som kan väcka en 

samhällsdebatt kring ämnet där fler perspektiv inkluderas.   

 

Under genomförandet har tankar kring potentiell vidare forskning väckts. Under intervjuerna 

framkom en allmän uppfattning från respondenterna att Sveriges hantering och 

informationsspridning kring prostitution är bristfällig. Somliga av respondenterna ansåg att 

sexköpslagen är något som skapar den nuvarande stigman kring fenomenet i 

samhällsdiskursen. En av respondenterna uttryckte även att redan i tidig ålder borde skolor 

anordna föreläsningar från utomstående organisationer, exempelvis RFSL, där de förklarar 

vad prostitution är och vad det innebär för inblandade personer. Att rikta sig mot ungdomar 

kan förändra sättet man talar om fenomenet på samt fungera som en mellanhand för att fånga 

upp unga som börjat sexuella tjänster, då att söka hjälp noterades upplevas som skambelagt 

och som en åtgärd personer i behov motvilligt realiserar. Att undersöka dessa två aspekter 

skulle kunna vara grund för vidare forskning gällande unga personers involvering inom 

fenomenet, där både den samhälleliga diskursens och sexköpslagens påverkan på 

stigmatiseringen samt ungdomars relation till prostitution skulle utgöra forskningens 

huvudfokus.  
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Bilaga 1: Intervjuguide 

Allmänna frågor 

• Vill du berätta varifrån du kommer och din ålder? 

• Har du någon slags anställning för tillfället? (Exempelvis företag/student) 

 

Ämnesrelaterade frågor 

• Vill du berätta om dina erfarenheter från prostitution?  

• Varför och hur började du arbeta inom prostitution?  

• På vilken/vilka arenor arbetar du med prostitution?  

• Vad är din syn på prostitution?  

• Vad anser du om den samhälleliga diskursen kring prostitution? 

• Hur identifierar du din könstillhörighet och sexuella läggning? 

• Hur upplever du att covid-19-pandemin har påverkat din involvering inom prostitution? 

• Hur upplevde eller upplever du idén att sluta med prostitution?  

• Skulle du göra samma val idag att börja arbeta inom prostitution efter dina egna upplevelser 

inom det, och varför? 
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Bilaga 2: Informationsbrev 

 

Uppsala Universitet, 

Sociologiska institutionen 

 

 

En förfrågan om deltagande i studie 

 

Jag skall påbörja mitt examensarbete på 15 högskolepoäng vid Sociologiska institutionen vid 

Uppsala universitet. Examensarbetet undersöker prostitutionen i Sverige under covid-

pandemin, med fokus på unga personer som varit aktiva under tidsperioden. Med studien 

hoppas jag få kunskap om både orsaker och personernas egna upplevelser om pandemins roll. 

På så sätt hoppas jag på att få ett inifrån perspektiv och ge röst åt dem som inte hörs lika 

mycket i debatten. Jag behöver därför din hjälp, om du kan tänka dig att berätta! 

 

Respondenter sökes: personer mellan 18-30 år, som börjat sälja sexuella tjänster innan eller 

under covid-pandemin och som fortfarande gör det. Du ska vara bosatta i Sverige. Data 

kommer att samlas in under en ca 45 minuter lång intervju. Jag ser helst personliga möten, 

men intervjuerna kan även hållas digitala på respondenternas begäran. Intervjuerna kommer 

anonymiseras. Samtalen kommer att spelas in med bandspelare, då inga anteckningar kommer 

att föras under själva intervjuerna för att underlätta samtalen.  

 

Deltagandet är naturligtvis helt frivilligt och kan när som helst utan särskild förklaring 

avbrytas. Det insamlade materialet kommer att förvaras så att endast jag och min handledare 

kommer åt det under arbetets gång. Materialet kommer att avidentifieras. [Särskilt samtycke 

kommer att inhämtas från samtliga inblandade personer. I de fall där deltagarna själva inte 

kan medge samtycke, önskar vi inhämta samtycke från närstående. I de fall någon person inte 

samtycker till deltagande i studien, kommer data inte insamlas där denne är närvarande.] Det 

insamlade materialet kan komma att förvaras digitalt, men förvaras då på så sätt att endast jag 

och min handledare kommer åt det. Det anonymiserade materialet kommer vidare att 

analyseras och publiceras i form av en c-uppsats vid den Sociologiska institutionen.  

 

 

Stort tack om du kan tänka dig att delta och berätta om dina erfarenheter! Mejla mig i så fall 

på: xxxxxxxxxxxx 

 

 

Uppsala den 4 november 2021 

 

Med vänliga hälsningar, 

 

Wilhelmina Torppa  

Student 

 

Handledare: Jacob Strandell  

E-post xxxxxxxxxxxx 
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