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Abstract 
 
This essay focuses on two social workers talking about their working field in the 

prostitution area in a Swedish city. The study aims to investigate how the social workers 

talk about their field and clients that are in it through the use of narrative analysis.  

Furthermore we discuss the complications with qualitative interviews, narrative analysis from 

a feminist theoretical and methodological point of view. The study is based on an interview 

with the two social workers. The result reveals only tendencies rather than a general “truth”. 

These tendencies are about the making of “The Other”, the idea of the “good social worker” 

and the stigma which this could lead to. 
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Inledning 
Sverige har en unik lagstiftning i Lagen om förbud mot köp av sexuella tjänster vilken 

tillkom 1999. Länder som Storbritannien, Finland, och Island har satt frågan att följa den 

svenska modellen på den politiska agendan. Norge kommer att instifta lagen om förbud 

av sexköp 2009 (Parbring 2008:16). Vi ser Sverige som på många sätt unik, med 

lagstiftning om förbud av köp av sexuella tjänster.  

 
”Var det nån som gick under så kunde de komma till oss och säga; nu får ni säga till hon 

där va, för hon dumpar priserna. Då fick ju vi säga att det är förjävligt men det kan ju inte 

vi lägga oss i, vi är inga medlare. 500 för samlag i bil, 700 för samlag i lägenhet, 400 för 

en avsugning, 300 för att runka. Idag är priserna lägre. De säger fortfarande om du pratar 

med dem att de tar mer i pris, men de får ju inte så mycket som de säger. Ibland har man ju 

hört om 200  för ett samlag, då är det när hon behöver de där pengarna, då går man ju 

med på det ”. 

 

Ovanstående citat är taget ur vår intervju med de två socialarbetare som utgör det team 

som arbetar med kvinnor som prostituerar sig, i en svensk stad. De arbetar ett par kvällar 

i veckan i sitt ambulerande team på prostitutionsstråken i staden. Efter att ha hört om 

teamets arbete började vi intressera oss för hur det ofta talas om prostitution och de 

människor som prostituerar sig. Vi ville ta en närmare titt på och analysera hur 

”berättelsen” om dessa människor kan se ut. Vem är det som berättar? Hur berättar man? 

Det kontextuella är på många sätt viktigt i denna uppsats. Sammanhanget de två 

socialarbetarna verkar i – ett land vars lagstiftning de dagligen förhåller sig till i sitt 

arbete, borde påverka deras narrativ – deras berättelse. Det vi kommer att göra i 

uppsatsen är att göra en narrativ analys av denna ”berättelse”. 
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Syfte och frågeställning 

Vi vill fokusera på ”berättelsen” om kvinnorna som finns i gatuprostitutionen. Vi vill 

undersöka hur professionella (socialarbetare) talar om sitt arbetsfält och de människor de 

arbetar med och för. Vad kan då en narrativ analys av två socialarbetares berättelser 

tillföra? Vad vi vill göra är att visa på hur viktigt det är att syna någons utsaga om något. 

Detta eftersom vi menar att, i det här fallet berättelser från företrädare för en viss 

profession, alltid kan och bör ifrågasättas som allenarådande ”sanning” om ett fält. 

 

Vår frågeställning är:  

Hur ser de professionellas berättelser om gatuprostitutionen ut? Hur talar de om sitt 

arbetsfält – gaturummet, och de människor som befinner sig där? 

 

Bakgrund 
Prostitutionsteamet 

Våra två  informanter är socialarbetare och arbetar med kvinnor som prostituerar sig på 

gatan. De har funnits inom verksamheten sedan slutet av 1980-talet respektive slutet av 

1990-talet. De är fältarbetare och bedriver uppsökande verksamhet ett par kvällar i 

veckan i sitt ambulerande team, men har också samtal och rådgivning med kvinnorna.  

 

Sexköpslagen 

Anledningen till att vi nedan kort presenterar lagen är att den vid ett flertal tillfällen i vår 

text nämns. Våra informanter talar om den och beskriver till viss del sitt arbetsfält och 

människorna i det, utifrån ett juridiskt perspektiv och vi menar att det därför kan vara 

värdefullt för läsaren att veta något om denna lagstiftning.  

 

Nuvarande ordning 

I Sverige finns det inte någon lagstiftning som förbjuder prostitution. Det är alltså inte 

straffbart att mot ersättning erbjuda sexuella tjänster. Däremot är det förbjudet att under 

vissa villkor köpa sexuella tjänster. I propositionen 2004/05:45 lades förslaget om att 

Lagen 1998:408 om förbud mot köp av sexuella tjänster skulle upphävas och att man 

istället skulle inför nya bestämmelser i brottsbalken. Det är dessa nya bestämmelser som i 
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nuvarande ordning finns i Brottsbalken 6 kap 

 

”11 § Den som, i annat fall än som avses förut i detta kapitel, 

skaffar sig en tillfällig sexuell förbindelse mot ersättning, döms 

för köp av sexuell tjänst till böter eller fängelse i högst sex 

månader. Vad som sägs i första stycket gäller även om 

ersättningen utlovats eller getts av någon annan.”  

 

Bestämmelserna som presenterades överensstämde till i stort med den gamla 

lagstiftningen. Nytt var dock att det även skulle innefatta den som nyttjar en tillfällig 

sexuell förbindelse som någon annan betalar. Brottsbestämningen skulle också ändras till 

köp av sexuell tjänst. Enligt sexköpslagen räcker det att skaffa sig en tillfällig sexuell 

förbindelse vid enstaka tillfällen för att straffas. En annan utformning av lagtexten kom 

alltså till då man menade att den gamla var missvisande och kunde antyda att det krävdes 

flera tillfällen av sexköp för att man skulle kunna straffas. Den nya benämningen skulle 

lyda enligt följande: köp av sexuell tjänst istället för som tidigare sexuella tjänster. Detta 

innebar att man minskade risken för feltolkningar av lagtexten. (Prop. 2004/05:45) 

 

Etiska överväganden 

Vår studie baseras på intervjuer med två professionella. Vad vi gör i uppsatsen är att 

fokusera på deras berättelser om verksamhetsfältet och de prostituerade kvinnor de möter. 

Vi vill fokusera på hur de talar om detta. Med den avsikten ser vi det som svårt att inte 

också ha en kritisk ansats till det som sägs. Utan ett kritiskt förhållningssätt skulle studien 

bli ointressant. Vi informerade dock våra informanter om denna kritiska ansats och fick 

klartecken för medverkan. Vi har aldrig haft för avsikt att våra informanter skall vara 

identifierbara, varför de i texten omnämns som ”prostitutionsteamet”, 

”prostitutionsgruppen” och senare i intervjudelen som ”K” och ”B”. Vi menar inte att 

dessa två informanters berättelser bör ses som specifika utan lika gärna kan betraktas som 

generella, när det kommer till en professions sätt att förhålla sig till verksamhetsfältet. 

Vår avsikt har heller aldrig varit att kritisera eller förminska våra informnaters 

arbetsinsats. Vi tror dock att det finns ett värde i att syna professionellas berättelser.  
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Var hamnar då själva aktörerna – de som omtalas? Deras berättelse är exkluderad ur 

studien. Gayatri C. Spivak ifrågasätter om det är möjligt att representera förtryckta och 

marginaliserade röster genom vetenskapliga berättelser, eftersom dessa ofta tenderar att 

vara en del av en maktordning. Spivak menar att man istället ska ”lyssna till tystnaden” 

från de marginaliserade. Denna tystnad är en vägran och uttrycker motståndet att låta sig 

skrivas in i de dominerande berättelserna (Johansson: 72). Vi är dock inte alls ute efter att 

representera de gatuprostituerades berättelse. Genom deras tystnad framträder något 

annat – något som kan visa tendenser avseende de professionellas förhållningssätt. 

Dessutom är det heller inte de prostituerades berättelse vi är intresserade av då vi ser ett 

värde i att lyfta fram just hur denna, ofta marginaliserade och osynliggjorda grupp, 

omtalas. 

 

Urvalsprinciper 

Vårt urval - de två socialarbetarna i prostitutionsteamet (vilka uteslutande arbetar med 

och för kvinnor som säljare och oftast med män som köpare), är gjort med tanke på att 

dessa två professionella haft insyn i gatuprostitution under lång tid. De borde alltså kunna 

uttala sig om gaturummet. Detta urval kommer vidare att diskuteras och problematiseras i 

avsnittet urval. Enligt Rosengren och Arvidsson (2002) är valet av undersökningsenhet 

grundläggande i all empirisk forskning. Med andra ord är det viktigt att utföra urvalet på 

ett korrekt sätt. Det är forskningens syfte och forskningsintresset som avgör hur urvalet 

går till.  

 

Urval  

I uppsatsen kommer vi att fokusera på de professionellas berättelse om sitt arbetsfält och 

människorna som finns däri. De berättar om sina erfarenheter av mötet med och för 

prostituerade kvinnor i gaturummet. Vad var det då vi ville ta reda på? Som vi tidigare 

skrivit menar vi att man ofta i debatten fokuserar på sexköpslagens normativa effekter 

och vara eller inte vara. Vi menar att det existerar en medial diskurs som är dikotom. Å 

ena sidan beskrivs de prostituerade på en strukturell nivå – alla är offer till följd av ett 

samhälle som inte erbjuder medborgarna samma möjligheter och rättigheter. Å andra 

sidan ser vi att det i dikotomin också finns en mer individinriktad diskurs – var och en 
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måste få välja själv och ”det finns lyckliga prostituerade”. Vi vill i denna uppsats inte nå 

ett ”resultat” som utgår från någon av dessa två sidor. Vi vill istället fokusera på hur två 

professionella socialarbetare talar om, berättar, om sitt arbetsfält och de kvinnor de 

arbetar med och för.  

 

Valet av informanter ser vi som relevant eftersom dessa två arbetar närmast kvinnorna i 

gatuprostitutionen. Studien baseras på intervjuer med dessa två socialarbetare, 

verksamma inom prostitutionsteamet. Det är deras berättelser om och tolkningar av de 

prostituerade som utgör studien. Det är alltså genom deras ögon, de professionellas, 

berättelsen om gaturummet uppsatsen utgår från. Vi kommer vidare att problematisera 

detta i analysdelen. 

 

Vi är medvetna om att vår studie kan tyckas begränsad, men vi tror ändå att ”berättandet” 

kan visa på tendenser vad gäller de professionellas synsätt på arbetsfältet och 

människorna i det. Vi har valt att genom socialarbetarnas berättelser fokusera på 

gatuprostitutionen för att vi är intresserade av det offentliga rummet där vi möts och rör 

oss fysiskt. Varför har vi då bestämt oss för att fokusera på berättelsen om ”det fysiska 

rummet”, när nätet möjligen idag kan beskrivas som en större och mer okontrollerad (för 

myndigheter och polis) arena för sexförsäljning och köp? Vi motiverar detta val med att 

prostitutionsgruppen inte arbetar med nätprostitution överhuvudtaget och att det var just 

prostitutionsgruppen vi ville komma i kontakt med. 

 

Validitet och reliabilitet 

Validitet används i de allra flesta vetenskapliga sammanhang för att symbolisera 

giltighet. Så kallade validitetsbedömningar är ledande för all vetenskaplig forskning. 

Reliabilitet står för tillförlitligheten (Rosengren och Arvidsson, 2002).  

Detta kommer till viss del vara vår utgångspunkt. Dock kommer vi att problematisera 

detta då vi vill att vår studie skall kunna betraktas som tillförlitlig och giltig, även om den 

visar på ett annat sätt att se kunskap och vetenskapsproduktion. Vi ser på 

kunskapsproduktion (och validitet och reliabilitet) som något kontext och 

perspektivbundet. Därav blir den inte mindre giltig som kunskap. Våra intervjuer kan 
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möjligen sägas påvisa tendenser. Enheten är liten och tidsramen för studien begränsad. Vi 

utgår från att det prostitutionsgruppen berättat för oss är deras ”sanning”. Detta får ligga 

till grund för vår studie. De anställda i prostitutionsgruppens berättelser får här ge studien 

giltighet. Vi menar inte att denna giltighet kommer sig av det faktum att de är 

professionella. Däremot är vår utgångspunkt att våra informanter är ”experter” i sin 

yrkeskontext och att de inte kan uttrycka något annat än sin erfarenhet. Vad gäller vår 

utvalda litteratur och dess validitet är den utvald på ett sätt vi hoppas skall vara 

representativt. Vi inser att den litteratur vi valt inte har fullständiga svar på de frågor vi 

önskar besvara utan att det framöver kommer att uppstå fler och kanske andra teorier som 

kan ge fler och vidare perspektiv. Att vara två författare till denna uppsats ser vi som en 

stor fördel. En av fördelarna är att vi kan diskutera vår litteratur och ifrågasätta varandras 

tolkningar av det vi läst. Detta kan underlätta vårt mål att uppnå god reliabilitet. 

