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Abstract: 
 
The purpose of this study is to examine social workers’ discourses about the 
Swedish sex purchase law and how they perceive that the sex purchase law 
and the social workers’ professional ethical principles affect the social 
workers’ ability to support people who are selling sex. 
 
This study is a discourse analytical interview study based on a social 
constructionist perspective. The study focuses on analyzing the interviews 
based upon an inductive method. The interviews are qualitative and semi-
structured. 
 
The interviews were conducted by interviews with three social workers with 
experiences of working with people who sell sex. The central focus of the 
study is to analyze the social workers’ statements that are regarded as their 
perceptions. The statements serve as arguments that answers the purpose 
questions. 
 
The results show that the interviewed social workers perceive that the sex 
purchase laws do affect the social workers’ ability to support people who sell 
sex. On the other hand, they show disagreement on whether the social 
workers’ professional ethical principles affected the social workers’ ability to 
support people who sell sex. 
 
Keywords: Selling sex, prostitution, buying sex, sex purchase law, social 
workers, professional ethics, discourse analysis, social constructionism 
 
Nyckelord: Sexförsäljning, prostitution, sexköp, sexköpslagen, 
socialarbetare, yrkesetik, diskursanalys, socialkonstruktionism 
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1. Introduktion                                                                                   
Det var år 1999 som sexköpslagen infördes och fler insatser börjades tillföras 
sexförsäljarna. Sexköpslagen innebar att det fanns ett förbud att köpa eller försök 
till att köpa sexuella tjänster. Sexköpslagen fokuserade på den norm som finns i 
Sverige; att sexförsäljning inte är accepterande. Sexköpslagen lägger ansvaret på 
sexköparna, eftersom det finns en grundsyn att betrakta sexförsäljning som en form 
av mäns våld mot kvinnor. Sexköparna ses som en grundsten i att sexförsäljning 
existerar i det svenska samhället. (Holmström & Skilbrei, 2008). 
 
Efter att sexköpslagen infördes minskades gatuprostitutionen och förflyttades till 
nya arenor såsom framförallt internet. Socialarbetare möter sexförsäljare som består 
av olika individer, med olika bakgrunder, som har olika önskemål och villkor i mötet 
med socialarbetare. Socialarbetare ställs i sin yrkesroll inför flera etiska frågor, 
risker och dilemman i mötet med sexförsäljare, men även i hur de ska bemöta frågan 
om sexförsäljning.   
 
Socialstyrelsen har bidragit med utbildningsmaterial till socialarbetare som de kan 
använda som underlag i sitt arbete med sexförsäljning och i mötet med sexförsäljare. 
Utbildningsmaterialet avser även mötet mellan socialarbetare och sexköpare. 
Socialarbetare förväntas efterfölja etiska riktlinjer och regler som jag formulerat av 
Akademikerförbundet (2015). Det finns ingen särskild etisk kod om vad som avser 
det sociala arbetet med sexförsäljning, sexförsäljare och sexköpare. 
 
Sexköpslagen är endast en liten del av att minska sexförsäljning på olika arenor. 
Socialarbetare är en betydande del för att förebygga förekomsten av sexförsäljning, 
men också för att bekämpa den. Det finns olika program som är utformade efter de 
som säljer sex eller de som köper sexuella tjänster. FAST-programmen riktar sig till 
sexförsäljare, medan KAST programmen riktar sig till sexköpare. Dessa program 
arbetar socialarbetare med i kommunerna för att utöka insatserna i form av 
exempelvis skydd och stöd.  
 
Regeringen har tagit fram en handlingsplan för programmen som ska kunna bidra 
till en ökad kunskap om bland annat socialarbetares arbete med sexförsäljning på 
olika arenor. Regeringens handlingsplan kom till 2008, i samband med att stärka 
insatserna från socialarbetare, öka kunskaperna och även ge kunskap till 
allmänheten om sexförsäljning i samhället. (prop. 2010/11:77). Regeringens hand-
lingsplan (2008) saknar särskilda etiska riktlinjer för socialarbetare i arbetet med 
sexförsäljning.  
 
1.1 Diskussion om begrepp 
Vid uppsatsarbetets början använde jag mig av begreppen prostitution och 
prostituerad, vilket jag vid uppsatsarbetets process ändrade om till sexförsäljning, 
sex mot ersättning och sexförsäljare. Detta med anledningen för en ökad förståelse 
för begreppens innebörd. Begrepp kan definieras på flera olika sätt och tolkningarna 
av begreppen kan se olika ut. Begreppet prostitution har en historisk förankring, 
likväl en politisk sådan av mer negativa former. Begreppet prostituerad har en 
negativ och stereotypisk bild om att den prostituerade är en kvinna. Jag har valt att 
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undvika dessa begrepp i högsta möjliga mån, men de är i vissa fall förekommande i 
uppsatsarbetet för att tydliggöra att det är de begreppen som använts av författarna. 
 
1.1.2 Sexförsäljning                                                                                  
Sexförsäljning eller sex mot ersättning handlar om att en person säljer någon form 
av sexuell handling i utbyte mot ersättning. Sex mot ersättning behöver inte betyda 
pengar, utan det kan vara andra former av ersättningar. Användningen av begreppen 
sexförsäljning, sexförsäljare och sex mot ersättning handlar om att man i många fall 
väljer att ta avstånd från begreppet ” prostitution” för att det är ett begrepp som oftast 
har negativa associationer, men ibland används ändå begreppet. Det kan användas 
av de som beskriver, tydliggör arenor, omfattning av fenomenet och likväl i 
förståelsen av dess utvecklingstendenser. (Socialstyrelsen, 2015, s.10).  
 
1.1.3 Sexköp                                                                                          
Definitionen av begreppet sexköp är enligt följande; ”utnyttjande av prostituerades 
tjänster mot betalning”. Begreppet tillkom 1994. (Svenska Akademien, Svensk 
Ordbok (SO), 2009).  
 
1.2 Formulering av begreppet stödja 
 Formuleringen av begreppet stödja ligger i att beskriva varför dessa personer 
behöver stödjas och vilken form av stöd som avses.  
 
Personer som har erfarenheter av att sälja sex har ofta upplevt att sexförsäljning är 
något som de bör dölja och det finns en rädsla över att dömas av både anhöriga och 
myndigheter. (Socialstyrelsen, 2015, s. 31). Sexförsäljare har olika behov av stöd 
eftersom det kan finnas varierande problem. De kan ha både positiva och negativa 
upplevelser som erfarenheter. Det finns många olika livssituationer som kräver olika 
former av stöd. Stöd kan innebära enskilda och gruppsamtal med socialarbetare, 
insatser såsom försörjningsstöd och förmedlande kontakt till andra myndigheter 
eller och hälso- och missbruksvård. (Ibid., s. 31–40). Begreppet stödja gällande 
socialarbetare som möter sexförsäljare i sitt arbete, är således en omfattande och 
varierande form av hjälp som kan förbättra livssituationen för den enskilde som 
säljer sex, baserad på den enskildes behov och önskemål. Begreppet används i 
uppsatsarbetet för att beskriva alla dessa olika former av hjälp.  
 
2. Syfte                                                                                                             
Syftet med följande studie är att (i) undersöka diskursen kring sexköpslagen och hur 
socialarbetare uppfattar att sexköpslagen och de yrkesetiska principerna för 
socialarbetarna påverkar socialarbetarnas möjligheter att stödja personer som säljer 
sex.  
 
2.1 Frågeställningar:  

– Vilka diskurser förekommer i socialarbetarnas tal om sitt arbete? 
 

– Hur uppfattar socialarbetarna sexköpslagen?  
 

– Hur används socialarbetarnas yrkesetiska riktlinjer i sitt arbete? 
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– Anser socialarbetarna att de kan utifrån sexköpslagen ge möjligheter till att 
stödja personer som säljer sex?  

 
– Anser socialarbetarna att de kan utifrån de yrkesetiska principerna ge 

möjligheter till att stödja personer som säljer sex? 
 
3. Bakgrund                                                                                               
Regeringen gav år 2007 uppdrag till Institutet för utveckling av metoder i socialt 
arbete (IMS), vid Socialstyrelsen. Uppdraget avser att inventera metoder och 
arbetssätt som bland annat skall kunna användas av socialtjänstens arbete med 
prostitution. Uppdraget har framförallt lett till en rapport innehållande av 
systematisk kartläggning av dessa insatser. Uppdragstagaren belyser problematiken 
med att det sociala arbetet som bedrivs i förhållandet till prostitution har en grund i 
den yrkesetik som är från slutet av 1970-talet. (Socialstyrelsen, 2008).  
 
3.1Sexköpslagen                                                                                                        
Sexköpslagen (1999), är en svensk lag som innebär att det är olagligt, förbjudet att 
köpa sexuella tjänster, det avser även försök att köpa sexuella tjänster. Sexköpslagen 
framkommer i 6 kap 11§ Brottsbalken. (Riksdagens hemsida, Brottsbalk 1962:700, 
Om sexualbrott: 6 kap 11§).   
 
”Den som i annat fall än som avses förut i detta kapitel, skaffar sig en tillfällig 
sexuell förbindelse mot ersättning, döms för köp av sexuell tjänst till böter eller 
fängelse i högst ett år. Vad som sägs i första stycket gäller även om ersättningen har 
utlovats eller getts av någon annan”. (Brottsbalken, 6 kap 11 §).  
 
I lagen om förbud mot köp av sexuella tjänster finns rekvisiten ”ersättning”, ”sexuell 
förbindelse” och ”tillfällig”. Ersättning brukar handla om pengar, vilket sexköparen 
betalar till sexförsäljaren. Det kan vara så att sexköparen erbjuder sexförsäljaren 
ersättning, men inte erlägger den direkt utan ingått i en sexuell förbindelse där 
villkoret var ersättningen för att kunna genomföra sexköpet. Ersättning, behöver inte 
betyda att det handlar om pengar utan det kan vara andra former av ersättningar som 
exempelvis alkohol och narkotika. Det kan även vara så att sexköparen ger ett annat 
erbjudande till sexförsäljaren som räknas som ersättning eller betalning av den 
sexuella förbindelsen. Det räcker med att sexköparen ingått i en tillfällig sexuell 
förbindelse för att kunna fällas. Sexuell förbindelse är nyanserat, betyder inte enbart 
samlag utan det kan vara andra former av sexuell karaktär. (Riksdagens hemsida, 
Brottsbalk 1962:700, Om sexualbrott: 6 kap), (BRÅ-rapport 2000:4).                                                                                                
År 2014 gjordes en omfattningskartläggning av prostitutionen i Sverige utav 
länsstyrelsen, det visade sig att prostitutionen hade minskat efter att sexköpslagen 
trädde kraft. (Länsstyrelsen, 2015).  
 
3.2 Vilka är sexköparna?  
Information har tagits fram om hur många sexköpare som finns i Sverige och vilka 
de är genom befolkningsstudier av sexköparna. De som har någon gång gett 
ersättning för sex i sitt liv är i överlag män och inga kvinnor förekom i denna studie 
av Socialstyrelsen. Studien visar att omkring 8 procent av befolkningen har gett 
ersättning för sex, det motsvarar drygt 24 000 män av hela befolkningen. Det finns 
ytterligare information kring vilka männen är som har gett ersättning för sex, hur 
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många procent som har gett ersättning för sex till vuxna och likväl till minderåriga 
och barn. Denna 8 procentiga informationen som visar hur många män som gett 
ersättning för sex i sitt liv inkluderar även sexuella handlingar och sexuellt 
utnyttjande, i vilket alla har gemensamt att det har handlat om att personerna gett 
ersättning för sex. Viktigt att påpeka att sex kan förekomma av olika former och 
sexköparna behöver inte kategoriseras utan kan vara vilken individ som helst. 
Studien visar däremot att de flesta män som gett ersättning för sex var mellan 35–
55 år gamla med familj, barn och arbete. Anledningarna till varför individerna valt 
att ge ersättning för sex kan vara en mängd olika och varje individ bör man se som 
unik. (Socialstyrelsen, 2015, s. 45–46).  
 
3.3 Vilka är sexförsäljarna?        
Det har påvisats att personer som säljer sex mot ersättning är en heterogen grupp, 
vilket betyder att personer som säljer sex kan ha olika livssituationer. En del 
personer kan se sexförsäljning som en inkomst vid sidan om och kanske har en 
annan huvudsaklig inkomst, medan andra sexförsäljare kan ha det som huvudsaklig 
inkomst. Att ersättningen skulle vara enbart genom pengatransaktion har haft en 
negativ inverkan, eftersom en ersättning för att sälja sexuella tjänster kan se olika 
ut. En del personer säljer sex för att bekosta droger eller för att de har ett 
självskadebeteende. Det finns sexförsäljare som befinner sig i en svår livssituation 
och som ser det som enda lösningen att sälja sex, för att exempelvis få tak över 
huvudet och mat för dagen. Anledningarna till att personer säljer sex mot ersättning 
kan se väldigt olika ut, men det finns företeelser och fördomar om sexförsäljare som 
utbildningsmaterialet klargör. (Socialstyrelsen, 2015, s. 12–13).  
 
Socialstyrelsen klarlägger problematiken med om socialarbetare ser sexförsäljaren 
som en enda personlighetstyp. Det finns risker med detta synsätt eftersom det 
riskerar att många som är i behov av stöd inte får det eller är i begränsning för att de 
inte inkluderas i den personlighetstypen som representerar sexförsäljaren. (Ibid., s. 
13). Det finns företeelser om att det är kvinnan som är sexförsäljaren och mannen 
är sexköparen och ersättningen är endast genom pengatransaktion. Företeelsen har 
haft en negativ inverkan på sexförsäljare som är män och transpersoner, eftersom de 
kan hamna i skymundan för stöd från socialarbetarna. (Ibid., s. 13).  
 
Det finns en rapport som har gjorts om sexförsäljare och de grupper som anses löpa 
större risk för att sälja sex. Sexförsäljare ska inte stereotypiseras, men det finns 
riskgrupper. De grupper som löper större är hbtq-personer (homosexuella, 
bisexuella, transpersoner och queera), personer med missbruks- och 
beroendeproblematik, funktionsnedsättning och en del migranter.  
 
Rapporten tydliggör att sexförsäljare inte behöver ha den sexuella läggning som den 
sexuella tjänst som de erbjudit sexköparen. Om exempelvis en kvinna säljer sex, 
behöver det inte nödvändigtvis betyda att hon är heterosexuell om hon säljer 
sexuella tjänster till en manlig kundkrets. Den sexuella läggningen behöver inte ha 
en koppling till den sexuella tjänst som säljs till sexköparen eller kundkretsen. 
Sexuell praktik bör särskiljas från sexuell identitet, eftersom det kan ha olika 
betydelse, vilket är individuellt. Det är viktigt att särskilja identitet, sexualitet och 
att sälja sexuella tjänster kan ha en egen kategori särskild från den egna personens 
identitet och sexualitet. (Ibid., s. 15).  
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Studien uppmärksammar att barn och ungdomar är ett mörkertal i de som har sex 
mot ersättning. Det är enligt kartläggningen av sexförsäljning av denna målgrupp 
mer ovanligt att minderåriga, det vill säga under 18 år har sex mot ersättning. (Ibid., 
s. 16).  
 
Det finns en stor utsatthet för sexförsäljare och många kvinnor som säljer sex har 
upplevt någon gång eller vid flera tillfällen våld. Det kan handla om att våldet finns 
redan sedan tidigare i en parrelation utöver arbetet med sexförsäljning, men att 
våldet även kan förekomma i arbetet med sexförsäljning eller att det tidigare 
inträffat våld. Många kvinnliga sexförsäljare som exempelvis samtidigt har ett 
destruktivt förhållande i en parrelation har någon gång varit i kontakt med 
socialtjänst, kvinnokliniker, jourmottagningar etc. Det finns även de kvinnor som 
har sålt sex mot ersättning som har ett missbruksproblem, denna grupp har en högre 
risk för att bli utsatt för våld. Socialarbetare har haft det svårare att fortsätta ett arbete 
med dessa grupper, men att olika problem kräver olika stöd från dem. 
(Socialstyrelsen, 2015, s. 31).  
 
Män som har sålt sex mot ersättning har oftare än kvinnor som har sålt sex mot 
ersättning blivit utsatta för någon form av våld. Att bli utsatt för våld i arbetet med 
sexförsäljning gäller även män med missbruksproblem och transpersoner med eller 
utan missbruksproblem. Problematiken för socialarbetare är att erbjuda stöd till 
dessa personer, då det är svårt eftersom de sällan söker hjälp eller befinner sig i 
osynliga arenor. Många av de våld utsatta männen vill även undvika stigmatisering 
och ytterligare utsatthet av olika former. (Ibid., s. 15, 31–32).  
 
3.4 Var förekommer sexförsäljning?  
Socialarbetare som har som arbetsuppgift att försöka nå sexförsäljare behöver 
befinna sig på olika arenor. Sexförsäljning på gatan och på internet är vanligare 
arenor, medan det förekommer sexförsäljning även på mer svåråtkomliga arenor 
såsom exempelvis hotell, barer, massageinstitut och sexklubbar. Innan införandet 
av sexköpslagen för det mer vanligt förekommande med sexförsäljning på gatan.  
(Socialstyrelsen, 2015, s. 21). Enligt en rapport ur studien av Socialstyrelsen, 
beräknades år 1995, att omkring 650 sexförsäljare var aktiva att sälja sex på gatan. 
Det var en tid innan införandet av sexköpslagen, vid införandet av sexköpslagen 
som sexförsäljning blev nästan helt obefintlig. (Ibid., s. 21).  
 
