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Prostitution is a large and multifaceted subject. In this study, the purpose is to gain 
an insight into how the police officers work and act when they get in contact with 
young prostitutes. The study contains answers and opinions from five police 
officers which were conducted through semi-structured interviews in this 
qualitative study. The results were analysed based on a social constructive 
perspective and Goffman’s stigma theory. According to our result the police work 
differs depending on which city it is, even though all police stations should be 
working the same way. All five respondents defined young prostitution similar; 
they used the legal definition of it. Right now there is a restructuring going on in 
which 21 police districts are becoming one. When this is through, the respondents 
think that it will result in more equivalent work, and more room for action.  
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FÖRORD 
 

Vi vill varmt tacka våra respondenter som trots omstruktureringen av 
polismyndigheten och väldigt mycket arbete hittat tid för att ställa upp på intervju 
och göra vår studie möjlig. Vi vill även tacka Finnur Magnusson för handledning 
under uppsatsens gång, men särskilt för det enorma stödet.  



2	  
	  

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 	  
FÖRORD	  ..........................................................................................................................	  1	  

1. INLEDNING	  ..............................................................................................................	  3	  

1.1	  Bakgrund	  ...............................................................................................................	  3	  

1.2 Problemformulering	  ............................................................................................	  5	  

1.3 Syfte och frågeställningar	  .................................................................................	  5	  

1.4 Definitioner	  ............................................................................................................	  5	  

1.5 Avgränsning	  .........................................................................................................	  6	  

2. TIDIGARE FORSKNING 	  ...............................................................................	  7	  

2.1 Litteratursökning	  .................................................................................................	  7	  

2.2 Forskning på området	  ........................................................................................	  7	  

2.3 Vad säger lagen?	  .................................................................................................	  9	  

2.4 Sammanfattning av tidigare forskning	  ........................................................	  10	  

3. METOD 	  .................................................................................................................	  11	  

3.1 Förförståelse	  ......................................................................................................	  11	  

3.2 Urval och tillvägagångssätt	  ...........................................................................	  11	  

3.3 Metod och genomförande	  ..............................................................................	  12	  

3.4 Arbetsfördelning	  ...............................................................................................	  14	  

3.5 Etiska överväganden	  .......................................................................................	  15	  

3.6 Tillförlitlighet och äkthet	  .................................................................................	  16	  

4. TEORI 	  ....................................................................................................................	  17	  

4.1 Socialkonstruktivistiska perspektivet	  .........................................................	  17	  

4.2 Stigmatiseringsteori	  ........................................................................................	  18	  

5. RESULTAT OCH ANALYS 	  .......................................................................	  20	  

5.1 Hur ser poliser på unga prostituerade?	  ......................................................	  20	  

5.2 Hur arbetar poliser med unga prostituerade?	  ...........................................	  24	  

6. SLUTDISKUSSION 	  .......................................................................................	  32	  

6.1 Diskussion	  .........................................................................................................	  32	  

6.2 Slutsats	  ...............................................................................................................	  33	  

6.3 Framtida forskning	  ...........................................................................................	  34	  

REFERENSER	  ............................................................................................................	  35	  

BILAGA 1. INFORMATIONSBREV	  ...................................................................	  38	  

BILAGA 2. INTERVJUGUIDE	  .............................................................................	  39	  

BILAGA 3. SAMTYCKESFORMULÄR	  .............................................................	  40	  



3	  
	  

 

1. INLEDNING 
 

Vi har under hela studietiden och även innan tyckt att ämnet barn och unga 
prostituerade varit intressant att forska om. Prostitution i sig är ett stort och 
mångfacetterat ämne, det finns i alla skepnader och former samt överallt. Caroline 
Engvall har länge varit en favoritförfattare för oss båda och med sina 
verklighetsbaserade böcker 14 år till salu, Skamfläck och Skuggbarn fångade hon 
upp vårt intresse. I dessa böcker har vi fått ta del av de ungas berättelser om 
prostitution och återkommande kan vi läsa om unga som önskat att vuxna och 
yrkesverksamma frågat lite mer. Berättelserna har fått oss att fundera på hur vi ser 
på prostitution och hur andra individer i samhället ser på prostitution, inte minst 
yrkesverksamma. Vi skriver om ämnet för att uppmärksamma bemötandet som 
sker mellan poliser och barn och unga prostituerade. Om det finns en enda person 
som anser att en yrkesutövare inte ställt tillräckligt med frågor, så finns det en 
person för mycket. 

 

1.1 Bakgrund 
I början av november 2014 visade Tv4, Kalla fakta ett avsnitt som handlade om 
barn på sexmarknaden, där de hade gjort en granskning över barnprostitutionen i 
Sverige. I avsnittet beskrivs det hur Sveriges lagstiftning gällande prostitution har 
hyllats men att Sverige ligger långt efter andra länder när det kommer till 
barnprostitution. Under de senaste 8 åren har det gjorts 926 anmälningar, där 
huvudbrottet var sexköp av barn. 9 ärenden har lett till fängelse och 6 ärenden har 
lett till böter. I 15 år har Sverige fått kritik gällande lagstiftning som rör barn, 
sexhandel och prostitution men än så länge har ingenting gjorts för att minska 
problemet och ändra lagstiftningen som rör barnprostitution. (Kalla fakta 2014). 

Av alla barn som på ett eller annat sätt är inblandade i barnprostitution kommer 
endast ett fåtal i kontakt med polisen, däremot är efterfrågan på barn som säljer 
sex oerhört stor då det finns en enorm annonsering på internet. Vid en annons på 
internet, skapad av Kalla fakta, utger sig en reporter för att vara en 14 årig flicka 
som vill komma i kontakt med äldre män. På fem dagar är det cirka ett femtiotal 
män som har svarat på annonsen. (Kalla fakta 2014). 

Enligt Polisens hemsida är personer som köper sex av barn, personer från Europa, 
Nordamerika och Australien. Länder där det sker barnsexhandel är i stor 
utsträckning de länder som besitter fattigdom och har tillgång till barn (Polisen 
2014a). Vid arbete med sexualbrott finns det poliser som har erfarenheter och ses 
som särskilda brottsutredare vid arbete och förhör med den utsatte. Om det är ett 
barn som är utsatt för våldtäkt är det endast specialutbildade utredare som får 
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hålla förhör med barn. Förhören sker oftast på ett barnahus där även en 
läkarundersökning kan göras (Polisen 2014b).  

De senaste åren har en koppling mellan barn, sex och internet uppmärksammats 
allt mer, där både unga och äldre använder internet som en social mötesplats och 
där kopplingar till sexuell utvikelse och sexuella tjänster finns. En undersökning 
gjord av ungdomsstyrelsen 2012 visar att varannan kille och tjej både har bra och 
dåliga erfarenheter av uppladdning av bland annat bilder, bilder med en sexuell 
prägel på internet. Av ungdomarna i undersökningen uppger 32,7 procent av 
tjejerna och 4,4 procent av killarna att de har dåliga erfarenheter vid uppladdning 
av bilder på internet. (Ungdomsstyrelsen 2012). 

Att barn och unga använder internet som en mötesplats och lägger upp bilder på 
sig själva anses bero på att få bekräftelse och ett ökat självförtroende. Även om 
det finns risker med att få en negativ respons av det barn och unga lägger upp på 
internet är den positiva responsen en starkare och drivande faktor till att utvikande 
bilder på sig själva läggs upp. (Ungdomsstyrelsen 2012). 

2008 fick ungdomsstyrelsen ett uppdrag av regeringen att undersöka den sexuella 
exponeringen bland ungdomar och hur internet sätter sin prägel. Undersökningen 
handlar vidare om att få en inblick i erfarenheten av att sälja sex mot ersättning 
(Ungdomsstyrelsen 2009). 2010 utgav ungdomsstyrelsen en handbok, baserad på 
uppdraget som ska bidra till en ökad förståelse och få en inblick i hur ungdomar 
tänker kring detta ämne (Ambumsgård & Sjö 2010). 

Mellan 2004 och 2006 fick Polisen 30 miljoner kronor i ökade resurser. 
Anledningen var den ny införda sexköpslagen. Socialtjänsten däremot fick inte en 
enda krona extra under samma period. Eek (2006) skriver att poliser kontinuerligt 
får utbildning inom ämnet och många gånger får de agera socialarbetare genom att 
till exempel behöva ordna sovplatser åt prostituerade, tolkhjälp och känna efter 
när ett förhör kan tas med kvinnorna eller människohandlarna. Orsaken är enkel – 
det finns inte någon annan som kan stötta kvinnorna. (Eek 2006).  

Regeringen har ökat satsningen på att förebygga och bekämpa bland annat 
sexuella övergrepp och sexuellt våld, en satsning på 120 miljoner kronor under 
perioden 2011-2014. Inom denna satsning har sexualbrott varit inräknade men 
enligt rapporten Våldtäkt mot personer 15 år eller äldre presenteras det att många 
fall är och förblir oupptäckbara. (Regeringskansliet 2012).  

Polisanmälningar rörande våldtäkt och eller sexuella övergrepp har enligt 
regeringen fördubblats sedan 1990-talet. Men på grund av oupptäckta fall är det 
svårt att få och ge en bedömning av hur utvecklandet av detta ser ut. Det 
poängteras även att barn och ungas exponering på internet blir en ökad 
problematik då det i rapporten Se mig – unga om sex och internet visade att fyra 
av tio ungdomar uppger att det är okej att ha sex mot ersättning och att en av tio 
skulle kunna tänka sig att ha sex mot ersättning. (Regeringskansliet 2012). 
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1.2 Problemformulering 

Barnprostitution är ett aktuellt och växande socialt problem. Sverige fick 2012 
kritik från FN:s barnrättskommitté eftersom Sverige inte har kartlagd nationell 
statistik över barnprostitution och barn som faller offer för människohandel. 
Utöver det fick Sverige kritik över att det enbart finns några få åtal väckta 
gällande brott mot sexuell exploatering av barn. 

I dagens utvecklade IT-samhälle är det varken svårt att sälja eller köpa sex. Det 
räcker med ett fåtal ord på Google för att hitta. Här är det viktigt att arbeta på fält, 
som i detta fall är Internet, för att nå ut till offren. Det finns i dagsläget ett stort 
mörkertal som förmodligen kommer att öka ytterligare. 

Frågan är hur poliser arbetar med barn och unga prostituerade. Var finns poliserna 
på internet och på fältet? Finns det något förebyggande arbete och hur ser poliser 
på prostituerade barn och unga?  

 

1.3 Syfte och frågeställningar 
Syftet är att få en inblick i hur poliser arbetar och agerar när de kommer i kontakt 
med unga prostituerade. Våra frågeställningar är: 

-‐ Hur ser poliser på unga prostituerade? 

-‐ Hur arbetar poliser med unga prostituerade? 

 

1.4 Definitioner 

Prostitution är när minst två parter köper eller säljer sexuella tjänster mot 
ersättning (vanligen ekonomisk), vilken utgör en förutsättning för den sexuella 
tjänsten. Denna definition av prostitution innehåller två parter: köpare och säljare. 
(Socialstyrelsen 2008). 

Prostitution är när sex köps och säljs mellan två eller flera personer. Skaffar någon 
sig till exempel smeksex, munsex, samlag eller analsex genom att betala något för 
det så gör den personen något olagligt. Det är även straffbart att betala för sex åt 
någon annan. (UMO 2014).   

Polisens arbete med barn som faller inom ramen för barnsexhandel definieras 
som: 

… övergrepp mot barn i andra länder, som begås av personer boende i 
Sverige. (Polisen 2014a). 

Barnsexhandel definieras som följande, handel med barn i sexuella syften, 
barnsexturism och barnpornografi. Alla människor under 18 år klassas som barn, 
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alltså barn under 18 år som är eller har blivit utsatt för något av ovanstående 
hamnar inom ramen för barnsexhandel (Rozéa Fredriksson & Molnar 2011). 