Samtidigt känner vi varandra och har i mångt och mycket likartade åsikter och 

uppfattningar i olika frågor – i det här fallet prostitution kopplat till samhälle, makt och 

konstruktivism. Detta kan försvåra eller möjligen osynliggöra att somliga frågor under 

intervjun och i efterarbetet ställs, att grundantaganden utmanas eller diskuteras och 

problematiseras. Vi kommer ytterligare att problematisera synen på objektivitet och 

kunskap i metodavsnittet.  

 

Tidigare forskning  
Vad gäller prostitution och sicalt arbete har det gjorts ett flertal bredare uppsatser där 

olika prostitutionsteami landet ingått och blivit intervjuade. Med bredare menar vi att 

prostitutionsgruppen har varit en av andra som kommit till tals. Ett antal uppsatser är 

gjorda på socialhögskolan i Lund. Vi anser dock att vårt fokus på narrativet – i detta fall 

den professionellas ”berättelse” om verksamhetsfältet och individerna i det, samt det 

faktum att detta är en genusvetenskaplig studie, särskiljer den från andra - vi kommer att 

använda oss av genusvetenskaplig metodologi, perspektiv och analys. Vår förhoppning är 

också att vår studie även kan komma att vara ett slags komplement genom att vi kommer 

att göra ett försök att se med genusvetenskaplig teori på samma underlag som man använt 

i andra studier. Här kan förhoppningsvis nya perspektiv framkomma. Nedan följer 

exempel på hur det ser ut på forskningsfältet. 
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Mellan mäns händer 

”Mellan mäns händer, Kvinnors rättssubjektivitet, internationell rätt och diskurser om 

prostitution och trafficking” (2008) är skriven av Jenny Westerstrand är en doktorand vid 

Uppsala universitet på sociologiska institutionen. Hennes avhandling undersöker 

konstruktioner av kvinnors rättssubjektivitet när det kommer till prostitution och 

trafficking. Hennes huvudsakliga fokus är att se hur kvinnor betraktas och omtalas i 

debatten om en normaliserad prostitutionsmarknad. Författaren har ett köns- och 

sexualitetsteoretiskt resonemang. Hon vill se en vidare förståelse av debatten om 

prostitution som antingen uttryck för våld alternativt som brott mot normer som 

föreskriver ”den återhållsamma kvinnligheten”. Den reproduktiva och den sexuella 

kvinnan, menar Westerstrand är ett könskulturellt uttryck för ett dikotomt 

förhållningssätt. Manlig sexualitet betraktas däremot som mer sammanhållen – den 

existerar även utan reproduktionstanken. Där finns inget hora/madonna-komplex. Vidare 

diskuterar Westerstrand enkönsmodellens betydelse för dagens könskonstruktioner, och 

argumenterar genom denna en förståelse av kön och sexualitet som är mer sammanhållen, 

såväl manlig som kvinnlig. Författaren menar att prostitution – den praktik där den 

sexuella icke-reproduktiva kvinnan finns tillgänglig – är ett uttryck för ojämlikhet och 

konstruktioner av kön.  

 

När det kommer till trafficking och normaliseringsdebatten som rör prostitution, menar 

författaren att talet om kvinnors rätt till kroppslig integritet och mäns ansvar är central. I 

debatten vilken förs av anhängare till en normaliserad prostitutionsmarknad är åsikten om 

trafficking som negativt och påtvingad kvinnan, ofta stark. Kvinnors rätt till sina egnga 

kroppar blir här alltså underordnad en kommersialiserad sexmarknad -  frivilligheten 

anses alltså inte ens kunna existera där. Westerstrand menar att det är just här som 

kvinnors rättssubjektivitet blir beroende av andras sätt att betrakta deras situation och tala 

om den. Slutligen kritiserar Westerstrand den ensidighet som prostitutionsdebatten 

uttrycker. Hon menar att det förenklade synsättet antingen viktimiserar kvinnor (vilket 

försvårar att se kvinnors aktörskap) eller också koncenterar sig helt på just kvinnors 

aktörskap och därigenom blundar för strukturella förklaringar som handlar om makt och 
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kön. Westerstrand skriver också att män ofta är osynliga i sammanhanget och att deras 

aktörsskap inte diskuteras. Jenny Westerstrand undersöker hur kvinnor omtalas i debatten 

om prostitution.  

 

Detta blir intressant för oss eftersom vårt huvudsyfte är att se hur våra två professionella 

talar om sitt arbetsfält och människorna i det. Westerstrand talar om viktimisering och 

aktörsskap. Detta knyter direkt an till vår studie. Våra informanters berättelse kretsar på 

olika sätt kring just de prostituerade kvinnornas liv och uttrycker på flera sätt i 

intervjuerna åsikter om offerpositioner, självbestämmande och integritet. 

 

Vad gör en lag 

”Vad gör en lag? : En komparativ studie av arbetet kring prostituerade i Malmö och 

Köpenhamn” (2003) är en c-uppsats skriven av Sara Forsgren och Kristin Bertlid vid 

Socialhögskolan i Lund. Forsgren och Bertlid har försökt ta reda på hur det svenska 

arbetet med prostituerade ser ut utifrån sexköpslagen. De har också gjort en jämförelse 

med hur arbetet ser ut i Danmark. För att genomföra studien har författarna två teoretiska 

utgångspunkter – ett funktionalistiskt och ett feministiskt perspektiv. Med det första avser 

de uppfattningen om att sociala skeenden bör förklaras genom hur de bidrar till 

samhällets varaktighet. Samhället är alltså sett utifrån detta ett komplext system med 

olika delar som fungerar i samverkan med varandra. Forsgren och Bertlid applicerar detta 

perspektiv på prostitution och menar att ett funktionalistiskt synsätt ser prostitution som 

något ”normalt” och ”universellt” som alltid funnits och som fyller olika funktioner – för 

män och funktionshindrade t ex. Bertlid och Forsgren menar att ett feministiskt 

perspektiv inte går att förklara på ett enkelt och enhetligt sätt utan rymmer många olika. 

Författarna menar att den syn som finns på prostitution inom feministisk forskning är att 

den har ett samband med ojämlikhet mellan kvinnor och män samt att den hör ihop med 

politiska, ekonomiska och sociala resurser i samhället. Prostitution ses i detta perspektiv 

inte som något naturligt utan definierat av maktförhållande vilka är föränderliga. Studiens 

slutsats är att lagen i Sverige inte nämnvärt förändrat arbetsmetoderna. De menar också 

att det verkar vara så att lagstiftning påverkar hur prostitutionen ser ut i landet.  
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Denna studie blir intressant för att vi menar att det faktum att en viss lagföring råder 

också borde inverka på hur just våra informanter berättar om sitt arbete. De är 

socionomer och har en stödjande och uppsökande funktion. Prostitutionsgruppen arbetade 

på samma sätt även innan lagen kom till så arbetsmetoderna behöver inte ha förändrats. 

Prostitution (för kvinnorna i den) betraktades alltså som ett problem även innan lagen om 

förbud mot sexköp infördes i Sverige.  

 

Inte en form av prostitution utan många 

”Hur talar vi om prostitution? Inte en form av prostitution utan många” (2008) är en 

artikel skriven av Charlotta Holmström fil. dr. i socialt arbete vid Malmö högskola och 

projektledare för NIKKS (Nordisk Institutt for kunnskap om kjönn) forskningsprojekt om 

Prostitution i Norden. Holmström menar att prostitutionsdiskussionen ofta blir förenklad 

och försök att skapa en generell bild av ”prostitutionen” blir problematisk eftersom det 

inte finns en form av prostitution utan flera. Enligt henne finns ett förhärskande 

perspektiv – kvinnor drivs in i prostitution som en sista utväg. De sociala insatserna är 

inriktade på att ge stöd och hjälp åt kvinnor att lämna prostitutionen. Hon menar att det 

var i linje med detta perspektiv som sexköpslagen instiftades i Sverige 1999. Ett annat 

perspektiv belyser hur kvinnor väljer prostitution som en slags försörjningsstrategi och att 

de bör ha samma skyldigheter och rättigheter som andra arbetstagare. Statliga insatser 

och interversioner som rikta sig mot kvinnor i prostitution sägs fokusera på kvinnor som 

offer. Holmström nämner även queerteoretiska perspektiv där man tolkar köp av sexuella 

tjänster som en sexuellpraktik likställd andra. I detta perspektiv blir alltså sexarbetare 

marginaliserande på grund av sitt arbete. Holmström menar att relationen mellan 

människors fria vilja och strukturella förklaringar aktualiseras i prostitutionsdiskussionen. 

I praktiken förekommer en helrad med prostitutions former där den enda gemensamma 

nämnaren är den ekonomiska transaktionen.  Det är de olika formerna som är tvungna att 

uppmärksammas för att vidga debatten och ge en bredare förståelse. Att erkänna de olika 

formerna bör betraktas som en förutsättning för att kunna se och möta olika individers 

berättelser och behov.  
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Charlotta Holmströms artikel kan sammankopplas med vår studie på flera sätt. Dels tar 

hon upp synen på prostitution som ”den sista utvägen” där de sociala insatserna inriktar 

sig på att hjälpa kvinnor att lämna prostitutionen. Detta är just vad våra informanters 

arbete går ut på. Dels tar hon i artikeln upp frågan om aktörskapet och den fria viljan och 

rätten till sin kropp . I samtalet med prostitutionsgruppen är just dessa teman centrala – de 

två socialarbetarna balanserar mellan att ge utrymme för kvinnornas faktiska 

affärsverksamhet samtidigt som deras uppdrag är att stötta och erbjuda ett annat 

alternativ. 

 

Teori 
Våra teoretiska utgångspunkter som kommer diskuteras baseras på Michel Foucaults 

resonemang och hans bok Övervakning och Straff - Fängelsets födelse (2002). Till hjälp 

använder vi Richard Hughman som beskriver hur Foucaults och andra postmoderna 

teoretikers teorier blir användbara inom socialt arbete. Vi kommer även att 

problematisera detta med hjälp av stämplingsteorin. Inräknas ska även metoden, både den 

och vår redogörelse om metodologi gör att metod och teori går in i varandra och blir 

svåra att särskilja samtidigt som det stärker vår analys.  

 

Foucaults resonemang 

Enligt Foucault är makt och kunskap beroende av varandra. Alla våra relationer innebär 

makt och makt existerar aldrig isolerat utan finns i relation till något. Det finns inget 

värde i makt, att man kan tala om gott eller ont. Makt blir något som istället både kan 

frigöra och förtrycka samtidigt som motmakt alltid existerar. Kunskap ger makt och den 

kunskap som produceras ges i sin tur legitimitet. Kunskapsbärare har makt att 

normalisera eller i vårt fall tala om en ”sanning”, om ett fenomen eller förhållande 

(Listerborn 2002: 39ff).  

 

I Övervakning och straff beskriver Foucault hur samhället disciplinerats till en 

institutionaliserad rättsstat. För att genomföra denna institutionalisering och 

disciplinering över individer, har vetenskapen genom övervakning, mätning och räkning 
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”delat upp” samhället. Den insamlade kunskapen om samhällsindividerna medförde en 

maktposition i vilken man sedan kunde hävda ”sanningar”, som blivit samhällsnormer 

(Foucault 2003). Foucault resonerar vidare om 1800-talets stora disciplineringsteknik – 

panoptismen – och menar att individen som idé och objekt alltsedan denna epok, blivit 

alltmer synlig. (Foucault, 2003:149,201) Foucault förklarar idén med Panopticon som att 

(i det fallet) fången, på grund av fängelsebyggnadens arkitektoniska utformning med 

övervakningscentralen i mitten och cellerna byggda kring denna, alltid upplevde sig 

övervakad utan att i sin tur kunna betrakta sin övervakare – makten blir så fullkomlig att 

den inte behöver utövas. Foucault menar att en sådan ”maktanordning” är ett viktigt 

arrangemang eftersom den inte bara gör makten automatisk utan också gör den 

avindividualiserad; ”den som ingår i ett synlighetsfält och som vet det, axlar maktens 

tvång och låter det spontant gå ut över sig själv”(Foucault, 2003:203).  