Internet är den kanske mest framträdande arenan där sexförsäljning framkommer, 
men det kan även vara svårt att som socialarbetare kunna erbjuda stöd till 
sexförsäljare över internet, eftersom det finns en väldigt stor osäkerhet att tolka den 
information som finns. Sociala medier är en framträdande arena till att förmedla 
sexuella tjänster, men sociala medier består av väldigt svåråtkomliga, osäkra och 
opålitliga källor. (Ibid., s. 22–24, 26).  
 
3.5 Etik, yrkesetik och socialarbetares yrkesetik 
Akademikerförbundets SSR:s styrelse har tagit fram ett dokument där den etiska 
koden för socialarbetare beskrivs utifrån de resonemang och ställningstaganden som 
utformar koden. Dokumentet färdigställdes den 18:e september 2015. 
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Etiska koder beskriver i punktform de riktlinjer och förklaringar kring de 
inriktningar som finns inom socialt arbete. Etiska koder kan ha olika utformningar 
beroende på inriktningar, men även de regler som socialarbetare förväntas att 
efterfölja. Just detta dokument (2015) har ett bredare resonemang gällande dess 
karaktärer och omfattning. Den etiska koden inriktar sig framförallt till de 
yrkesverksamma inom socialt arbete. (Akademikerförbundet, 2015, s. 4) 
 
Att ha en etisk kod i sitt arbete kan vara riktlinjer, regler i arbetet. Yrkesverksamma 
kan utveckla sitt resonemang med etisk kod och söka stöd i den för att främja sitt 
arbete. Etisk kod används i socialt arbete för att upprätthålla, styra och främja 
arbetet. (Ibid., s. 4–6). I mötet med människor i socialt arbete är etisk kod av högst 
betydelse för att ge individerna rätt bemötande, behandling och att individernas 
ärende hanteras och handläggs rätt. Socialarbetare förväntas att använda sig av 
etiska riktlinjer, regler i arbetet för att de har påverkan på andra individers liv. 
Socialarbetare kan ha många olika former av makt på det sätt att individer kan 
påverkas och i vissa fall hamna i underläge, vilket är vanligt bland minderåriga och 
barn i relationen med socialarbetare. Socialarbetare förväntas utöva sin 
maktposition rätt och följa den etiska koden som professionen kan kräva. Utifrån 
etisk kod kan socialarbetaren stärka medvetenhet om hur dennes profession kan 
påverka andra individers liv och villkor. I socialt arbete krävs det att det finns en 
etisk observans. Socialt arbete är en form av maktposition, i vilket makt innebär att 
en etisk observans finns. (Ibid., s. 5–9).                                             
 
Socialt arbete ska vara evidensbaserat, vilket innebär att yrket ska vara byggt på 
kunskap inom socialrätt, kunskap om sociala problem och vilka metoder som är bäst 
tillämpbara i att hantera individer. Ett brett kunskapsområde krävs i professionen 
för att veta vilka insatser som ska utföras, genom vilken eller vilka metoder och 
vilket resultat som ska nås. (Ibid., s. 5–7). Socialt arbete är ett brett, mångfacetterad 
profession, vilket innebär att socialarbetare inte enbart kan förlita sig på 
evidensbaserad kunskap. Yrket är en värdebaserad praktik. Socialarbetare ställs 
ständigt inför etiska frågor gällande vilka etiska värden och normer som denne bör 
använda sig av i en vägning mellan vad som är det offentliga ansvaret och den 
enskildes ansvar. Socialarbetare ställs ofta inför vilka etiska värden och normer som 
bör prioriteras och tillämpas i det enskilda fallet. Det handlar om att socialarbetare 
får prioritera, värdera och efterfölja normer som ska leda till ett resultat som ska 
vara i enlighet med den enskildes önskemål, med visst undantag. (Ibid., s. 5–6). 
Socialarbetare kan i sitt arbete möta situationer där etiska problem förekommer. 
Akademikerförbundet (2015) har presenterat några exempel på risker och dilemman 
som kan inträffa. Nedan följer några exempel på etiska problem som en 
socialarbetare kan ställas inför:                                                                                             

– En omhändertagande attityd där de riskerar att utsätta individens integritet 
och värdighet i underläge.  

– Att arbeta mot stigmatisering för att motverka att en individ når en riskabel 
utveckling eller att dennes självkänsla blir skadad.   

– Att försöka bibehålla lojaliteten mot verksamheten genom att efterfölja de 
riktlinjer och villkor för arbetet, men samtidigt försöker bemöta den 
enskildes önskemål tillsammans med en välgrundad kunskap. Det kan då 
falla i en konflikt mellan socialarbetaren och den verksamhet som denne 
arbetar inom när denne försöker bemöta den enskildes önskemål 
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tillsammans med en välgrundad kunskap om det brister i att efterfölja de 
riktlinjer och villkor som finns för arbetet. (Ibid., s. 10–12).  

Socialarbetare ställs ofta i etiska dilemman, där de befinner sig i en intern konflikt 
där problematiken ligger i hur de ska förhålla sig till verksamheten respektive till 
den enskilde klienten. Det kan handla om en lojalitetskonflikt eller relaterat till 
övergripande ideologiska frågor. I många fall kan det handla om vilken 
handlingsfrihet som en socialarbetare har och hur detta kan påverka den enskilde 
klienten. Det förekommer även professionella risker där denna kan äventyra sin 
yrkesroll om exempelvis den enskilde klienten objektifieras, att klientens ärende 
blir problemlagt och hanteras felaktigt. (Ibid., s. 10–11).   
 
Det förväntas att socialarbetare besitter etiska personegenskaper som ska lägga 
grund för de handlingar som de ska utföra. Etiska personegenskaper är dels en 
förmåga, men även en grundinställning som förs över i de handlingar som ska leda 
till rätt agerande, bedömning och resultat.  Etiska personegenskaper ska få 
socialarbetare att sätta sig in i andra perspektiv och argumentera för olika 
ståndpunkter för att i så nyanserat synsätt som möjligt utföra rätt handlingar. 
Socialarbetare ska sträva efter att inneha de egenskaper, förmågor som behövs i 
arbetet, men även att se möjligheter att utveckla dem som kan ske genom att 
utveckla sitt kunskapsområde, men även genom ett samarbete med andra kollegor. 
Vidare att yrkesverksamma kan i sin verksamhet genomföra omgående reflektioner, 
diskussioner och resonemang kring fallbeskrivningar. (Ibid., s. 22–24).   
 
Akademikerförbundet (2015) gör en indelning i fyra etiska grundfrågor inom den 
normativa etiken. Grundfrågorna behandlar hur människans värde bör uppfattas, 
vad som gör en etisk handling eller regel rätt, vad som karakteriserar ett gott liv och 
ett gott samhälle. Den fjärde frågan gör gällande vilken slags person jag bör vara 
och vilket ansvar har jag i min professionella roll. (Ibid., s. 12–15).  
 
Människovärdesprincipen tolkar hur människans och livets värde bör uppfattas, 
innebär att alla människor är lika mycket värda. Konsekvensetik och pliktetik 
handlar om vad som gör en etisk handling eller regel rätt. När det gäller frågan om 
vad som är ett gott liv och ett gott samhälle skiljer man mellan egenvärden eller 
instrumentella värden. Egenvärden är de som utgör ett värde i sig själv, dvs 
upplevelser, relationer och tillstånd som anses vara goda för människan. De 
instrumentella värdena handlar om alla värden runtomkring människan som leder 
till ett egenvärde för individen, vilket kan vara sysselsättning, tillstånd och 
upplevelser etc. Vad som är ett gott liv kan ha olika former, men det utgår 
huvudsakligen från individen och dennes behov. Människor har grundläggande 
behov som behöver uppfyllas och tillgodoses. (Ibid., s. 12–16).  
 
Socialarbetare har till uppgift att se till att klienters grundläggande behov kan i bästa 
mån uppfyllas, baserat på om individens önskan finns och utifrån resurser. Vad som 
är ett gott samhälle utgår från utilitarismen gällande största möjliga lycka för största 
möjliga antal. Ett samhällsideal kan handla om att uppfylla och upprätthålla resurser 
som ska bidra till en större chans för individers möjligheter till ett eget livsideal. 
Vidare kan ett samhällsideal handla om att stimulera människovärdesprincipen, 
egenvärden, de instrumentella värdena för individer. (Ibid., s. 12–15).  
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Vilken slags person som socialarbetaren bör vara och vilket ansvar denne har i sin 
professionella roll handlar om att försöka i bästa möjliga mån ta ett moraliskt, etiskt 
ansvar och förhålla sig till en ansvarsidé. Ansvarsidén är att försöka stimulera, 
balansera den viljan som finns hos socialarbetaren, men även i samarbete med den 
handlingsfrihet som denne besitter och likväl i förhållning till den grad av makt som 
denne innehar. Om socialarbetaren har hög makt, då besitter denne ett högre ansvar 
vise versa. (Ibid., s. 12–15).                   
 
Socialarbetare förväntas att följa följande etiska värden och normer (utan 
rangordning):Människovärdesprincipen, Mänskliga och medborgerliga rättigheter, 
Demokrati och delaktighet, Social rättvisa, Humanitet, Solidaritet, Välfärd, 
resurser och trygghet, Värdighet och integritet – rätten till ett värdigt liv, Jämlikhet, 
jämställdhet, likabehandling, lika villkor, Frihet och självbestämmande, Personligt 
ansvar, Ärlighet och uppriktighet, Icke-dömande hållning, strävan efter förståelse, 
Konsekvensetisk bedömning om vad som ger bäst konsekvenser. (Ibid., s. 16).  
 
Akademikerförbundet (2015, s. 25), presenterar etiska riktlinjer som socialarbetare 
förväntas att efterfölja eller sträva emot är följande (utan rangordning):   

– Det sociala arbetets och professionens grund, innebär att de grundläggande 
värdena är humanitet och mänskliga rättigheter. Socialt arbete ska bidra med 
ett gott och värdigt liv för de enskilda och samtidigt utveckla samhällets 
välfärd. Professionen ska vara byggt på vetenskap och erfarenhet.   

– Profession och personlighet, innebär att socialarbetare ska respektera 
människovärdesprincipen. Socialarbetare har ett ansvar för personer i 
utsatta situationer, denne bör ha en medvetenhet över ansvaret och 
handlingsfriheten. Socialarbetare ska sträva efter utveckling inom 
professionen och personligen, att öka kompetensen och den etiska 
medvetenheten.   

– Klienten och den enskilde, innebär att socialarbetare ska i mötet med 
enskilda ge rätt bemötande i form av respekt, empati och vänlighet. Vidare 
att denne ska respektera, upprätthålla den enskildes integritet och rätt till 
självbestämmande. Socialarbetare ska sträva mot ett samarbete och skydda 
individen. Om individen skadar sig själv i den utsträckning för fara, ska 
socialarbetaren ingå med insatser som ska stimulera egenvärdet, utan att 
inskränka på integriteten. Socialarbetare ska informera, delge den enskilde 
om dennes rättigheter samt skyldigheter och förklara vilka insatser som kan 
göras. Kraven gentemot den enskilde ska vara saklig och rätt. Det är 
förbjudet för socialarbetare att utnyttja situationer och sin position. 
Socialarbetare ska ha en stark sekretess för enskilda.  

– Organisation, kollegor och arbetsplats, innebär att socialarbetaren ska vara 
medveten om sin verksamhetsorganisation och dess grundläggande 
uppdrag. Socialarbetare ska ha respekt för ledning, kollegor och andra 
medarbetare. Vidare att undvika kränkningar, diskrimineringar, andra 
felaktiga handlingar och attityder som kan ge en negativ inverkan. 
Socialarbetare ska upprätthålla lojalitet och verksamhetens kvalitet, 
utveckling och att det kan svara mot vad som är människors och samhällets 
behov. Socialarbetare ska stimulera arbetsplatsmiljön på det sätt att det 
bidrar till en god social miljö.  

– Samhälle, innebär att socialarbetare ska vilja samarbeta med andra 
professioner och insatser för att förbättra värdet hos de enskilda. 
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Socialarbetaren ska sträva mot att samhället har ett förtroende för 
verksamheten och socialarbetarens kompetens. Socialarbetare ska vara 
öppna för eventuella granskningar av professionen. Socialarbetare ska 
sträva mot ett demokratiskt samhällsideal som upprätthåller humanitet, 
solidaritet och mänskliga rättigheter.  
 

 
Socialstyrelsen 
Socialstyrelsens utbildningspaket från 2015, är en uppdaterad information, kunskap 
till de anställda inom socialtjänsten och hälso- och sjukvård, missbruks- och 
beroendevård, ungdomsmottagningar och tillfälliga boenden eller så kallade 
skyddade boenden som möter dem som säljer sex i sitt arbete. Utbildningspaketet 
ska leda yrkesverksamma till att utveckla sitt kunskapsområde och att kunna 
hantera sitt yrkesövande på rätt sätt och minska risk för osäkerhet. 
Utbildningsmaterialet ger socialarbetare uppdaterade verktyg till hur de ska bemöta 
och stödja sexförsäljare. Det är viktigt att verktygen är uppdaterade eftersom det 
ska kunna med den tillförda kunskapen motverka fördomar, föreställningar och 
influenser som kan ha en negativ inverkan i bemötandet med sexförsäljare, men 
likväl för att upprätthålla de etiska riktlinjerna som socialarbetare bör efterfölja. 
Socialarbetare förväntas bemöta sexförsäljare med respekt och med hänsyn till att 
de har rätt till självbestämmande och samtidigt bör socialarbetare vara 
uppmärksamma på att de inte utsätts för risker eller är offer för människohandel 
eller liknande. Vidare vara uppmärksamma på signaler som kan antyda att det finns 
en underliggande problematik, försöka på bästa möjliga sätt stödja, utan att negativt 
påverka sexförsäljares integritet. (Socialstyrelsen, 2015).         
 
3.6 Målsättningar i Malmö Stad                                                      
Målsättningarna i Malmö stad är att förhålla sig till en värdebaserad praktik i deras 
arbete med sexförsäljning och att i mötet med sexförsäljare vara värdeneutrala. 
(Delrapport 2 ur Prostitution i Sverige, 2012c, s. 58). Den övergripande 
målsättningen är att förebygga nyrekrytering och erbjuda hjälp till sexförsäljare. 
Det ligger en betoning att hjälpa sexförsäljare som befinner sig i ett missbruk. 
Fokuset är att komma i kontakt med sexförsäljare för att kunna erbjuda hjälp och 
det innebär att arbetet sker inom öppna arenor såsom sexförsäljning på gatan, men 
även att finna sexförsäljning på dolda arenor. När det kommer till öppen 
sexförsäljning, är målsättningen tydlig om att antalet minderåriga som säljer sex 
ska minskas genom att hjälpa dem ur sexförsäljningen och följaktligen bekämpa 
nyrekrytering. (Ibid., s. 57–61). 
 
4. Metod 
I detta kapitel kommer jag att föra en redogörelse för den grund jag har för detta 
uppsatsarbete. Uppsatsarbetet är baserat på en kvalitativ intervjustudie, som har 
genomförts genom en induktiv metod och utifrån den diskursteoretiska 
teoribildningen. Fokuset har legat kring att fånga uppfattningen hos individerna 
kring sexförsäljning. Den diskursteoretiska teoribildningen har använts på det sätt 
att diskursen blir ett analysverktyg och kan hjälpa till att se sättet man talar om. Den 
diskursanalytiska tolkningen har använts för att tolka och förstå det individerna 
säger i förhållande till de diskurser som gäller sexförsäljning, och den diskurs som 
gäller för socialarbetares etiska professionella hållning. Diskursanalysens syfte 
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kommer fram i att tolka sättet att se på individen och dennes möjligheter till handling 
i strukturen. Syftet är därmed inte att verka som ett metodologiskt redskap, enligt 
Winther Jørgensen & Phillips och Ingrid Sahlin. (Winther, Jørgensen & Phillips, 1999, 
s. 83–106).  
 
4.1 Vad innebär diskursanalys? 
För att tydliggöra vad som är en diskurs, kan begreppet enklast definieras som ”ett 
bestämt sätt att tala om och förstå världen”. Diskurser är en framställning av vad 
som anses vara det ”sanna” och vad en grupp uppfattar som ”sanning”, vilket 
innebär att andra ”sanningar” blir automatiskt uteslutna. Det innebär att andra 
diskurser inte kommer till tals. En diskurs representerar en verklighet, det vill säga 
en ”sanning”, vilket betyder att genom att utesluta andra ”sanningar”, kan andra 
verkligheter bli marginaliserade.  
 
Diskurser avser framförallt representationen om vem och vilka som kommer till tals 
och som får talas om. De som inte kommer till tals eller vad som inte får komma till 
tals, tillhör en annan diskurs. Diskurser är påverkade av i vilken kontext de befinner 
sig i. En diskurs kan tillhöra en historisk kontext som representerar en ”sanning”, 
medan den ”sanningen” kan vara annorlunda i en samtida kontext. Diskurser kan 
finnas inom en social och i en kulturell kontext. Diskursbegrepp är inte bestämda 
och kan skifta och eller gå i förändring. (Winther, 2000, s. 7). 
 
Diskursanalysen är uppbyggd genom den strukturalistiska- och poststruktura-
listiska språkfilosofin enligt Søren Kjørup. Denna språkfilosofi för antagandet att 
genom språket får vi tillträde till vad som är verkligheten. Ferdinand de Saussure 
är en av strukturalismens grundare, där språksystemet har utvecklats. 
Diskursanalysens tolkning av språket kommer ur lingvistiken, i vilket De Saussure 
har haft ett starkt inflytande i, genom att han delat in språket i två delar; 
språksystemet och talet. Språksystemet, handlar om grammatik, regler och koder 
som är viktiga för kommunikationen. Språksystemet är således ett abstrakt system, 
medan talet handlar om yttrandet. (Kjørup, 1999, s. 309-311).  