 
1.5 Avgränsning 
Inom ämnet prostituerade barn och unga finns det många verksamma. 
Yrkesverksamma från olika myndigheter och organisationer som på ett eller annat 
sätt kommer i kontakt med just prostituerade ungdomar. I vår uppsats har vi valt 
att avgränsa oss till yrkesverksamma poliser, för att på så sätt få en bild av hur 
poliser arbetar med denna sorts problematik.  
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2. TIDIGARE FORSKNING  
 

I detta avsnitt kommer ni få ta del av den tidigare forskning som vi har använt oss 
av i vår uppsats och hur vi har hittat den. Under detta avsnitt finns även en del 
som vi kallar för Vad säger lagen? Detta för att det ska bli tydligare att veta och 
förstå vart gränsen för sexualbrott går och för att kunna koppla detta till vårt 
material och resultat.   

 

2.1 Litteratursökning 
Vid sökning av material som återfinns i bakgrundsdelen har vi främst använts oss 
av Google, där vi har sökt på ord som bland annat prostituerade ungdomar, 
barnsexhandel, barn och sex, utsatta barn och prostitution. Vi har även hittat en 
del av vårt material när vi har läst och kollat referenslistor på annat material. Vid 
sökning av våra vetenskapliga artiklar har vi använt oss av Högskolan 
Kristianstads bibliotek, vi valde att söka på artiklar, där vi klickade för kryssrutan 
för vetenskapligt granskade (peer review) och även kryssrutan för fulltext. Sökord 
som vi använde oss av var följande: barn, prostitution, barnprostitution, utsatta 
barn och unga, barnsexhandel. 

2.2 Forskning på området 
Walker, K.E. (2002) har gjort en utforskande artikel som handlar om olika 
faktorer som kan ligga bakom att barn prostituerar sig, och även vilken roll 
yrkesverksamma inom vården kan erbjuda prostituerade barn. Faktorer som kan 
vara en bakomliggande orsak till att barn och ungdomar prostituerar sig kan bland 
annat bero på familjeförhållanden och uppväxtförhållanden, där det kan handla 
om både ekonomiska förhållanden, en osämja i familjen eller mellan 
familjemedlemmar, det kan också handla om olika former av missbruk inom 
familjen. (Walker 2002). 

Det kan också handla om att barn och ungdomar känner en ensamhet. Träffar de 
då en man som tillfredsställer ensamheten och visar en form av uppskattning till 
barnet eller ungdomen kan denne hamna i förövarens händer och på så vis bli 
indragen i prostitution och trafficking.  Prostitution kan innebära livshotande 
skador på barnen och ungdomarna, det är därför av stor vikt att dessa barn och 
ungdomar får hjälp. Att aktörer inom hälso- och sjukvårdens olika avdelningar bör 
ha strategier för att kunna möta och fånga upp dessa barn och unga och för att få 
en ökad förståelse av problematiken. (Walker 2002). 

Den totala barnprostitutionen i världen beräknas vara på omkring 10 miljoner 
enligt Willis och Levys (2002) artikel. Med detta i åtanke poängterar forskarna 
sjukligheten och dödligheten bland prostituerade barn. Deras forskning visar att 
samverkan brister inom ämnet, vårdpersonal behöver samarbeta med andra 
verksamma personer och organisationer som tillhandahåller hjälp och stöd till 



8	  
	  

prostituerade barn. Dessutom anser Willis och Levy (2002) att vårdpersonal hade 
kunnat förebygga barnprostitution, då genom att identifiera de bidragande 
faktorerna och även hjälpa barn som flytt prostitution. (Willis & Levy 2002).  

2011 utkom en artikel skriven av Max Waltman (2011), från Stockholms 
universitet. Artikeln handlar om en undersökning som har gjorts för att kolla på 
den svenska lagstiftningen gällande sexköp och prostitution, hur lagarna har 
kommit till och hur prostitution har minskat i Sverige till skillnad från 
grannländerna. Lagen gällande sexköp och prostitution som trädde i kraft i slutet 
av 1900-talet innebar att de som köper sex ska klassas som kriminella och de som 
säljer sex ska avkriminaliseras. När lagen trädde i kraft var straffet för att köpa en 
sexuell handling böter eller fängelse upp till sex månader. Under sommaren 2011 
höjdes fängelsestraffet för sexköp upp till maximum ett år. (Waltman 2011). 

Waltmans (2011) slutsatser är att lagen har haft en stor betydelse för sexköp och 
prostitution i Sverige och att lagen ska ha lett till minskad prostitution och 
sexhandel i Sverige. Att Sverige har en mindre andel prostituerade personer i 
jämförelse med de övriga nordiska länderna. Vidare skriver Waltman (2011) att 
Sverige skulle kunna bli ännu bättre på detta och få en ökad minskning på 
prostitution, sexköp och sexhandel i Sverige med tanke på lagen och det förarbete 
som skett. (Waltman 2011).  

Selling sex in a population-Based Study of High School Seniors in Sweden: 
Demographic and Psychosocial Correlates skriven av Carl Göran Svedin och 
Gisela Priebe (2007) är en artikel, baserad på en undersökning gällande ungdomar 
som på ett eller annat sätt sålt sex mot betalning i form av pengar eller saker. 
Undersökningen har gjorts på både flickor och pojkar, ungdomar som gått tredje 
året på gymnasiet i fem svenska städer. (Svedin & Pribe 2007). 

Sammanlagt deltog 4339 elever i undersökningen. Svarsfrekvensen var 77,2 %, av 
dessa uppgav 1,8 % pojkar och 1,0 % flickor att de hade sålt sex mot betalning. 
Att fastställa generella orsakssamband och bakomliggande faktorer till att barn, 
ungdomar säljer sex är svåra att bevisa. Det tyder snarare på att ungdomarna bär 
på en rad olika problematiska händelser i bagaget från deras barndom, händelser 
som kan vara en bakomliggande faktor till ungdomarnas självskadebeteende. 
(Svedin & Pribe 2007). 

Anna Hulusjö (2013) har skrivit en avhandling som handlar om möjligheterna till 
prostitution och hur prostitution går till. Hulusjö (2013) har intervjuat tjugo 
kvinnor som har erfarenheter av prostitution, genom frivillig väg eller tvång. Av 
respondenternas utsagor uttryckte många att prostitution medför bland annat våld 
och eller annan form av känslomässig skada. Några av respondenterna hade 
lämnat prostitution och andra uttryckte en önskan om att lämna prostitution 
bakom sig. Men det skrivs också att det inte enbart går att lägga prostitution 
bakom sig, att det är en enorm process och att individen på nytt, ska hitta sig själv.  
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De synliggjorde den könade och politiska karaktären av deras liv och 
utmanade individualiserade och dekontextualiserade förståelser av 
prostitution. Deras berättelser visade också hur det som stod på spel i 
berättandet var att berätta om sina prostitutionserfarenheter på ett sätt som 
möjliggjorde att man kunde framträda som en unik individ och utmana 
stereotypa föreställningar om ’den prostituerade’. (Hulusjö 2013, s. 395). 
 

Ur Ungdomar och sexualitet – en forskningsöversikt 2005 visas en 
sammanfattning på en rad olika studier där i genomsnitt en tredjedel av 
ungdomarna har sexuella erfarenheter i årskurs 9. Det framkommer också att tjejer 
har erfarenheter av sexuella handlingar tidigare än killar. (Forsberg 2006). 
 
 

2.3 Vad säger lagen? 
Lagar mot sexualbrott och om brott mot frihet och frid regleras i Brottsbalken 
(BRB). 4 kap 1a § i Om brott mot frihet och frid (SFS 2010:371), om en person, 
mot sin vilja förs bort för att utnyttjas för sexuella ändamål är påföljden, vid ett 
brott som anses vara mindre grovt, fängelse i högst fyra år. Om personen i fråga är 
under 18 år anses brottet vara grövre och gärningsmannen döms för 
människohandel, där påföljden är mellan två till tio års fängelse.  

6 kap 4 § i Om sexualbrott (SFS 2013:365), om en människa utsätter ett barn 
under 15 år för samlag eller annan sexuell handling döms denna människa för 
våldtäkt mellan två till sex år. Detta gäller även om ett barn är mer än 15 år men 
inte har fyllt 18 år, om förövaren i fråga har ett ansvar för ungdomen på ett eller 
annat sätt. Brottet anses vara grovt om mer än en förövare har förgripit sig på 
barnet, ungdomen eller om förövaren har använt sig av våld och hot. Då döms 
förövaren till grov våldtäkt mellan fyra och tio år. 6 kap 5§ i Om sexualbrott (SFS 
2005:90), om brottet anses vara mindre allvarligt än vad som nämns i 6 kap 4 § 
döms förövaren till fängelse i högst fyra år för sexuellt utnyttjande av barn.  
 
6 kap 10 § i Om sexualbrott (2005:90), om en förövare erbjuder eller tvingar sig 
på ett barn under 18 år mot ersättning döms förövaren till böter eller fängelse i två 
år för köp av sexuell handling av barn. 6 kap 11 § i Om sexualbrott (SFS 
2011:517), förövaren döms till böter eller fängelse i två år för köp av sexuell 
tjänst om förövaren erbjuder en person ersättning för en sexuell handling. 
 

Till ansvar som i detta kapitel är föreskrivet för en gärning som begås mot 
någon under en viss ålder skall dömas även den som inte insåg men hade 
skälig anledning att anta att den andra personen inte uppnått den åldern. (6 
kap 13 § i Om sexualbrott (SFS 2005:90)). 
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2.4 Sammanfattning av tidigare forskning  
Barnprostitution har visat sig ha en stor risk för dödlighet och den totala 
barnprostitutionen i världen beräknas ligga på runt 10 miljoner barn (Willis & 
Levy 2002). Prostitution i Sverige anses ha minskat sen lagstiftningen i slutet av 
1900-talet trädde i kraft (Waltman 2011). Att barn hamnar inom ramen för 
barnprostitution kan enligt Walker (2002) bero på en rad olika faktorer, som bland 
annat familjeförhållanden (Walker 2002). Hulusjö (2013) skriver i sin avhandling 
hur prostituerade kvinnor uppger att prostitution medför både fysisk och psykisk 
skada.  

Av en sammanfattning över olika studier framkommer det att en tredjedel av 
ungdomarna som går i årskurs 9 har sexuell erfarenhet, av dessa ungdomar är det 
vanligare att tjejerna skaffar sig sexuella erfarenheter tidigare än killarna (Forsbeg 
2006). En undersökning som har gjorts på ungdomar i årskurs 3 på gymnasiet 
visar att av 4339 elever med en svarsfrekvens på 77,2 % uppger 1,8 % pojkar och 
1,0 % flickor att de har sålt sex mot betalning (Svedin & Pribe 2007). 

De artiklar och avhandlingar vi har valt till vår tidigare forskning faller alla inom 
ramen för samma ämnen men med olika infallsvinklar. Denna forskning har hjälpt 
oss att forma våra forskningsfrågor samt gett oss en djupare förståelse och klarare 
bild av ämnet. 

Lagarna som finns med i detta avsnitt är lagar som har legat till grund för vissa av 
våra intervjufrågor. Men också lagar som har diskuterats under de olika 
intervjuerna då polisen arbetar utifrån lagen och hänvisar till den.   
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3. METOD 

 

I följande avsnitt kommer ni att få ta del av hur vi har gått tillväga och vilken 
metod vi har använt oss av i vår uppsats. Ni kommer även att kunna läsa om vilka 
riktlinjer och principer som vi har tagit hänsyn till. 

 

3.1 Förförståelse 
Vår förförståelse, eller naiva teori, utvecklas genom våra personliga teorier om 
verkligheten och det vi möter på. Vi menar att människan uppfattar saker och ting 
på sitt egna sätt och det människan hör tolkar hen som hen vill baserat på hens 
förförståelse och syn på ämnet. Vid ett möte av något nytt har vi redan byggt upp 
egna uppfattningar om hur mötet kommer att se ut och detta kan komma att 
påverka mötet utifrån hur vi agerar (Olsson 2009). Som tidigare nämnt har vi läst 
Caroline Engvalls böcker, där fastnade vi för ett citat som senare användes i mötet 
med våra respondenter. 

Om polisen hade pressat mig lite mer, bara lagt ner lite mer tid än den där 
kvarten, då hade jag kanske berättat allt om Jesper och alla andra män och 
fått hjälp fortare. (Engvall 2013, s. 48). 

