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Sammanfattning 

Synen på och lagstiftningen kring sexköp har länge skapat diskussioner om fenomenet, både i 

relation till säljarna och till köparna. Den svenska sexköpslagen har även skapat diskussion 

internationellt där den har blivit både hyllad och avvisad utifrån olika perspektiv och synsätt.  

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur prostitution konstrueras och tolkas utifrån olika 

perspektiv och hur det återspeglas i det praktiska arbetet gentemot brukarna. Detta genomförs 

med en jämförelse av två brukarorganisationer med olika perspektiv på prostitution, Rose 

Alliance och Prostituerades Revansch i Samhället (PRIS). Studien utförs med hjälp av 

diskursanalys utifrån socialkonstruktivismen och ett genusperspektiv som teoretisk ansats. 

Fenomenet tolkas nämligen olika och får olika betydelser beroende på hur det konstrueras av 

samhället och hur det tolkas av samhällets genusordning. Det unika med de båda 

organisationerna är att de utger sig för att representera de prostituerades ”röster” men har två 

olika synsätt på vad prostitution handlar om och hur arbetet kring prostitution bör genomföras 

i praktiken. 

 

 

Nyckelord: 

Prostitution, brukarorganisationer, socialkonstruktivism, genus, diskursanalys. 
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1. Inledning 

Denna uppsats handlar om hur fenomenet prostitution
1
 tolkas och konstrueras av olika 

organisationer och hur det påverkar arbetet med frågan och relationen till de personer som 

befinner sig i prostitution. Historiskt sett har fenomenet funnits i västvärlden cirka femtusen 

år tillbaka (Scaramuzzino & Scaramuzzino, 2011). Ett genomgående förhållningsätt och fokus 

i samhällsdebatten har under åren legat på kvinnorna i prostitution istället för själva 

fenomenet med en säljande och en köpande part. Redan under 1850-talet i Sverige uppkom en 

organisation med syfte att hjälpa och ”rädda” kvinnor ur prostitution. På den tiden handlade 

”räddandet” inte bara om att få kvinnorna ur prostitution, utan det handlade också om att 

kvinnorna skulle finna en religiös uppenbarelse. Det inrättades så kallade räddningshem och 

tvångsarbetsanstalter där kvinnorna skulle tränas till ett nytt sedesamt liv (Scaramuzzino & 

Scaramuzzino, 2011). Idag är fenomenet utbrett både som gatuprostitution, nätprostitution och 

eskortverksamheter, och därmed ett ständigt återkommande ämne för samhällsdebatten. 

Sverige anses internationellt sett ha en ovanlig och säregen politik kring människor som säljer 

och köper sexuella tjänster. 

 

Oavsett på vilken arena prostitution äger rum och oavsett kön eller sexuell läggning finns det 

ett ständigt maktförhållande mellan säljare och köpare (Mujaj & Netscher, 2015). Prostitution 

och sexköp är ett diskussionsämne som ofta hamnar i frågan kring fenomenet om ”den 

lyckliga horan”, finns eller inte? Det är en fråga som vi troligtvis aldrig kommer kunna få ett 

slutgiltigt svar på men som heller aldrig kommer att sluta diskuteras. Det finns delade 

meningar kring hur man ser på prostitution och hur man anser att samhället bör arbeta med 

frågan. Meningsskiljaktigheterna kan ha sin bakgrund i olika erfarenheter samt ideologiska 

och politiska åsikter. 

 

I dagens Sverige finns det myndigheter och brukarorganisationer som arbetar med prostitution 

på olika sätt och med olika syften. Den senaste tiden har det förts diskussioner kring den 

svenska lagstiftningen om sexköp och dess effekter, dessa har dels uppkommit av nyligen 

utgivna rapporter om prostitution och utredningar kring lagstiftningen. Länsstyrelsen i 

Stockholm fick år 2013 i uppdrag av regeringen att genomföra en kartläggning av prostitution 

i Sverige. I mars 2015 publicerades rapporten, som redogör för hur prostitution har utvecklats 

och förändrats i Sverige under de senaste tio åren (Mujaj & Netscher, 2015). 