Michel Foucault kan anses vara grundaren till diskursanalysen, vilket han har haft 
ett starkt inflytande i. Foucaults egna uttryck av vad en diskurs är:  
”Man kallar en mängd utsagor för diskurs i den mån de beror av samma diskursiva 
formation... den består av ett begränsat antal utsagor för vilka man kan definiera 
en mängd av existensvillkor.” (Foucault, 1972, s. 133).  
 
Foucaults fokus i diskursanalysen är framförallt studien av maktförhållanden, i 
vilket han ser det utifrån särskilda yttranden som framkommit i hela praktiken. 
Foucaults fokus ligger även centralt vid särskilda uttryck och i språket. Foucault har 
myntat ett eget uttryck när diskurser skapas, vilket han har valt att namnge som 
utestängningsmekanismer, i vilket han menar är när något inom diskurserna kan 
tolkas som rätt eller fel, tradition eller inte tradition etc.  
 
Det kan ske förändringar i en diskurs och Foucault har valt att undersöka detta 
närmare, men han undersöker även de relationerna som finns mellan diskurser. 
Foucault har delat detta i tre olika kategorier; det interdiskursiva-, det 
intradiskursiva-, men även det externt bestämda beroendeförhållandet. Dessa tre 
olika kategorier är vad han ser som beroendeförhållanden, som han använder sig av 
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för att undersöka de relationer som finns inte enbart mellan diskurserna, men även 
de relationerna som finns inom diskurserna. En av anledningarna till att Foucault 
valt att använda sig av det intradiskursiva angreppsättet, är för att kunna se ett 
eventuellt förändringsmönster. Genom det angreppsättet, kan han även se 
förbindelser mellan olika begrepp och även undersöka relationerna inom en 
diskurs. De intradiskursiva beroendeförhållandena är relationer som sker mellan 
element som kan vara i form av negativa och positiva uttryck, som verkar inom 
samma diskurs. Relationerna i de interdiskursiva beroendeförhållandena är mellan 
olika diskurser. Genom att Foucault använder sig det interdiskursiva förhållnings-
sättet, kan han undersöka vilken diskurs som har tolkningsföreträde, genom att en 
jämförelse mellan olika diskurser sker genom detta förhållningssätt. Ett annat 
angreppsätt som kan användas för att se hur diskursen kan ha påverkats av 
beroendeförhållanden som är externa, är att använda sig av det externt bestämda 
angreppsättet. De externt bestämda beroendeförhållandena befinner sig utanför 
diskurserna. Även om de externt bestämda beroendeförhållandena befinner sig 
utanför diskurserna, har de ändå påverkan på diskurserna, genom att de är en del av 
vad som framställts.  (Bergström & Boréus, 2005, s. 363). 
 
4.2 Diskursteoretisk intervjustudie utifrån induktiv metod 
Jag har valt att genomföra en induktiv metodisk intervjustudie, utifrån den 
diskursteoretiska teoribildningen. Intervjustudien är kvalitativ och halvstrukturerad.                                                                                                            
Jag har framförallt valt denna metod för att få information, kunskap kring 
socialarbetarnas erfarenheter gällande deras arbete med sexförsäljning och 
sexförsäljare, men även kring socialarbetarnas yrkesetiska riktlinjer. Fokus i 
forskningsintervjun är att undersöka de yrkesetiska principerna utifrån 
socialarbetarnas perspektiv om tillämpningen av principerna i deras arbete med 
sexförsäljare.         
                                                                                                          
Genom att använda mig av teorin om Socialkonstruktionismen, har det bidragit till 
att konstruktionen av sexförsäljare har kunnat analyseras, men även att jag kunnat 
analysera socialarbetarens yrkesetiska principer i deras arbete med personer som 
säljer sex. Det innebär att teorin har kunnat bidra med en förståelse för språkets 
relevans och formation. Språket har en betydelse i identitetsskapandets hos individer 
på mikronivå, men likaså har språket betydelse i att förstå det på makronivå. Jag har 
genom socialkonstruktionismen när det kommer till intervjun kunnat förstå den 
verklighet som presenterats. (Winther Jørgensen & Phillips, 1999, s. 11–12, 33).    
 
Halvstrukturerade samtalsintervjuer är en metodik som ger socialarbetarna större 
frihet till att kunna ge uttryck och eget skapande av de formuleringar som 
respondenterna själva har för avsikt att lämna. Det gör det möjligt för forskaren att 
använda sig av respondenternas samtal som ett underlag för att kunna beskriva de 
diskurser som framkommer i intervjuerna. Underlaget för intervjun kan analyseras 
och socialarbetarnas uttryck och formuleringar kan göra det genomförbart att ge 
benämning för den verklighetssyn som skapats. Verklighetssynen som skapats 
representerar en ”sanning”, med andra ord den diskurs som de befinner sig inom, 
vilket i sin tillämpar sig som underlag till diskursanalysen. (Winther Jørgensen & 
Phillips, 2000, s.113). 
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Utifrån de mindre kvalitativa forskningsintervjuerna kan jag undersöka 
respondenternas perspektiv över sin professions yrkesetik och hur den verkar i mötet 
med sexförsäljare. Den kvalitativa forskningen har som uppgift att inhämta 
information och placera informationen i ett sammanhang där den inhämtade 
informationen kommer från respondenternas egna perspektiv. Den kvalitativa 
forskningen beskriver, förklarar händelser och kan i mer detaljerad form ge uttryck 
av respondentens perspektiv i ett sammanhang. Denna form av forskning är 
användbar i studien, eftersom respondentens yrkeserfarenheter efterfrågas och 
frågorna som ställs kräver mer detaljerade beskrivningar kring erfarenheterna. 
Intervjuerna som genomfördes skedde genom ett antal frågor som ställdes i samband 
med intervjun där deltagarna efterfrågas att i bästa mån försöka besvara dem och 
detta i en halvstrukturerad intervjumetodik för att öppna upp för diskussion. 
Intervjuerna genomfördes kvalitativt enskilt med varje deltagare. Deltagare fick lika 
möjligheter att besvara frågorna och likväl ställdes samma frågor. Respondenterna 
egna upplevelser och erfarenheter kunde representeras genom att intervjufrågorna 
var kvalitativt inriktat till den enskilde deltagaren, den halvstrukturerade 
intervjumetodiken ledde till reflektioner och diskussioner hos den deltagande. På så 
vis skapades det en dialog som ledde till att en ökad förståelse uppkom, vilket denna 
kvalitativa studie efterfrågade.   
 
Tillvägagångssättet har varit genom att möta socialarbetarna enskilt i 
samtalsintervju; två av dem personligen och den tredje via telefonkontakt. Jag har 
upprättat en kontakt först med vardera genom telefonkontakt och mejlkontakt. 
Respondenterna har blivit tilldelade informationsbrev och intervjufrågor, innan de 
gav godkännande för intervjun. Vid intervjun har de återigen blivit informerade och 
tillfrågade om sitt deltagande. Samtliga respondenter har gett sitt godkännande för 
genomförandet av intervjun.              
 
4.3 Urval: inkluderingskriterium, exkluderingskriterium                                                                                                    
Det inkluderingskriterium jag har använt mig av är att fokusera på respondenter och 
inte på informanter när det kommer till intervjustudien. Respondenter används när 
forskaren vill undersöka svar direkt från källans egna upplevelser och erfarenheter, 
såsom i detta fall kring socialarbetarens upplevelser och erfarenheter kring deras 
arbete med personer som säljer sex mot ersättning. Jag kan utifrån respondenterna 
få svar kring deras egna handlingar när det kommer till deras (socialarbetarens) 
arbete med personer som säljer sex mot ersättning.  
 
Jag har strategiskt valt ut specifika deltagare i intervjustudien genom purposive 
sampling. Jag har utgått från strategin att ha en betoning på likhet mellan 
respondenterna och Kriterium-i, som innebär att jag utifrån objektivet; identifierar 
och väljer de respondenter som möter de kriterium jag har som är av betydelse för 
uppsatsen, varav ger ett underlag för intervjufrågorna. (Palinkas, et al., 2013, s. 3). 
 
Studien har genomförts riktat till de respondenter som arbetar med socialt arbete, 
med yrkeserfarenheter av socialt arbete med sexförsäljning och mötet med 
sexförsäljare. Individerna är valda utifrån deras kunskaper, erfarenheter inom 
området av intresse för uppsatsen. (Ibid., s. 2). De respondenter som har varit 
delaktiga i studien är tre personer med olika yrkestitlar, men samtliga befinner sig 
inom socialt arbete. De respondenter jag eftersökte att vara deltagande i studien har 
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nuvarande erfarenheter eller tidigare erfarenheter av att möta sexförsäljare i sin 
tjänst inom socialt arbete. Kravet har varit att de befinner sig inom kategorin för 
socialt arbete. Det medförde till att möjligheten att nå respondenter blev större än 
att begränsa dem till att enbart vara inom ramen för en yrkestitel inom socialt arbete 
såsom exempelvis socialsekreterare. Det finns flera professioner inom socialt arbete 
som kan vara inblandade i mötet med sexförsäljare och jag kunde således inte sätta 
den begränsningen. Jag har valt att begränsa urvalet till den specifika verksamheten 
i Malmö stad för att delar samma målsättningar. Anledningen till detta är att det 
sociala arbetet i mötet med sexförsäljare kan se olika ut i olika städer, kommuner 
och regioner, i vilket jag hade kunnat hamna i en riskzon för att inte kunna särskilja 
olikheterna. I större städer som Malmö, Göteborg och Stockholm, finns det enheter 
inom socialt arbete som arbetar med sexförsäljning och det är en större chans att 
komma i kontakt med en socialarbetare med erfarenheter inom området. Det går inte 
heller att undgå att Malmö stad har en historisk prägel på de rapporter som har gjorts 
om sexförsäljning: ”Den kunskap om kvinnor i prostitutionen som växte fram i 
Malmö skulle komma att prägla alla senare rapporter i frågan.” (Olsson, 2006, s. 
55).  
 
Utifrån perspektivet kvalitativ metodik, har jag identifierat intervjudeltagarna som 
viktiga i att tillföra studien värdefull information. (Ibid., s. 3, 7). Respondenterna 
har tillfört tillräckligt med underlag till uppsatsarbetet och antalet respondenter var 
lagom till detta arbete. 
 
Intervjuerna har genomförts genom att först ta kontakt med socialarbetarna genom 
sökande efter de personer som jag eftersökte för intervjun. Detta genom 
internetsökning, e-postkonversationer, telefonkontakt och personligt möte. 
Personerna som jag eftersökte är enligt de kriterium, objektiv som jag hade för 
potentiella respondenter. (Ibid., s. 3). Intervjun skedde i successivt i form av först 
ett etablerande av en kontakt, sedan en utveckling av kontakten och vidare i form av 
antingen en telefonkontakt eller ett personligt möte där intervjun har genomförts.  
 
Ett exkluderingskriterium är att jag har valt att inte fokusera på sexförsäljarnas 
upplevelser och erfarenheter. Ett annat exkluderingskriterium är att jag har uteslutit 
socialarbetare som primärt arbetar med minderåriga sexförsäljare, då denna studie 
enbart fokuserar på att sexförsäljare över 18 år. Dessa två exkluderingskriterium 
uppfyller inte kriterium-i för purposive sampling och det tillhörande objektivet. 
(Ibid., s. 3). 
 
4.4 Analysverktyg inom diskursteorin    
Jag har valt att använda mig av analysverktyg inom diskursteorin från Laclaus och 
Mouffes terminologi. Terminologin innehar följande begrepp; signifikant, 
ekvivalenskedja, artikulering och antagonism. Dessa analysverktyg blir en del av 
perspektivet att undersöka hur konstruktionen av de olika tecknen utformas, genom 
att fokusera på hur ett meningsskapande utvecklas. Det betyder att begreppen 
används som analysverktyg för att undvika att lägga betoning kring tecknens 
betydelse och inte fästa sig vid dem. Om man utgår från forskningsintervjuerna, blir 
fokus i analysen av vad socialarbetarna sa inte på tecknen i sig, utan i hur processen 
för hur meningsskapandet gick till för de olika tecknen. (Bergström & Boréus, 2005, 
s.315–316). 
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Den minsta komponenten i en diskurs är:  
Signifikant - Flera signifikanter bildar en diskurs och om forskaren sätter ihop flera 
signifikanter som är lika varandra i en kedja, kallas denna kedja för:  
Ekvivalenskedja. (Bergström & Boréus, 2005, s. 317).  
Flytande signifikanter - utgörs av tecken som kan vara öppna för olika innebörd, 
vilket kan ge uttryck och beskrivas både som positivt och negativt. Exempelvis; om 
en socialarbetare skulle placera begreppet normalt, på sexförsäljning, kan det 
komma att ge olika innebörd och kan både beskrivas som positivt och negativt. 
(Bergström & Boréus, 2005, s.316). 
 
I intervjun läggs tonvikten kring hur diskurserna skapas, vilket hör till 
analysverktyget:  
Artikulation – som ger innebörd till uttalanden och meningsskapande och lägger 
grund för hur diskurser skapas. Utifrån artikulation kan diskurser utformas, eftersom 
en artikulation kan ge vikt till det meningsskapande och budskap som kom med det. 
Vikten ligger i det uttalande som framfördes utifrån det perspektiv eller perspektiven 
som personen förmedlat, varvid artikulationen kan utforma diskurserna. (Bergström 
& Boréus, 2005, s. 318). 
Enligt Laclau och Mouffes diskursanalys, är:  
Antagonism – Konflikter som sker på en språklig nivå när två diskurser som 
bestrider varandra hamnar i en kollision. De talar om den sociala tillvaron och att 
det finns en konflikt i de termer som återspeglas i den sociala tillvaron. (Bergström 
& Boréus, 2005, s.319). 
 
4.5 Analysschema  
I detta kapitel kommer jag att skriva fram ett analysschema utifrån diskursanalysen 
baserat på en socialkonstruktivistisk grund. Analysschemat är utformat på det sätt 
att det uppfyller uppsatsarbetets syfte och till att hjälpa till att besvara de 
frågeställningar som finns i uppsatsarbetet. Utifrån syftesformuleringen, ska 
socialarbetarnas uppfattning undersökas. Jag har gjort ett antagande om 
socialarbetarnas uppfattning. Socialarbetarnas uppfattning är “om hur de talar om”, 
vilket är de argument som presenteras. Argumenten presenteras utifrån citat från 
intervjuerna. Intervjupersonerna presenteras enligt dessa format: Intervjuperson 1 
(IP1), Intervjuperson 2 (IP2), Intervjuperson 3 (IP3).  
 
Intervjupersonerna eller respondenterna, är socialarbetarna. Socialarbetarna kan lika 
väl presenteras utifrån en “sanning”, vilket kan betyda att andra “sanningar” kan bli 
uteslutna i analysen. Jag har valt att särskilja respondenterna från varandra, för att 
tydliggöra de diskurser som finns och vara en representation om hur något talas om, 
eller vem eller vilka som får talas om. I detta fall kan exempelvis sexförsäljning eller 
sexförsäljare bli representerade på olika sätt i vardera i intervjuer. (Winther, 2000, 
s. 7). 
 
Fokuset på analysschemat är att presentera de argument som föreligger utifrån en 
diskursanalytisk teoribildning. Uppsatsens frågeställningar utgör huvudrubrikerna i 
analysen, medan argumenten representeras i underrubrikerna som är diskurserna 
tillhörande frågeställningarna.  
Jag kommer att teoretiskt kategorisera argumenten, men utifrån de valda variablerna 
som jag identifierat som centrala.  
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Indelningen av argumenten i analysen i kommande kapitel sker i fyra sektioner: 
• Argument för sexköpslagen. Att socialarbetaren har en positiv inställning till 

sexköpslagens möjligheter att stödja personer som säljer sex.  
• Argument mot sexköpslagen. Att socialarbetaren har en kritisk inställning till 

sexköpslagens möjligheter att stödja personer som säljer sex.  
• Argument för de yrkesetiska principerna. Att socialarbetaren har en positiv 

inställning till att de yrkesetiska principernas möjligheter att stödja personer som 
säljer sex.  

• Argument mot de yrkesetiska principerna. Att socialarbetaren har en kritisk 
inställning till att de yrkesetiska principernas möjligheter att stödja personer som 
säljer sex.  

 
Argumenten presenteras utifrån de variabler som jag har identifierat som centrala i 
relation till relationen mellan sexköpslag, sexförsäljning och de yrkesetiska 
principerna för socialarbetare. De variabler som jag har identifierat som centrala är 
enligt nedan, med exempel på tolkningar:   
Autonom (Moraliska/Etiska) – De yrkesetiska riktlinjerna stödjer professionen.  
Integritet/rätten till självbestämmande – Sexförsäljarens rätt till självbestämmande 
om att sälja sex mot ersättning.  
Ekonomiska – Möjlighet till finansiering av socialarbetarens arbete med personer 
som säljer sex mot ersättning.  
Samhällsargument – De yrkesetiska riktlinjerna representerar inte samhället.  
 
4.6 Forskningsetiska aspekter 
De mindre kvalitativa forskningsintervjuerna genomfördes enskilt med vardera 
deltagande socialarbetare. Innan genomförandet var möjligt hade jag ett informerat 
samtycke som innebär att det fanns både informationskrav från min sida som 
genomför studien och samtyckeskrav från deltagarnas sida. Om en studie ska kunna 
nå en etisk korrekthet då krävs det bland annat att ett informerat samtycke är 
genomförd. Innan jag genomförde intervjun var jag tydlig med att informera 
samtliga deltagare om studien, vad de skulle vara deltagande i och de fick ta 
ställning till huruvida denna studie var något de ville vara delaktiga i eller inte. Det 
var ett frivilligt deltagande och varje deltagare hade möjligheten att utan förklaring 
avsluta sitt deltagande. Intervjudeltagarna fick ett informationsbrev där det tydligt 
framgick vad studien handlar om, vad som efterfrågades och på vilket sätt som den 
deltagande skulle vara medverkande i studien.  
 