Av detta citat blir vi fundersamma över vad som faktiskt görs i arbetet med barn 
och unga med prostitutionsproblematik. Vi har haft uppfattningen att poliser 
kanske inte lägger ned tillräckligt med tid på offer de möter i sitt yrke. Det har 
varit intressant att diskutera hur vår förförståelse har påverkat våra möten med 
respondenterna. Risken är att vi gått in med en kritisk inställning till polisens 
arbete med barn och unga prostituerade då vi bär med oss vår förförståelse och 
naiva teori om hur arbetet med barn och unga prostituerade går till. För att 
minimera risken har vi försökt utforma frågorna så att vår förförståelse speglats 
utan att vara kritiska. Vi har använt ett citat från en verklig berättelse snarare än 
att ha använt våra egna åsikter. Anledningen till att vi använde citatet är att vi ville 
se reaktionen på respondenterna, om det är att det tyvärr sker i flera fall att de inte 
ställer tillräckligt med frågor för att polisen anser att de inte vill pressa offret. 
Eller om det handlar om ett enstaka fall. Oavsett vilket, har det en negativ påföljd, 
att polisen tappar en viktig tråd och då missar viktig information, eller att polisen 
ställer för mycket frågor och bidrar till att offret känner sig pressad. Vi har 
försökt, i det mån vi kunnat, att vara opartiska men det utesluter inte vår kritiska 
inställning. 

 

3.2 Urval och tillvägagångssätt 
Även om ämnet barnprostitution länge sopats under mattan, har många kommuner 
fått upp ögonen för problemet och börjat arbeta för att motverka detta. Polisen 
fick mellan 2004 och 2006 30 miljoner kronor i ökade resurser på grund av den 
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nya sexköpslagen. Med tanke på detta har vi valt att intervjua poliser runt om i 
Sverige.  

För att få ta del av olika perspektiv har vi intervjuat fem olika poliser, från 
mellersta till södra Sverige. Eftersom det enbart finns ett begränsat antal personer 
på varje polisstation som arbetar med prostitutionsärende och unga prostituerade, 
kommer vi inte att skriva ut vilka städer vi har varit i kontakt med. Anledningen är 
för att vi vill säkerställa våra respondenters anonymitet.  

Kontakten har skett via Polisens telefonväxel, vi har bett att bli kopplade till 
någon som har hand om prostitutionsärenden. Sedan har vi presenterat vårt syfte 
för hen och då blivit tipsade om olika personer i hens nätverk, något utav en 
snöbollseffekt. Vissa har sedan återigen hänvisat oss vidare till någon annan som 
de anser passar bättre. När vi fick tag i respektive respondent mejlade vi ut vårt 
informationsbrev (se bilaga 1). 

Snöbollseffekten har vissa likheter med bekvämlighetsurval, att man tar kontakt 
med de människor som kan vara av intresse för undersökningen. Med 
snöbollseffekten kan man få ytterligare kontakter av de människor man från 
början valde att kontakta, att man slussas vidare till ytterligare personer som 
eventuellt kan vara till hjälp och ge svar på våra frågor. (Bryman 2011). 

 

3.3 Metod och genomförande 
Utifrån vårt syfte och frågeställningar har vi valt att använda oss av en kvalitativ 
metod. En kvalitativ metod innebär att få en förståelse utifrån intervjupersonens 
utsagor och upplevelser inom det aktuella ämnet som studeras, vilket ger en 
beskrivande data i form av ord (Larsson 2005). Genom en kvalitativ metod kan vi 
också få en helhetsbild (a a) utifrån våra frågeställningar och på så vis få en 
djupare förståelse då vi analyserar våra data och sammanställer dessa till ett 
resultat. En kvalitativ metod utgår ifrån ett induktivt synsätt vilket innebär att 
teorin eller teorierna baseras på observationer och resultat (Bryman 2011).  

Vi har använt oss av semistrukturerade intervjuer. Semistrukturerade intervjuer 
innebär att intervjuaren använder sig av en intervjuguide som består av olika 
teman och frågor som intervjuaren vill ha besvarade. Respondenten har inom 
denna intervjumetod tillåtelse att svara fritt och öppet på intervjuarens frågor. 
Respondenten blir på så sätt inte vägledd och kan besvara frågorna som 
respondenten vill. Utifrån vad respondenten svarar på de olika frågorna kan 
intervjuaren därefter ställa följdfrågor och få en djupare förståelse inom ämnet. 
(Bryman 2011).  

Vår intervjuguide (se bilaga 2) har varit upplagd i olika teman, där våra 
intervjufrågor har varit öppna. Detta för att få ut så mycket som möjligt och 
förhoppningsvis det som är av stor vikt för vår studie. Vi valde att använda oss av 
öppna frågor för att vi inte ville att respondenterna skulle känna att vi ledde dem 
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till ett visst svar. Vi läste även upp citatet från vår förförståelse och bad våra 
respondenter beskriva vad de tyckte och kände när vi läste upp citatet för dem. 

Vi har sammanlagt utfört fem intervjuer, varav en har varit en telefonintervju. 
Våra intervjuer har tagit cirka en timme i anspråk, våra respondenter har gett oss 
både ett muntligt samt ett skriftligt samtycke till intervjun (se bilaga 3). Vad gäller 
telefonintervjun har vi endast ett muntligt samtycke till deltagandet. Intervjuerna 
har ägt rum på respektive polisstation där respektive respondent arbetar, en 
intervju har ägt rum hemma hos en polis. 

Under samtliga intervjuer har det varit en god stämning. Det har funnits en viss 
tveksamhet hos våra respondenter om huruvida de kunde svara på våra frågor eller 
inte då många av våra respondenter har uppgett att prostituerade barn och 
ungdomar inte är någonting de arbetar dagligen med. Då våra frågor har varit 
öppna och vi har velat veta hur de arbetar och bemöter dessa barn och unga när 
och om poliserna får in ett sådant ärende har denna tveksamhet lagt sig efter en 
liten stund. Vi har under samtliga intervjuer upplevt att våra respondenter har 
svarat så rakt och ärligt som möjligt på våra frågor, utifrån deras arbetspolicy, 
erfarenheter och värderingar. Men vi lade även märke till att vissa frågor var 
svårare att svara på och därför pratades det då runt ämnet snarare än om, för att 
undvika frågan. Vissa av frågorna har besvarats med personliga åsikter och 
värderingar samtidigt som andra frågor har besvarats utifrån respondenternas 
yrkesroll. 

Vi har med tillåtelse från respondenterna bandinspelat intervjuerna. Anledningen 
till att vi valde att bandinspela våra intervjuer är för att vi ville fokusera på själva 
intervjun och respondenterna snarare än att anteckna svaren. Det blir på så sätt 
lättare i stunden att komma på följdfrågor och därav få veta mer av respondenten, 
det är även en förenkling för oss själva vid sammanställningen av vårt resultat. 
Hade vi inte fått bandinspela intervjun hade vi givetvis antecknat respondenternas 
svar på våra frågor.  

Efter utformningen av våra bandinspelade intervjuer har dessa transkriberats. 
Intervjun har noga lyssnats igenom, transkriberats och lyssnats igenom en gång 
till, detta för att försäkra oss om att vi inte har missat något eller missförstått 
något. Vid transkriberingen av våra intervjuer valde vi att enbart transkribera 
respondenternas svar på våra frågor och även våra följdfrågor vilka vi bedömde ha 
en betydelse för vårt resultat. Vi har alltså valt att transkribera delar av intervjun 
och inte hela intervjun. Detta på grund av att vi har velat lägga ner mer av vår tid 
på utformandet av resultatet snarare än att transkribera en intervju från början till 
slut. Det vi har valt att transkribera har däremot transkriberats ord för ord, för att 
få en helhet och för att kunna använda våra respondenters utsagor ordagrant i 
citat.  

Materialet har efter transkriberingarna lästs igenom gång på gång. Vi valde att var 
för sig, läsa alla transkriberingar, markera det som vi själva ansåg var av vikt för 
vår uppsats för att sedan tillsammans diskutera det vi var för sig hade markerat. 
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Därefter kom vi fram till att dela upp vårt material i två teman, som baserats på 
våra frågeställningar. Tema ett som handlar om polisens syn på unga prostituerade 
samt tema två som handlar om polisens arbete med unga prostituerade. Vid 
sammanställningen av vårt material valde vi att koda våra intervjupersoner till Ip1 
– Ip5 (Intervjuperson 1 – Intervjuperson 5). 

Vår tanke, från början, var att intervjua 6-8 poliser som på ett eller annat sätt 
kommer i kontakt med prostituerade barn och ungdomar. Men på grund av den 
omorganisering som just nu sker inom polisen var detta för oss, en större svårighet 
än vad vi trodde från början. Vi har från starten av vår undersökning och vid 
kontakter med polisens växel samt poliser blivit hänvisade och slussade fram och 
tillbaka. Detta beror på den tidsbrist som poliserna uppger att de har. Det kan 
också bero på vårt ämnesval. Vi har upplevt att de poliser vi har varit i kontakt 
med har hänvisat oss vidare till någon annan då de ansåg att de inte var rätt person 
att svara på våra frågor samt att många har påpekat att denna problematik inte 
finns hos dem.  

Efter många om och men har vi sammanlagt gjort fem intervjuer med fem olika 
poliser. Men vi har även haft två externa bortfall, intervjuer som inte kunnat 
fullföljas då det velades fram och tillbaka om personerna i fråga kunde delta och 
slutligen när vi nappat dök annat upp som orsakade att de hoppade av. Om vårt 
resultat hade blivit annorlunda med 1-3 intervjuer till är mycket möjligt. Vi 
upplever att våra intervjupersoner har svarat ganska likvärdigt på våra frågor men 
vi har också tankar på att vårt material och resultat skulle kunna bli något djupare 
med 1-3 intervjuer till. Att vi har fått bortfall i vår undersökning kan möjligen ha 
påverkat vårt resultat, det handlar om två olika kommuner som vi inte kunnat ha 
med i vår studie. Dessa kommuner ligger långt ifrån varandra och andra 
kommuner vi varit i kontakt med. Med tanke på att studien, som tidigare nämnt, 
gjorts innan omstruktureringen i polismyndigheten så finns risken att svaren från 
de två kommunerna kunnat påverka resultatet. 

 

3.4 Arbetsfördelning 
Vid upplägget och arbetet med vår uppsats har vi gjort mycket tillsammans men 
vissa delar har vi också valt att dela upp. Avsnitt ett, Inledning har vi arbetat fram 
tillsammans, bakgrundsdelen har vi dock delat upp och plockat fram material var 
och en för sig. Avsnitt två, Tidigare forskning har vi också delat upp, plockat fram 
material var för sig samt sammanfattat vårt material var för sig. Avsnitt tre, Metod 
som är en större och djupare del i uppsatsen har vi också delat upp var för sig, 
dock har vi skrivit vår förförståelse tillsammans. Metod och genomförande har vi 
båda varit inne och skrivit på, urval och tillvägagångssätt samt etiska 
överväganden har en av oss skrivit, medan den andre har skrivit tillförlitlighet och 
äkthet. Avsnitt fyra, Teori, skrev vi en teori var. Avsnitt fem, Resultat och analys 
har vi också delat upp, skrivit och analyserat var för sig men också varit noga med 
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att läsa och kommentera varandras delar. Avsnitt sex, Slutdiskussion har vi skrivit 
tillsammans.  

Vi har enskilt utfört en intervju var, vid två intervjuer har vi båda närvarat. 
Telefonintervjun har utförts av en av oss och den andre har transkriberat denna. 
Övriga transkriberingar har delats upp. Vad gäller transkriberingarna, valde vi att 
transkribera hälften var, att var för sig plocka ut det vi tyckte var av vikt för vår 
uppsats för att sedan byta transkriberingar med varandra och göra samma sak 
igen. Därefter diskuterade vi vårt material och kom tillsammans fram till vad vi 
ville ha med och inte. 

 

3.5 Etiska överväganden 

Vår första tanke var att intervjua sexköpare och prostituerade, då vi var 
intresserade av att veta hur bemötandet med sexköpare och prostituerade ser ut 
från polisens sida. Men på grund av etiska överväganden var detta inte möjligt. 