 

Skapandet av individen och disciplineringen av denna, beskriver Foucault inte endast 

som en process av befrielse. Foucault menar också att dagens brottsprevention kan verka 

förtryckande genom den intolerans för det avvikande, som den skapar. Genom 

disciplinering i vetenskapens namn klassificerades individer som ”kriminella” eller 

”sjuka”. Detta gjorde att klassificeringar av det ”normala” kontra det ”onormala” 

etablerades. De berättelser vi kallar de stora berättelserna är vad Foucault definierar som 

kunskapsregimer – diskurser. Med detta menas alltså historiskt specifika 

kunskapsordningar med vissa maktanspråk. Alla kunskapsfält förutsätter och konstituerar 

makt. I diskursen är kunskap och makt sammanlänkade. En diskurs reglerar vilka 

berättelser som är tillgängliga, vad som får berättas – hur, var, när och av vem. De styrs 

av mekanismer som inkluderar eller exkluderar och diskursen får också genom sin 

institutionalisering sina sociala och politiska konsekvenser i samhällsliv och människors 

vardag, för skapandet av relationer och identiteter (Johansson 2005:58).  

Foucaults begrepp pastoralmakt hänvisar till gammal kristen tradition där kyrkan hade 

kontroll över folket. I det moderna samhället kan man påstå att kyrkan inte har samma 

makt funktion som tidigare. Foucault menar att den nya pastoralmakten finns i 

välfärdsstaten idag och har en hjälpande kontrollerande och vårdande funktion. Målet 
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med maktutövningen är inte längre att garantera folket ”frälsning” efter döden, utan 

snarare att ”frälsa” människor här och nu genom livskvalitet, trygghet och hälsa. Terapin 

har ersatt teologin. Tidigare var präster utövare av den pastoralmakten, idag är det 

sjukvårdspersonal psykologer och socialarbetare som är utövarna. Foucault hävdar att 

pastoralmakt bygger på en ingående utforskning av individen i samhället, med fokus på 

dennes problem och svagheter (Meeuwsse, Swärd, 2003:257f) 

 

Postmoderna teorier inom socialt arbete 

Richard Hughman (2003) har skrivit artikeln Proffessional values and etics in social 

work; Reconsidering postmodernism? I denna tar han upp hur man inom socialt arbete 

använder sig av postmodernistiska tankegångar och teorier. När det kommer till socialt 

arbete som verksamhetsfält så betonar ett postmodernt perspektiv vikten av förståelse för 

skillnader i hur människor uppfattar företeelser i samhället. Ingen åsikt har företräde, 

ingen hierarki finns. Inom postmodernt tankesätt finns teorier som förkastar universella 

”lagar” som underminerar en annan syn på ett slags etiskt konsensus. Foucault menar att 

det är här som ”den etiska mattan” så att säga rycks bort under fötterna på professionen 

inom det sociala arbetets verksamhetsfält. Om medverkan i en livsomställningsprocess 

och individens (mottagaren av de sociala insatserna) ”frigörelse” är socialt arbetes mål 

och uppdrag så uppstår här en konflikt – till exempel så borde i ett sådant perspektiv 

ingen värdering av prostitution som yrke finnas. Varför skulle en prostituerad person ha 

ett större ”hjälpbehov” än en hårt arbetande undersköterska?  

 

Foucault har varit värdefull för socialt arbete eftersom han kritiserat ”trovärdigheten” i 

den professionella kultur som socialarbetare verkar inom. Grundtanken i hans analys är 

sambandet mellan omsorg/kontroll och kunskap/makt. Dessa begrepp är 

sammanlänkande till varandra – genom omsorg (vårdande) om någon skaffar man sig 

”kunskap” om något/någon. Denna kunskap kan i sin tur användas för att kontrollera och 

blir i förlängningen ett sätt att utöva makt. Sociologen Baumans teori i samma artikel 

följer Foucaults resonemang om omhändertagande. Detta resonemang handlar om att 

detta att ”ta hand om”, i sig innebär en demonstration i makt. Han menar att linjen är tunn 

mellan att ”ta hand om” och anse sig kunna företräda – tala för. Går det då i postmodernt 
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perspektiv att bedriva socialt arbete? Behövs det ens om inga hierarkier finns, om inget 

kan anses vara värre än något annat?  

 

Ur ett postmodernt perspektiv på socialt arbete finns en erfarenhet och kunskap hos den 

professionelle. Denna kunskap blir något som mottagaren av de sociala insatserna får 

bedöma som värdefullt för dennas situation – mottagaren ”väljer” sin professionelle 

(Hughman 2003:1031). För att kunna ”hjälpa” och erbjuda insatser från samhällets sida 

krävs dock ett visst mått av tolkningsföreträde från den professionellas håll. Det handlar 

om kapaciteten att ställa sig och säga – att positionera sig – ”jag kan detta, jag erbjuder 

detta men hävdar inte att min kunskap är allomfattande eller att jag i min profession är 

objektiv”. I artikeln diskuteras kring hur den professionella idag i socialt arbete betraktas 

som den alltid ”ytterst ansvariga” och att detta säger något om deras auktoritet och tanken 

om att ”de skall veta bäst”. I ett postmodernt perspektiv kan inte professionen tillskrivas 

det ansvaret eftersom deras auktoritet är ifrågasatt. Man menar inom postmodernismen att 

alla ”sanningar” måste ifrågasättas. Kritiken mot postmodernismen inom socialt arbete 

har dock varit att ett visst konsensus måste få finnas för att människor skall få det bättre – 

t.ex. misshandel och sexuella övergrepp bör betraktas som oacceptabla, för att det skall 

vara möjligt att kunna arbeta för upphörandet av övergrepp och våld. Man talar här om en 

”positionering av värderingar” där ”sanningar” får förekomma. Ett postmodernt tankesätt 

inom social arbete ska ses som teorier som kan omskapa inte regler som ska följas. 

 

Stämplingsteorin  

Stämplingsteorin kan sägas vara en teori som fokuserar på människors subjektiva 

definitionsprocesser. Teorin är en gren av kvalitativ sociologi och började tillämpas i vid 

sidan av den dominerande positivistiska hårddata verksamheten under 1950 – 1960 – 

talen. I mitten av 1960-talet formulerade Howard Becker teorin vars grundtanke är att en 

handling för att bli avvikande måste definieras eller stämplas som sådan av omgivningen. 

”Avvikandet är inte en egenskap hos handlingen personen utför, utan snarare en 

konsekvens av att andra tillämpar regler och sanktioner på en ’förbrytare’” (Meeuwisse, 

Swärd, 2003:160) Stämplingsteorin syftar inte bara om hur man handlar utan också ”vad 

man är” – t.ex. i hudfärg, funktionshinder sociala och ekonomisk status. Regler om vad 
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som är acceptabelt och normalt skapas av olika grupper och olikheten i förmågan att 

skapa regler för andra kommer sig av maktskillnader – vem som besitter makten att ha 

tolkningsföreträde. De grupper som har en viss social ställning vilken ger dem makt kan 

bäst upprätthålla sina regler. Man kan alltså säga att makt är ett centraltbegrepp i 

stämplingsteorins förklaring av ”avvikelse”(Goldberg, 2005).  

 

Stämplingsteorin har haft stort inflytande på svenskforskning om ”avvikande” beteenden. 

En studie som blir särskilt intressant för oss är den som Sven Axel Månsson och Ulla 

Carin Hedin har gjort. Detta är en studie om kvinnors väg in i prostitutionen. Den 

problematiserar teorin om att anledningen till att kvinnor finns i prostitution skulle vara 

en följd av den konkreta sexuella övergreppssituationen som finns i många prostituerades 

berättelser (Eek, 2005:29) Deras analysresultat har visat på att det inte nödvändigtvis är 

sexuella övergrepp i barndomen som leder fram till prostitution utan att det snarare 

handlar om flera samverkande händelser som spelar in. I studien visar deras analys på att 

tidig sexuell viktimisering (att någon görs till ett offer) av omgivningen är betydande för 

steget in i prostitution. Med sexuell viktimisering menar författarna att bli offer för 

sexuella övergrepp eller annat sexuellt våld. Den tidiga viktimiseringens betydelse för 

prostitutionen förmedlas genom andra faktorer, där stämplingen och stigmatiseringen är 

den viktiga, ibland avgörande faktorn. Det är alltså omvärldens reaktioner på de sexuella 

övergreppen eller på den unga flickan ”promiskuösa leverne” som förstärker känslan av 

utanförskap och bristande självtillit. Detta skulle alltså vara det som underlättar steget in i 

prostitutionen enligt Månsson och Hedin (Meeuwisse, Swärd, 2003:161) 

Stämplingsteorin blir relevant för oss att tillämpa för att det i debatten om prostitution 

samt i våra informanters berättelse ofta återkommer påståenden av direkt koppling mellan 

de konkreta övergreppen och vägen in i prostitution. 

 

Stämplingsperspektivet uppmärksammar hur omgivningen definierar personer och 

processer som avvikande. Fokus förflyttas alltså från den ”avvikande” personens 

egenskaper till de omgivande människors behandling av eller reaktioner på personen 

(Meeuwisse, Swärd, 2003:80) Alltså om man följer detta resonemang förlorar inte 

individen i sig sitt aktörskap men man får anta en påverkan av självupplevelse. 
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Stämplingsteori har fått mycket kritik för att den har ansetts vara deterministisk och 

förutbestämd – teorin anses inte fullfölja iden om subjektiv definitions processer eftersom 

”avvikelsen” anses ha sin ursprungliga grund i en objektiv existerande avvikelse. Tanken 

i modellen kan dock också sägas vara att sociala problem konstrueras genom vissa 

politiska processer där somliga grupper har tolknings företräde vad gäller förhållanden 

som bör ändras. (Meeuwisse, Swärd, 2003:80)  

 

Kvalitativ metod 

Prostitutionsgruppen vi talat med är vana talare och föreläsare. När man berättat om sitt 

arbetsfält och människorna som ingår i det många gånger, borde detta göra något med 

hur man återger det. Vi utgår alltså ifrån att våra informanters berättelse kunnat se ut på 

ett annat sätt om de till exempel varit nya i yrket och medverkat i en intervju för en 

uppsats för första gången. Vi kommer i detta kapitel att fokusera på just detta. Vårt syfte 

är att genom en kvalitativ intervju skaffa fram ett material, i detta fall en berättelse. Dessa 

återgivningar analyserar vi därefter ur genusteoretisk utgångspunkt och med hjälp av 

narrativ analys. Vi kommer att ta upp metodologiska problem då vi menar att det är 

viktigt att knyta an till metod (och teori). Detta framförallt i genusvetenskaplig metod, då 

synen på kunskap, sanning och objektivitet återknyts i tillvägagångssättet att producera 

den kunskap man vill framvisa och hur man går tillväga för att göra det. Avslutningsvis 

måste vi vara beredda på att när vi arbetar med kvalitativ metod kan oväntade saker 

inträffa. Vi kan bli tvungna att ändra perspektiv och frågeställningar. Inom 

genusvetenskaplig forskning förutsätter syfte, frågeställning, teori och metod varandra. 

Detta för att de ofta fungerar som invävda i varandra. Speciellt metoden och teorin är 

beroende av varandra och det i vissa fall vara svårt att urskilja vad som är vad. Detta kan 

möjligen bero på att genusvetenskapen eftersträvar att lyfta fram maktförhållanden och 

visa på en annan sorts kunskapsförmedling än den traditionella. 

 

Intervju  

Vi hittade prostitutionsgruppens hemsida på nätet och mailade dem med förfrågan om 

deltagande i intervju. Vi presenterade oss, berättade lite om utbildningen och syftet med 

vår kanditatuppstas. Vi fick positivt gensvar och bifogade då en intervjuguide där vi 
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presenterade de teman vi önskade uppehålla oss kring – det fysiska arbetsfältet, de 

prostituerade kvinnorna och lagen (mot förbud av köp av sexuella tjänster). Vi 

informerade om att intervjun skulle ta omkring en och en halv timme och frågade också 

om de ställde sig positiva till att vi bandade samtalet. Väl på plats för intervjun turades vi 

om att ställa frågor och försökte hålla fokus på våra teman samtidigt som vi givetvis 

eftersträvade att hitta följdfrågor. 

 

Vår tanke var att genomföra en intervju i en slags samtalsform. Detta motiverar vi med 

att området – gatuprostitutionen, för oss är relativt okänt. Vi ville alltså öppna upp för 

informanterna att själva ”spinna vidare” kring frågorna. Då vår utgångspunkt för 

intervjun var utforskande och nyfiken, blev valet således att ställa cirkulära frågor. Vi 

menar att frågetypen lämpar sig väl för att använda utifrån de teman som vi använt i vår 

intervjumodell och senare presenterar i analysen av intervjuerna. Typen av öppna 

utforskande frågor ser vi som ett välmotiverat val då vi inte eftersträvar någon generell 

”sanning” eller önskar konkret mätbar information, såsom statistik över 

gatuprostitutionen i staden. På samma sätt ser vi det som att vi genom att ge 

informanterna utrymme att tala, också öppnade upp för vidare resonemang från 

informanternas sida. En linjär frågetyp, då informanten strikt skulle hålla sig till frågan 

och ämnet, hade kunnat resultera i mycket av den information vi behöver för denna studie 

kunnat gå förlorad (Tomm, 2003). 