Informationsbrevet innehöll undersökningens syfte, hur insamling av materialet 
kommer att behandlas och hur den deltagandes medverkan behandlas. Varje 
deltagare fick samma informationsbrev och samma upplysningar. Jag var tydlig med 
att informera om hur informationen, materialet kommer att hanteras och vem som 
är ansvarig för studien. Jag presenterade frågorna som deltagarna fick ta del av i 
förväg för att ge de deltagande tid till reflektion över frågorna och över om det fanns 
ett samtycke till frågorna. Jag klargjorde i förväg hur intervjun skulle genomföras 
och vilken metodik som kommer att användas. Jag frågade klart, tydligt dagen innan 
intervjun skulle genomföras om deltagaren ville vara medverkande eller inte. Jag 
informerade tydligt samma dag för intervjun vad deltagandet innebär på vilket sätt 
det hanteras. Jag frågade återigen klart, tydligt om deltagaren vill vara medverkande 
eller inte för att få ett tydligt samtycke. Respondenterna var således informerade, 
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frivilligt deltagande och samtliga gav samtyckte till att vara deltagande i studien. 
(Kalman & Lövgren, 2012).   
 
I en vidare etisk reflektion vill jag lyfta fram att de begrepp som använts skriftligt i 
informationsbrevet, muntligt presenterats och framförts under intervjun i 
intervjufrågorna har i efterhand redigerats om till mer passande och mera tidsenliga 
begrepp. Begreppsanvändningen förklarade jag inför deltagarna och de var 
informerade om att de kan förändras till vad de är nu av anledningen att jag 
framförde min syn kring begreppens innebörd. De nya begreppen har således 
godkänts för användning av deltagarna i intervjun, men de var informerade om 
under intervjun att de gamla begreppen används då för att undvika problematik och 
förvirring. Begreppen prostitution och prostituerad förekommer därmed i informa-
tionsbrevet samt under intervjufrågorna, men de har redigerats om i uppsatsarbetet 
till sexförsäljning och sexförsäljare med hänsyn och respekt till dem det berör. 
 
5. Tidigare forskning 
Inom den religionsvetenskapliga forskningen har det framkommit studier i ämnet 
prostitution, men är mer vanligen framkommande hos den samhällsvetenskapliga 
forskningen. Fokusen av vad studierna har undersökt har legat hos den kvinnliga 
prostitutionen och i en historisk belysning kontra hur det moderna samhället ger för 
bild gällande prostitution. Ämnet med begreppet prostitution är vanligt 
förekommande i tidigare forskningar, men även har alltmer senare forskningar 
använt sig av begrepp såsom sexförsäljning. Det fanns inte några tidigare 
forskningar gällande specifikt om socialarbetarens yrkesetik i förhållande till deras 
arbete med sexförsäljning i Sverige.   
 
5.1 Sveriges ställningstagande gällande sexförsäljning och sexköp                                   
Under 1970-talet blev prostitutionens verklighet förändrad, ökad och synliggjord. 
(Olsson, 2006, s. 55). Prostitution sågs som ett socialt problem under 70-talet och 
det fanns ingen diskussion om sexköparna. År 1977 inleddes en prostitutions-
utredning med den moderata riksdagsledamoten Inger Lindqvist som ensamutredare 
och ordförande. Hanna Olsson var huvudsekreterare. En kartläggning om 
prostitutionens omfattning genomfördes, med unga prostituerade kvinnor som 
målgrupp. Frågan ställdes om vad prostitution är. (Ibid., s. 58). Röster från 
kvinnorna i prostitutionen fick höras utifrån ett stort antal intervjuer som 
genomfördes. Frågan kunde besvaras om innebörden av prostitution genom deras 
berättelser och det medförde att utredningen vände upp och ned på det patriarkala 
samhället. Det framkom information från den analys som genomfördes av 
intervjuerna som inte ansågs vara acceptabel att offentliggöras i samhället, enligt 
Inger Lindqvist. Det blev en inledning på en konflikt i utredningen. Inger Lindqvist 
skaffade sig en ny sekreterare och höll sig fast vid beslutet, medan de andra 
sekreterarna gick vidare med materialet till socialdepartementet. Den 
prostitutionsutredning som är den officiella leddes bland annat av Hanna Olsson 
under 1980, vilket startade upp en ny debatt om prostitution och den prostituerade. 
(Ibid., s. 60-62). År 1993 inleddes en ny prostitutionsutredning av justitierådet och 
tidigare JÄMO Inga-Britt Törnell, som då avslutade utredningen 1995, och 
samtidigt lämnades en annan utredning in som startades även då 1993, men av Britta 
Bjelle som utredde våldet mot kvinnor. Dessa utredningar kom att tillsammans med 
den rådande politiken i Sverige att förändra innebörden av prostitution och att 
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sexköp ska kriminaliseras genom en motion som lämnades in år 1997. (Ibid., s. 66-
67).  
 
Sexköpslagstiftningen (1999), anses vara påverkad av den diskussion då gällande 
prostituerades livssituation och om prostitution som pågick långt innan införandet 
av sexköpslagen. Arthur Gould är en av de forskare som anser att rapporten av SOU 
som skrevs 1981, den så kallade prostitutionsutredningen var en av anledningarna 
till att införandet av sexköpslagen skedde. (Gould, 2001). Gould har tidigare 
genomfört en diskursanalytisk studie kring den svenska lagstiftningen angående de 
förbud som än idag ligger kvar om att köpa sexuella tjänster. Studien har som 
uppgift att kunna förstå hur det svenska samhällets syn har påverkat det 
ställningstagandet som finns gällande prostitution. Införandet av sexköpslagen har 
en historisk förankring i det svenska samhället, vilket Gould undersöker. (Gould, 
2001).  
 
Prostitutionsutredningen, som leddes av utredaren Hanna Olsson, undersökte bland 
annat vilken inverkan ett förbud skulle ha mot sexköparna eller mot sexsäljarna på 
sexindustrin i Sverige. Den diskussionen som var då om att införa förbud handlade 
mestadels om att försöka sätta en motsättning till sexköp och sexförsäljning i 
samhället. Att ha tanken om att kriminalisera att köpa sexuella tjänster sågs som ett 
sätt att med polisiära insatser kunna stoppa dem för att försöka minska marknaden 
av sexförsäljning och framförallt människohandel. I utredningen framgick det att 
om ett förbud mot sexköp införs skulle andra stödjande insatser gentemot 
sexförsäljare kunna ökas och risken skulle kunna minskas för att sexförsäljarna 
utsätts för faror i verksamheten med att sälja sexuella tjänster. Utredningen hade 
inte som avsikt att försöka kriminalisera sexförsäljning, eftersom tanken var mer att 
komma åt sexköparna och att hjälpa sexförsäljarna. Även om tanken var att komma 
åt sexköparna ansåg utredarna även att det fanns risker med att kriminalisera sexköp 
eftersom det skulle innebära att sexförsäljning blir mer svåråtkommen, då den skulle 
komma att bedrivas mer fördolt och efterhand mer sällan på offentliga platser i 
samhället såsom sexförsäljning på gatan. Utredningen visade även att sexköparna 
kan hamna i riskutsatta situationer då de kan pressas av sexförsäljarna eller de så 
kallade hallickarna som kan utnyttja lagstiftningen gentemot sexköparen. Vidare 
framkom det att när sexköp blir olagligt kan alltfler sexförsäljare riskera att ej få 
betalt för sexuella tjänster som de utfört och även bli utsatta för övergrepp för att 
kunden vill minska risken för brott. Det har dock påvisats att det finns ett starkt 
intresse i utredningen från allmänhetens sida att kriminalisera något eller några sätt 
försäljning av sexuella tjänster, men det handlar mestadels om en moralisk 
ståndpunkt och ideologi gentemot den sexindustri som har kopplingar till 
människohandel. Det framkom även under utredningen 1981, att prostitution sågs 
mer som ett tvång och inte att det fanns de sexförsäljare som hade en fri vilja att 
sälja sin kropp. (SOU, 1981), (Gould, 2001).   
 
Det framkom i prostitutionsutredningen att socialarbetare skulle ha svårt att nå 
sexförsäljare om man kriminaliserade sexköp, vilket tydligt har framkommit idag 
av socialarbetarna eftersom sexförsäljning sker allt mer i det fördolda sedan 
införandet av lagstiftningen. När sexförsäljare blir svåråtkomliga för socialarbetare 
blir det svårare att komma med stödjande insatser till målgruppen. (SOU, 1981). 
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5.2 Sexköpslagen och ”De prostituerades stämma”    
Susanne Dodillet och Petra Östergren diskuterar införandet av sexköpslagen och hur 
vida det påverkar sexförsäljarna eller de som har haft eller har sålt sex mot 
ersättning. I deras gemensamma rapport, har de genomfört en undersökning av 
sexförsäljarnas livssituation och på vilka sätt sexköpslagen har haft för inverkan på 
deras yrke att sälja sexuella tjänster. Vid undersökningen kom resultatet fram att när 
denna lagstiftning kom till har en stigmatisering skett, vilket i sin tur skadat 
sexförsäljarna.  Konsekvenserna av stigmatiseringen visar även på att sexförsäljarna 
efter lagstiftningen mer sällan söker hjälp för att skydda sig själva eller för 
hälsokontroller. De hävdar vidare att sexköpslagen handlar mer om en ideologi och 
ett upprätthållande av en god samhällsmoral. (Dodillet & Östergren, 2011). 
Undersökningen visar att en stigmatisering har skett. Undersökningens syfte var att 
se om det skett en förändring av antalet som säljer sexuella tjänster och likväl om 
människohandel minskat. På grund av den stigmatisering som skett, har det lett till 
att sexförsäljare har blivit mer svåråtkomliga för socialarbetare att stödja. 
Sexförsäljare söker sig allt mer sällan till hälso- och sjukvård, vilket i sin tur 
påverkar preventionsarbetet som ska motverka att könssjukdomar sprids i samhället. 
Det försvårar arbetet för socialarbetare i att få kontakt med sexförsäljare, men även 
i mötet med sexförsäljare. (Dodillet & Östergren, 2011). 
 
5.3 Kvinnors väg ut ur prostitutionen         
Ulla-Carin Hedin och Sven-Axel Månsson, skrev om de prostituerades väg ut ur 
prostitutionen där det beskrivs hur vägen ut ser ut för många prostituerade och deras 
livserfarenheter. (Hedin & Månsson, 1998). Forskarna har publicerat artikeln The 
importance of supportive relationships among women leaving prostitution (2003). 
Artikeln anser jag vara av betydande roll för tidigare forskning som bakgrund till 
mitt uppsatsarbete eftersom denna forskning handlar om de prostituerades stöd av 
sociala insatser i samhället under tiden då de lämnade prostitutionen. Dessutom är 
denna artikel baserad på intervjuer av 23 svenska kvinnor som lämnade 
prostitutionen. Dessa kvinnors livsberättelser om deras uppbrott ur prostitutionen 
speglar tidsperioden mellan åren 1985–1995. Artikeln speglar i en del fall hur 
socialarbetaren har påverkat sexförsäljarens livssituation och vilken roll 
socialarbetaren har haft i övergången från arbetet som sexförsäljare till en annan 
sysselsättning eller livssituation. Studiens perspektiv är ur sexförsäljarnas 
perspektiv av att lämna prostitutionen och vilket stöd de upplevde från 
socialarbetarna i denna process. Den är därför relevant för mitt uppsatsarbete som 
behandlar vilket stöd de intervjuade socialarbetarna upplever sig ha möjlighet att ge. 
(Hedin & Månsson, 2003).  
 
6. Teori    
I det här avsnittet kommer jag att presentera Michel Foucaults teorier och teorin om 
socialkonstruktionismen, som ligger för grund till uppsatsarbetet.           
                                                                                                               
6.1 Michel Foucault – Maktteori & Förtryckshypotesen                                         
Maktteori                                                                                                                                                         
I Foucaults diskursteori är makt ett centralt begrepp. Makt är en del av vår sociala 
värld, skapas och verkar i den medan vi människor blir påverkade av diskursen. 
Makt är en del av oss själva, och är aktivt deltagande i vilka vi är. Makt är även en 
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del av en kunskap, eftersom den talar om något vi vet om, och påverkar våra 
möjligheter att kunna tala om något och agera. (Winther Jörgensen & Phillips 2000). 
 
I Sexualitetens historia (1980), förhåller sig Foucault framförallt till en maktteori, 
som handlar om relationen mellan sexualitet och makt. Foucault beskriver 
maktrelationen och sexualiteten som en ständig dragkamp och att det finns bland 
annat dominansimpulser hos människans sexualitet. Foucault beskriver sexualitet 
framförallt utifrån hypoteser om förtryck och hur sexualitetsmönstret ser ut liksom 
vilken makt sexualiteten kan ge uttryck för. Maktteorin som framkommer i 
litteraturen av Foucault ges i en historisk belysning, i vilket han förhåller sig till 
samhällets och världssynernas perspektiv av sexualitet. (Winther Jörgensen & 
Phillips 2000:7), (Foucault, 2002).  
 
Makten är enligt Foucault något som alltid utövas och som existerar i relationen 
mellan två aktörer. (Foucault, 1993, s. 36). Makten är en handling som kan utövas 
över andra, men inte något som kan ägas, ”it is a way in which some act on others” 
(Foucault, 2000, s. 340). Makten finns inte i institutioner, grupper eller hos den 
enskilda individen.  I analysen av sexualiteten är maktrelationer ett centralt begrepp. 
Genom makten kan människor, men även deras kroppar bli dominerade genom att 
makten används som ett medel till att styra människors kroppar. Maktens diskurs 
gäller inte bara för dem som utövar handlingen, men även för dem som fått makten 
utövad mot sig. Nätverket av makt finns överallt i en relation och maktens diskurs 
avser även de som fått makten utövad mot sig själv aktivt i maktens diskurs och 
reproducerar diskursen. Makten producerar ett vetande och vetandet producerar ett 
maktförhållande. (Foucault, 2002, s. 107), (Foucault, 1993, s. 37). Foucaults fokus 
i maktrelationerna är de som är mer angränsande och verkar inom samma kategori 
av diskurs. I maktteorin är Foucault intresserad för hur makten utförs och inte för 
vem som utför makten och inte heller hur makten legitimeras. (Foucault, 2002, s. 
107).  
 
Förtryckshypotesen                                                                                                                                     
Enligt Foucaults förtryckshypotes, talar han i Sexualitetens historia (1980), om hur 
samhället påverkar sexualitet och dess utveckling. Foucault förklarar att 
förtryckshypotesen kan vara korrekt, men att det finns en annat sätt att förklara hur 
sexualiteten är bestämd, reglerad och kontrollerad av samhället. (Foucault, 1980), 
Foucault ställer sig frågan: Är sexualiteten förtryckt? Och menar att människor har 
en bild av att sexualiteten är förtryckt, men undrar varför människorna har den 
synen, när sexualiteten talas om i samhället. Enligt Foucault finns det historiska 
förklaringar till den synen vi har om att inte enbart sexualiteten skulle vara förtryckt, 
utan att även könet skulle vara förtryckt. Foucault resonerar att vi människor bör:                                                                                                                                              
”… inte [ställa frågan]: varför är vi förtryckta utan varför säger vi med sådan 
lidelse, sådan förbittring mot vårt närmaste förflutna, mot vår samtid och mot oss 
själva, att vi är förtryckta?” (Foucault, 2002, s. 38).  
 
Foucault ställer sig kritisk till att förtrycket av sexualiteten och könet skulle tillhöra 
det förflutna, medan han istället talar om att makt har en påverkan av sexualiteten i 
samhället. Makten påverkar vad som får och inte får tillåtas i ett samhälle. 
Förtryckshypotesen innebär att maktens roll i samhället är i den grad att makten ger 
uttryck genom förbud och censur, vilket i sin tur har sin påverkan på sexualiteten 
och könet. (Foucault, 2002).                                                             
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6.2 Teori om socialkonstruktionism  
Det socialkonstruktivistiska perspektivet handlar om det perspektiv som är skapat 
utifrån en konstruktion från människor i relation med andra människor och hur 
perspektivet blir gentemot samhället. Konstruktionen är omskapande, vilket betyder 
att konstruktionen kan vara både en produkt och process. Denna konstruktion som 
bildas och omskapas sker utifrån människorna som i relationerna återspeglar på 
samhället. Människorna skapar sociala konstruktioner som har uppkommit från 
sociala, likväl historiska händelser och omständigheter. De sociala konstruktionerna 
innehåller spår av människors egna sociala miljöer som innehållande av relationer 
skapar ett samspel som överförs till samhället. Människornas egna val har betydelse 
för hur samspelet utformas, eftersom relationerna emellan skapar det perspektiv som 
bildar det socialkonstruktivistiska perspektivet. (Hacking, 2000). 
 
Foucault följer en generell socialkonstruktivistisk utgångspunkt där han belyser att 
diskursen är en funktion i förhållandet mellan de olika kunskapsregimer som avgör, 
klargör och definierar vad som är sant, falskt, normalt och avvikande. Förhållandet 
är enligt Foucault ett maktförhållande som är uttryckande och reproducerande. 
Foucault menar att den diskursiva konstruktionen inte enbart är en ”sanning” som 
representerar en bild av verkligheten, men att de olika kunskapsregimerna kan 
avgöra och klargöra denna ”sanning”. (Foucault, 2008). I de olika 
kunskapsregimerna finns en struktur, vilket betyder att man måste se kontexten i 
den aktuella diskurser som existerar i det samhälle där den ”sanningen” har skapats 
ur. (Winther-Jørgensen & Phillips 2000).   
 