 

 

 

                                                             
1Det är av stor vikt vilka begrepp som används för att beskriva olika fenomen. Olika benämningar kan ha olika 

politiska och ideologiska laddningar. Inom det område som denna uppsats handlar om finns en diskussion om 

huruvida prostitution eller sexarbete ska användas. Ett annat begrepp är sexköp. Eftersom denna studie fokuserar 

på hur de som befinner sig i prostitution eller säljer sexuella tjänster konstrueras skulle användningen 

av sexköp sätta fokus på handlingen att köpa sex och de som utför det. Jag har gjort bedömningen att 

begreppet sexarbete är mer politiskt laddat än prostitution då det av t.ex. vissa organisationer används aktivt för 

att ta t.ex. ställning till att försäljning av sexuella tjänster bör ges viss arbetsrättslig ställning. Prostitution är 

också det begrepp som myndigheter som t.ex. socialtjänsten använder i sin terminologi. Eftersom olika begrepp 

används i olika kontexter och syften kan det även förekomma andra benämningar på en del ställen i uppsatsen. 
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[…] ungefär varannan kvinna i gatuprostitution har ett tungt missbruk och en 

stor grupp har psykiska problem. Prostitutionen kan vara ett sätt att finansiera ett 

missbruk, men missbruket kan även vara ett sätt för kvinnorna att känslomässigt 

klara av prostitutionen. Våld och övergrepp uppges i hög grad höra till dessa 

kvinnors vardag. (Socialtjänstförvaltningen Stockholm, 2006:8) 

 

Utifrån den ständiga diskussionen kring prostitution och synen på lagstiftningen har jag valt 

att undersöka och jämföra två perspektiv av prostitution och deras syn på kriminalisering av 

fenomenet. Detta har gjorts genom att undersöka diskurser som artikuleras av organisationer 

som har för avsikt att representera prostituerade. De aktuella organisationerna i studien består 

av Rose Alliance och Prostituerades Revansch i Samhället (PRIS). Det intressanta med att 

göra en studie kring just dessa organisationer ligger i att det är två brukarorganisationer som 

säger sig representera prostituerade i Sverige, dock har de olika avsikter och tillvägagångssätt 

för att främja prostituerades rättigheter. 

1.1. Bakgrund 

För att förstå kontexten av debatten behöver prostitutionens bakgrund och den svenska 

lagstiftningen presenteras kort. Den första januari 1999 trädde sexköpslagen i kraft. Det 

innebar att köp eller försök till köp av sexuella tjänster blev en kriminell handling. Straffet för 

brottet är böter eller upp till sex månaders fängelse. I sexköpslagen redogörs även för att det 

är olagligt att ge eller utlova ersättning för sexuella tjänster, mot både vuxna och barn 

(1998:408). Det innebär att det är en ensidig kriminalisering av sexköp, det är inte olagligt att 

sälja sexuella tjänster.  Själva sexköpslagen upphörde senare och överfördes istället till att 

ingå i Brottsbalken 6 kap 11 §. 

Sexköpslagen har sedan den instiftades varit en mycket omdebatterad lag. Den anses vara en 

symbollag och med huvudsyfte att betona lagstiftarens ställningstagande och syn på 

prostitution. Lagen utgår från att Sveriges riksdags grundläggande ståndpunkt ligger i att den 

prostituerade ses som brottsoffer, att köp av sexuella tjänster är ett utnyttjande av en annan 

människa och en kränkning av mänskliga rättigheter. Sveriges riksdag har även genom 

kvinnofridslagen definierat sexköp som en form av mäns våld mot kvinnor och barn (Prop. 