 

Den cirkulära frågetypen med samtalsliknande intervju lämpar sig väl för narrativ analys. 

Inte bara ges berättandet som verbal praktik utrymme utan det performativa – gester, 

betoningar och upprepningar och associationer blir viktiga (Johansson 2005:44, Fraser 

2004:185). Genom detta tror vi att vi får större möjlighet att skönja mönster i våra 

informanters berättelse om sitt arbetsfält. Medan en individuell intervju skapar (dock inte 

alltid) en personlig berättelse med erfarenheter, skapar en par intervju eller 

fokusgruppsintervju mer som en reflekterande diskussion om vad och hur förhandlingar 

mellan deltagare uppstår. Detta har sällan en hämmande inverkan samtidigt som hon 

förklarar att tolkningsföreträdet av situationer kunde skapa konkurrens (Lundström 

2007:44). Här ser vi ett problem med att intervjua två nära arbetskamrater. Vad går att 
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säga inför varandra? För att man arbetar mot samma mål betyder det inte att man har 

samma syn på hur man ska gå tillväga för att uppnå dem. Det kan skapas gränser om man 

fyller i varandras meningar och istället för att yttra sin egen åsikt skapar de konsensus om 

frågor. Det ska tilläggas att om man hellre vill se på situationen än själva intervjun, kan 

den ses som en observation, och det som blir intressant här är vad som är möjligt att 

uttala och vad gränserna för det går. En annan kunskap kan träda fram och ge andra 

perspektiv. 

 

Strandell menar att det sociala jaget kan förstås i det interaktiva rum som finns mellan 

individer snarare än i en subjektiv fast kärna hos individen. Detta kan man se genom att 

se hur de konstrueras i konkreta interaktionssituationer. Därav blir det intressant att 

studera det som händer mellan människor (Haavind, 2000). Vi påstår inte att vi kommer 

att kunna utmynna våra informanters rörliga positioner i sitt berättande. Särskilt inte med 

tanke på att informanterna är två och att tiden för studien är begränsad. Strandell menar 

förmodligen att detta ska göras med mer djupgående och långvarigare observationer. 

Dock kan detta vara intressant att diskutera emot i vår studie, eftersom vi kanske kommer 

få en viss förståelse och erfarenhet som kan bli användbar.  

 

Situerad kunskap  

Var man ställer sig som forskare, hur man utför intervjuerna, relationerna som skapades 

eller existerade innan samt platsen för utförandet är viktiga att fokusera på.  Alla dessa 

och många fler aspekter är relevanta och resultatet beror på dem. Detta behöver inte 

begränsa och ses som något negativt eller att det skulle vara en ”osann” bild och vinklad 

bild av ”verkligheten”. Detta är något man som forskare har i uppgift att ta ställning till 

och reflektera i sitt tolkningsarbete. Vi tar till hjälp Donna Haraways begrepp ”situerad 

kunskap” för att vidare reflektera och förstå sin position och vetenskapsteoretiska 

utgångspunkt. Haraway hävdar att man som forskare ska inta en situerad position och 

ifrån denna kan man se olika perspektiv och erfarenheter, dessa befinner sig i historiska, 

geografiska och lokala kontexter. Detta menar Haraway är en ansvarstagande 

kunskapsproduktion och beskriver det som en feministisk ”objektiv” kunskap 

(Lundström 2007; Ramazanoglu 2002:61ff). I denna sorts kunskapsförmedling har 
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forskaren inte samma utrymme att distansera sig utan måste ”räknas in” i sin forskning. 

Även kunskapen man producerar blir i detta fall beroende av hur och var man 

positionerar sig och vilka verktyg man väljer att använda. 

 

Vetenskap och kunskap 

Berättandet handlar inte bara om att skildra händelser. Det är också en form av kunskap. 

Vetenskaplig kunskapsproduktion har ofta hävdat sig kunna representera ”verkligheten”, 

”objektivitet” och en ”absolut sanning”. En berättelse har aldrig kunnat göra anspråk att 

uppfylla dessa krav – den bygger på tolkning och subjektivitet, det upplevda och 

erfarenheten av något. Därav har den inte tillerkänts samma status och ofta avfärdats som 

ovetenskaplig. 

 
 ”Through the fine-graind analyses produced, we often reiterate the idea that research is a 

form of storytelling. In so doing, we destabilize the fantasy that “scientific research” is 

apolitical” (Fraser 2004:183) 

 

Genom postmodern och feministisk kritisk ansats har narrativ metod börjat utmana mer 

”traditionell” vetenskap (Fraser 2004:180, Johansson 2005:41).Om berättelsen som en 

form av kunskap skriver Brumer att den narrativa undersökningsmetoden syftar mer till 

att förstå människans berättelse i dennas kontextuella fokus snarare än genom ett mer 

begränsat fokus. Meningen i berättelsen kan inte förstås som en sprungen ur en viss 

handling eller enskild upplevelse utan konstrueras genom en social diskurs (Larsson 

Sjöblom och Lilja 2008). Vi menar att våra informanter här står för kunskapen. Vi tror 

dock att den kunskapen inte kan ses som annat än en slags föränderlig 

kunskapsproduktion, beroende av tid, åhörare och kontext. Vi menar också att det faktum 

att våra två informanter till stor del i sitt yrke sprider information, också borde göra något 

med berättelsen. I den här uppsatsen behandlar vi narrativet – de två socialarbetarnas 

berättelser om sitt arbetsfält och de prostituerade, som utsagor om individernas liv som de 

utvecklats under flera intervjuer och efter år av föreläsningar. I återberättandet av de 

subjektiva upplevelserna och den personliga erfarenheten hävdar vi alltså att något borde 

ske med själva berättelsen. Många av prostitutionsgruppens åhörare är personer med en 

förförståelse för verksamhetsfältet. Detta lägger vi inte någon värdering i vad gäller deras 
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expertis inom sitt yrkesområde. Vi utgår från att våra informanter är kunskapsbärare av 

sina erfarenheter på området. Gällande sammankopplingen mellan narrativ analys och 

diskurs menade Foucault att berättelser blir en viktig meningsskapande praxis. Denna 

praxis kan inte ses som isolerad från andra meningsskapande eller diskursiva praktiker. 

Detta är ett sätt att beskriva den narrativa vändningen (Foucault 1993:16f). Med detta 

menas alltså att man kan anta att man genom språklig aktivitet skapar vår sociala 

verklighet samt våra personliga och sociala identiteter. Berättandet är för oss som sociala 

varelser grundläggande (Johansson 2005:83).All forskning är på ett eller annat sätt en 

tolkning utifrån forskaren själv meni kvalitativ forskning måste detta ofta problematiseras 

mer, just till följd av interaktionen informant och undersökare emellan. Hydén (2008) 

menar att lyssnandet som interaktiv praktik (s. 108) är viktig att erkänna eftersom denna 

2narrativa kompetens” är en stor del i samspelet med berättaren. Hydén avser visserligen 

socialt arbete och de professionellas arbetspraktik, men vi menar att hennes resonemang 

går att tillämpa i vår studie.  

 

Tolkning och objektivitet   

Man kan se narrativ forskning som att sy ihop ett lapptäcke med små historier som bildar 

en slags helhet, denna är inte konstant, utan består av multipla cirkulära meningar och 

kan vara motsägelsefull (Fraser 2004:183) Precis som våra informanter tolkar sitt 

arbetsfält och personerna i det, genom sina berättelser, tolkar också vi informanternas 

berättelser och gör en ny berättelse – vår analys. Vi utgår också från att våra informanter 

inte kan vara annat än ”experter”, på sitt sätt, inom sitt arbetsfält. Den erfarenhet de 

besitter medför en kunskap. Det är den kunskapen de i intervjun förmedlar. Narrativ 

forskning är inte att producera den ”rätta forskningen” eller ”sanningen” utan det finns 

många möjligheter och utgångar för att representera en berättelse. Att göra en narrativ 

analys är att uppfatta som en tolkande aktivitet där man utgår ifrån att varje berättelse 

också är öppen för flera tolkningar. Det finns alltså ingen ”sann tolkning” (Fraser, 

2004:195f, Johansson, 2005:27). För att förklara detta tar vi till hjälp Barbara 

Czarniawska och hennes resonemang om dialogen med fältet, ”[…] jag har tvingat 

texterna att tala med varandra, och de gör det till min musik, så att säga. Jag drar 

slutsatser och har det sista ordet. Betyder det att jag svikit dem på fältet som anförtrott 
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sina ord till mig?” (Lundqvist, Davies, Mulinari 2005:28). För att förstå och tolka vad 

Czarniawska menar är att de berättelser forskare samlar in från fältet blir tolkade och att 

inget kan vara en exakt representation av verkligheten. Att se ifrån olika perspektiv och 

ställa dessa mot varandra, även om dialogen inte är enhetlig, blir till en dialog som söker 

och producerar ny kunskap 

 

Vad gäller objektiviteten menar vi heller inte att någon sådan existerar – i intervjun är 

våra informanter snarare reflekterande subjekt, på samma sätt som vi som författare till 

denna uppsats är.”[A] narrative is never concluded, it is always subject to 

reconstruction and reinterpreatation” (Fraser, 2004:196) Fraser menar att forskning är 

ett “läsande” av världen och den uppgiften en forskare har är inte att bevisa en sanning 

utan snarare att försöka ”övertalning” (Johansson 2005, Fraser 2004:183). 

 

Skapandet av ”den andra” 

I kapitlet Identitet eller interaktion – perspektiv på innebörder av kön publicerad i Kön 

och tolkning (2000) skriver Harriet Strandell om risken att redan i undersökningens 

design bygga in kontrastering, vad hon menar är att slå fast skillnader man utger sig för 

att vilja förklara. Här handlar det om kön men vi tycker att man kan applicera detta på 

kategoriseringar man automatiskt skapar genom sitt urval likväl. Vidare kommer även 

teoretiska verktyg in för att just undgå stereotypa förklaringsmodeller som t.ex. typifierar 

erfarenhetsvärldar - i detta fall prostituerade och icke prostituerade. Vad som menas med 

detta är att istället för att undersöka likheter ligger det intresse i att undersöka avvikelser. 

(Haavind, 2000). Catrin Lundström tar även upp problematiseringen med hjälp av 

Bhavnanis begrepp reinscription (of inequality) som syftar till att det man vill undersöka 

görs till en kategori genom urvalet och det blir en bild av en specifik kategori av 

individer. Här ligger risken att reproducera den kunskap som upprätthåller 

klassificeringen av ojämlikhet istället för att den dekonstrueras och förändras 

(Lundström 2007:55).  

 

Genom berättande kan man säga att sociala identiteter och relationer reproduceras och 

produceras. Produktionen och reproduktionen av makt och social kontroll kan bli 
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tydliga. A.Van dijk är diskursanalytiker och psykolog och menar att man i vardagliga 

historier kan finna övergripande strategier av negativa representationer av den andra 

(Johansson. 2005:99). Berättelser är till för att människor skall kunna skilja mellan sig 

själv och andra, dra gränser mellan hemma och borta och för att kunna finna sig till rätta. 

Därav uppkommer en slags särbehandling av de eller dem som råkar (eller genom 

avsikt) hamna på ”andra sidan”. Alla berättelser är början till maktutövning, 

underkuvande, exploatering, slaveri och kolonisering (Johansson (2005:57).  Det ”vi” 

som skapas mellan berättaren och åhörarna förutsätter ett ”dom” som representerar det 

avvikande, främmande och okända – det som inte är ett ”vi” (Johansson 2005:63) Vi 

anser att resonemangen ovan är relevanta för att vi i vår analys tror oss kunna se 

tendenser genom det berättade, ett skapande av ”annanheten” (de prostituerade 

kvinnorna) 

 

Narrativ analys 

Underlaget till hur vi kommer att gå tillväga i vår analysdel utgörs av narrativ metod. 

Begreppet narrativ kan ha flera olika betydelser men kan övergripande översättas med 

ordet ”berättelse”. Hydén och Hydén (1997) i Larsson, Sjöblom och Lilja (2008) skriver 

att berättelsebegreppet i dagens samhällsvetenskapliga forskning ges en vid definition. 

Författarna menar att det centrala i berättelsen är att något hänt, orsakat av något/någon, 

upplevs av någon och därefter framställs av någon.  

 

Varför narrativ analys? 

Det finns många anledningar att använda sig av ett narrativt tillvägagångssätt i socialt 

arbete då det för det första analyserar språket och därtill det som inte uttalas, en pluralitet 

av sanningar avslöjas. Dessutom rymmer narrativ analys en förståelse av interaktionen 

mellan individer, grupper och samhället. Fraser menar att narrativ forskning har 

kapaciteten att lägga fokus på kontexten men likväl på det explicita. Det vill säga att se 

eller förstå huvudfokus men samtidigt anknyta det till det sammanhang berättelsen det 

har befästs i. Vi kan alltså se våra informanters berättelser som enbart deras individuella 

berättelser, men också som något som säger något om i vilken kontext de berättar. 