Socialkonstruktionismen kan tillföra studien mer vetenskaplig grund till de begrepp 
som figurerar i uppsatsarbetet, för att de begrepp som vi använder oss av idag, har 
rötter i historiska och kulturella företeelser. Ett exempel på detta är att jag har 
bestämt mig tidigt i detta uppsatsarbete att fokusera på att använda mig av begreppet 
sexförsäljning, istället för prostitution, då de historiska och kulturella företeelserna 
kring begreppet ger en negativ syn på de individer som säljer sex mot ersättning. 
Begreppet prostitution förekommer fortfarande i uppsatsarbetet och utifrån 
socialkonstruktionismen kan vi förstå de antaganden som finns om begreppet, men 
även liknande uttryck som vi använder av oss av idag, som beror på historiska och 
kulturella företeelser. (Winther Jørgensen & Phillips, s. 11).   
 
Socialkonstruktionismen skapas genom interaktioner mellan individer, utifrån 
dagliga diskurser och interaktionen konstruerar verkligheten. När människor 
interagerar med varandra pågår en konversation mellan individer, där språket är en 
viktig del av konstruktionen av verkligheten. Socialkonstruktionismen kan befinna 
sig på både mikro- och makronivå och när den sker på mikronivån sker en 
integration mellan individer där de konstruerar verkligheten genom diskurs-
användning, medan på makronivå sker en diskursiv makt. Det innebär att det sker 
en obalans i språkutbytet, där sociala strukturer, institutionella handlingar och 
sociala relationer har en konstruktiv makt. Vidare, betyder det att individen vare sig 
om individen är ensam eller i grupp blir förminskad och kan inte frambringa en 
förändring. Den diskursiva makten är central när det kommer till att individen inte 
får rum till att kunna utveckla en förändring. (Winther Jørgensen & Phillips, s. 33).   
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Det finns en problematik med att använda sig av socialkonstruktionismen som grund 
i detta uppsatsarbete. Socialkonstruktionismens uppfattningar anses inte enbart vara 
flytande, men även oklara utifrån den kritik som finns gentemot teorin.  
Problematiken ligger även i att det finns en kategorisering i kunskapen och det 
innebär att de sociala identiteterna är grupperade. Kategoriseringen, grupperingen i 
kunskapen sker för att individernas subjektiva upplevelser av verkligheten är det 
som tolkas, eftersom det anses vara kunskapen. Det finns ingen kunskap bortom 
individernas subjektiva upplevelser av verkligheten. Kategoriseringen, gruppe-
ringen leder till att det som tolkades som regelbundet i vad som är det sociala 
upphör. Det finns en annan risk med teorin; tolkningen av det sociala bortom den 
sociala konstruktionen blir begränsad kan bli begränsad. Risken kan inträffa när 
teorin används i analysen på det sätt att det begränsar sig till individerna. Detta 
resulterar i att det inte går att beskriva en kunskap utifrån teorier som befinner sig 
bortom individnivån, vilket betyder att det finns en risk att denna teori kan bli 
mindre teoretisk i analysen. (Winther Jørgensen & Phillips, s. 11–15). 
 
Det finns en annan problematik med att använda sig av socialkonstruktionismen. 
När jag använder mig av socialkonstruktionismen, innebär det att jag förhåller mig 
till det socialt konstruerade, eftersom jag har valt ett forskningsobjekt utifrån min 
personliga förförståelse som är socialt, men även historiskt påverkad. Det innebär 
att jag inte kan förhålla mig neutralt till mitt studieobjekt, men att jag inte heller är 
subjektiv. (Bergström & Boréus, 2000, s. 35).   
 
7. Presentation av forskningsintervju  
Jag kommer att presentera intervjun i löpande text istället för i punktform det som 
den intervjupersonen har svarat på i brevet med intervjufrågor som personen blev 
tilldelad med. Jag kommer att presentera svaren utifrån ”hen” i en sammanfattande 
text där svaren framgår och inte utifrån citat. Problematiken som fanns under 
intervjun är att intervjupersonerna hamnade oftast i en diskussion med sig själva för 
att försöka besvara frågorna, mycket information blev sagt. Jag försöker presentera 
det mest relevanta hos respektive intervju i löpande text för att minska omfånget.  
 
7.1Intervju: 1    
Intervjuperson 1 (IP1); en socialarbetare med flera års erfarenheter av att arbeta med 
personer som har sålt sex mot ersättning. Hen valde att först arbeta med missbrukare 
som då blev ett inled att komma in på ett arbete där hen möter personer som sålt mot 
ersättning, då många missbrukare har valt att finansiera missbruket med hjälp av att 
sälja sex mot ersättning. Hen har som arbetslivserfarenhet att arbeta i nära kontakt 
med dem som säljer sex mot ersättning. I sin yrkesroll ser hen på sexförsäljning som 
ett sätt att försörja sig på, inte då ett valt yrke att ha en inkomstkälla från. Hen känner 
att i sin yrkesroll kan stötta personer som säljer sex mot ersättning och i deras 
utsatthet kunna hjälpa till i viss mån.  
 
Handlingsfriheten som hen upplever i sin yrkesroll kan hjälpa till att försöka finna 
lösningar på den problematik för de som säljer sex mot ersättning. Hen anser att de 
som säljer sex mot ersättning oftast har en sammanhängande problematik, som i 
många fall är överlappade med varandra.  
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Frågan om vilket stöd de yrkesetiska riktlinjerna kan ge i mötet med sexförsäljarna, 
kan hen inte besvara. På frågan om vilka hinder de yrkesetiska riktlinjerna innebär 
i mötet med sexförsäljarna upplever hen att de inte är ett hinder, men att hen känner 
att handlingsfriheten är stor att försöka hjälpa dessa personer med vägen ut. Hen 
upplever att de yrkesetiska riktlinjerna är bra och att de kan uppfyllas, men det beror 
på socialarbetaren, vilken hen har aldrig upplevt att exempelvis en som sålt sex mot 
ersättning blivit kränkt eller fått sin integritet förstörd eller liknande.  
 
Hen uppger att de ekonomiska resurserna påverkar hur arbetet blir från 
socialarbetarens sida gentemot de som sålt sex mot ersättning och exempelvis vill 
ha hjälp med en väg ut ur sexförsäljningsarbetet. Vidare menar hen att verkligheten 
ser annorlunda ut än vad exempelvis de yrkesetiska riktlinjerna försöker förmedla, 
att det är ibland svårt att ge rätt till det som är skriftligt sagt gällande exempelvis att 
alla har rätt till tak över huvudet etc., men sedan efterfölja det utifrån de ekonomiska 
resurserna som de blir tilldelade. Hen anser att i sin yrkesroll kan hon med hjälp av 
de yrkesetiska riktlinjerna stärka sexförsäljaren.  
 
De yrkesetiska riktlinjerna anser hen att de strävar mot jämlikhet, men samhället 
däremot är väldigt långt ifrån jämlikhet som man kan komma. Även gällande 
jämlikhet angående kvinnliga, manliga sexförsäljare är väldigt ojämlikt och inte 
könsneutralt. Hen anser att de yrkesetiska riktlinjerna är fungerande. Hen menar 
dock att försörjningsstödsenheten har mer arbete att förändra och tillämpa de 
yrkesetiska riktlinjerna gällande bemötandet med sexförsäljarna.  
 
7.2 Intervju: 2  
Intervjuperson 2 (IP2), har flera års erfarenheter av att arbeta med personer som har 
sålt sex mot ersättning. Som socialarbetare anser hen att det är viktigt att undersöka 
andra perspektiv, såsom sexförsäljarens perspektiv för att kunna tolka i sin yrkesroll 
vad hen anser om sexförsäljning. Hen anser att sexförsäljning är ett arbete där oftast 
de som säljer sex mot ersättning gör det för att de behöver pengarna.  
 
Hen belyser med information att prostitutions begrepp är att reproducera en diskurs, 
vilket är mycket farligt. Hen anser att begreppet prostitution innebär att den som 
säljer sex mot ersättning är en kvinna, i en gatumiljö och med ett missbruk. Hen 
vidare påpekar att det är oftast yngre män, pojkar som har erfarenheter av att sälja 
sex mot ersättning.  
 
Vidare belyser hen att det inte finns några yrkesetiska riktlinjer för socialarbetaren 
som möter personer som säljer sex mot ersättning. Hen hävdar att de yrkesetiska 
riktlinjerna inte finns, särskilt inte gällande socialarbetarnas bemötande av de som 
säljer sex mot ersättning. Enligt hen har endast en person som sålt sex fått sina 
rättigheter uppfyllda. Hen hävdar att de yrkesetiska riktlinjerna inte uppfyller 
sexförsäljarens rättigheter, livsvillkor här i Sverige. Vidare handlar det om att 
stigmatiseringen om sexförsäljningen påverkar sexförsäljarens rättigheter hos 
myndigheter.  
 
Hen upplever att hen har dragit handlingsfriheten till en gräns, vilken hen inte har 
som uppgift som socialarbetare, hen menar att det är politikernas uppgift att testa 
dessa gränser gällande handlingsfriheten. Hen upplever att handlingsfriheten som 
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socialarbetaren har inte är tillräcklig. Handlingsfriheten avseende 
preventionsarbetet om spridandet av könssjukdomar som socialarbetaren har som 
arbetsuppgift, har mindre handlingsfrihet och ingen könsneutralitet för att 
socialarbetaren ska enligt hen tilldela kondomer endast till sexförsäljarna och inte 
sexköparna. Handlingsfriheten styrs enligt hen av normer, att sexförsäljaren 
befinner sig i stigma och osynlighet, vilket påverkar handlingsfriheten hos 
socialarbetarna.  
 
Hen belyser sexförsäljarnas perspektiv om att deras erfarenheter i mötet med 
socialarbetarna inte har varit bra, att det beror mycket på den stigmatisering som 
finns och de begrepp som används. Vidare belyser hen att sexförsäljare oftast inte 
vill ha samtalskontakt med socialarbetare, att ibland sker av fri vilja och att den 
stämplingen som finns av sexförsäljaren inte tillför något positivt för sexförsäljaren. 
Hen hävdar att socialarbetarens tillvägagångssätt i arbetet med sexförsäljarna är fel 
och att de får fel bemötande. Dessutom får sexförsäljarna enligt hen av 
socialarbetaren fel stöd, hjälp och insatser.  
 
Hen har därmed valt att arbeta på en annan arbetsplats, för att hen inte delar det 
perspektiv som socialarbetaren förväntas efterfölja hos kommunen. De tillämpar 
betydligt mer de yrkesetiska riktlinjerna än socialarbetaren hos kommunen i mötet 
med sexförsäljarna, vilket kan ha med deras arbete med sexualitet att göra. De 
använder dock de yrkesetiska riktlinjerna mer indirekt, vilket de inte finner stöd i, 
men att de framförallt använder sig av empowerment tanken som framkommer i de 
yrkesetiska riktlinjerna.  
 
De yrkesetiska riktlinjerna hävdar hen är alldeles för luddiga och för bristfällig för 
att negativt inflytande ska påverka, vilket är hindret med de yrkesetiska riktlinjerna. 
De yrkesetiska riktlinjerna anser hen har alltför stora filosofiska diskussioner som 
behöver lösas upp innan de tillämpas. Exempelvis angående självbestämmande, 
värde och integritet har filosofiska anknytningar, vilket kan tolkas väldigt brett. Hen 
anser att i sin yrkesroll kan respektera, stärka sexförsäljaren. Hen anser dock att de 
yrkesetiska riktlinjerna inte specifikt kan hjälpa till i detta avseende och att 
sexförsäljarens frihet, självbestämmande kan därmed inte respekteras på grund av 
att det finns ett alltför stort rum för tolkningar där sexförsäljaren kan hamna i 
förminskning.  
 
Hen har ställts inför konsekvensetisk bedömning när hen har tilldelat kondomer till 
sexköparna och inte enbart till sexförsäljarna, vilken hen använde sig av 
könsneutralitet och jämlikhet. Vilket existerar i de yrkesetiska riktlinjerna. 
Konsekvensetiska bedömningen var egentligen en handling som hen tog till frihet 
att agera i sin yrkesroll där hen hamnade i en svår situation i att fortsätta sitt yrke, 
vilken hen valde att avgå. Hen ansåg att denna handlingsfrihet som hen tog till sig 
var med all rätt, vilken hen inte ansåg att normer var någon hen kunde förlita sig på 
eftersom dessa är stigmatiserade. Hen anser att man inte kan förlita sig på normer 
generellt, vilket det handlar mycket om att vara antingen normbrytare eller 
normbärare och att man ska veta vilket i vilken situation.  
 
De yrkesetiska riktlinjerna är enligt hen inte fungerande i dagens samhälle. Det finns 
mycket att förändra och förbättra för att socialarbetarna inte har en tillräcklig 
diskussion gällande sexförsäljning.  
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7.3 Intervju: 3 
Intervjuperson 3 (IP3), har en ettårig arbetslivserfarenhet av att arbeta med 
sexförsäljare, men har tidigare haft kontakt med kvinnor som har i sitt missbruk sålt 
sex mot ersättning. Hen har ingen erfarenhet av sexförsäljning på gatan, men har det 
däremot erfarenheter av att möta sexförsäljare i gruppform och enskilda möten. Hen 
förklarar att hen började sin tjänst av en slump och att möjligheterna kom till detta 
arbete från att tidigare arbetat på behandlingshem. Hen intresserar sig för arbetet 
med sexförsäljare och att arbeta med sexualitet i överlag. Hen förklarar att hen 
började sin tjänst av en slump och att möjligheten kom till detta arbete från att 
tidigare arbetat på behandlingshem. Hen intresserar sig för arbetet med sexförsäljare 
och att arbeta med sexualitet i överlag.  
 
Hen anser att sexförsäljning handlar mycket om att försörja sig till exempel för att 
finansiera missbruk och att det handlar ibland om självskadebeteende. Vidare 
belyser hen att det kan handla om att sexförsäljaren själv vill sälja sexuella tjänster. 
Hen beskriver vidare gällande självskadebeteende, att det handlar mycket om 
skillnaden mellan sexförsäljning på gatan och sexförsäljning på nätet. De personer 
som säljer sex på gatan har oftast en mer utsatt situation, men på internet finns det 
ett större antal personer som säljer sexuella tjänster, vilket oftast män är mer 
framkommande och framförallt yngre personer. Hen anser att de yrkesetiska 
riktlinjerna tillämpas i arbetet med att möta sexförsäljare. Det kan handla om att de 
yrkesetiska riktlinjerna stödjer professionen och att de privata värderingarna kan 
särskiljas på det sättet.  
 
Angående handlingsfriheten anser hen att de är stora och att hen har tillräckliga 
resurser på sin enhet att kunna ha tillräckligt stor handlingsfrihet. Angående 
preventionsarbetet anser hen att denne har större handlingsfrihet på grund av de 
målsättningar de har i den enhet hen arbetar inom, vilket alla enheter i kommunen 
inte kanske har gemensamt. Hen upplever att de värdegrundsfrågor som finns inom 
de yrkesetiska riktlinjerna stimuleras av kommunen när de blir många gånger 
uppdaterade med dessa värdegrundsfrågor. Hen upplever inga hinder med de 
yrkesetiska riktlinjerna, men däremot kan de bli ett hinder om målsättningarna hade 
varit annorlunda då hade det varit annorlunda gällande exempelvis, respekt, 
självbestämmande och integritet hos den som säljer sex mot ersättning. Exempelvis 
om målsättningen var att sexförsäljaren skulle sluta sälja sex mot ersättning då hade 
nog enligt hen bemötandet av sexförsäljaren blivit annorlunda. I sin yrkesroll, 
särskilt utifrån den enhet hen arbetar inom, kan hen respektera och stärka 
sexförsäljaren.  
 
Hen har upplevt dilemman när det handlar om att väga mellan att kunna agera i sin 
yrkesroll, men samtidigt ha i åtanke på sina egna tankar om sexförsäljarens hälsa 
och att denne kan komma till skada. Sexförsäljaren måste själv bestämma hur 
kontakten, stödet, hjälpen ska se ut och ibland kan denne ha ett perspektiv och 
socialarbetaren ett annat. Hen informerar om att dilemmat ofta blir när det kommer 
sexförsäljare från andra kommuner som kommer till kommunen för stöd och hjälp. 
Anledningen till dilemmat beror på att sexförsäljaren måste ha en anknytning till 
kommunen för att få stöd och hjälp. Om personen säljer sex mot ersättning på gatan 
i kommunen då får denne komma till enheten. Hen belyser att de yrkesetiska 
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riktlinjerna på det sättet inte uppfylls, att sexförsäljaren inte får sina rättigheter 
uppfyllda och vidare att detta måste tillföras på nationell nivå. 
 
8. Analys  
Analysen kommer att baseras utifrån uppsatsens frågeställningar som är 
huvudrubrikerna. Variablerna fungerar som rubriker för att tydliggöra diskursernas 
orientering. Diskurserna är underrubrikerna med efterföljande argument. 
Anledningen till att analysen fokuserar på att analysera de argument som framkom 
i intervjuerna, är för att antagandet är att de tre socialarbetarnas uppfattning är om 
hur de talar om. Argumenten är om hur de talar om, det vill säga vardera 
socialarbetarnas uppfattning på frågeställningarna och diskurserna.  
 