I genomförandet av vår undersökning har vi tagit hänsyn till Vetenskapsrådets 
fyra forskningsetiska principer: informationskravet, konfidentialitetskravet, 
nyttjandekravet och samtyckeskravet (Vetenskapsrådet 2002). Vi har skickat ut ett 
informationsbrev (se bilaga 1) till respondenterna, som innehåller information om 
studien och om oss själva. Vi har vid intervjuträffen delat ut ett 
samtyckesformulär (se bilaga 3) som respondenterna har fått ta del av och skriva 
under innan intervjun. Respondenterna kommer att vara anonyma och vår data 
kommer att förvaras säkert och raderas när vår uppsats är färdig, datainsamlingen 
kommer enbart att användas till den här studien och ingenting annat. 
Respondenterna kan när helst avbryta sitt deltagande då ingenting är bindande. 
Respondenterna har tagit del av all information innan deras deltagande. Våra 
respondenter har muntligt blivit informerade om Vetenskapsrådets 
forskningsetiska principer och dess innebörd. 

Som tidigare nämnt har vi vår förförståelse om att poliser inte lägger ned 
tillräckligt med tid för att fånga upp viktiga trådar under ett förhör. Det innebär att 
vi har en kritisk syn på polisens arbete med unga prostituerade. Vi har försökt att 
forma intervjufrågor till att vara neutrala, men vi kan inte säkerställa att vår 
förförståelse inte påverkat intervjun och hur vi har ställt våra frågor. Ämnet vi har 
valt är känsligt och respondenterna kan lätt ha känt sig misstänksamma i att inte 
utföra ett tillräckligt bra arbete. Med detta menar vi att våra frågeställningar från 
början inte är neutrala, vi har uppfattat ett problem som vi vill söka vidare 
kunskap inom. Den stora risken tror vi inte är vår kritiska inställning, utan 
däremot att respondenterna känt att de inte kan ge ett fullt ärligt svar, och därför 
prata kring ämnet snarare än att svara på frågorna, på grund av deras arbets- och 
sekretesspolicy. 
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3.6 Tillförlitlighet och äkthet 
Reliabilitet och validitet handlar om tillförlitlighet och giltighet. Huruvida 
undersökningen kan upprepas och ge likvärdiga svar och om undersökningen 
mäter det den anses mäta. Reliabilitet och validitet är främst kriterier inom en 
kvantitativ undersökning, inom en kvalitativ undersökning talas det istället om 
tillförlitlighet och äkthet som de båda består av olika delkriterier gällande den 
kvalitativa undersökningen.  

Tillförlitligheten innebär i stora drag hur pass trovärdig undersökningen är, om 
resultatet av undersökningen kan överföras till en annan miljö, att undersökningen 
i stor utsträckning är pålitlig och det sista delkriteriet innebär att forskaren själv 
har handlat i god tro, att styrka och konfirmera. Äkthet har också ett antal kriterier 
som inom en kvalitativ undersökning bör tas hänsyn till. Dessa innebär att 
undersökningen ska ge en rättvis bild av det som studeras, om undersökningen 
ligger till grund för att respondenterna ska få en tydligare bild och djupare 
förståelse av det som studeras, om undersökningen har bidragit till en förändrad 
situation för respondenterna och om respondenterna, med hjälp av 
undersökningen fått utökade möjligheter och resurser. (Bryman 2011).  

För att applicera tillförlitlighet och äkthet på vår uppsats uppger vi att vi har fått 
svar på våra frågor, vi förhåller oss kritiskt till våra respondenters utsagor men vi 
utgår ifrån att det som har sagts under våra intervjuer är sant. Vi har under alla 
intervjuer varit noga med att stämma av så att vi har förstått rätt.  

Våra respondenter har gett oss både lika och olika svar på våra frågor. Däremot 
har samtliga respondenter påpekat att det just nu sker en omorganisering inom 
polisen, vilket innebär att 21 polisdistrikt ska bli ett polisdistrikt. Alltså ska alla 
poliser i hela Sverige arbeta på ett likvärdigt sätt och enligt våra respondenter 
svara likvärdigt på olika frågor. Då vår undersökning har pågått under 
omorganiseringen och innan allt faller på plats och träder i kraft kan vi inte svara 
på om vi hade fått ett likvärdigt resultat om vi skulle gjort om vår undersökning. 
Troligen hade vi inte fått det, med tanke på att vi har intervjuat poliser runt om i 
Sverige, som idag inte arbetar exakt likadant. Bara för att det sker en 
omorganisering betyder inte det heller att alla kommer att svara och arbeta på ett 
likvärdigt sätt även om det är det dem strävar efter.  

Vi kan aldrig vara helt säkra på att vår undersökning har gett oss en rättvis bild, då 
vi enbart har intervjuat 5 poliser av alla poliser i hela Sverige. För att då kunna 
applicera tillförlitlighet och äkthet på vår uppsats kan detta vara lite problematiskt. 
Vi har utgått ifrån att våra respondenter har svarat så ärligt de kan på våra frågor 
och därför försökt att ge oss en rättvis bild av hur deras arbete med prostituerade 
barn och ungdomar går till. Om vår förförståelse och naiva teorier har präglat vårt 
sätt att se på våra respondenter och vårt material är svaret både ja och nej. 
Däremot har vi inte visat eller poängterat våra åsikter om polisens arbete under 
våra respektive intervjuer. 
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4. TEORI  
 

Ni kommer nu att få ta del av de valda teoretiska utgångspunkterna. Vi har valt att 
se på vårt empiriska material utifrån socialkonstruktivistiska perspektivet och 
genom stigmatiseringsteorin. 

 

4.1 Socialkonstruktivistiska perspektivet 
Vårt samhälle är konstruerat av människor i samspel med varandra. 
Socialkonstruktivistiska perspektivet ser till samhället i helhet och forskningens 
riktning är att förklara människors handlingar och samspel. Den 
kunskapsteoretiska inriktningen menar att vår kunskap om verkligheten och 
världen är konstruerat i förväg genom språket och diskursen. Detta innebär att en 
enskild individ förstår och ser världen på ett sätt som präglas av erfarenheter och 
tankesätt, medan en annan individ kan se samma värld på ett annat sätt utifrån 
sina erfarenheter och tankesätt. Byter dessa individer erfarenheter med varandra 
eller om var och en för sig talar om världen på ett annat sätt än vad de är vana vid 
kan det vara så att de ser världen utifrån nya perspektiv. (Börjesson 2010).  

Den sociala konstruktionen av människor är bestämd redan i förväg, beroende på 
vart du befinner dig. Exempelvis, som i vårt fall, polis - brottsoffer, där mötet 
präglas av vilken position människorna har i sammanhanget och vad mötet 
människorna emellan går ut på. I detta fall där en polis möter ett brottsoffer 
befinner sig polisen i en form av maktposition där brottsoffret kan hamna i 
underläge. Brottsoffret kan själv bestämma vad hon eller han vill säga men kan 
också känna ett hot och inte våga berätta. I relation till varandra befinner de sig i 
olika positioner och innehar också olika språk, språket och dess uttryck kan 
innebära och ge olika tolkningar av vad som sker under själva mötet. (Börjesson 
2010). 

Om en människa gör fel kan vi, även om vi fortfarande inte anser det vara rätt, 
förstå på ett annat sätt genom en förklaring till varför individen handlat som hen 
gjort. Det kan också handla om en påverkan från utomstående, att man gör som 
den andre gör och på så sätt känna sig ”skyddad”, att man har handlat rätt för att 
någon annan gjort likadant. Utifrån detta blir det för oss alla lättare att förstå 
världen och människors sätt att handla (Börjesson 2010).  

Poliser och offer har olika maktpositioner i ett möte, vilket kan försvåra 
kommunikationen och tilliten. Detta kan då leda till att poliser tappar trådar i 
utredningen. När vi talar om barn och unga prostituerade innefattar det bland 
annat barn som är under 18 år. Rädslan för att något sådant ska komma ut till 
vårdnadshavare är för barnen större än att hålla det hemligt och skada sig själva. 
Därför har polisen, i barn och ungas ögon, en annan typ av makt där de ska 
involvera föräldrarna i utredningar. Av den anledningen kan det tänkas vara 
svårare för barn och unga att lita på poliser och maktställningen blir tydligare. 



18	  
	  

Samt att det kan bli svårare för polisen att utföra sitt arbete och hålla förhör med 
ett barn eller ungdom som på grund av rädsla, skuld och skam inte vågar berätta. 

 

4.2 Stigmatiseringsteori 
Ordet stigma kommer från grekerna och myntades för att påpeka någonting 
ovanligt eller kränkande hos individen. Förr i tiden användes kroppsliga tecken 
för detta, människor delades in i kategorier utifrån vad som ansågs rätt och fel 
eller fint och fult. Slavar, utstötta, sjuka hade förr ett tecken inristat i handen som 
påvisade vilken kategori de tillhörde. I dagens samhälle har stigma som term 
utvecklats, men i det stora hela har ordet samma betydelse. Att omgivningen 
tillskriver individer egenskaper från samhället vilket kan innebära en kränkande 
utpekning av en viss ”typ” av människor som inte faller inom ramen för den 
stereotypiska individen. Individer placeras fortfarande in i olika kategorier utifrån 
normen. (Goffman 1972). 

Goffman (1972) har varit en stark företrädare för stigmatiseringsteorin, och menar 
att stigman kan delas in i tre olika kategorier. De fysiska, intellektuella eller 
psykiska funktionsförmågorna går under kroppsliga stigman. Kategorier som 
missbrukare, prostituerade eller homosexuella går under kategorin 
karaktärsstigman. Den sista kategorin, gruppstigman, avser faktorer som religion, 
etnicitet eller kön. Goffmans (1972) stigmatisering kan misstolkas till att handla 
om de normala och de onormala, men så är inte fallet utan stigmatisering är 
snarare en gradering. (Goffman 1972). 

De egna och de visa är två begrepp som Goffman använder sig av i sin 
stigmatiseringsteori. De egna är enligt Goffman individer som erhåller samma 
stigma, medan de visa är de normala som har en ståndpunkt till de stigmatiserade. 
Det kan handla om yrkesverksamma eller släktingar till de stigmatiserade. 
Individen kan känna sig bekväm med de egna och stör sig inte på de egnas stigma 
då gruppen delar samma stigma. (Goffman 1972). 

Vidare diskuterar Goffman (1972) identitet i förhållande till olika stigman. Din 
personliga identitet är hur du ser på dig själv, medan den sociala identiteten helt 
baseras på vad andra individer tycker dig. Dessa två väger mot varande och 
stämmer många gånger inte överens, vilket då leder till ambivalens. (Goffman 
1972).  

Prostitution är ett sådant ämne som kan skapa ambivalens. Den sociala identiteten 
på prostitution är i många fall nedvärderande, medan den kanske inte alls ses på 
ett liknande sätt genom en personlig identitet. Vi har i vårt samhälle byggt upp en 
del regler som bör följas, de oskrivna lagarna. Prostitution är ett yrke som ses som 
någonting negativt, för att passa in i ramen bör du alltså inte vara prostituerad. På 
samma sätt som att du till exempel inte ska vara homosexuell, missbrukare eller 
ha några psykiska sjukdomar. 
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Eftersom prostitution inte är en del av ”normen” i vårt samhälle tillskrivs unga 
prostituerade egenskaper, och vi vill därför se hur det påverkar eller kan påverka 
polisernas synsätt på unga prostituerade. Dessa tillskrivna egenskaper kallas i 
vardagsspråket för fördomar. I slutändan är poliser människor och har 
förmodligen en hel del, både medvetna som omedvetna, fördomar. Vi är 
intresserade av att se kopplingen i hur poliser ser på unga prostituerade utifrån 
stigmatiseringsteori. 
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5. RESULTAT OCH ANALYS  
 
I detta avsnitt kommer ni att få ta del av resultatet av studien, samt analysdelen. 
Vi har valt att dela upp resultatet i två teman; våra två frågeställningar, Hur ser 
poliser på unga prostituerade? och Hur arbetar poliser med unga prostituerade? 
Vi har valt att kalla våra respondenter Ip1 – Ip5. 
 
 

5.1 Hur ser poliser på unga prostituerade? 
Våra respondenter definierar unga prostituerade utifrån en gemensam bild av att 
det är en prostituerad som tar emot någon typ av ersättning i utbyte mot sexuella 
tjänster. Ersättningen kan antingen handla om en ekonomisk ersättning, men 
också i utbyte mot cigaretter, alkohol eller narkotika. 

Goffman (1972) skriver att prostitution faller inom karaktärsstigman. Prostitution 
är inte normen i Sverige, samhället vi lever i har en nedvärderande syn på 
prostituerade, då faller de i en kategorisering som individen själv väljer. Vi har 
alla förutfattade meningar och fördomar, alla möten och allt vi upplever väcker 
känslor som är svåra att ignorera. 