Dessutom kan ett narrativt tillvägagångssätt uppvärdera och styrka de berättelser 
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“vanliga” människor talar (Fraser 2004:181). 
 

“From a critical social work approach – that is, an approach that draws ideas from 

feminism, critical theory, postmodernism and/or post colonialism – this means that 

narratives may be used to reinforce but also contest dominant social practices“ (Fraser, 

2004:180)  

 

Dock finns det risker man bör vara uppmärksamma (som i all forskning) som uppdagas 

med ett narrativ tillvägagångssätt och socialt arbete. Viktigt är att analysera in de sociala 

strukturer och politiska och kulturella kontexter samtidigt som ett individuellt agentskap. 

Till exempel så ingår alla berättelser alltid i, eller är en del av, ett specifikt system av 

mening, representation och social praktik. De utgörs av ett specifikt kulturellt och socialt 

sammanhang och i en specifik historisk period (Johansson 2005:57). 

 

De narrativa verktygen 

Inom narrativ forskning har man försökt finna kriterier för att bedöma resultatens 

trovärdighet och kvalitet. Ett sådant viktigt kriterium är att bedöma hur innehållsrik och 

mångsidig informantens berättelse verkar vara. Här kommer intervjuns kvalitet in. Patton 

(1990) (i Larsson, Sjöblom och Lilja 2008) menar att denna kvalitet speglas via tydliga 

berättarcitat i analyssektionen. Detta, menar Patton, kan kopplas samman med en strävan 

efter att ge en slags ”tät beskrivning” av de teman som är de centrala i berättelse 

utsagorna. Ett annat kriterium för just trovärdigheten handlar om att begripliggöra olika 

delar i berättelsen så att dessa bildar en meningsfull enhet. Patton menar vidare att 

undersökarens förmåga att teoretisera och problematisera den information man fått fram 

är avgörande för resultatet.  

 

Med narrativa verktyg menar vi det som gör det möjligt för oss att analysera vårt 

intervjumaterial. Vi kommer att använda oss av dessa för att se tendenser vilka vi avser 

utveckla i ett vidare resonemang. Sjöblom, Larsson och Lilja (2008) skriver om fokus på 

innehållet i den narrativa analysen. Här menar författarna att forskaren kan fokusera mer 

på det implicita innehållet i vissa sekvenser i berättelsen, än på berättelsens struktur. 

Genom detta kan det bli möjligt att klargöra vilken mening berättelsen innehåller och 
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vilka motiv som styrt informanten. Detta fokus menar vi alltså borde vara en bra 

utgångspunkt för oss i vår analys. Vi kommer att använda oss av innehållsanalys. Denna 

analysmodell och dess verktyg har utvecklats av olika språkforskare. Innhållsanalys 

syftar på berättelsen – alltså den händelseutveckling som är ämnet för den muntliga 

diskursen (Johansson 2005:286). Vi har valt ut fyra frågor som vi tycker är relevanta att 

utgå ifrån när det kommer till att besvara frågor kring vårt intervjumaterial  

 

 

• Hur framställs karaktärerna i berättelsen? 

• Hur definieras de av händelserna som sker? 

• Vilka är de genomgående temana i berättelsen? 

• Vilka kulturella och politiska diskurser artikuleras i berättelsen? 

 

Intervju och analys 
Fredagen den 29/11 2008 bestämde vi möte för intervju med prostitutionsgruppen i deras 

lokaler. De två socialarbetarna som utgör gruppen är två medelålders kvinnor som har 

arbetat tillsammans i åtta år. Den ena (K) har funnits i verksamheten i omkring 20 år och 

(B) omkring tio år. Vi presenterar nedan intervjun i essäform och varvar med mycket 

citat. Detta gör vi för att så långt det är möjligt ge läsaren av denna uppsats också egen 

möjlighet att reflektera kring vad som sägs och hur det sägs. Kvale menar att analysen 

egentligen börjar redan i själva berättarsituationen (1997:171). Vi menar här att vi alltså 

påbörjat analysen redan i och med den återgivna intervjun – val av rubrik till varje stycke, 

vad som ur intervjusamtalet återges etcetera. Detta blir också är värdefullt att tänka på 

inför läsningen av vår analys av texten som nedan följer. 

 

”Det har aldrig varit så lite kvinnor under de nitton år jag jobbat” 

K berättar att fältet sträcker sig runt 15 kvarter. B menar att deras fält är ett relativt stort 

och att bebyggelsen är blandad; ”det är blandat där prostitutionen sker, vi har ju 

kyrkogården, firmor och bostadshus. Det finns många ställen att åka undan på. Men det 

har aldrig varit så lite kvinnor på gatan under 19 år jag jobbat”.  K berättar att hon och 
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kollegan i år hittat femtio kvinnor på gatorna; ” det kan finnas fler. Många har fasta 

kunder och är där kanske bara en gång varannan månad. Vi tycker att ordvalet är 

intressant. K talar om ett ”kundunderlag” vilket skulle kunna sägas vara tecken på ett 

slags legitimiserande av kvinnornas försäljning av sexuella tjänster. Männen som köper 

de sexuella tjänsterna är inte ”sexköpare” utan just kunder. Vi menar att det i detta ordval 

inte går att särskilja kvinnan (som säljer den sexuella tjänsten) i sammanhanget från ett 

slags normaliserande. Med detta menar vi att mannen som köpare blir något etablerat och 

nästan accepteras – män behöver sex och ser till att få det och att kvinnor tillhandahåller 

detta är normalt. I uttalandet ser vi också en slags positionering – det är normalt att 

arbeta med prostituerade precis som det är normalt för män att köpa sexuella tjänster. Det 

gemensamma för båda kategorierna (män och professionella) är att ingen av dem, den 

professionella eller ”kunden” är prostituerade. Samtidigt kan man här hävda att K genom 

sitt ordval medvetet försöker att inte stigmatisera kvinnorna – de gör detta och tjänar sina 

pengar på det och K vill inte göra en värdering. Men genom detta kan K också bidra till 

att sudda ut de gränser som ända många kan hävda existerar vad gäller skillnaderna 

mellan att vara socialarbetar och att vara prostituerad.  

 

”Jag tror absolut lagen har varit med och bidragit till minskningen och sen finns det ju 

socialarbetare som vi, som fångar upp de här kvinnorna.  Kundunderlaget har ju minskat 

– det är männens marknad idag. Mycket svårare att få in pengar. Och farligare – fler 

kvinnor letar efter andra vägar till försörjning och där kommer vi in i bilden. K pratar 

här om att hela prostitutionsmarknaden blivit ”farligare”. Vi ser här att det K uttrycker 

också kan kopplas till en politisk diskurs uppdelad i dikotomier – på ena sidan finns 

tanken om strukturella förklaringar, på den andra indiidens rätt till självbestämmande 

över den egna kroppen. Vi menar att man kan tolka K:s uttalnde som något som ofta förs 

upp som huvudargument när det kommer till att tala om behovet av en ”ordnad” och 

legaliserad prostitutionsmarknad. Där menar man ofta att just lagen innebär att det blir 

farligare för kvinnor, då prostitutionen ”flyttar under jorden”. Våra informanter talar om 

sexköpslagen som ett sätt disciplinera (i detta fall prostitutionsmarknaden) och hur detta 

har påverkat aktörerna på marknaden. B berättar vidare att hon och kollegan söker upp 

kvinnorna på ”deras arbetsplats” och att de om de ser en ny kvinna stannar bilen och 
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frågar om de kan få prata med henne. Här ser vi ett exempel på ett genomgående tema för 

berättelsen – det normaliserande, ”deras arbetsplats”. Detta innebär även ett utjämnande i 

makt – det är socialarbetarna som befinner sig i ”deras” kontext. Vill kvinnan prata så 

berättar B och K att de är socialarbetare och att de finns på gatan två kvällar i veckan; ”Vi 

tar det väldigt lugnt”, säger K och fortsätter berätta att de, om kvinnan verkar vilja prata 

och ”ser ut att vara i missbruk”, frågar hur hennes kontakter med de sociala 

myndigheterna ser ut, och om kvinnan tror B och K kan hjälpa henne; ” och så får hon 

lite kondomer och vårt visitkort och telenummer och sen, det är inte ofta, så säger de 

kanske att jag vill inte ha med er att göra. Då ber vi om ursäkt och backar och säger att 

vi ville bara presentera oss och eftersom att du är här och vi är här och om det skulle 

hända dig nåt... så tar vi upp vårt visitkort med och sen provar vi igen nästa gång vi ser 

henne. Kvinnorna omtalas som några som ofta inte omedelbart önskar kontakt och är 

avogt inställda. K och B respekterar detta och ”backar” men försöker igen vid annat 

tillfälle. De ger alltså inte upp även om deras hjälp inte är önskad. Här gör vi en koppling 

till Foucaults tankar om pastoralmakt – i mötet med den kan individen uppge ett 

eventuellt mottstånd men ingår ändå som en ”villig” agent i sin egen disciplinering. 

Pastoralmakten kan vara svår för individen att värja sig emot eftersom den ofta har en 

hjälpande och stödjande funktion.  Foucault menar att det är i dessa möten som det mest 

disciplinerade subjekt – objekt relationerna kan uppstå (Meeuwisse, Swärd 2003:258).  

 

De visar också på en omsorg för kvinnan i prostitutionen genom att ge kondomer till 

henne. Det finns en säkerhetstanke. Vad gäller beskrivningen av kvinnornas yttre 

framtoning så menar K och B att vissa ”ser ut att vara i missbruk ”.  Av de femtio vi sett 

är det nog fyra vi inte pratat med”. B tror att dessa fyra nu ”försvunnit”. Här menar vi att 

B uttrycker en tanke om att hon och kollegan har ”kontroll” på gaturummet. Vi säger inte 

att de inte har det, men att kvinnor ”försvunnit” då de inte längre finns i teamets arbetsfält 

menar vi ändå uttrycker en tro på den egna förmågan till ständig och full överblick. Här 

kan man möjligen påstå att som utsända från en samhälls institution finns tron på 

fullständiga kontrollen. K säger att om; ”kvinnan står och förhandlar med en kund så går 

ju vi inte fram och förstör deras jobbkontakter, för då får ju inte vi någon bra kontakt. 

Foucault teori om ”den etiska mattan” rycks bort under fötterna på professionen inom det 
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sociala arbetets verksamhetsfält, här blir synlig. Avvägningen mellan att ingripa i 

enlighet med yrkets uppdrag krockar med behovet att också upprätthålla en kontakt. Våra 

informanter har samtidigt en lagföring i ryggen men från den får de bortse i hopp om att 

det i förlängningen skall ge ”positiva resultat” vad gäller kvinnans situation. Om 

medverkan i en livsomställningsprocess och individens (mottagaren av de sociala 

insatserna) ”frigörelse” är socialt arbetes mål och uppdrag så uppstår här en konflikt – till 

exempel så borde i ett sådant perspektiv ingen värdering av prostitution som yrke finnas. 

 

 Men ser vi att de är väldigt unga då tvekar vi inte utan då stör vi. Då går vi fram till 

mannen och säger; Du kör nu. Och det gör de”. Återigen ser vi en slags normaliserande 

attityd – de arbetar, har ”jobbkontakter” och skall inte störas. Detta motiveras med en 

önskan från teamets sida att etablera och upprätthålla goda relationer med kvinnorna. Är 

kvinnorna väldigt unga så gäller andra regler, då avbryts relationen med mannen. Vi 

menar att detta uttrycker en syn på just yngre som mer hjälpbehövande och utsatta. Om K 

och B avser personer under 18 år (barn) eller kvinnor i lägre tjugoårsåldern är osagt. Vi 

tycker överlag att synen på att ”viss prostitution” (när kvinnan inte uppfattas som 

”vuxen”, skulle vara mer destruktiv för den enskilde ändå är intressant att notera). Vi 

tycker att en politisk diskurs blir synlig här. Tanken om ”den unga människan” som extra 

utsatt och den, för samhället, större ”förlusten” av en ung individ, än en 50-åring, tror vi 

är stark. K säger att teamet tillkallar polis om de ”ser att nån kvinna råkar illa ut” men att 

man måste komma ihåg att de är socialarbetare och inte poliser; ”Vi meddelar inte polisen 

att; nu har de kört iväg och står där, vi blandar oss inte. Men jag tror kvinnorna känner 

trygghet, att vi finns där om de skulle vilja. Många av kvinnorna vill ju inte med just 

poliserna att göra eftersom de knarkar. K och B är måna om att upprätthålla ett slags 

förtroende och verkar vilja hålla sig i bakgrunden – återigen inte störa. Dessutom talar de 

om situationer där ”nån kvinna råkar illa ut”. Detta menar vi också bygger på att det finns 

situationer där de prostituerade under sin sexförsäljning inte gör det. Vi ser också att K 

och B är de som definierar hotbildens storlek och omfattning för kvinnorna. Här kopplar 

vi till Baumans teori om att omsorgen om någon också blir ett sätt att ”få” rätten att 

avgöra hur situationen för kvinnan ser ut. De besitter alltså en makt att avgöra när ett 

ingripande är nödvändigt, när situationen ”gått för långt”. Gruppen kvinnor som 
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prostituerar sig framställs som att utgöras av en stor grupp missbrukare. Vi tycker också 

att en slags solidaritetspositionering (ett slags vi) blir synlig – polisen är inte en 

myndighet att vända sig till om man missbrukar, något som B och K verkar ha full 

förståelse för.  