8.1 Vilka diskurser förekommer i socialarbetarnas tal om sitt arbete? 
Goulds diskursanalytiska studie kring den svenska lagstiftningen gällande de förbud 
som finns än idag gällande att köpa sexuella tjänster, ger underlag till den allmänna 
diskursen. Gould belyser att sexköpslagen har en förankring i det svenska samhället, 
att det svenska samhällets syn har påverkat det ställningstagande som gjorts gällande 
sexförsäljning. Den svenska lagstiftningen angående sexköp och sexförsäljning har 
gett grunden till socialarbetarnas yrkesetik och i deras arbete med sexförsäljarna. 
Den yrkesetik som finns har sin grund i hur lagstiftningen kom till, ser ut och verkar 
i samhället. Debatten om sexförsäljning och sexköp var långt innan diskuterat innan 
genomförandet av sexköpslagen år 1999. (Gould, 2001).  
 
8.2 Hur uppfattar socialarbetarna sexköpslagen? 
Om vi utgår från analysverktyget artikulation, finns det en underliggande ton i det 
uttalande som gjorts av intervjuperson 1, om att sexförsäljaren skulle vara utsatt och 
offer i sexförsäljningen. Det gör att det uttalande och meningsskapandet som gjordes 
av intervjupersonen format diskursen som gett detta budskap. (Bergström & Boréus, 
2005, s. 318). Gould menar att den underliggande yrkesetiken som socialarbetarna 
har, främjar detta synsätt. Det framkommer i Intervju 1, att sexförsäljarna skulle 
vara mindre kapabla till att avstå från att sälja sexuella tjänster. Det framkommer 
även att det finns en stor handlingsfrihet i att hjälpa sexförsäljarna ut ur 
sexförsäljningen, men att det är oklart hur vida de yrkesetiska riktlinjerna kan ge 
stöd i mötet med sexförsäljarna eller om socialarbetare kan förhindra att 
sexförsäljaren kan få sin integritet kränkt. Gould anser att sexköpslagen har gett 
grund till socialarbetarnas yrkesetik och att det främjar synen om sexförsäljaren som 
utsatt och inte kapabel till egen handlingsfrihet om att avstå att sälja sexuella 
tjänster. (Gould, 2001).  
 
 
Integritet/rätten till självbestämmande 
8.2.1 Sexförsäljarens rätt till självbestämmande om att sälja sex. 
I denna diskurs ligger fokus kring sexförsäljarens rätt till självbestämmande om att 
sälja sex. Socialarbetarna ger tolkningar på hur vida sexförsäljarens integritet, 
självbestämmande, rättigheter och frihet uppfylls, som diskuteras i ljuset av de 
yrkesetiska principerna.  
(IP3) Sexförsäljaren själv vill sälja sexuella tjänster.   
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(IP1) “Upplever att de yrkesetiska riktlinjerna är bra och att de kan uppfyllas, men det beror på 
socialarbetaren, vilken hen har aldrig upplevt att exempelvis en som sålt sex mot ersättning blivit 
kränkt eller fått sin integritet förstörd eller liknande.”  
(IP3) ”Sexförsäljaren måste själv bestämma hur kontakten, stödet, hjälpen ska se ut”.  
(IP2) ”Endast en person som sålt sex fått sina rättigheter uppfyllda”.  
(IP2) De yrkesetiska riktlinjerna uppfyller inte sexförsäljarens rättigheter, livsvillkor här i Sverige.  
(IP2) De yrkesetiska riktlinjerna kan inte hjälpa till i detta avseende. ”Sexförsäljarens frihet, 
självbestämmande kan därmed inte respekteras på grund av det att det finns ett alltför stort rum för 
tolkningar där sexförsäljaren kan hamna i förminskning”.    
 
Det finns alltför stora filosofiska diskussioner som bör klaras upp innan några 
yrkesetiska principer kan bestämmas och de nuvarande är alltför flytande för att de 
ska kunna förhindra att sexförsäljaren exempelvis får sin integritet kränkt.   Den 
diskursiva makten är central i denna diskurs, då individen inte får rum till att kunna 
utveckla en förändring. Det sker en obalans i språkutbytet och i institutionella 
handlingar har förminskat individen. I detta fall sker interaktionen på makro-nivå, 
där det brister i interaktion mellan individer på mikro-nivå och en maktutövning 
sker gentemot individen. Individen får inte sina rättigheter uppfyllda, utifrån 
intervjuperson 2. (Winther Jørgensen & Phillips, s. 33).   
 

Utifrån Foucaults maktteori, ska man fokusera på hur makten utförs. I detta fall har 
socialarbetaren ett ansvar till att särskilja gränsen till mellan att stödja till att utöva 
makt som kan leda till övertramp på sexförsäljarens integritet och rätt till 
självbestämmande etc. (Foucault, 2002, s. 107).    

Analysverktyget artikulation, kan i denna diskurs lägga vikt kring det uttalande och 
meningsskapande som utformade diskursen. Diskursen sexförsäljarens rätt till 
självbestämmande om att sälja sex mot ersättning, har begreppen rätt och 
självbestämmande som lägger vikt kring att socialarbetaren har enligt de yrkesetiska 
principerna skyldigheter att låta sexförsäljaren ha rätt till självbestämmande. 
Diskursen kan endast ses utifrån socialarbetarens perspektiv, men kan ge olika 
budskap, beroende på uttalandet. I detta fall anser intervjupersonerna en självklarhet 
till sexförsäljarens rätt till självbestämmande om att sälja sex. (Bergström & Boréus, 
2005, s. 318).  
 
Autonom (Moraliska/Etiska)                                                                                               
8.2.2 Sexköpslagen som social konstruktion 
I denna diskurs är det centrala kring socialarbetarnas subjektiva uppfattning om 
sexköpslagen. Uppfattningen kommer från de sociala processer som skapats och 
inte enbart i samband med mötet med sexförsäljare, utan det finns kunskap skapas 
utifrån människors uppfattningar och upplevelser.  
 
Sexualitet är en social konstruktion och likaså är kön och klass. Utformandet av 
sexköpslagen baseras på den norm som finns i Sverige om att sexförsäljning inte är 
accepterande. Sexköpslagen har grundsynen att se på sexförsäljning som en 
utsatthet för sexförsäljarna, där ansvaret ligger hos sexköparna. (Hedin & Månsson, 
s 12–14), (Holmström & Skilbrei, 2008). Det håller på att ske ett skifte i sexualitet 
i Sverige, varpå en ny moralism om den ”goda sexualiteten” utformas. Detta 
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påverkar samhällets syn på sexköpslagen. Sexualiteten är en viktig grundsten i hur 
socialarbetarna uppfattar sexköpslagen, vilket är subjektivt.  
 
(IP2) Hen anser att man inte kan förlita sig på normer generellt, vilket det handlar mycket om att 
vara antingen normbrytare eller normbärare och att man ska veta vilket i vilken situation.  
 
Utifrån artikulation, uttryckte socialarbetaren att man kan välja att följa normer 
eller byta normer, men det beror på i vilken situation. Är sexköpslagen ett 
upprätthållande av normen om sexförsäljning som icke-accepterande och att 
socialarbetarna kan välja att antingen vara normbrytare eller normbärare? Utifrån 
intervjun med intervjuperson 2, framkom det ett tydligt budskap om att 
sexköpslagen är en norm i Sverige, baserat på det synsätt som finns i samhället. En 
norm kan vara både något positivt och negativt. Innebörden av begreppet norm, blir 
att socialarbetaren kan tolka det som antingen positivt eller negativt, vilket betyder 
att socialarbetarens inställning till sexköpslagen är varken positiv eller negativ 
utifrån denna utgångspunkt. (Bergström & Boréus, 2005, s. 318). I detta fall utgörs 
denna diskurs om sexköpslagen som social konstruktion av flytande signifikanter, 
eftersom begreppet norm kan ha olika innebörd. (Bergström & Boréus, 2005, s.316). 
 
(IP2) Hen belyser med information att prostitutions begrepp är att reproducera en diskurs, vilket är 
mycket farligt. Hen anser att begreppet prostitution innebär att den som säljer sex mot ersättning är 
en kvinna, i en gatumiljö och med ett missbruk.  
  
Begreppet sexköp definieras ”utnyttjande av prostituerades tjänster mot betalning” 
(Svenska Akademien, Svensk Ordbok (SO), 2009). Sexköpslagen är baserad på 
detta begrepp. Begreppet prostituerad förekommer också, vilket intervjuperson 2, 
menar på att det är att reproducera en diskurs. Sexköpslagen är också en norm.  
I detta fall kan norm, betraktas som något negativt utifrån artikulation, där 
budskapet från intervjuperson 2 är faran att reproducera diskursen om begreppet 
prostituerad. (Bergström & Boréus, 2005, s. 318). 
 
Målsättningarna hade varit annorlunda om sexförsäljning hade kriminaliserats, och 
uppfattningen från socialarbetarna gällande sexköpslagen är att det hade varit ett 
annat bemötande av sexförsäljaren.  
(IP1) ”Exempelvis om målsättningen var att sexförsäljaren skulle sluta sälja sex mot ersättning då 
hade nog enligt hen bemötandet av sexförsäljaren blivit annorlunda”.  
 
Utifrån artikulation, framkommer budskapet om att bemötandet inte hade varit bra 
om målsättningen varit annorlunda, vilket förhåller sig till att intervjuperson 1, har 
en positiv uppfattning om sexköpslagen. I detta fall utifrån flytande signifikanter är 
begreppet norm, något positivt. (Bergström & Boréus, 2005, s. 318). 
 
Ekonomiska 
8.2.3 Sexförsäljning som ekonomisk verksamhet 
Sexförsäljare ses som arbetare och sexköpare ses som kunder. Sexförsäljning är i 
denna diskurs en ekonomisk verksamhet där tjänsterna som erbjuds kompenseras 
med en betalning i många fall i form av pengar.   
 
(IP1) Socialarbetarens uppfattning om sexförsäljning. Socialarbetaren ser: ”Sexförsäljning som ett 
sätt att försörja sig på, inte då ett valt yrke att ha en inkomstkälla från”.                                                       
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(IP2) ”Sexförsäljning är ett arbete där oftast de som säljer sex mot ersättning gör det för att de behöver 
pengarna”.                                                                                                             
 
De tre intervjuade socialarbetarna har blivit frågade om deras uppfattning om 
sexförsäljning. Intervjupersonerna 1, 2, inledde en diskussion som antydde att 
sexförsäljning är som vilket annat försäljningsarbete där försäljningen och köpet 
sker enligt vad som kan anses vara ekonomisk verksamhet. Diskursen om 
sexförsäljning där sexförsäljaren är som vilken annan försäljare i ett arbete, gör att 
sexköparen blir konsumenten. Kunskapsregimerna i ett samhälle upprätthåller olika 
dominerande diskurser, där särskilda handlingar blir klassificerade. Klassificeringen 
av diskurserna kan tolkas som normalt eller avvikande. Utifrån Foucault, måste en 
sexuell handling ses utifrån de dominerande diskurserna som existerar och hålls vid 
makten av kunskapsregimerna i ett samhälle. Denna sexuella handling, som i detta 
fall är köp av sexuella tjänster, kan tolkas som normalt eller avvikande, beroende på 
hur sexualitet talas om i samhället och vilka ”sanningar” som finns att upprätthållas 
efter. (Winther-Jørgensen & Phillips 2000).  
 
Diskursen utgörs av flytande signifikanter, där socialarbetarna har tolknings-
företräde. Socialarbetarna kan ha olika uppfattningar om samma uttryck. I detta fall 
har socialarbetarna likvärdiga uppfattningar om ett uttryck som kan vara öppna för 
olika innebörd. Både intervjuperson 1, 2, talar om sexförsäljning som ett yrke eller 
arbete. Vi kan alla komma överens om att ett yrke eller arbete är normalt, därmed 
har socialarbetarna placerat begreppet normalt på sexförsäljning, vilket kan ha olika 
innebörd och kan beskrivas som både som positivt och negativt. (Bergström & 
Boréus, 2005, s.316). Man kan dock anse att ett yrke eller arbete är något positivt, 
eftersom det bidrar till försörjning, men är alla typer av försörjning accepterande? 
 
8.2.4 Sexförsäljning för finansiering av missbruk  
Finansiering av missbruket genom att sälja sex mot ersättning. Sexförsäljning är i 
denna diskurs ett sätt att i många fall finansiera ett missbruk. Personer som väljer att 
sälja sexuella tjänster i utbyte mot droger.   
 
(IP1) Socialarbetarens uppfattning att det oftast handlar om: ”Missbrukare som valt att finansiera 
missbruket med hjälp av att sälja sex mot ersättning”.    
(IP1) Kostnader för att finansiera missbruket med hjälp av att sälja sex mot ersättning. 
(IP3) Sexförsäljning handlar mycket om att försörja sig till exempel för att finansiera missbruk och 
att det handlar ibland om självskadebeteende. 
 
I diskursen kan artikulation, lägga vikt kring det uttalande om att sexförsäljning 
sker för att finansiera ett missbruk. Artikulationen kring att begreppet missbruk 
användes av intervjupersonerna har betydelse, eftersom innebörden har ett negativt 
budskap om att sexförsäljning används som medel för att skada individen själv. 
(Bergström & Boréus, 2005, s. 318).  
 
8.2.5 Sexförsäljning som ekonomisk utsatthet   
Sexförsäljning sker på grund av ekonomisk utsatthet i denna diskurs.    
 
(IP1) Ekonomisk utsatthet för sexförsäljare. ”Känner att i sin yrkesroll stötta personer som säljer sex 
mot ersättning och i deras utsatthet kunna hjälpa till viss mån”.   
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Artikulation, lägger vikt kring uttalandet i diskursen om att sexförsäljning sker på 
grund av ekonomisk utsatthet. Diskursen kan endast ses utifrån denna 
socialarbetarens perspektiv och i detta fall finns det endast ett budskap om att 
ekonomisk utsatthet ledde till sexförsäljning för individen. (Bergström & Boréus, 
2005, s. 318). I denna diskurs, finns inte några flytande signifikanter, då 
ekonomisk utsatthet alltid kan betraktas som något negativt. Innebörden av 
ekonomisk utsatthet förblir alltid densamma. (Bergström & Boréus, 2005, s.316). 
Artikulation kan tillsammans med socialkonstruktionismen tydliggöra att denna 
kunskap och ”sanning” är utifrån socialarbetarens perspektiv om att sexförsäljare 
befinner sig i utsatthet. Det betyder däremot inte att denna diskurs representerar 
verkligheten, eftersom sexförsäljarens perspektiv inte framförs. Socialarbetarens 
subjektiva upplevelser och uppfattning om sexförsäljning har påverkat diskursens 
utformning. (Winther Jørgensen & Phillips, s. 12, 13, 104, 150).  
 
8.3 Hur används socialarbetarnas yrkesetiska riktlinjer i arbetet? 
Socialarbetarnas yrkesetiska riktlinjer har presenterats tidigare i uppsatsen, men 
presenteras här nedan i en sammanfattning.  

• Det sociala arbetets och professionens grund, grundläggande värden ska 
uppfyllas och arbetet baseras på vetenskap och erfarenhet.  

• Profession och personlighet, människovärdesprincipen och ansvarsfull 
handlingsfrihet.  

• Klienten och den enskilde, integritet och rätt till självbestämmande för den 
enskilde. Socialarbetaren ska informera, skydda, delge den enskilde dennes 
rättigheter och skyldigheter 

• Organisation, kollegor och arbetsplats, medveten om verksamhetens 
organisation och uppdrag. Respekt, lojalitet på arbetsplats.  

• Samhälle, samarbete med andra professioner, insatser för att stödja de 
enskilda. Socialarbetaren ska sträva mot ett förtroende från samhället, och 
att upprätthålla samhällsidealet. (Akademikerförbundet, 2015, s. 25).       
           

Riktlinjerna är utformade på så vis att de utgör det grundläggande professionsetiska 
förhållningssättet hos socialarbetarna. Riktlinjerna fungerar som verktyg för 
socialarbetarna till att handla rätt, men det utgör inte ett besked om hur 
socialarbetaren ska handla. Det finns andra kompletteringar i socialt arbete som ska 
kunna hjälpa socialarbetarna att kunna handla utifrån det profession etiska 
förhållningssättet. Det finns bland annat andra etiska bedömningsmodeller, men det 
utgör fortfarande inte hela handlingen hos socialarbetaren. Socialarbetaren måste 
handla utifrån att även använda sig av rollbyten, där socialarbetaren sätter sig in i 
individen eller individers perspektiv där socialarbetaren kan göra en bedömning 
baserat på den enskilda situationen. Det hör till att socialarbetaren ska kunna lyssna 
och åta information från berörda individen eller individerna, för att kunna göra en 
bedömning utifrån fler perspektiv. Det åligger i socialarbetarens intresse att stärka, 
stödja och hjälpa individen. De yrkesetiska riktlinjerna är konsekvensetiskt giltiga, 
socialarbetaren bör ställa frågor om de kort- och långsiktiga konsekvenserna innan 
utförandet av handlingen. (Akademikerförbundet, 2015). 
Detta är exempel på hur de yrkesetiska riktlinjerna används i arbetet med 
sexförsäljning utifrån intervjuerna:                                                                         
(IP3)” De yrkesetiska riktlinjerna stödjer professionen och att de privata värderingarna kan särskiljas 
på det sättet”.                                                                                                                           
(IP1) ”Att i sin yrkesroll kan hon med hjälp av de yrkesetiska riktlinjerna stärka sexförsäljaren”.                                                                                                      



 

35 
 

 
Samtidigt framkom det att det finns en oklarhet kring hur de yrkesetiska riktlinjerna 
ska användas för att kunna ge stöd i arbetet med sexförsäljning:              
(IP1) Det stöd som de yrkesetiska riktlinjerna har i mötet med sexförsäljarna, upplever hen att hen 
inte kan besvara på.                                                                                                                                               
 
Eller som i följande uttalande, att det inte finns några yrkesetiska riktlinjer:            
(IP2) Det finns inte några yrkesetiska riktlinjer för socialarbetaren som möter personer som säljer 
sex mot ersättning.                          
 