Men det kan givetvis påverka oss negativt att ha dömt en grupp människor innan 
vi riktigt hört hela historian. Exempelvis om det kommer in en prostituerad till 
polisen, polisen har sedan tidigare personliga förutfattade meningar om 
prostituerade. Det leder till att polisen då stigmatiserar alla prostituerade. Detta i 
sig kan givetvis påverka polisens arbete om någon är fast inställd på att 
prostitution är fel, att hen kanske missar en viktig tråd i arbetet och den unga 
prostituerade lämnar polisen med känsla av övergivenhet. Redan innan mötet, som 
det socialkonstruktivistiska perspektivet menar, så befinner sig polis och 
brottsoffer i två olika positioner. Vi har den starka med makt och den svaga som 
känner skam. Har polisen utöver det stigmatiserat prostitution så kan mötet inte 
vara mycket till nytta, utan snarare tvärtom. 

När man tänker sig prostitution i storstad så är det ju, de går på gatan i stort 
sätt. (Polis, Ip3) 

Ip3 väljer att uttrycka att prostituerade i storstaden i princip går ute på gatan. Ip3 
väljer alltså att kategorisera prostitution till att vara ute på gatan i storstaden. Detta 
skulle utifrån Goffmans (1972) stigmatiseringsteori påstås vara en fördom som 
Ip3 har och på så sätt de prostituerades sociala identitet. I Caroline Engvalls 
Skuggbarn kan vi läsa berättelser som säger emot Ip3:s syn på prostituerade i 
storstaden. Den sociala identiteten, i det här fallet Ip3:s utsaga, kan ha negativa 
påföljder för individen, i det här fallet den unga prostituerade, inte minst på 
förhören. Vidare bör diskuteras hur professionaliteten påverkas av den enskildes 
fördomar. 
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De unga prostituerade ses som offer som finns överallt, ibland kan det handla om 
att den unga träffat fel kille, eller kanske att den unga är i behov av snabba pengar. 
Många gånger är anledningen att individen har träffat någon som hen vill göra till 
lags. Men det finns de som ser prostitution som en affärsidé kombinerat med att 
det är någon som är vilsen och hamnat i utanförskap. Det är både vanligt med 
prostitution ute på gatan och som är mer synligt, samtidigt som det också kan 
förekomma via nätet på ett mer diskret sätt. Det kan tänkas handla om en ung 
person som har något missbruk och säljer sin kropp för att få tag på narkotika, 
men även en ung person som på grund av till exempel våldtäkt väljer prostitution 
som ett självskadebeteende. 

Den typiska unga prostituerade är någon som har problem hemma och som inte 
haft en harmonisk uppväxt. Det är kopplat till anknytningsteorin, dålig anknytning 
till föräldrarna. Det är viktigt med anknytning mellan barnet och föräldern, barn 
behöver känna kärlek och trygghet. Walker, K.E. (2002) diskuterar även hon i sin 
forskningsartikel att dålig uppväxt kan vara en bakomliggande faktor till 
prostitution, men det kan även handla om ensamhet och att individen träffar fel 
man. (a a).  

Jag ser dem som offer, absolut. Sen är det väl inte alltid så enkelt att det de 
säger har hänt kanske. Ibland måste det kanske finnas en viss skeptisk i 
bakhuvudet mot, om det är sant eller inte, men det är det som utredningen 
får visa men alla behandlas ju som offer, till att börja med (Polis, Ip4). 

Ip4 uttrycker att poliser inte naivt ska tro allt unga säger i förhören. Ip4:s utsaga 
kan å ena sidan vara positiv, men å andra sidan negativ. Det beror på hur den här 
skeptiska känslan framförs till offret. Om offret känner av att den 
yrkesverksamma inte hängivet visar tillit, kan det medföra att den unga inte längre 
vill berätta. Vidare kan det diskuteras vad som händer med barnet eller den unga 
när tilliten inte är hundra procentigt. 

Enligt socialkonstruktivismen är den sociala konstruktionen av människor 
förbestämd, det vill säga att människor befinner sig i olika positioner. I ett sådant 
fall kan det vara den unga prostituerade i mötet med den yrkesverksamma polisen, 
det säger sig självt att polisen och den unga inte befinner sig i samma position. 
Polisen har en annan typ av makt. Har polisen utöver makten, en inställning på att 
vara skeptisk till den ungas berättelse kan det nog medföra en underställning för 
den unga. Och därmed även ett större glapp mellan positionerna. Det finns redan 
ett glapp i maktställningen mellan polis och en ung prostituerad, om den unga 
känner av att polisen inte tror på allt de säger så kan påföljden vara att den unga 
känner sig underställd och därför ökar även glappet i maktställningen. 

Barn och unga som kommer in med den problematiken ses som offer men ibland 
kan det tänkas dyka upp misstankar om att personen kanske inte berättar hela 
sanningen. Handlar det om barn och unga som ser det som en affärsidé så är de 
inte offer från början, men löper stor risk att bli offer. Till exempel om personen i 
fråga säljer vaginalt sex, men blir tvingad till analsex, där kan det vara så att den 
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unga vill dra sig ur men ändå blir tvingad. Risken är att unga prostituerade blir 
offer i ett annat brott, då våldtäkt. 

De unga legitimerar sitt beteende och försöker intala både sig själva och polisen 
till att det är med egen fri vilja, vilket det sällan är. Goffman (1972) tar, som 
tidigare nämnt, upp de två olika identiteterna inom stigmatisering; personlig 
identitet och social identitet. I fall som dessa, där den unga prostituerar sig av 
egen frivilja och ser det som en affärsidé, får hen förmodligen utstå ganska 
mycket i processen att förklara att prostitution är något hen inte ser som ett socialt 
problem. Prostitution faller inte som en affärsidé inom den sociala identiteten, 
snarare som något täckt med skam och skuld. Den personliga och den sociala 
identiteten stämmer då inte ihop. Och det kan leda till ambivalens. Hulusjö (2013) 
tar i sin avhandling upp att prostitution medför våld. Våldet kan, precis som 
respondenterna berättat, uppkomma även om prostitution sker frivilligt.  

Så det tycker jag att det ligger i sakens natur att det är vanligare med 
kvinnor faktiskt. En kvinna har väl inte heller lika lätt att, en man har ju 
mycket lättare för att köpa sexuella tjänster än vad en kvinna skulle vilja, 
eller hur. En kvinna har ju mycket lättare för att få sex än vad en man har. 
(Polis, Ip1). 

Genusperspektivet i vad som är mer normalt för vilket kön spelar roll enligt 
respondenterna. Ip1 uttrycker i citatet ovan att kvinnor har lättare att få sex än 
män och män lättare för att köpa sex. Statistiskt sätt menar polisen att det är 
vanligare med flickor som säljer sex än pojkar, anledningen tros vara samhällets 
oskrivna regler. Samhället har utvecklats väldigt mycket, den största andelen av 
prostitutionsfall ligger på nätet. Då med cybervärldens utveckling de senaste 15 
åren bara. Våra respondenter menar att det märks av hos polisen och att det är mer 
vanligt med flickor som säljer sex på nätet än pojkar som säljer sex. I Forsbergs 
(2006) studie framkommer att tjejer har erfarenheter av sexuella handlingar 
tidigare än killar, kan det möjligen vara kopplat till våra respondenters utsagor om 
att det är mer förekommande med flickor som säljer sex än killar. 

Prostitution är enligt respondenterna kopplat till någon typ av socialt problem. 
Men ibland handlar det inte om att den unga tagit beslutet hejvilt själv. Utan det 
kan till exempel börja med att någon på något chattforum uppger sig att vara 
någon helt annan, en 50 årig man som uppger sig vara och skickar bilder på en 
snygg ung kille som söker kärlek. Personen försöker övertala flickan till att skicka 
en bild på sina bröst och när hon väl gjort det kan personen börja hota med att 
lägga ut bilden om inte ännu fler bilder skickas eller om hon inte gör som han 
säger. Flickan får ändå någon form av ersättning rent taktiskt, och på så sätt blir 
hon prostituerad ofrivilligt. 

Pengar, jag tror att det är snabba pengar till det som man behöver. Och 
självklart, droger. Att man är i ett missbruk, där tror jag ju att det är en 
jättestor del. Någon mer typisk vet jag inte mer än droger självklart. 
Finansiera sina drogmissbruk ju. (Polis, Ip2). 
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Ip2 beskriver orsaken till prostitution som kopplat till någonting annat, till 
exempel då missbruk. I beskrivningen ges bilden av att den unga är helt förstörd 
eller fördärvad. Jämfört med Caroline Engvalls bok Skuggbarn där unga flickor 
berättar om sina liv som prostituerade får vi en annan bild av den prostituerade. 
Det behöver inte alltid vara ett missbruk inblandat. Det behöver heller inte handla 
om någon fördärvad person. Det kan helt enkelt vara en söt liten flicka som har 
det bra hemma, bra i skolan och ändå hamnar i spåret prostitution. Inte för 
pengarnas skull, utan av ren nyfikenhet. Vilket Ip3 påpekar i citatet nedan. Ibland 
handlar det enbart om nyfikenhet. Det är inte kopplat till missbruk. Det är inte 
kopplat till att den unga träffat fel människa. Det är inte kopplat till hot. Utan 
enbart nyfikenhet. 

… ibland kanske man gör det av nyfikenhet. (Polis, Ip3) 

Beroende på sammanhanget kan det komma ärenden som gör poliser rädda vilket 
leder till att poliser inte vet hur de ska hantera vissa ärenden. Prostitutionsärenden 
är inte riktigt vardagsärenden, till skillnad från brott som stöld eller misshandel. 
Det är väldigt svårt att veta, har man en person framför sig är det svårt att läsa av 
individen så på rak arm. Ibland blir det rätt och ibland blir det fel. Waltman 
(2011) diskuterar i sin studie att Sverige har en bra bas som behöver utvecklas för 
att få en ökad minskning på prostitution. Det markerade citatet lästes upp för 
respondenterna för att se vart de står och hur det ser på det som sägs i citatet.  

”Om polisen hade pressat mig lite mer, bara lagt ner lite mer tid än den där 
kvarten, då hade jag kanske berättat allt om Jesper och alla män och fått hjälp 
fortare.”? (Engvall 2014, s. 48).  

För varje gång det finns någon vi ställt för lite frågor till, finns en gång då 
vi ställt för mycket frågor. (Polis, Ip2). 

Ip2 menar att om polisen vetat att det behövts lite mer tid och att personen 
kommer att berätta snart, så hade polisen förmodligen valt att ta sig genom de 
sista minuterna. Ip2 uttrycker detta som om det vore positivt att det finns tillfällen 
då de ställt för mycket frågor. Det måste hittas en balans, oavsett om frågorna är 
för många eller för få har det negativa påföljder för individen som sitter i ett 
förhör. Respondenterna har berättat lite annorlunda historier om hur ett förhör går 
till. Ip3 i citatet nedan berättar att det nästan alltid är en åklagare med under 
förhören. Hen tror heller inte att många förhör pågår i 15 minuter. Oftast tar det 
betydligt mycket längre tid. Ändå har vi kunnat följa flickors berättelser i Caroline 
Engvalls bok Skuggbarn där de berättar att de vuxna yrkesverksamma inte alltid 
tagit till sig tiden för att komma åt problemet. 

Jag tror inte där är många förhör som pågår 15 minuter som du säger utan 
de är betydligt längre. Och nästan alltid är åklagaren med kanske om man 
håller de här förhören och har rätt att ställa kompletterade frågor och sånt. 
(Polis, Ip3). 
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Respondenterna uttrycker att det måste finnas mer samverkan med andra aktörer, 
till exempel då socialtjänsten. De kan nog lättare läsa av huruvida det räcker med 
frågor eller inte, även om individen är redo för att bli förfrågad. Walker (2002) 
menar att det är viktigt att olika aktörer har strategier för hur de ska möta och 
fånga upp unga prostituerade. 

Oavsett om det är, även om det bara skulle vara den här tjejen vilket jag 
ändå inte tror så är det jätte illa för då har man förlorat en tjej som inte är 
nöjd med polisens jobb. Och det är inte bra. (Polis, Ip5). 