 

”Alla har övergivenhetskänslor, framförallt från sina mödrar”  

B säger att hon och kollegan ”vet när vi ska backa” och att de inte är rädda. K berättar att 

hon blivit hotad ett par gånger genom åren; ”Jävla gestapo, har jag hört och  - ni tror ni 

äger hela stan, men, ja lite sånt. Inget fysiskt våld”. Det K berättar avslöjar att det arbete 

som K och B utför av somliga i gaturummet, uppfattas som maktutövning. Förmodligen 

är det inte själva arbetet i sig som upplevs på detta sätt utan mer det faktum att K och B 

företräder en institution driven i stadens regi. Känslan av kontrollförlust och att vara 

övervakad, blir så stark för de sexköpande männen att de till och med likställer B och K 

med Gestapo (säkerhetspolisen i nazi-Tyskland). K hävdar att hon, utifrån sin erfarenhet, 

är säker på att det inte är vem som helst som tar steget in i prostitution. B håller med och 

tror att det inte spelar någon roll om det är på nätet, gatan, inom lyxprostitution eller 

eskortservice man befinner sig; ”Redan innan de tar det steget så har de varit med om 

massor med traumatiska upplevelser som gör att steget inte blir så långt. En del som vi 

har är socialt handikappade, en del psykiskt störda men vi har också kvinnor som har 

diagnoser som har kontakt med psykiatri. De har ofta själva tagit sig in i prostitutionen. 

Det kan se olika ut för olika personer men många av missbrukarna är uppväxta i 

missbrukarhem, men det vi brukar säga är gemensamt för de vi träffar är att de alla har 

övergivenhetskänslor, framförallt från sina mödrar. Att mammorna inte har sett. Många 

har varit utsatta för övergrepp och så har mamman inte gjort något åt det eller så. Vissa 

kvinnor kan för oss berätta att de vet att mamman visste, va”. B hävdar att kvinnorna är 

traumatiserade på olika sätt. Dessutom uttrycker inte B att kvinnorna ”hamnar i 

prostitution” utan att de ”tar steget in” i den. Ett aktörskap blir synligt. Hon menar också 

att steget inte skulle bli så långt att sälja sex om man redan varit utsatt för olika typer av 

övergrepp eller trauman. Det vill säga, för människor som har en bakgrund som inte 

kantas av ”avvikelser” – incest, övergrepp, psykisk sjukdom, missbruk, har svårare att 

tänka sig att ta steget in i prostitution.  
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Våra informanter talar också utifrån sin roll som ”terapeuter” där de i samtal med 

kvinnorna tagit del av deras levnadsbeskrivningar. Både Bauman och Foucault resonerar 

kring att man genom omsorg om någon också kan skaffa sig ”kunskap” om någon vilket 

kan leda till ett kontrollerande och en maktutövning. De uttrycker också att kvinnorna har 

”övergivenhetskänslor” från sina mödrar. Här ser vi en tydlig politisk och kulturell 

diskurs där personen som begått övergreppen blir osynlig medan modern i förlängningen 

blir den som underlättat vägen in i prostitutionen. Om det finns en far så förblir han här 

osynlig. Varken genom sin närvaro eller frånvaro beskrivs han någonstans som 

påverkansfaktor i sammanhanget – positiv eller negativ. Att modern ”visste” blir nästan 

värre än att vara den som begått övergreppshandlingen. Beverly Skeggs beskriver hur 

diskurser om sexualitet och moderlig omsorg ofta motsäger varandra och därmed gör så 

att moderskap och sexualitet står i en motsättning. Hon menar vidare att kvinnors 

subjektivitet konstrueras genom sexuell kategorisering men inte nödvändigtvis genom 

sexuell praktik (Skeggs, 1999:190).  

 

Kvinnorna beskrivs inte av teamet som aktörer. De kan utsättas för brott i unga år, sakna 

något eller inte bli sedda. Samtidigt som K och B talar om kvinnorna som aktörer – ”de 

tar steget in i prostitutionen” – så framställs ändå detta aktörskap och de val som görs 

som avhängiga av yttre omständigheter under barndomsåren. Som svikna från alla håll 

kan de aldrig vara helt autonoma. Hon talar vidare om vad som skulle kunna sammanfatta 

de människor (kvinnor) som säljer sexuella tjänster. B och K är starkt övertygade om att 

”det inte är vem som helst”. K tar oss intervjuare som exempel; ”Ni är ju studenter, jag 

vet inte hur er ekonomi är, men ändå tror jag inte ni skulle börja prostituera er”. Här ser 

vi ett tydligt skapande av ”De andra” vad gäller kvinnor som säljer sexuella tjänster. Vad 

det är som skiljer oss från dem finns inte riktigt uttalat men ”det är inte vem som helst ”. 

Vi uppfattar i och med deras särskiljning av oss från kvinnorna de arbetar med och för, 

också ett vi-skapande. Vi kan av någon anledning vara ”vem som helst”. Liksom B och K 

inte prostituerar sig, gör inte heller vi det. Det finns alltså de som prostituerar sig och de 

som inte prostituerar sig och vilka grundvalen för denna dikotomi är, hänger starkt 

samman med en avvikelsetanke. Vi som intervjuare vet inte vad exakt det är som gör att 
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K inte tror att vi skulle prostituera oss, trots ett antagande om att vi som studenter inte har 

skulle ha god ekonomi. Detta menar vi visar en syn på kvinnorna B och K möter. Det 

handlar tydligtvis inte om ekonomi. Dessutom vet ingen av B och K något om våra 

bakgrunder eller eventuella övergreppserfarenheter eller missbruksproblematik. B och K 

är i sammanhanget de som definierar vem som är en potentiell prostituerad eller inte. Vi 

ser det som att vi som intervjuare, i hög grad här är aktiva i att medverka till skapandet av 

”Annanheten” (i detta fall de prostituerade). I situationen blir de prostituerade kvinnorna 

representationer av allt det som vi fyra i rummet inte är.   

 

K säger att hennes intryck är att många av kvinnorna har ”haft en något sånär normal 

uppväxt men ändå känt sig övergivna och varit i ett sorts ingemansland”. K säger att när 

flickorna sedan börjar högstadiet och ”börjar gå runt som en slags madrass och söker 

bekräftelse är heller inte steget så långt till prostitution”. B menar att en flicka som går 

runt på skolan som en sådan ”madrass” och inte drar några vinster på det heller inte 

prostituerar sig. B säger att det kan handla om en ensam tonåring som kanske inte ”har 

någon identitet överhuvudtaget och inte får någon bekräftelse hemma, från lärare eller 

kompisar. Och sen får hon det av alla de här killarna hon går runt hos, hon blir populär, 

men sen innerst inne mår hon ju aldrig bra i det här. En sån kvinna kan ju också senare 

hamna i prostitution”. Här menar K till skillnad från innan, att det finns kvinnor i 

prostitution som trots allt haft en ganska ”normal” uppväxt. Vad som menas med detta 

utvecklas inte. Hon fortsätter med att tala om tiden före prostitutionen börjar. B säger att  

uttalanden framställs flickan som identitetslös och som någon som befinner sig i 

”ingenmansland”. Flickorna beskrivs som några som börjat ”gå runt som madrass” bland 

killarna. Återigen blir flickan en slags aktör som av olika orsaker ändå ”väljer” att göra 

det hon gör. ”Bekräftelsen”, eller avsaknaden av den, beskrivs som central för valet. Vi 

ser ett slags normaliserande i att en ung, ”identitetslös” flickas sätt att skaffa sig 

bekräftelse kommer sig genom att använda sin kropp. Att vara ”madrass” blir synonymt 

med ”bekräftelsen”. I en kulturell diskurs menar vi att flickors (och kvinnors) 

respektabilitet hänger samman med ”icke-sexuell aktivitet”. Benämningen madrass ser vi 

som uttryck för både ett aktörskap och en offerposition – är en flicka sexuellt aktiv så 

avviker hon. Avhållsamheten blir det ”normala” – själva den sexuella aktiviteten blir en 
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inkörsport till prostitutionen. Vi menar att en stämpling av flickan sker. Sven Axel 

Månsson och Ulla Carin Hedin är kritiska till att hävda att sexuella övergrepp under 

uppväxten är den huvudsakliga orsaken till prostitution. Snarare handlar det om flera 

samverkande händelser som spelar in. De har däremot funnit att tidig sexuell 

viktimisering (att någon görs till ett offer) av omgivningen är betydande för steget in i 

prostitution. Det är istället stämplingen och stigmatiseringen som är den viktiga, ibland 

avgörande faktorn. Det är alltså omvärldens reaktioner som förstärker känslan av 

utanförskap och bristande självtillit (Meeuwisse, Swärd, 2003:161). K säger att hon och 

kollegan ofta hör kvinnorna berätta att de har börjat prostituera sig väldigt tidigt men att 

de inte sett det som prostitution.  

 

K säger att teamet i våras hittade en kvinna som visade sig vara traffickerad från 

Rumänien. Hon berättar att kvinnan, när teamet dök upp i bilen, på en gång plockade 

fram papper och då stod tillfälligt skriven på en adress i staden; ”Hon berättade för oss 

att hon var här för att prostituera sig. Hon skulle åka hem sen. I och med att hon hade en 

adress här, en tillhörighet kunde vi inte göra något. Det var en känd adress. Vi kände till 

lägenheten och killen som bodde där och där har varit trafficking. Kan inte kvinnorna 

visa nånting, några papper, eller att vi tycker det verkar konstigt så ringer vi till 

utlänningspolisen och då kommer de på en gång. Sen får de ju titta på det”. En 

fördelning mellan samhällsinstanser blir tydlig. K och B känner till lägenheten med 

tidigare trafficking men kan inte göra något eftersom det inte är deras bord. Ett 

”professionellt förhållningssätt” är starkt. ”Hjälptanken” underordnas administrativ och 

myndigheter. En politisk diskurs blir synlig – olika samhällsfunktioner som finns inom 

det sociala fältet har olika uppdrag och ansvarsområden.  

 

”Och det trista är ju att det ofta lyser om de här kvinnorna, all uppmärksamhet och 

bekräftelse de får. Som ett skimmer” 

Vad gäller de prostituerade kvinnor som uttalar sig öppet i debatten, och önskar en fri och 

”ordnad” prostitution i Sverige, menar B och K att dessa sannolikt inte skulle kunna 

återfinnas i deras klientel. K tror att de oftast finns på nätet. Vi ser det här som att K och 

B gör en kategorisering av kvinnorna. Det finns de som befinner sig högre upp i hierarkin 
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som möjligen förespråkar en friare marknad och så finns de (på gatan) vilka befinner sig 

längre ner och rimligtvis inte kan ”vilja” göra det de gör. B talar om att tänja på gränserna 

och understryker att alla på gatan inte drogar. Man kan däremot vara ”vilsen” och ung; 

”När man kanske är 20 och upplever sig inte vara nåt, så kommer man ner på gatan, man 

ser de blickar man får från de här männen, så blir man ju nån, va. Det skimret tar snabbt 

slut, verkligheten kommer ikapp”. Återigen ser vi temat ”att inte vara nån” (identiteslös) 

som en orsak till steget in i prostitutionen. B talar om kvinnornas ”upplevelse” att inte 

vara något och komma till gatan där de blir sedda. Tanken om vad mäns blickar kan ”ge” 

kvinnor ( i synnerhet möjligen de som inte upplever sig vara något) är tydlig – återigen 

bekräftelsen. Här drar vi en parallell till Foucaults panoptiska blick. I Mer än bara 

kvinnor och män beskriver Kerstin Sandell hur Sandra Lee Bartky har omtolkat Foucaults 

teori om den panoptiska blicken, vilken i detta fall blir en manlig blick – den ”finns” 

överallt och kvinnor förstår sig igenom den och handlar i enlighet med den (Mulinari, 

Sandell, Schömer, 2003:103). Vi menar att den ”manliga blicken” är så starkt förankrad i 

allt, att även våra två informanter ser de prostituerade kvinnorna utifrån den, genom den. 