Autonom (Moraliska/Etiska)                                                                                              
8.3.1 De yrkesetiska principerna stödjer professionen och ger större 
handlingsfrihet                                                                                                                                  
I denna diskurs kan socialarbetarna genom de yrkesetiska principerna stödja 
sexförsäljare. Socialarbetarna har stor handlingsfrihet att stödja sexförsäljare, vilket 
mycket beror på att sexköpslagen inte kriminaliserat sexförsäljning.  
 
(IP1) Socialarbetaren anser att handlingsfriheten är stor. ”Handlingsfriheten som hen upplever i sin 
yrkesroll att hen kan hjälpa till att försöka finna lösningar på den problematik för de som säljer sex 
mot ersättning.”                                                                                                                                            
(IP1)”Handlingsfriheten är stor att försöka hjälpa dessa personer med vägen ut”.                                     
(IP1) ”Att i sin yrkesroll kan hon med hjälp av de yrkesetiska riktlinjerna stärka sexförsäljaren”.       
(IP3) ”De yrkesetiska riktlinjerna stödjer professionen och att de privata värderingarna kan särskiljas 
på det sättet”.                                                                                                                             
(IP3) ”Har större handlingsfrihet på grund av de målsättningar i har i den enhet hen arbetar inom”.  
 
I denna diskurs kan artikulation, lägga vikt kring diskursens uttalande om att 
handlingsfriheten är stor. Artikulationen gällande begreppet handlingsfrihet har 
betydelse eftersom det indikerar budskapet om att socialarbetarna har tillgång till 
makten för att en form av makt är just handlingsfrihet över en annan individ. 
(Bergström & Boréus, 2005, s. 318). Diskursen utgörs även av flytande 
signifikanter, där socialarbetarna kan ha olika uppfattningar om samma uttryck. I 
diskursen har socialarbetarna likvärdiga uppfattningar om uttrycket om att 
handlingsfriheten är stor. Uttrycket kan vara öppna för olika innebörd, beroende på 
hur man väljer att se på det. Innebörden av begreppet handlingsfrihet kan vara både 
positivt och negativt. Socialarbetarna har tolkningsföreträde och ser innebörden av 
handlingsfriheten som något positivt, eftersom det innebär att ”Handlingsfriheten 
som hen upplever i sin yrkesroll att hen kan hjälpa till att försöka finna lösningar på 
den problematik för de som säljer sex mot ersättning.”. (Bergström & Boréus, 2005, 
s.316). Men är alla typer av handlingsfrihet positivt? Är socialarbetarnas 
handlingsfrihet en form av makt över sexförsäljare, där de yrkesetiska riktlinjerna 
antingen kan stödjas eller inte stödjas beroende på handlingen? Utifrån Foucaults 
maktteori, kan man se på handlingsfriheten något som inte tillhör socialarbetaren, 
utan bara är en utövning, således kan man säga att socialarbetarens handlingsfrihet 
inte är något som ägs, men att det är en makt som existerar i relationen mellan 
socialarbetaren och sexförsäljaren. Även om socialarbetarna har en makt, kan den 
aldrig låta sig ägas. (Foucault, 2000, s. 340), (Foucault, 1993, s. 36). Det betyder att 
de yrkesetiska riktlinjerna exempelvis alltid kan stödjas när det kommer till att 
sexförsäljaren har rätt till att neka hjälp, det vill säga att inte låta handlingen utövas. 
(Akademikerförbundet, 2015). Makten existerar enbart i relationen och kan aldrig 
ägas. (Foucault, 1993, s. 36), (Foucault, 2000, s. 340).  
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8.4 Anser socialarbetarna att de kan utifrån sexköpslagen ge möjligheter 
till att stödja personer som säljer sex?  
Jag kommer att presentera detta utifrån de argument som finns i diskurserna.    
Argumenten sker i två indelningar:  
• Argument för sexköpslagen. Att socialarbetarna har en positiv inställning till 

sexköpslagens möjligheter att stödja personer som säljer sex.  
• Argument mot sexköpslagen. Att socialarbetarna har en kritisk inställning till 

sexköpslagens möjligheter att stödja personer som säljer sex.  
Tabell 1:  

 

 

Autonom (Moraliska/Etiska)                                                                                 
8.4.1 Sexköpslagen möjliggör stöd till sexförsäljare 
I denna diskurs kan socialarbetarna genom sexköpslagen ha möjligheter till att till 
att stödja sexförsäljaren. Vilket även i denna diskurs beror på att sexköpslagen inte 
kriminaliserat sexförsäljare.  
 
(IP2) ”Som socialarbetare anser hen att det är viktigt att undersöka andra perspektiv, såsom 
sexförsäljarens perspektiv för att kunna tolka i sin yrkesroll vad hen anser om sexförsäljning”.   
 
Utifrån artikulation, kan diskurser utformas och lägga vikt kring det budskapet som 
fördes med det. I detta fall är budskapet diskursen om att sexköpslagen möjliggör 
stöd till sexförsäljaren. Det uttalande som framfördes enligt citatet att det är viktigt 
att kunna tolka i yrkesrollen som socialarbetare; sexförsäljarens perspektiv. 
Socialarbetarens förfrågan om sexförsäljarens perspektiv hade troligtvis inte varit 
aktuellt om sexförsäljaren kriminaliserats, vilket betyder att sexköpslagen kan 
möjliggöra stödet till sexförsäljare, eftersom socialarbetaren kan ta hänsyn till 
sexförsäljarens perspektiv om sexförsäljning och följaktligen tillföra stöd efter 

              

    

 

     
Argument för  
 Sexköpslagen 

 
Argument mot  
Sexköpslagen 

 
Moraliska/Etiska  
 

  

Integritet/rätten till 

självbestämmande 

Sexförsäljaren ska ha rätt att sälja 
sexuella tjänster.  

 

 

Ekonomiska 

Sexförsäljning som försörjning. 
 
Kostnader för psykisk vård och 
missbruksvård skulle minskas om 
sexförsäljning försvann. Hjälp ur 
sexförsäljning sker genom stöd och 
insatser från socialarbetaren och 
inte polisiära.  
 
Socialarbetarens stöd till 
sexförsäljaren kan hjälpa till att 
finna en annan inkomstkälla.  

 

 

Samhällsargument 

 Samhället ska inte lägga sig  
i sexförsäljarnas liv.  
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sexförsäljarens individuella behov. (Bergström & Boréus, 2005, s. 318), 
(Socialstyrelsen, s.7–8, 55–56, 59–62).  
 
8.5 Anser socialarbetarna att de kan utifrån de yrkesetiska principerna 
ge möjligheter till att stödja personer som säljer sex? 
Jag kommer att presentera detta utifrån de argument som finns i diskurserna.  
Argumenten sker i två indelningar: 
 
• Argument för de yrkesetiska principerna. Att socialarbetarna har en positiv 

inställning till att de yrkesetiska principernas möjligheter att stödja personer som 
säljer sex.  

• Argument mot de yrkesetiska principerna. Att socialarbetarna har en kritisk 
inställning till att de yrkesetiska principernas möjligheter att stödja personer som 
säljer sex.  

 

Tabell 2:  
 

 

 
  

 

   

 

     
Argument för  
yrkesetiska principerna 

 
Argument mot  
Yrkesetiska 
principerna 

 
Moraliska/Etiska  
 

Att stärka sexförsäljaren genom att 
socialarbetaren handlar utifrån den 
frihet som finns inom ramen för de 
yrkesetiska principerna.  
 
Beroende på socialarbetaren, kan 
de yrkesetiska riktlinjerna 
uppfyllas. 

Det finns inte några  
yrkesetiska riktlinjer för 
socialarbetaren som möter 
personer som säljer sex mot 
ersättning.  
 
Nuvarande yrkesetiska 
riktlinjer är bristfälliga.  
 

Integritet/rätten till 

självbestämmande 

Sexförsäljaren har rätten till 
självbestämmande för hur 
kontakten, stödet och hjälpen ska 
se ut.  

Kan ske en maktutövning  
från socialarbetaren till 
sexförsäljaren.  
  
De yrkesetiska riktlinjerna 
uppfyller inte 
sexförsäljarens rättigheter 
och självbestämmandet 
respekteras inte.  
 

 

Ekonomiska 

 Ekonomiska resurserna inte 
tillräckliga för att uppfylla 
de yrkesetiska riktlinjerna 
för sexförsäljarna.  
 

 

Samhällsargument 

 De yrkesetiska riktlinjerna 
är inte i enlighet med hur 
samhället ser ut. Det finns 
brister både på mikro- och 
makronivå när det kommer 
till att de yrkesetiska 
riktlinjerna ska uppfyllas.  
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8.5.1 De yrkesetiska principerna stödjer inte professionen och 
handlingsfriheten är begränsad 
I denna diskurs anser socialarbetaren att de yrkesetiska principerna inte stödjer 
professionen och att handlingsfriheten är begränsad och inte tillför tillräckligt stöd 
för sexförsäljare.                                                                          
 
(IP1) Det finns inte några yrkesetiska riktlinjer för socialarbetaren som möter personer som säljer 
sex mot ersättning.                                                                                                                                      
(IP2) ”Dragit handlingsfriheten till en gräns, vilket hen inte har som uppgift som socialarbetare”.                                                                                                                      
(IP2) ”Handlingsfriheten styrs enligt hen av normer, att sexförsäljaren befinner sig i stigma och 
osynlighet, vilket påverkar handlingsfriheten hos socialarbetarna”.                                                               
 (IP2) ”De yrkesetiska riktlinjerna hävdar hen är alldeles för luddiga och för bristfällig för att negativt 
inflytande ska påverka, vilket är hindret med de yrkesetiska riktlinjerna”.                                       
(IP2) Socialarbetarens tillvägagångssätt i arbetet med sexförsäljarna är fel och de får fel bemötande.                                                                                                              
(IP2) Sexförsäljarna får fel stöd, hjälp och insatser.  
Diskurserna: De yrkesetiska principerna stödjer inte professionen och 
handlingsfriheten är begränsad, De yrkesetiska principerna stödjer professionen 
och ger större handlingsfrihet, har olika innebörd och diskurserna är lika, men är 
motsatser till varandra. Utifrån analysverktyget artikulation, kunde två olika 
diskurser utformas och hur diskurserna har skapats beror på de perspektiv som 
socialarbetarna har förmedlat, varvid artikulationen har utformat utgången av 
diskurserna. (Bergström & Boréus, 2005, s. 318). 
 
Ekonomiska      
8.5.2 Ekonomiska resurser till att stödja sexförsäljare                                                                                                                                                                              
I denna diskurs har de ekonomiska resurserna för socialarbetarna att stödja 
sexförsäljare med en väg ut ur sexförsäljning betydelse för hur det sociala arbetet 
ser ut och om de yrkesetiska riktlinjerna för socialarbetarna kan uppfyllas.    
 
(IP1) Socialarbetaren kan stötta sexförsäljaren att finna andra sätt att försörja sig på.                    
(IP1) Socialarbetaren uppger: ”Ekonomiska resurserna är med, påverkar i hur arbetet blir från 
socialarbetarens sida gentemot de som sålt sex mot ersättning och exempelvis vill ha hjälp med en 
väg ut ur sexförsäljningsarbetet.”                                                                                                      
(IP2) ”Verkligheten ser annorlunda ut än vad exempelvis de yrkesetiska riktlinjerna försöker 
förmedla om”.                                                                                                                                   
(IP1) ”Exempelvis att alla har rätt till tak över huvudet etc., men sedan efterfölja det utifrån de 
ekonomiska resurserna som de blir tilldelade”.                                                                                 
(IP2) ” Försörjningsstödsenheten har mer arbete att förändra och tillämpa de yrkesetiska riktlinjerna 
gällande bemötandet med sexförsäljarna.”                                                                        
 
De yrkesetiska riktlinjerna är inte fungerande för socialarbetarna som arbetar med 
personer som säljer sex. Försörjningsstödsenheten har brister i att tillämpa de 
yrkesetiska riktlinjerna, vilket argumenteras emot att de ska vara fungerande för alla 
yrkestitlar inom socialt arbete. Brister i att tillföra socialarbetarna ekonomiska 
resurser för att kunna stödja sexförsäljare, gör det motsägelsefullt mot de yrkesetiska 
riktlinjerna. Det blir följaktligen svårt att efterfölja och uppfylla de yrkesetiska 
riktlinjerna. I diskursen har institutionella handlingar en konstruktiv makt, som 
befinner sig på makronivån och utifrån intervjupersonerna finns det en viss 
problematik för socialarbetarna att stödja sexförsäljarna, eftersom de ekonomiska 
resurserna inte är tillräckliga. Om socialarbetaren inte har tillräckligt med 
ekonomiska resurser, kan det vara svårt att kunna utveckla en förändring. Om den 
diskursiva makten är central får inte individen rum till att utveckla förändring och i 
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detta fall kan både socialarbetaren och individen befinna sig i förminskning till 
makten. (Winther Jørgensen & Phillips, s. 33). Utifrån Foucaults diskursteori är 
makt även en del av en kunskap och påverkar möjligheterna i detta fall för 
socialarbetaren att kunna utveckla de ekonomiska resurserna, medan sexförsäljaren 
förblir förminskad. (Winther Jörgensen & Phillips 2000).     
 
Samhällsargument     
8.5.3 De yrkesetiska principerna representerar inte samhället.                                                                                                                                               
I denna diskurs talar man om hur vida de yrkesetiska principerna representerar 
samhället. Sexförsäljarens situation i samhället ses utifrån ljuset av de yrkesetiska 
principerna och hur de tre socialarbetarna ställer sig till samhällets ansvar över att 
stödja deras arbete med sexförsäljning och sexförsäljare.   
 
(IP2) ”Stigmatiseringen om sexförsäljningen påverkar sexförsäljarens rättigheter hos myndigheter”.                                                                                                                                   
(IP1) ”De yrkesetiska riktlinjerna anser hen att de strävar mot jämlikhet, men samhället däremot är 
väldigt långt ifrån jämlikhet som man kan komma. Även gällande jämlikhet angående kvinnliga, 
manliga sexförsäljare är väldigt ojämlikt och inte könsneutralt.”                                                      
(IP2) ”Politikernas uppgift att testa dessa gränser gällande handlingsfriheten”.                                           
(IP3) Alla i kommunen kanske inte har gemensamma målsättningar när det kommer till 
handlingsfriheten bland socialarbetarna.                                                                                         
(IP3) Problematiken kring att sexförsäljaren måste ha en anknytning till den kommun denne söker 
stöd och hjälp till. Utan anknytning till kommunen kan inte de yrkesetiska riktlinjerna uppfyllas, 
eftersom sexförsäljaren inte får sina rättigheter uppfyllda etc.                                                        
 
De yrkesetiska principerna representerar inte samhället och har svårt att uppfyllas 
om de ses utifrån ett samhällsargument. Samhället tar inte tillräckligt ansvar till att 
uppfylla de yrkesetiska riktlinjerna, som socialarbetarna förväntas efterfölja.  
 
Foucaults förtryckshypotes talar om att maktens roll i samhället ger uttryck genom 
förbud och censur, i detta fall har enligt intervjuperson 1, stigmatiseringen om 
sexförsäljning påverkat sexförsäljarens rättigheter hos myndigheter. Sexförsäljning 
talas sällan om i samhället och befinner sig i en form av censur, medan sexköp är en 
förbjuden sexuell handling. Det har resulterat i att makten har påverkat 
sexförsäljarens rättigheter hos myndigheter. (Foucault, 2002).   
Dodillet och Östergren, ger stöd till det intervjuperson 1, sagt gällande 
stigmatiseringen. Det blir svårare för socialarbetarna att komma i kontakt med 
sexförsäljarna, eftersom de befinner sig på mer osynliga arenor på grund av den 
befintliga stigmatiseringen. (Dodillet & Östergren, 2011) 
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9. Avslutande diskussion och slutsats                                                           
Jag har tidigt i studien kommit fram till att begreppen sexförsäljning och 
sexförsäljare ska användas istället för prostitution och prostituerad. Jag har utifrån 
intervjuerna kommit fram till att utifrån analysverktyget flytande signifikanter och 
diskursen: Sexförsäljning som ekonomisk verksamhet, ska sexförsäljning ses som 
vilket arbete eller yrke som helst. De likvärdiga uppfattningarna utifrån 
intervjupersonerna konstruerade denna verklighet och ”sanning”. Socialarbetarnas 
uppfattning har tolkningsföreträde och utifrån att ett arbete eller yrke kan tolkas som 
någonting normalt, men det kan det både beskrivas som någonting negativt eller 
positivt. (Bergström & Boréus, 2005, s.316). Även om ett arbete eller yrke kan 
tolkas som någonting normalt, ska det inte undgås att de dominerande diskurserna i 
ett samhälle existerar och hålls vid makten av kunskapsregimerna, vilket utifrån 
Foucault man kan klassificera denna diskurs som normalt eller avvikande. (Winther-
Jørgensen & Phillips 2000).                                                   
 
Socialarbetarnas subjektiva upplevelser i mötet med sexförsäljare har påverkat 
denna subjektiva uppfattning av verkligheten om att sexförsäljning ska ses som 
vilket arbete eller yrke som helst. Det betyder inte att det är en ”sann” kunskap, men 
det är en kunskap som konstituerades när den kommunikativa processen skedde 
mellan aktörerna. Möjligtvis har de tre socialarbetarna som intervjuades likvärd 
kunskap om verkligheten och likvärdiga sociala processer som utformade diskursen: 
Sexförsäljning som ekonomisk verksamhet.  (Winther Jørgensen & Phillips, s. 12, 
13, 104, 150). 
 