Ovanstående citat från Ip3 och Ip5 känns väldigt olikt uttryckta. Ip3 anser att det 
är ett undantagsfall, medan Ip5 menar att det förmodligen inte är de enda fallet. 
En direkt reaktion på de olika svaren är att den unga prostituerade får hålla 
tummarna att hen hamnar hos rätt polis i förhöret för att få fram sitt budskap. 
Precis som Ip5 uttrycker är det viktigt att inte förlora ett offer för att det inte ställs 
tillräckligt med frågor. Ip1 uttrycker att det inte alltid finns tillräckligt med 
engagemang och då kan detta vara en påföljd. Poliser får nämligen välja sina 
specialområden att vidareutbilda sig inom och om det inte finns någon sådan på 
plats, så tar vem som helst fallet på grund av resursbrist. Vissa respondenter har 
valt att förfina sina brister och inte tala om dessa utan istället valt att prata 
runtomkring ämnet, medan vissa faktiskt uttryckt att det i många fall finns brister i 
arbetet. 

 

5.2 Hur arbetar poliser med unga prostituerade? 
Polisen arbetar med att förhindra att brott uppkommer, polisen ska förebygga att 
brott uppkommer och polisen ska lagföra de som har gjort sig skyldiga till brott. 
Om polisen får kännedom om att ett brott har begåtts är de skyldiga att titta 
närmare på saken. Polisen är beroende av allmänheten och allmänna tips, får 
polisen inga tips är det inte heller säkert att de får kännedom om eventuella brott 
och kan då inte heller arbeta med det aktuella brottet. 

När det gäller barn och unga prostituerade är det inga ärenden som våra 
respondenter arbetar dagligen med då dessa brott inte heller rapporteras dagligen. 
Att inte många poliser har erfarenheter av barn och unga som prostituerar sig är 
kanske inte så konstigt om man tittar på Kalla faktas (2014) utlåtande angående 
926 anmälningar av sexköp av barn. Där 9 av fallen har lett till fängelse och 6 av 
fallen har bötesfälts. Samt att det också förekommer ett oförutsägbart mörkertal.  

För det är rekommendationer med barn också att förhören ska hållas 
skyndsamt och helst inom 14 dagar om det är barn som är utsatta. Och 
även då om det är målsäganden under 18 år så är där särskilda regler för 
det, med en gräns på 90 dagar. (Polis, Ip3).  

Respondenterna har alla talat om resursbrist och för litet handlingsutrymme. Ip3 
talar gärna om reglerna, som i citatet, men reflekterar vidare inte om det finns 
tillräckligt med resurser för att följa de regler hen tar upp. Det finns många regler 
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och lagar som ska följas, men tyvärr, av olika orsaker, är detta inte alltid möjligt. 
Enligt 6 kap. 4§ i Brottsbalken står att om en människa har samlag med någon 
under 15 år, klassas detta som våldtäkt och straffet blir då mellan två till sex års 
fängelse. Ändå är det ytterst sällan, med hänvisning till FN:s kritik mot Sverige 
som skrivs om tidigare i studien, som fall går hela vägen till ett straff eller ens 
åtal. Det finns lagar, och det finns regler men de har ingen betydelse om dessa inte 
följs. 

När det gäller utsatta barn och unga upp till 15 år hanteras dessa ärenden oftast på 
ett barnahus. Barnahus finns dock inte i alla kommuner men närliggande 
kommuner kan samarbeta om dessa. Men i många städer saknas barnahus. I vissa 
kommuner, där samarbetet mellan andra kommuner inte fungerar helt och hållet 
eller där barnahus inte finns hålls brottsutredningar av polisen helt själva men kan 
också samverka med enbart socialtjänsten. I de kommuner som barnahus finns 
och andra kommuner som kan ta nytta av dessa har samverkan blivit mycket 
bättre än tidigare. Av den anledningen att barnen slipper, i samma utsträckning, 
att slussas fram och tillbaka mellan olika myndigheter till skillnad från tidigare. 
Samverkan har en stor betydelse för samtliga ärenden men är extra viktigt när det 
gäller barn och unga, detta med anledning för att barn och unga inte ska hamna 
mellan stolarna.  

På barnahus är olika myndigheter och yrkesmän samlade för att bemöta ett barn 
på det bästa möjliga sätt. Yrkesmän från polisen, socialtjänsten, BUP, åklagare 
med flera och även övriga personer som kan ha en betydelse för barnet i det 
specifika fallet. På barnahusen är alla yrkesmän specialutbildade för att kunna 
bemöta och prata med barnet på bästa möjliga sätt.  

Det är på barnahusen de hanterar allting när det gäller barn i så fall om det 
skulle bli någonting här. Och det är ju jätte professionella, speciella 
barnutredare, som är specialutbildade till att kunna förhöra barn. Speciella 
åklagare som håller på med det i bästa fall då ju, som har förståelse för 
detta. Och sen soc. då, som har naturligtvis sina specialiserade, som håller 
på med de här ärendena. Det är det bästa av världar och det är så det ska 
vara uppbyggt i alla fall. (Polis, Ip2). 

Ip2 talar väldigt gott om barnahusen i citatet och påpekar att det är så det ska vara. 
Men den möjligheten har inte alla kommuner, och en annan respondent har 
uttryckt att det inte ens finns barnahus i närliggande kommuner för att de ska 
kunna inleda ett samarbete. 

Måste definiera vad som är barn och vad som är ungdom, särskilt 
förhörsutbildning med barn är mer, under 12 kanske, något sånt där. Men 
förhör med en 16 åring kan alla hålla. Det finns ju att det ska vara särskilt 
lämpliga men det betyder inte så jättemycket i verkligheten tycker jag. 
(Polis, Ip4) 

Vad Ip2 glömde nämna för oss, som för givet antog att barn innebar alla under 18 
år, var att specialutredarna för barn inte gällde alla barn. Det görs en skildring på 
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barn under 18 år. Ip4 tycks inte kännas vid uttalandet om att barn ska utredas av 
specialutredare som erhåller viss kompetens och utbildning. Och i verkligheten, 
anser Ip4, att det inte betyder så mycket att de bör vara lämpade. 

Av Willis & Levys (2002) forskning framkommer det att det finns bristningar i 
samverkan mellan myndigheter och organisationer när det gäller hjälp och stöd till 
prostituerade barn och unga. Vilket våra respondenter inte tycks kännas vid då de 
uppger att samverkan och samarbetet med andra yrkesmän fungerar bra men att 
det också alltid kan bli bättre. Respondenterna uppger dock att det inte riktigt är 
deras uppgift att behandla klienter. Anna Hulusjö (2013) menar att processen från 
att lämna prostitution är enorm. Vad som händer efter att de unga varit hos polisen 
på förhör framkommer inte i respondenternas svar, inte heller vem som sköter 
kontakten från att de varit hos polisen till att de, om de ens, slussas vidare till 
exempelvis socialtjänst. 

Om polisen får in ett ärende, en anmälan är det inte bara till att dra sig tillbaka 
eller säga att man vill ta tillbaka sin anmälan. Idag är det åklagaren som 
bestämmer, beroende på brottets karaktär, om det ska väckas åtal eller inte. Vill 
inte offret prata eller berätta vad han eller hon har varit med om kan det bli 
problematiskt. 

Anses brottet vara av sådan karaktär att den som gjort sig skyldig till brott enligt 
lagen kan åklagaren väcka åtal om detta och då ska offret informeras om detta. 
När det inkommer brott av sådan karaktär förhörs den ustatta som vittne först, för 
att sedan förhöra förövaren. Det kan också vara så att den som är utsatt inte säger 
någonting eller vägrar att säga någonting. Då finns det en risk att åtalet läggs ner 
eftersom man inte kommer någonstans. Men man försöker också att prata med 
dessa, motivera dem till att berätta, försöka att få dem att förstå att det är viktigt 
att de berättar vad som har hänt och vad de har varit med om. I många fall kan det 
vara att barn och unga som har varit utsatta för prostitution till en början lever i 
förnekelse, att de förnekar allting. Samtidigt som det också kan vara relativt lätt 
att få barn och unga att berätta saker och ting.  

Många av de här är rätt, inbillar jag mig, kontaktsökande och har ett behov 
av att prata ut. Så förnekelse är nog det initiala men att det finns 
möjligheter att få dem att öppna upp sig. (Polis, Ip4). 

Det kan vara klurigt att få unga att öppna upp sig, det krävs att polisen skrapar på 
ytan och lyckas fånga upp rätt trådar. Ip4 menar att många prostituerade 
egentligen har ett behov av att prata ut, oftast är känslor kopplade till skam och 
skuld och därför är det inte ett ämne de utsatta till vardags pratar om. Många 
gånger har individen hållit det inne väldigt länge och när polisen väl lyckas fånga 
rätt trådar så bryter personerna ihop och berättar allt i minsta detalj. För de är det 
någon typ av befrielse. Det kan också vara så att personen ifråga även har blivit 
utsatt för andra brott och att eventuella skador är synliga. Att detta är ett vanligt 
förekommande, att ett brott kan leda till ett annat brott styrks av Hulusjös (2013) 
avhandling om prostitution. Där hennes respondenter uttryckt att prostitution kan 
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medföra bland annat våld, vilket kan ge både osynliga och synliga skador. Då 
försöker man dra i de trådarna, bygga upp ett förtroende och sakta men säkert få 
den utsatta att berätta om det han eller hon har varit med om.  

En kvinna som har sålt en sexuelltjänst då hörs hon utav polisen som 
vittne, informeras om vad som gäller och så vidare, pratar med henne. Och 
då är det ju viktigt för oss att hon vill berätta om detta, att hon berättar vad 
som har hänt. (Polis, Ip1).  

Ip1 anser att det är viktigt att kvinnan vill berätta för polisen vad som hänt. Det 
försvårar arbetet om den prostituerade inte vill berätta. Men många gånger kanske 
det bara handlar om polisen att hålla ut ett tag till, tills tilliten blivit starkare och 
individen känner sig redo. Det är en process som kan ta allt ifrån en kvart till flera 
timmar. Det finns tydliga riktlinjer och rekommendationer om hur olika förhör bör 
och ska hållas däremot finns det ingen manual för hur långt man som polis kan gå 
eller får gå vid ett förhör. Vissa poliser är mer rakt på sak medan andra är lite 
försiktigare. Förhören ska dock alltid hållas etiskt korrekt, där alla personer ska 
behandlas bra. Man försöker att få barnet eller ungdomen att berätta vad han eller 
hon har varit med om. Samtidigt som polisen vill att barnet eller ungdomen ska 
prata och berätta vad de har varit med om så är det också viktigt att inte pressa 
barnet eller ungdomen, att inte gå för hårt på så att de blir rädda.  

Man får ju vara försiktigt när man går fram ändå, man kan ju skada mer än 
att göra nytta i sådana sammanhang… jag ska väl säga att det är mer det 
som gör kanske att man avhåller sig från vissa frågor för att inte pressa 
dem. (Polis, Ip2). 

Ip2 menar att det ibland kan skada mer än göra nytta om polisen pressar den unga. 
Det är då av stor vikt att polisen först småpratar lite för att bygga upp ett 
förtroende för att sedan på ett eller annat vis försöka komma in på det som ärendet 
faktiskt rör. Det kan också vara så att det kan framkomma att ett barn eller 
ungdom har prostituerat sig genom andra ärenden och då kan polisen även 
använda sig av de ingångarna. 

Det finns inte alltid en tydlig yrkesman inom de olika polisstationerna som har 
ansvar för ärenden som är kopplade till prostituerade barn och unga vilket beror 
på att det inte är ett dagligt problem, där det inte inkommer tips dagligen på alla 
polisstationer. Det kan också handla om resurser, att det inte finns tillräckligt med 
resurser på de olika polisstationerna. Att det finns för lite pengar och inte 
tillräckligt med personal. Ip1 påpekar polismyndigheternas resursbrister, på grund 
av bristen blir det även svårt att avsätta poliser till ett specifikt brott, som då till 
exempel sexköpare. 

Allt handlar om pengar, att få samhället att fungera. Finns det bara pengar 
så skulle det inte vara något problem, då skulle vi kunna ha så många som 
behövs för att jobba med all brottslighet.  (Polis, Ip1). 