Blickens kraftfulla effekt blir här tydlig, menar vi.  

 

Vi pratar om det faktum att K och B är två kvinnor i medelåldern. Båda tror att kontakten 

med kvinnorna sett annorlunda ut om de hade varit män. B berättar dock att hon tidigare 

också arbetat med flera män i gruppen; ”Den ene mannen fick jättefin kontakt med 

kvinnorna, han hade båda fötterna på jorden, en trygg och stabil man. Hade vi varit två 

män, ja, jag vet inte. Jag tror på personlig lämplighet. Kvinnorna är otroliga på att spela 

ut hela sin sexualitet när det kommer en man, alltså det här lite flörtiga. En annan man 

blev jättebesvärad. Nej, alla klarar inte detta”. Än en gång ser vi temat den manliga 

blicken. Kvinnors sexualitet (och hela varande) sker under mäns blickar, den beskrivs av 

våra informanter utifrån den. Den kvinnliga sexualiteten, som ”spelar ut” och är ”flörtig” 

kan inte existera utan ett slags manligt betraktande. Att benämna en man som ”att ha 

fötterna på jorden, trygg och stabil” ligger i de kulturella diskurser om vad en man ska 

besitta för egenskaper. Samtidigt framställs det som det finns en närvaro av svagheten för 

den sexualitet en kvinna kan uttrycka – här blir den kvinnliga sexualiteten farlig – 

”avvikande” 
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”Många stamkundsrelationer liknar nästan vänskap”  

”Många stamkundsrelationer liknar nästan vänskap” Kvinnorna ser annorlunda på de 

männen än på en okänd man på gatan, säger K och berättar att de kan sitta och äta 

middag hemma hos kunden, sen ha sex, gå ut och äta och att kvinnorna omtalar dessa 

män som ”snälla”; ”Kvinnorna har ju sina stamkunder. Och jag tror inte kvinnans känsla 

vad gäller stamkunderna, är en annan idag, efter lagen. Är man i prostitutionen så tycker 

man ju inte om lagen för den stör ju. Kunderna blir rädda. Kvinnorna har svårt att få 

ihop pengar, det är nästan öststatspriser idag. K tar här platsen som känsloföreträdare 

och redogör för kvinnornas relationer till de män som köper sex. Stamkunderna beskrivs 

nästan som de ”goda” männen eftersom de rimligtvis inte kan ha utsatt kvinnan för något 

som gör att hon tar avstånd. Sättet att tala om relationen mellan stamkunden och kvinnan 

ser vi som ett slags normaliserande av hela situationen vilket vi menar kan ha sin grund i 

att detta sedan länge är informanternas arbetsplats. Denna normaliseringsprocess visar sig 

även i sättet att beskriva stamkundernas sexköp som annorlunda – som en ”vanlig dejt”. 

Här får kvinnorna tillträda till sexköparens privata sfär genom middag hos kunden – detta 

beskrivs som en näst intill legitim relation.    

 

K menar att de prostituerade idag går med på saker som de inte gjorde förut och att det 

beror på lagen. Innan den menar B att kvinnorna kunde säg till att utföra vissa tjänster 

och ta en annan kund; ”Innan lagen var där jättemycket män och kvinnorna kunde välja”. 

Idag, menar B, händer det att en kvinna hoppar in i en bil med tre män, vilket aldrig 

skulle förekomma före lagen. K säger att det oftast inte är de missbrukande kvinnorna 

som gör detta, utan de psykiskt sjuka; ”Man åker hem till nån eller till IKEA:s parkering 

eller kyrkogården”. Här beskrivs att det att det trots allt finns gränser av vad kvinnorna 

går med på att göra – det blir en distinktion mellan de psykiskt sjuka som ”kan ha sex 

med tre män” och de andra kvinnorna. Här återkommer vi ännu en gång till vad som 

finns i kvinnlig respektabel sexualitet som en kulturell yttring. 
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”De hade försökt dra in henne på kyrkogården, två av dem var mest aktiv och de 

andra stod liksom och tittade på runtom”  

B berättar att hon och kollegan tidigare under hösten såg fem män gå i kvarteret; ” De var 

inte helt nyktra. Vi trodde det var polska gästarbetare, det finns många sådana där. Vi 

ville hålla oss där runtom. Och rätt var det är så kommer en kvinna springande med en 

av männen efter sig. Hon hoppar in i bilen och säger; kör! De hade försökt dra in henne 

på kyrkogården, två av dem var mest aktiv och de andra stod liksom och tittade på 

runtom. Polisen kom snabbt som tusan och tog den ene där. Det kom flera polisbilar. Den 

ene sitter häktad ännu, tror jag”. Här beskrivs en övervägning ”om att vara runtom” när 

de uppfattar en hotbild mot kvinnorna – återigen har K och B tolkningsföreträde. Vi ser 

också att det finns en slags hierarki i deras syn på sexköparna – onyktra män i grupp är 

farligare än ensamma stamkunder. De gör också en slags kategorisering av vad som är 

”acceptabelt” och inte i prostitutionssfären – att ha sex (mot sin vilja) med en flertal 

personer efter varandra ses alltså som ”värre” än att möjligen utföra samma sexuella 

tjänst hemma hos en stamkund efter middagen. Detta anser vi kunna kopplas till vad 

inom politisk och sociokulturell respektabilitetsdiskurs. Vi menar alltså att det finns en 

rad föreställningar om vad som en kvinna (”alla kvinnor”) rimligtvis kan tänkas vilja 

utsätta sig för. Även om en kvinna är prostituerad så menar vi att det också i den 

kontexten inte går att frånkoppla henne från idéer om femininitet.  

 

De beskriver också den trygghet som B säger att teamet innebär, om kvinnorna kommer 

och säger att något ”slags övergrepp” skett, försöker påverka kvinnan att anmäla. ”Sist 

var det man som fick två år. Hon hade åkt med i bilen men ville sen kliva av för hon 

kände konstiga vibrationer. Då låste han och körde långt ut till en skogsdunge. Han 

rånade henne, men hon hade inte en krona. Sen hotade han henne med kniv och försökte 

våldta henne. Kniven mot halsen men hon lyckades ta sig därifrån. Detta var en 

lördagskväll när vi som tur var jobbade. Då ringde hon och stod ute i nån rondell helt 

uppkörd. Vi hade lite bry att hitta henne för hon visste ju inte var hon var. I kvarteret 

hittade vi sen bilen, hon pekade ut den. Vi ringde polisen och tog bilnumret. Han var så 

dum så han blev kvar i kvarteret, alltså. Vem som helst annan hade väl stuckit”. Teamet 

beskrivs som en nödvändig och räddande funktion. De utgör en trygghet för kvinnorna 
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samtidigt som det faktum att de finns på plats och kan hjälpa, tyder på att de har en form 

av kontrollerande funktion – de är i sitt arbetsfält och har genom åren skaffat sig en 

överblick över detta och människorna i det.   

 

”De längtar efter att veta hur vi Svenssons har det” 

K säger att kvinnorna de kommer i kontakt med mycket sällan talar om sig själva men 

däremot gärna talar om andra prostituerade och ”vill veta saker om dem” eller har 

”synpunkter och åsikter”. K och B menar att de måste ”bjuda på sig själva” i sitt yrke. 

Kvinnorna frågar ofta om deras personliga sfär, anhöriga, barn och civilstånd. K tror att 

detta är en slags ”längtan efter att veta om något om Svensson” och vad det livet är och 

innebär. Vi uppfattar detta som att K genom kvinnornas frågor om hur ”vi” (K och B) har 

det, positionerar sig som och sitt sätt att leva som norm och som någon utanför den, 

”avvikaren” i grund och botten eftersträvar. Den personliga relationen teamet vill uppnå 

etableras bland annat genom hembesök i ett hopp om att söka avdramatisera receptionen 

(mottagningen på myndigheten), på grund av kvinnornas ofta dåliga erfarenheter av just 

myndigheter.  

 

K och B talar också om att de bjuder på sig själva i yrket. Vi menar att Foucaults 

resonemang kring pastoralmakten här kan tillämpas – den framträder som en positiv och 

produktiv makt där dess företrädare bland annat finns i inom det sociala arbetets fält. 

Foucault beskriver hur målet för maktutövningen i det moderna samhället, förändrats och 

att ”frälsningen” idag handlar om att erbjuda hälsa och välbefinnande. Vi ser det som ett 

tecken i tiden att socialt arbete i Sverige idag eftersträvar någon slags jämlikhet. Den 

postmoderna tanken inom socialt arbete vilken, går ut på att arbeta emot synliga 

maktskillnader mellan utövare och mottagare, menar vi här visar sig som att K och B gör 

försök till att sudda ut gränserna mellan sig själva och kvinnorna – det är ett ”samtal” 

dessa emellan och det som kan påminna om det ojämlika i relationen (t ex en 

myndighetsreception) försöker man undvika. Vad gäller kvinnornas sätt att relatera till 

varandra sammanfattar B; ”Kvinnorna har gemenskap på gatan, sociala relationer, de 

fikar och snackar men umgås aldrig hemma hos varandra. De som har detta som ett 

extrajobb pratar ofta om det som bra. De är partiska, min syn är att de alla mår dåligt. 
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Kvinnorna är avstängda - det är pengarna som väger högre. Underlivet har de utanför 

sig själva. Bröst och kyssar är fortfarande deras, ändå”. Här ser vi uppfattningen om 

kvinnorna som ”avstängda”. I prostitutionen så mår de alla dåligt. Dock finns det dem 

som inte skulle lida lika mycket – de som har det som ”extrajobb”. Vi menar att det här 

går att se en dubbel exponering av ”De andra”. För det första finns en distinktion mellan 

att vara prostituerad och inte – prostituerar man sig (avviker från det ”normala”), vilket är 

genomgående i hela berättelsen, mår man dåligt. För det andra blir hierarkin i synen på 

kvinnorna synlig. Vi menar att respektabiliteten här återkommer – att stå i ett gathörn 

några dagar i veckan och sälja sexuella tjänster ”är” värre än att göra det lite då och då. 

Omfattningen på den sexuella aktiviteten är alltså viktig för uppfattningen om hur aktören 

i sammanhanget upplever sig själv och sin situation.  

 

Det är också intressant att ta upp hur B och K talar om kvinnorna som sexuella varelser. 

Underlivet ”har de utanför sig själva” medan kyssar och bröst skulle vara något som de 

flesta prostituerade ”håller utanför” sin försäljning av de sexuella tjänsterna. Vi tror att 

antagandet återfinns i vissa kulturella föreställningar om att närhet och kärlek är något 

högre stående och (sär-skilt) från praktiker som inbegriper även eller enbart könsorganen 

(och kanske i synnerhet då kvinnans). Sättet B och K talar på menar vi också avslöjar ett 

slags fastslående av vad sex är. 

 

”Skulle prostitutionen vara ordnad och laglig skulle aldrig våra kvinnor få nåt 

jobb” 

B beskriver många av kvinnorna hon möter i sitt arbete som ”förbrukade”; Sen om det är 

så att det är en kvinna som gått på gatan länge, jävligt trasig, hälften av tänderna borta, 

hon är förbrukad därnere också. Männen vill ju ha fräscha och nya. Vi tror inte åldern 

har jättestor betydelse för männen. Snarare då att de är nya. Men så var det även innan 

lagen, ju. Skulle prostitutionen vara ordnad och laglig skulle aldrig våra kvinnor få nåt 

jobb. Det är bara yngre kvinnor som jobbar på bordeller”. I ordet förbrukad finns 

beskrivningen av att något har förlorat sitt värde. Detta hänger i berättelsen starkt 

samman med en tanke om utseendet som avgörande. En kvinna som gått på gatan länge 

och saknar tänder antas också vara förbrukad ”därnere”. B kan här mena att det handlar 
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om det rent anatomiska i underlivet (förslitningsskada) eller helt enkelt en koppling 

mellan det utseendemässiga (kroppen, åldern o s v). Oavsett vad som avses menar vi att  

en tanke om att det är själva feminiteten som är förbrukad och att det därmed inte finns 

något värde kvar i människan (kvinnan), som avslöjas. I Att bli respektabel konstaterar 

Douglas (1997) att kroppen är den främsta metaforen för samhällelig och politisk 

ordning. Bordieu (1987) hävdar i samma bok att kroppen fysiskt avspeglar hur man 

underhåller den och att det i detta finns de allra djupaste klass och feminitetsmönster – en 

respektabel kropp är den kropp som blir ”omhändertagen” (Skeggs, 1999:135, 136). B 

beskriver vidare kvinnorna som ”våra kvinnor” i samband med deras låga värde. Detta 

menar vi visar en tydlig hierarkisk ordning där gatuprostituerade står lägst. Här ser vi 

också att genom att säga att ”våra kvinnor” aldrig skulle kunna få jobb om det fysiska 

företrädandena är viktiga, ger B och K en maktposition eftersom det är de som definierar.  