Om man tolkar det utifrån det samhällsargument som framkom i intervjuerna om att 
det finns en rådande stigmatisering om sexförsäljning, kan man klassificera denna 
diskurs som avvikande. Foucaults förtryckshypotes om att maktens roll i samhället 
ger uttryck genom förbud och censur stämmer, eftersom det finns ett förbud om 
sexköp och sexförsäljning är censurerad. (Foucault, 2002). Denna problematisering 
av stigmatiseringen om sexförsäljning, ledde vidare till konstruktionen av diskursen: 
De yrkesetiska principerna representerar inte samhället. Det framkom i 
intervjuerna att de yrkesetiska principerna inte representerar samhället, vilket beror 
på de rådande diskurserna i samhället som hålls vid makten av kunskapsregimerna. 
(Winther-Jørgensen & Phillips 2000). Socialarbetarnas uppfattningar om hur de 
yrkesetiska principerna påverkar deras arbete i att stödja personer som säljer sex 
sker i antagonism, eftersom det finns konflikter som sker på en språklig nivå där två 
diskurser har hamnat i kollision. Diskursen; De yrkesetiska principerna stödjer 
professionen och ger större handlingsfrihet, talar om hur de yrkesetiska principerna 
kan södja professionen, ge handlingsfrihet och stärka sexförsäljaren. Exempel på 
uttalanden som framkom i intervjuerna från analysen:                           
(IP1) Socialarbetaren anser att handlingsfriheten är stor. ”Handlingsfriheten som hen upplever i sin 
yrkesroll att hen kan hjälpa till att försöka finna lösningar på den problematik för de som säljer sex 
mot ersättning.”                                                                                                                                   
(IP1) ”Handlingsfriheten är stor att försöka hjälpa dessa personer med vägen ut”.                                  
(IP1) ”Att i sin yrkesroll kan hon med hjälp av de yrkesetiska riktlinjerna stärka sexförsäljaren”.                                                                                                         
(IP3) ”Har större handlingsfrihet på grund av de målsättningar i har i den enhet hen arbetar inom”.                                                                                                                         
 
De två diskurserna har hamnat i kollision och befinner sig i antagonism, eftersom 
det finns konflikt i de termer som återspeglas i den sociala tillvaron. Socialarbetarna 
i den andra diskursen upplever att de yrkesetiska principerna stödjer professionen 
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och ger större handlingsfrihet, men samtidigt i den första diskursen är 
socialarbetarna överens om att samhället på något eller några sätt inte representerar 
de yrkesetiska riktlinjerna. Socialarbetarna har även i den första diskursen uttryckt 
att samhället på något eller några sätt begränsar handlingsfriheten på grund av 
exempelvis ekonomiska resurser som samhället tilldelar dem eller att sexförsäljaren 
tillhör fel kommun. Samhällsargumenten om att de yrkesetiska principerna påverkar 
socialarbetarnas möjligheter att stödja sexförsäljare är många. (Bergström & 
Boréus, 2005, s.319).  
 
Diskursen: De yrkesetiska principerna stödjer inte professionen och 
handlingsfriheten är begränsad, och de argument som framkom i diskursen befinner 
sig även här i en självklar antagonism. Eftersom dessa två diskurser befinner sig 
även i kollision, ger stöd i analysen om att argumenten mot de yrkesetiska 
principerna är fler än för de yrkesetiska principerna gällande om socialarbetarnas 
möjligheter till att stödja sexförsäljare, som demonstreras i Tabell 2. (Bergström & 
Boréus, 2005, s.315–316).  
 
På makronivån har en del institutionella handlingar från samhället påverkat 
socialarbetarnas möjligheter att stödja sexförsäljarna och de yrkesetiska riktlinjerna 
har inte alltid kunnat efterföljas. Det har lett till att den diskursiva makten är central 
och gjort att socialarbetaren inte kunnat fått den handlingskraft att denne kan stödja 
sexförsäljaren fullt ut, eftersom de båda befinner sig i förminskning till makten. 
(Winther Jørgensen & Phillips, s. 33). Å andra sidan, har socialarbetaren verktyget 
till att kunna påverka möjligheterna för att stödja sexförsäljaren, utifrån Foucaults 
diskursteori, eftersom makten är en del av en kunskap. (Winther Jörgensen & 
Phillips 2000). Utifrån Foucaults maktteori, är både socialarbetaren och 
sexförsäljaren aktivt deltagande i maktens diskurs och båda reproducerar diskursen, 
även om de fått makten utövad mot sig. (Foucault, 2002, s. 107), (Foucault, 1993, s. 
37). Samhället kan aldrig äga makten, utan endast utöva den, men vi är en del av 
dess produktion. (Foucault, 2000, s. 340). 
 
Utifrån Foucaults maktteori och analysverktyget artikulation, framkom det i 
analysen att det finns uttalanden i intervjuerna, om att sexförsäljaren skulle vara 
utsatt och offer i sexförsäljningen. Meningsskapandet framförde det budskapet. 
(Bergström & Boréus, 2005, s. 318). Uttalandet är en del av den grund som bildade 
sexköpslagen från början, vilket hör till diskussionen om människohandel och mäns 
våld mot kvinnor. Sexköparna anses vara en del av att sexförsäljning existerar i det 
svenska samhället, det har lett till att synen om sexförsäljaren som utsatt och 
oförmögen till att avstå från att sälja sex. (Holmström & Skilbrei, 2008), (Gould, 
2001). Gould anser att sexköpslagen har gett grund till socialarbetarnas yrkesetik. 
(Gould, 2001). Det framkom i uppsatsarbetet att sexköpslagen är grundad utifrån 
den rådande makt som redan existerade innan sexköpslagen tillkom. Makten kan 
styra och kontrollera människors kroppar, som i detta fall avser sexköpare. 
(Foucault, 2002, s. 107), (Foucault, 1993, s. 37). 
 
I diskursen: De yrkesetiska principerna stödjer professionen och ger större 
handlingsfrihet, beskrivs det att socialarbetaren har stor handlingsfrihet att stödja 
sexförsäljare, vilket mycket beror på att sexköpslagen inte kriminaliserat 
sexförsäljning. Detta framkommer tydligt i detta argument:                                                          
(IP1)” Har större handlingsfrihet på grund av de målsättningar i den enhet hen arbetar inom”. 
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Målsättningarna för socialarbetarna som arbetar med personer som säljer sex, är att 
följa de yrkesetiska riktlinjerna, men framförallt att stödja sexförsäljaren, vilket inte 
vore lika möjligt om sexförsäljaren hade kriminaliserats, då personen begår brott, 
vilket hade lett till att målsättningarna hade varit annorlunda. I tabell 1, framkommer 
det fler argument för sexköpslagens möjligheter till att stödja personer som säljer 
sex än emot. Framförallt är fokuset kring att socialarbetarna är överens om att 
sexförsäljaren har rätt till sin egen kropp och att sälja sex om så vill.  
 
Slutsatsen är att utifrån intervjuerna har de tre socialarbetarna positiva inställningar 
till sexköpslagens möjligheter att stödja personer som säljer sex, medan det finns en 
konflikt kring socialarbetarnas inställningar till de yrkesetiska principernas 
möjligheter att stödja personer som säljer sex. På mikro-nivå, upplever 
socialarbetarna att de kan stödja sexförsäljare, men samtidigt har det framkommit 
att det finns ett alltför stort rum för tolkningar av de yrkesetiska principerna. 
Socialarbetarna upplever exempelvis att om de ekonomiska resurserna som befinner 
sig på makro-nivå blir begränsade påverkar det de yrkesetiska principernas 
möjligheter till att stödja personer som säljer sex. De yrkesetiska principerna är 
också svåra att fullfölja, eftersom sexförsäljning är stigmatiserat i samhället.  
 
9.1 Förslag till vidare forskning                                                                                                
Under processen av uppsatsarbetet har jag fått nya tankar och perspektiv om förslag 
till vidare forskning. Det skulle vara en tillgång för socialt arbete att undersöka 
djupare om de yrkesetiska riktlinjerna är fungerande för socialarbetare som arbetar 
med personer som säljer sex. Frågan kom om de yrkesetiska riktlinjerna är alltför 
allmängiltiga, vilket jag ansåg att de var. Det framkom även i intervjuerna att de var 
för allmängiltiga och öppna för tolkningar. Skulle det gynna om socialarbetare som 
arbetar med personer som säljer sex har särskilda yrkesetiska riktlinjer? Det skulle 
vara ett förslag till vidare forskning om de yrkesetiska riktlinjerna behöver bli mer 
specifika för just socialarbetare som arbetar med sexförsäljare. Ett annat förslag för 
vidare forskning, skulle vara att undersöka om de yrkesetiska riktlinjerna behövs 
revideras för att undvika att de blir för öppna för tolkningar inom alla arbetsområden 
inom socialt arbete.                                                
  
Avslutningsvis, skulle framförallt ett förslag till vidare forskning vara aktuellt. 
Förslaget är att undersöka sexförsäljarnas uppfattning om sexköpslagens 
möjligheter att stödja dem och om de yrkesetiska riktlinjernas möjligheter att stödja 
dem. Vad är sexförsäljarnas perspektiv? 
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HÖGSKOLAN 
DALARNA 

Informationsbrev till deltagare 
 
Information om projektet 'Socialarbetares yrkesetik och deras arbete med 
prostitution' 
 

Undersökningen avser att undersöka socialarbetarnas yrkesetik och deras arbete med 
prostitution. Detta informationsbrev informerar om undersökningen i fråga. 

Du tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning där syftet är att undersöka 
socialarbetarnas yrkesetik och hur dessa riktlinjer används i arbetet med prostituerade, 
samt socialarbetarnas yrkesetiska förhållningssätt till prostitution. Vidare är syftet att 
undersöka vilka yrkesetiska dilemman och risker som kan uppstå i det sociala arbetet 
med prostitution. Problemet undersökningen avser att bearbeta är på vilket sätt 
socialarbetares yrkesetiska riktlinjer används i arbetet med prostituerade och om 
kompletterande riktlinjer eller annat utvecklingsarbete inom etik krävs för detta. 

Undersökningen genomförs genom individuella intervjuer om ca en timme. 
Tidsåtgången kan ökas eller minskas efter överenskommelse. Intervjun utgår från 
några frågor som kommer att ställas, men utrymme lämnas också till en friare 
diskussion om det undersökta temat. Frågorna och diskussionen handlar om dina 
erfarenheter av att arbeta med prostituerade, om och hur yrkesetiska riktlinjer spelar 
in i detta arbete och dina erfarenheter av detta, samt din reflektion över dessa 
erfarenheter. 

3-6 personer kommer att intervjuas. Urvalet sker genom kontakt med kommuner i 
Skåne och i efterfrågan efter socialarbetare som har arbetslivserfarenheter av att 
arbeta med prostituerade. Urvalet sker sedan genom tillgänglighet av dessa personer. 

Varje deltagare får ta del av intervjumaterialet från deras intervju och den mrdiga 
uppsatsen och är välkommen att ställa frågor till uppsatsförfattare eller handledare. 

Det insamlade materialet kommer att hanteras konfidentiellt. Materialet avidentifieras i 
uppsatsen och i all hantering av intervjuerna. Ingen personlig information om 
intervjupersoner kommer att lämnas ut förutom yrkestitel och översiktlig 
yrkeserfarenhet. Yrkestitel och översiktlig yrkeserfarenhet kommer att återges i 
uppsatsen. Enbart uppsatsförfattare och handledare kommer att ha tillgång till det 
avkodade materialet där riktiga namn framgår. Citat från intervjun kommer att väljas 
med omsorg för konfidentialitetskravet, alltså så att ingen enskild person kan bli 
identifierad. Avidentifierat material kan komma att spridas till medstudent som ska 
opponera på uppsatsen och examinatorn. Allt material från intervjun kommer att 
förstöras efter att uppsatsen är godkänd. 
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Vi har full förståelse för att ämnet prostitution kan upplevas som känsligt, liksom de 
yrkesetiska dilemman och risker som finns i arbetet med prostituerade. 
Ditt deltagande i undersökningen är helt frivilligt. Du kan när som helst avbryta ditt 
deltagande utan närmare motivering. 

Undersökningen kommer att presenteras i form av en uppsats vid Högskolan Dalarna 
inom ämnet Religionsvetenskap med inriktning etik. 

 

Kontaktuppgifter 

Student: Evelina Eriksson 
Telefon: 0737237819 
E-postadress Högskolan Dalarna: v14eveer@du.se 

Handledare: Fredrik Karlsson 
Telefon: 023-778885 
E-postadress Högskolan Dalarna: fka@du.se 

Termin: HT2015 
Ämne/huvudområde/Program: Religionsvetenskap III: 
Etik, inklusive examensarbete för kandidatexamen. 
Poäng: 30 hp 

Ort och datum: Lund, 2015-11-24 

Underskrift och namnförtydligande: 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Högskolan Dalarna 
791 88 Falun 
Sweden 
Tel 023-77 80 00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Evelina Eriksson, student 

 
Fredrik Karlsson, Lektor i religionsvetenskap med inriktning etik 
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Projektet ’Socialarbetares yrkesetik och deras arbete med prostitution’  

Intervjufrågor till deltagarna  
Alla frågor ställs till deltagarna utifrån deras yrkesroll med de förfrågade erfarenheterna av 
socialt arbete med prostitution. Frågorna skall besvara i bästa möjliga mån, men om någon 
eller några av frågorna anses utifrån deltagarens yrkesroll vara för känsliga eller av annan 
anledning kan frågan/frågorna anpassas eller bortses. Intervjuns dokumentation genomförs 
genom både ljudupptagning, anteckningar och sedan transkribering, vilket är standard. 
Tidsåtgång ca 1 timme.   

• Hur kommer det sig att du valde ett socialt arbete inriktat mot prostitution?   
  

• Vad har du för arbetslivserfarenheter i det sociala arbetet med prostitution?   
  

• Hur ser du på prostitution?  
  

• Hur använder du socialarbetarens yrkesetiska riktlinjer när du möter prostituerade?  
  

• Hur upplever du din handlingsfrihet när du använder yrkesetiska riktlinjerna?  Hur 
upplever du att i din yrkesroll, och med det professionella ansvar det innebär, möta 
prostituerade?  
  

• Vilket stöd upplever du att du får från yrkesetiska riktlinjer när du möter 
prostituerade?   
  

• Vilka hinder upplever du att du får från yrkesetiska riktlinjer när du möter 
prostituerade?  
  

• Anser du att människans värde, integritet och rättigheter uppfylls av de yrkesetiska 
riktlinjerna? Anser du att människans frihet och självbestämmande uppfylls av de 
yrkesetiska riktlinjerna? På vilket/vilka sätt?  
  

• Anser du att den prostituerades värde, integritet och rättigheter respekteras av de 
yrkesetiska riktlinjerna? Anser du att den prostituerades frihet och självbestämmande 
respekteras av de yrkesetiska riktlinjerna? Anser du att du i din yrkesroll kan 
respektera och stärka den prostituerade?  

 
• Har du själv ställts inför något/några dilemma/dilemman? Vilken/vilka 

anledning/anledningar låg bakom dilemmat/dilemman du ställdes inför? Utifrån de 
yrkesetiska riktlinjerna, fann du en lösning av dilemmat eller försvårade något/några 
av de yrkesetiska riktlinjerna det val du gjorde? Hur, på vilket/vilka sätt?   
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• Hur gör du en riskbedömning?   
  

• Har du själv upplevt/ställt dig inför någon/några risk/risker? Vilken/vilka 
anledning/anledningar låg bakom att du ställdes inför risk/riskerna? Utifrån de 
yrkesetiska riktlinjerna, ansåg du att risken kunde minskas eller elimineras? Eller 
försvårade något/några av de yrkesetiska riktlinjerna den/de risk/riskerna du 
upplevde/ställdes inför? Hur, på vilket/vilka sätt?   
  

• I de situationer när du har ställt dig inför en konsekvensetisk bedömning, hur upplever 
du att den valsituationen du hamnade i kunde luta sig mot eller inte luta sig mot 
normer? Vad är konsekvenserna som du fått av ditt/dina val? Vad berodde det på?   
  

• Anser du att de yrkesetiska riktlinjerna strävar mot jämlikhet? Varför/varför inte?   
  

• Anser du att socialarbetarens yrkesetiska riktlinjer är könsneutrala eller inte 
könsneutrala i mötet med prostituerade?    
  
  

• Anser du att de yrkesetiska riktlinjerna är fungerande i dagens samhälle i 
socialarbetarens yrkesroll när denne möter prostituerade? Varför/varför inte? Vad är 
positivt? Vad är negativt? Vad kan förbättras eller är det något som bör förändras?  
  

  

 

  

Kontaktuppgifter  
Student: Evelina Eriksson   

Telefon: 0737237819  

E-postadress Högskolan Dalarna: v14eveer@du.se  

  

Handledare: Fredrik Karlsson   

Telefon: 023-778885  
E-postadress Högskolan Dalarna: fka@du.se   

  
Termin: HT2015  

Ämne/huvudområde/Program: Religionsvetenskap III:   

Etik, inklusive examensarbete för kandidatexamen.   

Poäng: 30 hp  

Högskolan Dalarna  

791 88 Falun  

Sweden  

 


	5. Tidigare forskning
	7.2 Intervju: 2
	7.3 Intervju: 3