Om polisen skulle få kännedom om ett barn eller ungdom som prostituerar sig så 
går dessa ärenden under familjevåld, där det finns specialutbildade poliser som 
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kan ta sig an dessa fall. Även när det gäller barn och unga finns det 
specialutbildade poliser som kan förhöra barn och unga. Det betyder dock inte att 
alla dessa poliser kan hålla ett förhör på ett professionellt sätt. Alla människor är 
olika, poliser är människor och arbetar också på olika sätt. För att kunna arbeta 
och förhöra barn och unga prostituerade krävs det en speciell utbildning som 
nämndes ovan men det krävs också en viss fallenhet för det. 

Det är viktigt att vi är flexibla, att vi så att säga, i den mån vi kan försöka 
anpassa oss till de vi pratar om… Jag tror på, rätt man eller kvinna på rätt 
plats. (Polis, Ip5). 

Det handlar, precis som Ip5 påpekar, om rätt kvinna eller man på rätt plats. Med 
hänvisning till stigmatiseringsteorin, kanske någon från de egna som kan relatera 
och förstå problemet på ett annat sätt än den vise som tagit ställning till problemet. 
Hur det påverkar de unga prostituerade om det inte finns rätt kvinna eller man på 
rätt plats, kommenterar inte respondenten. 

Inom polisen är mängdbrotten och grövre brott som blir prioriterade. Det som är 
de mest förekommande brotten i samhället är de brotten som prioriteras inom 
polisen. Det finns span verksamhet som arbetar på fältet och som även arbetar 
med att lokalisera prostitution. Men detta är också mer vanligt i större städer där 
det finns mer av prostitution och fler fall. Det finns också inre spaning, som 
spanar om polisen har fått in ett konkret tips.  

Om det dyker upp en lägenhet där det föregår att det är kunder som drar 
sig dit där och köper sexuella tjänster och sånt här, så sprider det sig och 
då får man jobba med det då. (Polis, Ip1). 

Ip1 påpekar även att det inte finns någon som dagligen arbetar med att söka efter 
sådana lägenheter, trots att det är vanligen förekommande. Återigen på frågan hur 
det kommer sig, väljer polisen att förklara hur resurserna är uppdelade och hur 
mycket politiken påverkar arbetet. För att kunna arbeta på fältet måste det finnas 
konkreta tips eller att det är så att polisen springer på ärendet av en ren slump. Att 
polisen har fått tillökade resurser sen den nya sexköpslagen kom till är det inte 
många som känns vid. Sverige är indelad i olika distrikt där varje län har sin 
polismyndighet. När det gäller resurser inom de olika områdena har dessa då 
tilldelats de platser och polisstationer där området anses vara större. Det betyder 
alltså inte att varje polisstation har fått utökade resurser gällande bland annat 
prostituerade barn och unga. Det kan också vara så att dessa resurser har tilldelats 
andra områden där det arbetas med bland annat barnpornografi och behöver inte 
ha tilldelats för att arbeta med prostitution och prostituerade barn och unga.  

Regeringskansliet (2012) poängterar att det är svårt att veta hur stor utvecklingen 
av prostituerade barn och unga är eftersom många fall förblir oupptäckta och 
därför kan det också vara svårt att veta vart resurserna ska eller har fördelats. Det 
arbetas också på olika sätt inom de olika polismyndigheterna där också resurserna 
tillfördelas olika. Just nu sker det en omorganisering inom polisen vilket innebär 
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att 21 polismyndigheter ska bli en. Detta i sin tur ska leda till att alla ska kunna 
arbeta på ett likvärdigt sätt och kunna svara likvärdigt på olika frågor. 

Mycket snack om att vi ska komma närmare medborgarna, att vi ska arbeta 
enhetligt över hela riket och vi ska lära goda exempel av varandra. Nu ska 
det bli mer strukturerat. En fördel är att nu kan rikspolischefen bestämma. 
Vilket inte har varit möjligt innan eftersom det har varit självständiga 
myndigheter. (Polis, Ip4). 

Ip4 upplyser oss om den nya omorganiseringen som sker på polismyndigheter just 
nu och vad detta innebär. I citatet kan vi läsa att en fördel med omstruktureringen 
är att handlingsutrymmet tillökas för rikspolischefen. Omorganiseringen har flera 
av våra respondenter talat om som att det säkerligen är något positivt. Men risken 
finns alltid att det blir mindre organiserat i arbetet och att arbetet då, om nu 
rikspolischefen ska få bestämma, blir luddigt för de olika poliskontoren i Sveriges 
alla kommuner. 

Med tanke på att internet har blivit en stor del av vår vardag och att mycket av 
kontakterna mellan barn och unga som säljer sex och de som köper sex sker på 
internet så finns det poliser som arbetar med detta. Men det betyder inte att det 
finns poliser som arbetar med detta på varje polisstation. Ip1 poängterar att det 
inte behöver finnas poliser på varje polisstation som arbetar med detta, det räcker 
med grupper lite utspridda runtom i landet. Den största delen av prostitutionen 
tror Ip1 finns på nätet. 

Man kan sitta vart som helst. Man behöver inte sitta i området där det 
händer. Det är vars dator det händer bakom, det är vart den är någonstans. 
För det som händer, det händer på internet och då kan du hitta det där, 
oavsett vart du befinner dig någonstans. (Polis, Ip1).  

Internetspaning anses vara väldigt tidskrävande och det finns inte tillräckligt med 
resurser för att någon ska kunna ha internetspaning som en heltidstjänst. Det kan 
också vara så att polisen via ett annat fall eller en husrannsakan kommer i kontakt 
med vederbörandes dator och då kan man nå problemet på det sättet. Det går 
också alltid att spåra IP-adresser, vilket innebär att man kan nå personen på så vis. 

Det finns många ingångar att nå de som söker kontaket via internet, att nå både de 
barn och unga som säljer sex och de personer som köper sexuella tjänster. Detta 
kan arbetas med i både specifika fall men också i förebyggande syfte. I övrigt för 
att förebygga barnprostitution sker detta oftast Nationellt eller på de områden där 
problemet anses vara större eller inte alls. Då är det vanligare med förebyggande 
arbete när det gäller vuxna, där man vänder sig till bland annat media och 
organisationer för att påtala att problematiken finns och att polisen vet om det. För 
att kanske ge någon form av förhoppning att skrämma eventuella sexköpare. Men 
vad det gäller barn och unga prostituerade finns det inte mycket till förebyggande 
arbete. 

Enligt 6 kap. 11 § i Om sexualbrott (SFS 2011:517), förövaren döms till böter 
eller fängelse i två år för köp av sexuell tjänst om förövaren erbjuder en person 
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ersättning för en sexuell handling. Brottens påföljder har stor betydelse för hur 
prioriterat ett fall är. Många fall kommer före prostitutionsärenden. Och det har 
givetvis att göra med brottets påföljder. Ju högre straffskalan är desto mer resurser 
läggs ned på att arbeta med fallen, menar Ip1. 

Det handlar om mycket, mycket annat liksom, jag tror inte att man kan få 
bukt med den brottsligheten bara för att öka en påföljd det tror jag inte, det 
är min personliga uppfattning... (Polis, Ip3). 

Det är hela tiden prioritering och när jag då tittar på den köp av sexuella 
tjänster och ser den påföljden så ser jag ju att lagstiftaren har ju sagt att det 
är inte så hög prioritering på den. Har jag då ett brott där påföljden är två 
år, så går ju den före eller hur, för den är ju grövre, den är allvarligare.  
(Polis, Ip1). 

Ip1 och Ip3 är, utifrån citaten ovan, inte överens om huruvida ett strängare straff 
hade minskat brotten. Det finns de som anser att påföljden ändå är rimlig, att 
brottet inte behöver få större påföljder utan att det istället ska satsas på andra 
faktorer.  Det är ett väldigt svårarbetat ämne som inte kan lösas genom att höja 
påföljden, menar Ip3.	  

Utifrån ett socialkonstruktivistiskt perspektiv, besitter vi människor olika 
positioner beroende på vad vi gör och vad vi har varit med om. I detta fall, en 
polis som har gått polishögskolan för att kunna arbeta som en polis, räknas som en 
offentlig tjänsteman i vårt samhälle. Möter då en polis ett barn eller ungdom som 
prostituerar sig hamnar det per automatik i olika positioner mot varandra. Och för 
att få förhöra barn har det kommit fram att det krävs en specialutbildning på 
området. Det är kanske en polis som har en lång livserfarenhet samt 
yrkeserfarenhet men det kan också vara polis som är ny på det aktuella området. 
Möter då polisen ett barn eller ungdom under 18 år som på ett eller annat sätt är 
kopplat till barnprostitution kan det bli turbulent för båda parter. Det kan vara så 
att polisen hamnar i en form av maktposition där offret i fråga kanske hamnar 
eller känner sig i underläge. Att offret då inte vågar berätta för polisen att han eller 
hon känner sig skrämd eller förtryckt. Det kan vara på grund av olika anledningar, 
bland annat att polisen faktiskt ska involvera vårdnadshavare i utredningar som 
rör barn under 18 år. 

Att involvera föräldrar har givetvis både för- och nackdelar. Nackdelen är som 
ovannämnt att den unga känner sig skrämd och inte vill berätta just för att inte 
föräldrarna ska veta. Men fördelen är att vårdnadshavare bör ha informationen för 
att sedan kunna jobba vidare på en psykosocial lösning för barnets bästa. Poliser 
arbetar med brott och sköter inte den psykosociala delen. Föräldrarna däremot kan 
på så sätt försöka hitta åtgärder så att den unga, efter traumatiseringen hen 
upplevt, får hjälp och stöd i processen som tillkommer efter förhören. 	  

Eftersom de bär på olika typer av erfarenheter av både livet och det som offret har 
varit utsatt för kan det också vara så att polisen tolkar offrets utsagor på ett sätt 
som offret kanske inte själv gör. De kan alltså se samma berättelse på två olika 
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sätt med tanke på att en av dem ingår i berättelsen och har varit med om detta 
själv medan den andre, polisen bara får det återberättad för sig och kanske ser det 
på ett helt annat sätt. Där polisen tar hjälp av sina tidigare erfarenheter av liknande 
fall men också andra erfarenheter som gör att polisen kan sätta sig in det och anta 
ett fall som handlar om ett barn eller ungdom som har prostituerat sig. Det är 
kanske av stor vikt vid sådana här möten att förhören eller kontakten inte går för 
fort fram. Det är kanske viktigare att få offret att bygga upp ett förtroende för 
polisen så att polisen inte tappar offret på vägen eller inte fångar upp de alls. Samt 
att då kanske offret också kan få polisens förtroende och ge polisen en förklaring 
av sina erfarenheter och tolkningar på vad som har hänt och vad offret är utsatt 
för.  Man kanske inte ska tillskriva dessa barn och unga egenskaper enligt 
stigmatiseringsteorin allt för fort, du vet inte vem du har framför dig vid ett första 
möte. Och du vet inte heller innan mötet vad du kommer att få se, höra eller 
komma fram till. 

Vilken syn poliser har på unga prostituerade kan påverka arbetet och förhören. 
Finns inte ett intresse är det svårare att fånga upp en viktig tråd, likaså om polisen 
har fördomar mot offret. De två parterna besitter, som tidigare nämnt, olika 
maktpositioner. Polisen har större och mer makt än offret. Ordet stigma kom till 
för att påpeka någonting ovanligt. På den tiden gjordes det på mer uppenbara sätt 
än idag. Idag kan det ske på mer diskreta sätt, som till exempel att använda en 
makt på fel sätt på grund av personliga åsikter. 

Goffman (1972) menar att individer placeras i olika kategorier. Felet ligger inte i 
att placera individer i olika kategorier, utan felet ligger i hur man sedan använder 
sina egna åsikter och fördomar i sin profession. Det säger oss mycket att våra 
respondenter kopplar prostitution till missbruk, det är en fördom de har. Och då 
etiketterar de prostituerade tillsammans med missbrukare. En missbrukare som, av 
någon anledning, kommer in till polishuset för förhör vill nog inte få en hel del 
frågor om hen prostituerar sig. Inte heller vill en som prostituerar sig få en hel del 
frågor om missbruk. Den sociala identiteten här påverkar den personliga och 
enligt Goffman skapas en ambivalens. 