 

Både K och B ställer sig också frågan kring vad en ”ordnad”, laglig prostitution skulle 

kunna medföra för människor i arbetslöshet; ”ja, då kanske du skulle bli erbjuden ett 

arbete som eskort eller sexarbetare. Tar du det inte ryker a-kassan”. I politiska och 

kulturella diskurser så gör B och K här en markering och värdering. Det blir ”otänkbart” 

med ett samhälle som möjliggör för medborgarna (alla medborgare) att ”jobba” med 

försäljning av sexuella tjänster. Vi ser detta potentiella framtidsscenario som något som 

K och B framlägger för oss som intervjuare som något som också uttrycker något annat. 

Återigen ser vi det som att det blir tydligt att vi båda inte ses som potentiella 

prostituerade. Mellan oss och de prostituerade, liksom mellan K, B och de prostituerade 

finns en skiljelinje – ett avstånd. B undrar också vad som skulle hända med den svarta 

arbetsmarknaden, den som trots allt inte går att kontrollera;” Det skulle bli köparens 

marknad – allt för kunden”. B visar här en negativ attityd vad gäller normaliseringen av 

prostitutionsmarknaden. Vi tycker detta blir intressant då K och B i sitt arbete på sätt och 

vis är tvungna att betrakta prostitution som något nästan legitimt (att ha en accepterande 

attityd till kvinnornas sätt att försörja sig har de tidigare talat om som viktigt för relation). 

De äldre kvinnorna kan uppleva sig som identifierbara som prostituerade, de ”ska ner på 

gatan och jobba”, menar B. Hon fortsätter och säger att detta kan låta som en förmåga att 

fjärma sig och bara se det som ett jobb, men att det jobbet också innebär en oerhörd 
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isolering, eftersom det inte är något ”man kan prata om utanför gatan”. Därför, menar B, 

kan det bli svårt att ha relationer, ett yrke eller annat som ligger utanför prostitutionen; ” 

Det är som en glaskupa runt hela prostitutionsstråket, vistas man där är allt tillåtet. Men 

dom är inga offer”.  Återigen uttalar sig B ganska generellt om kvinnornas upplevelser. 

Erfarenheten får betydelse här – den kan bidra till att man identifierar sig som 

prostituerad. Samtidigt menar B att den identifikationen innebär en slags isolering. 

Genom detta cementeras bilden av prostituerad kvinna som sär- skild från andra 

(normala) människor som gör och talar om helt andra saker. Den glaskupa som B talar so 

vi som en symbol för detta. B menar att kvinnorna inte ska uppfattas eller uppfattar sig 

som ”offer” samtidigt som B och K hela tiden genom berättelsen om den prostituerade 

kvinnan som ”den andra”, försätter dem i en position med mindre makt.  B säger alltså att 

dessa kvinnor, trots sitt aktörskap, mår dåligt och är i behov av hjälp. 

 

”Skammen de bär är inne hos dom själva” 

K talar om en slags ”ömsesidig förnedring”, för köpare såväl som säljare inom 

prostitutionen och att det inte är enkelt för någon av parterna. I Beverly Skeggs Att bli 

respektabel beskrivs hur skammen ger upphov till det ultimata tvånget eftersom skammen 

leder till en försvarslöshet mot den yttre konstruktionen av överlägsenhet. Att vara ”den 

andra”, framkallar skam (Skeggs 1999:197) Många kvinnor, menar B, är missbrukare 

som köps av män, men det är deras ”dealers” (som säljer drogerna) som på sätt och vis 

håller kvinnorna på gatan. Kvinnorna framställs som icke autonoma individer – de 

”hålls” på gatan till följd av sitt kemiska beroende. Här förloras aktörskapet återigen 

samtidigt som strukturella förklaringar inte nämns. Makten ses inte ur en samhällsordning 

där vissa grupper är överställda andra.   

 

Lagen menar B och K är en bra markering; ”att veta att man inte kan köpa en annan 

människa är viktigt”.  K drar en parallell till barnagalagen från 1979 och tror att detta att 

”lära de yngre generationerna att saker och ting är fel”, tar tid. Varken B eller K tror att 

prostitution någonsin kommer att försvinna helt men menar att; ”det ska åtminstone vara 

så svårt som möjligt att välja denna väg”. Att de inte tror att prostitution någonsin 

kommer att försvinna ser vi som viktigt i sammanhanget. Detta menar vi kan ses som ett 
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sätt att betrakta människors sexualitet som statisk och oföränderlig (i deras fall 

heterosexualitet). Kort sagt uttrycker de att heterosexuella män har behov och att kvinnor 

kommer att tillgodose dessa.  

 

Sammanfattning  
Då vi utfört en narrativ analys ska vår tolkning av berättelserna inte ses som något som 

kan representera en generell sanning. Resultatet är en av många möjliga sätt att se och hur 

vi tolkar hänger alltid samman med den förförståelse och de erfarenheter vi bär med oss. 

Dessutom har vi tidigare diskuterat det problematiska med kvalitativa intervjuer med 

cirkulära frågor, när det kommer till objektivitet och tolkning. Tilläggas ska även att vi 

inte har haft för avsikt att värdera själva prostitutionsmarknaden eller det arbete 

prostitutionsgruppen utför. Dock påstår vi inte att detta skulle vara möjligt att undvika då 

prostitution i sig är en laddad fråga för många, däribland oss själva. Hur positionerar vi 

oss själva i förhållandet till de människor berättelsen handlar om? Hur påverkar vår 

framtoning våra informanter och det sätt de levererar berättelsen? Detta är frågor vi 

omöjligen kan besvara men är viktiga att förhålla oss till. Vi tror inte att vi på något sätt 

kan vara ”osynliga” i texten. Vi tror heller inte att det för oss skulle vara möjligt att 

positionera oss på ett ”fullkomligt” sätt och täcka in allt som bör läsas mellan raderna vad 

gäller var vi har, eller inte har, sympatier eller övertygelser. Vi menar att det förmodligen 

till viss del går att se var vi har vår ståndpunkt i frågan om prostitution, 

genuskonstruktioner, makt, objektivitet och tolkningsföreträde.  

 

I vår narrativa analys går det att se en rad gemensamma teman. Ett av de mest 

framträdande är den om ”avvikelsens” betydelse. I de professionellas berättelse finner vi 

en förklarings modell vilken går ut på att kvinnor i ”riskzonen” för att böra sälja sexuella 

tjänster är kvinnor som under uppväxten har upplevt trauman och/eller varit (”för”) 

sexuellt aktiva i tidig ålder, alltså avvikit från det som kan definieras som normalt – det är 

alltså ”mindre normalt” att växa upp i missbrukarhem, utsättas för sexuella övergrepp 

eller sökt bekräftelse genom sexuella relationer i tidig ålder. Ett annat tema som vi 

sammankopplar med det förra är stämplingsteorin. Vi menar att det går att se tendenser i 

våra informanters berättelse, när det kommer till makt och tolkningsföreträde, hur 
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kvinnorna framställs. I B och K:s berättelse blir inte kvinnorna de arbetar med och för 

”vilka kvinnor som helst”, de reduceras till att vara ”prostituerad kvinna”. I den 

benämningen lägger våra informanter en rad egenskaper och tankar om vari deras 

identitet består och hur den skapats. De besitter en makt som gör det möjligt för dem att 

definiera och också att i viss mån göra sig till språkrör för ”gruppen” prostituerade 

kvinnor. Skapandet av ”Den andra” är också något vi ser som genomgående och som en 

röd tråd, genom de delar av berättelsen som utgörs av diskussion kring det normala och 

avvikande. Det finns en risk i viljan att förklara eftersom man hela tiden tangerar ett 

cementerande av skillnader. Samtidigt måste möjligen skillnader kunna erkännas och 

betonas om man menar att socialt arbete är viktigt när det kommer till att utjämna 

orättvisor och belysa ojämlikhet i samhället. Ett konsensus blir alltså nödvändigt men 

värdegrunden i detta konsensus måste analyseras och också rymma en syn på individen 

som lika mycket individ som en del av ett kollektiv. Detta för att så långt det är möjligt 

undvikande ett generaliserande som kan leda till stämpling, stigmatisering och 

marginalisering.  

 

Vi ser tanken om ”den goda socialarbetaren” som ännu ett återkommande tema. På något 

sätt uppfattar vi att ”övervakningen” av gaturummet legitimeras just genom B och K:s 

övertygelse om att de gör något gott för kvinnorna. De goda intentionerna verkar för dem 

fungera som en utjämningsmekanism. De talar om att de ”bjuder på sig själva”. De 

betonar också att kvinnorna inte är offer, att de säljer sexuella tjänster som ett jobb och 

att det inte är socialarbetares sak att störa. De förklarar att de ger kvinnorna utrymme att 

”komma till dem”, samtidigt som de ju också arbetar i en uppsökande verksamhet där 

deras position i sig ju avslöjar en maktposition. Våra informanter företräder en myndighet 

– en samhällsinstitution. Kan då företrädare för en institution någonsin i sitt arbete verka 

som likställda dem de arbetar för? Vi är övertygade om att det är teamets intention att 

arbeta på ett sätt som gagnar kvinnorna i gatuprostitution. Deras arbete har en stödjande 

och hjälpande funktion. Vi ser deras arbete som mycket viktigt och vill också anknyta till 

den konsensutanke vi tidigare diskuterat. Om inget samhälleligt konsensus kring vad som 

är ett socialt problem finns, kan därigenom människors olika förutsättningar att göra val i 

livet, osynliggöras. 
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Den panoptiska blicken är också något som vi ser som centralt vad gäller det som B och 

K talar om. Särskilt intressant blir det just ifråga om hur de talar om den. B och K 

berättar att de sitter i bilen ute på fältet. Behöver någon kvinna hjälp har de vid flera 

tillfällen kunnat gripa in. De är på sett och vis osedda i sin bil men har en överblick över 

det som sker i gaturummet, vilket såväl de sexköpande männen som de prostituerade 

kvinnorna är medvetna om. Vi menar också att detta att just sitta i bilen faktiskt också är 

något som sexköparen och socialarbetaren i detta fall har gemensamt. De har båda 

möjligheten att objektifiera den som befinner sig ståendes eller gåendes på trottoaren. 

Hur vi rör oss spelar alltså roll eftersom det påverkar hur vi blir sedan och hur vi faktiskt 

konkret kan se (till exempel in i en parkerad bil när det är mörkt). Kvinnorna tenderar i 

berättelsen att omtalas som aktörer som samtidigt avviker från ”vilken kvinna som helst”. 

Avvikelsen blir det som definierar kvinnorna.   

 

Vad kan då en narrativ analys av två socialarbetares berättelser tillföra? Vi menar att den 

blir viktig eftersom den visar på att någons utsaga om något alltid kan ifrågasättas som 

”sanning” eftersom den inte är något annat än just denna persons sanning och berättelse 

om något, färgad av personens förförståelse och erfarenheter. I och med detta kan man 

inte säga att det finns en objektivitet. Inom socialt arbete och i sociala, kulturella och 

politiska diskurser tror vi att narrativa analyser också utmanar det förmätna i att tro det 

vara möjligt att verka, att ”arbeta” fristående från sig själv eller att någonsin ”veta bäst” 

eller vara expert. I sällskap av postmodern teori tycker vi att narrativ analys belyser de 

skillnader som existerar mellan individer (i och utanför kollektivet).  

 

Vidare diskussion 

Carina Listerborn har utvecklat med hjälp av Foucault ett resonemang om hur 

kartläggning över ett specifikt geografiskt område blir till ett osynligt maktmedel. Vi 

menar att en del områden blir representerade som sociala problemområden. Trots att 

majoriteten av dem som rör sig där inte kan inkluderas i ”problembilden” av detta område 

(Listerborn 2002:255). Just detta offentliga gaturum tycker vi också är intressant därför 

att det i det offentliga rummet kan vilken kvinna som helst som överhuvudtaget rör sig 

ute ensam, bli en potentiell försäljare av sexuella tjänster. I synnerhet om hon befinner sig 
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på de kända prostitutionsstråken. Vi ser det i förlängningen som att yttre attribut, 

respektabilitet och klädkoder, plötsligt upphör att bli det viktiga. Istället blir den fysiska 

kroppen och könet i kombination med den geografiska platsen det som signalerar en 

förväntad tillgänglighet. Vi menar också att just gatuprostitutionen i det offentliga 

rummet också blir en fråga om klass och ålder. Även vem som har tillåtelsen till blicken 

och att objektifiera och ta makten att definiera någon eller något.  
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