Vidare har vårt resultat visat att unga prostituerade som hamnar hos 
polismyndigheten i kommuner som har barnahus kan träffa flera olika aktörer 
under samma tak. Genom att erbjuda hjälp påpekas även något onormalt, något 
icke-önskevärt och det leder till att de yrkesverksamma genom att peka ut något 
onormalt skapar ett stigma. De visa tar ställning till att något onormalt finns och 
det är således som ”vi” och ”de” skapas. 
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6. SLUTDISKUSSION  
 

I följande avsnitt kommer ni få ta del av våra egna åsikter, vilken slutsats vi kan 
dra samt hur man kan fortsätta arbetet i framtiden.  

 

6.1 Diskussion 
Vårt resultat har varit intressant då många frågor inte riktigt svarats på, utan 
pratats runtom. För oss innebär det att poliser tyvärr inte har lika bra koll som vi 
trott. Vissa simpla frågor som hur det går till när de får in ett fall på kontoret, var 
inte tydligt. Hos majoriteten av våra respondenter var första svaret att det inte 
fanns så många ärenden i den kommunen. Samtidigt påstods det att prostitution 
kan te sig på olika sätt och alla respondenter har påpekat att det finns ett stort 
mörkertal med prostitution på nätet. Ändå kunde vi knappt få igenom våra 
intervjuer då svaret ganska direkt var att det inte finns någon prostitution i den 
kommunen. 

Många svar kunde vi se komma innan vi utförde intervjuerna men att svaren vad 
gäller arbetet var olika, kunde vi inte förutspå. Polismyndigheten i Sverige arbetar 
alla utifrån lagen och arbetet bör se likadant ut, om inte helt så till stor del. Det har 
pratats om en omstrukturering av Polismyndigheten där 21 distrikt ska slås ihop 
till ett och samma. Det kommer förmodligen innebära en skillnad i arbetet. Inte 
främst vad gäller handlingsutrymmet hos de lokala polischeferna. Men som det 
ser ut idag kan det ske på olika sätt och riktlinjerna för hur det arbetas var 
otydliga. Det fanns inget direkt svar. I flera fall började respondenterna här tala 
om omstruktureringen och att det kommer att bli bättre. Ännu mer fundersamma 
blev vi när det talades så gott om omstruktureringen. Som att det var lösningen på 
alla problem som fanns. 

Definitionen av unga prostituerade var den fint upplagda juridiska definitionen. 
Vidare under intervjuernas gång kunde vi ana en och annan personlig åsikt som 
bör funderas över hur det påverkar barnet i förhör. Då menar vi till exempel när 
respondenterna kopplar prostitution till missbrukare. Hur kan det påverka de unga 
som egentligen vill bli frågad mer, men som kanske inte får tillräckligt med frågor 
för att hen inte uppfyller kraven för den typiskt prostituerade. För det kan ju 
faktiskt handla om att en individ väljer den vägen utan att det är kopplat till en 
dålig barndom, eller någon form av missbruk. Det kan vara kopplat till vad helst 
annat, och det behöver heller inte i alla fall vara kopplat till någonting annat. Vem 
lyckas fånga upp de barnen och ungdomarna? 

Vi hade, precis som ni kan läsa i metod-delen, problem med att hitta 
intervjupersoner och fick ett bortfall under studiens gång. Vi fick inga tydliga svar 
om vem vi kunde prata med som hanterade prostitutionsärenden, ett par 
kommuner fick för sig att uttrycka att det inte fanns någon prostitution i deras 
kommuner. När vi väl lyckades hitta någon som passade någorlunda kunde 
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personen i fråga uttrycka att de aldrig arbetat med prostitution då det inte kommit 
några fall till dem. Spontant tänker vi att barn och unga prostituerade inte går in 
på närmaste polisstation och uttrycker: ”Hej, vi har sålt sex till 12 personer”. Eller 
en sexköpare som uttrycker ”Hej, jag har köpt sex av minderåriga”. Och det är här 
vi blir fundersamma över hur rättssystemet egentligen ser ut, påföljder som inte är 
tillräckliga och om något fall går vidare är det inte säkert att det går hela vägen till 
maxstraff. Förutom påföljderna har vi mötet mellan polis och brottsoffer. 
Samarbeten finns inte överallt, inte heller barnahus finns överallt. Och som två 
respondenter uttryckte, handlade mycket om att hamna hos rätt polis. Om det nu 
är så, tror vi att det förmodligen är kopplat till fördomar. Om en polis har en viss 
fördom mot prostituerade är chansen stor att det då påverkar arbetet. Så, vem 
stödjer de barnen och ungdomarna? 

 

6.2 Slutsats 
Utifrån vårt material och respondenternas utsagor kan vi dra slutsatsen att poliser 
använder samma definition som den juridiska som säger att prostitution innebär 
en person som säljer sexuella tjänster i utbyte mot någon form av ersättning, när 
de får frågan rätt ut om hur de definierar unga prostituerade. 

Hur polisers arbete ser ut har dock inte varit lika glasklart. Olika polismyndigheter 
arbetar på olika sätt. Det talas om specialutbildade förhörsledare vid förhör med 
barn, men vart gränsen för barn går har varit olika beroende på respondent. Ena 
har uttryckt att alla under 18 år ska förhöras av någon med en specialutbildning, 
medan en annan hade svårt att hålla med då hen trodde gränsen gick på barn under 
12 år. Vissa kommuner använder så kallade barnahus där olika aktörer är samlade 
under samma tak och hjälps åt vid förhör, medan andra kommuner inte har den 
möjligheten. 

Det finns prostitutionsgrupper i många städer, men långt ifrån alla och främst i 
storstäderna. Det är där som det satsas på att kartlägga och förebygga prostitution 
på nätet. I småstäder är den delen nästan helt obefintlig. Det finns inte resurser till 
att ha någon som arbetar med just detta hela tiden. 

I det stora hela har skulden oftast lagts över på politiker och resursbrist, det 
händer att poliser gör fel i sitt arbete men gemensamt för våra respondenter har 
varit att det beror på resursbrist och dåligt handlingsutrymme. Men slutsatsen som 
kan dras är att prostitutionsärenden hanteras olika beroende på kommun. 

Vi har fått ett tvetydigt svar på huruvida prostitution finns överallt eller inte. Det 
intressanta i vår studie har varit att våra kvinnliga respondenter har varit mer fria i 
sitt tänk vad gäller prostitution, att vem som helst, var som helst och hur som helst 
kan sälja sex. Medan våra manliga respondenter varit mer begränsade i sitt tänk, 
vissa uttryck under intervjuns gång har visat att de anser att prostitution mer eller 
mindre finns ute på gatan. Bör polismyndigheter i Sverige se över sina anställda 
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och hur deras personliga åsikter kan påverka deras profession och 
professionalitet? 

 

6.3 Framtida forskning 
För ytterligare kunskap inom området polisens arbete med unga prostituerade 
föreslår vi att det utförs en mer omfattande studie som involverar fler kommuner 
och fler anställda vid varje poliskontor. Det vore intressant med studier som syftar 
till att studera polisers syn på prostitution, även med inriktning på hur synen 
skiljer sig beroende på kön.  
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BILAGA 1. INFORMATIONSBREV 
  

Projektets	  titel:	  

Polisers	  arbete	  med	  unga	  prostituerade	  

Datum:	  	  

2014-‐11-‐11	  

Studieansvariga:	  	  
Jennifer	  Svensson	  
Farah	  Qatanani	  

Studerar	  vid	  Högskolan	  i	  
Kristianstad	  

Utbildning:	  Socionomprogrammet	  

Nivå:	  Kandidat	  

Hej,	  	  

Vi	  är	  två	  studenter	  som	  går	  vår	  sjunde	  termin	  vid	  socionomutbildningen	  på	  
högskolan	  i	  Kristianstad.	  Inom	  ramen	  för	  vår	  utbildning	  ska	  vi	  genomföra	  en	  C-‐
uppsats.	  Vi	  vill	  undersöka	  hur	  polisers	  arbete	  ser	  ut	  med	  unga	  prostituerade.	  

Vårt	  syfte	  med	  uppsatsen	  är	  att	  få	  en	  inblick	  i	  hur	  poliser	  arbetar	  och	  agerar	  när	  
de	  kommer	  i	  kontakt	  med	  unga	  prostituerade.	  Detta	  genom	  att	  utföra	  intervjuer	  
med	  poliser	  runt	  om	  i	  landet.	  Intervjun	  beräknas	  att	  ta	  max	  en	  timme	  i	  anspråk.	  
Din	  medverkan	  är	  självklart	  frivillig	  men	  vi	  skulle	  värdesätta	  ditt	  deltagande	  då	  
dina	  kunskaper	  och	  tankar	  skulle	  kunna	  ha	  en	  betydande	  del	  i	  vårt	  arbete.	  Om	  
det	  finns	  möjlighet	  till	  det	  skulle	  vi	  vilja	  att	  intervjun	  blir	  ljudinspelad.	  

	  

Vår	  handledare	  på	  högskolan	  är	  Finnur	  Magnusson:	  040-‐66	  57475.	  

	  

Med	  vänliga	  hälsningar,	  	  

Jennifer	  Svensson	   070-‐848	  29	  95	  

Farah	  Qatanani	   072-‐849	  49	  65	  

	  

	  

Härmed	  tillfrågas	  Du	  om	  deltagande	  i	  studien.	  	  

Informationsbrev	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
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BILAGA 2. INTERVJUGUIDE  
- Hur definierar du barnprostitution? 
- Hur ser ni på barn som prostituerar sig? (Är de offer, eller talas det med de 

som om de vore kriminella?) 
- Beskriv det typiska prostituerade barnet eller ungdomen? 
- Var finns barnprostitution? 
- Varför säljer sig barn och ungdomar? 

 
- Vad förväntar ni er av barnet eller ungdomen vid kontakt? 
- Hur långt kan ni som poliser gå vid ett förhör med ett barn eller en 

ungdom? 
- Vilka finns med under förhören? (Vi tänker kurator/psykolog/socialtjänst) 
- Hur kommer det sig att det inte finns en tydlig yrkesverksam som sköter 

prostitutionsärenden? (Vi har nämligen blivit slussade fram och tillbaka 
och ingen av de vi pratat med har riktigt vetat vem som sköter vad) 
 
 

- Vad har polisen gjort annorlunda sedan ni fått utökade resurser när nya 
sexköpslagen kom till? 

- Hur mycket resurser läggs ned på att hitta anonyma sexköpare på nätet? 
- Hur arbetar polisen på fältet? 
- Med tanke på den växande cybervärlden brukar, som media 

uppmärksammat, kontakten ske via olika chatt forum, var finns ni där? 
- Vad gör polisen för att förebygga barnprostitution? 

 

- Vad tycker poliser om citatet ”Om polisen hade pressat mig lite mer, bara 
lagt ner lite mer tid än den där kvarten, då hade jag kanske berättat allt 
om Jesper och alla män och fått hjälp fortare.”? (Engvall 2014, s. 48). 

- Vad händer med barnet eller ungdomen om hen förlitar sig på en 
myndighet och blir sviken? (Kopplat till citatet) 
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BILAGA 3. SAMTYCKESFORMULÄR 

	  

 

	  

 

 

 

Samtycke	  från	  deltagare	  i	  C-‐uppsats	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  

Uppsatsens	  titel:	  	  
Polisers	  arbete	  med	  unga	  prostituerade	  

Datum:	  	  
2014-‐12-‐05	  

Studieansvarig/a:	  	  
Jennifer	  Svensson	  
Farah	  Qatanani	  

Studerar	  vid	  Högskolan	  i	  Kristianstad	  

Utbildning:	  Socionomprogrammet	  

	  

Jag	  har	  muntligen	  informerats	  om	  studien	  och	  de	  etiska	  riktlinjerna	  samt	  tagit	  del	  av	  
bifogad	  skriftlig	  information.	  Jag	  är	  medveten	  om	  att	  mitt	  deltagande	  är	  frivilligt	  	  och	  
att	  jag	  när	  som	  helst	  och	  utan	  närmare	  förklaring	  kan	  avbryta	  mitt	  deltagande.	  	  

	  

	  

Jag	  lämnar	  härmed	  mitt	  samtycke	  till	  att	  delta	  i	  ovanstående	  undersökning:	  

	  

Datum:	  …	  

	  

Deltagarens	  underskrift:	  …	  

	  

	  

	  