1997/98:55). Det finns en del länder som inte delar Sveriges riksdags syn på sexköp, de anser 

snarare att det ska legaliseras och ses som vilket yrke som helst. Det är något som återfinns i 

stora delar av Europa (Socialtjänstförvaltningen Stockholm, 2006). Nederländerna och 

Tyskland är några länder som är kända för att de står för en legalisering av sexköp och 

sexindustrin. Norge och Island är några som har inspirerats av Sveriges lagstiftning och som 

också har kriminaliserat köp av sexuella tjänster (Mujaj & Netscher, 2015).  

Stockholm stad gjorde 2006 ett socialt program för att minska sexindustrin. Där framgår det, 

enligt uppgifter från poliser och socialarbetare, att gatuprostitutionen har minskat efter 

sexköpslagens införande. Dock har den senaste informations- och internettekniken blivit ett 

instrument för att utnyttja människor som lurats och tvingats in i sexindustrin, viket har gjort 

att människohandeln för sexuella ändamål har ökat. Enligt socialförvaltningen handlar 

programmet om att minska nyrekryteringen till sexindustrin och eftersom det ingår i ett 
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folkhälsoarbete att även minska och förebygga sexköp. Socialförvaltningen menar att det 

ingår i alla nämnders och bolags ansvar att arbeta för en minskning av sexköp. Det framgår 

även att de vill öka kunskapen och förståelsen för lagstiftningen av sexköp 

(Socialtjänstförvaltningen Stockholm, 2006). Det sociala arbetet kring prostitution i Sverige 

sker oftast under storstadskommunernas socialtjänsts prostitutionsenheter. Arbetet går ut på 

att ge de prostituerade samtal och praktisk hjälp. I Sverige tillhör inte brukarorganisationer 

inom prostitution vanligheten, men under den senaste tiden har så kallade ”vi för oss -

nätverk” ökat, som betyder att det är brukarnas egna organisationer för brukare. Utvecklingen 

av brukarorganisationer har lett till att det är enklare för de prostituerade som vill ha hjälp att 

ta steget till att kontakta organisationerna, idag är internet den främsta arenan för att få hjälp 

av andra i liknade situationer (Scaramuzzino & Scaramuzzino, 2011). Enligt Socialstyrelsens 

första lägesbeskrivning 2000, försvann gatuprostitutionen helt och hållet när Sveriges riksdag 

införde sexköpslagen (Socialstyrelsen, 2003), men återvände senare gradvis tillbaka. I 

utvärderingen av sexköpslagen som gjordes 2010 framkom just det som nämnts ovan att 

gatuprostitutionen hade gradvis halverats (SOU 2010:49). Fenomenet prostitution finns i vårt 

samhälle och olika aktörer måste på olika sätt förhålla sig till det. Fenomenet har också gjort 

att nya organisationer har bildats med olika syften. Men synen på prostitution skiljer sig åt, 

vilket kan påverka insatserna och relationerna till de som lever i prostitution. Därför är denna 

studie relevant för socialt arbete då den ger en bild över hur synen och perspektiven kring 

prostitution ser ut i samhället. 

1.2. Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att undersöka hur brukarorganisationer konstruerar prostitution och 

utifrån detta hur de arbetar med frågan och deras relation till de personer som befinner sig i 

prostitution. Detta undersöks med hjälp av en jämförelse mellan två olika organisationer som 

säger sig ”ge en röst” åt de som lever i sexindustrin. Jämförelsen kommer ske mellan Rose 

Alliance och Prostituerades Revansch i Samhället (PRIS).  

Frågeställningarna är:  

 Hur tolkas och förstås prostitution av brukarorganisationer?  

 På vilka grunder skapar de sina tolkningar och förståelse? 

 Hur återspeglas organisationernas tolkningar i  

– vilka de anser sig representera? 

– relation till de personer som befinner sig i prostitution? 

– hur de arbetar med fenomenet? 

1.3. Disposition 

Uppsatsen inleds med en överblick av tidigare forskning kring olika ståndpunkter av 

prostitution och tidigare forskning om brukarorganisationer. Sedan redogörs studiens 

teoretiska utgångspunkt som består av ett socialkonstruktivistiskt- och genusperspektiv. Det 

teoretiska avsnittet avslutas med en förklaringsmodell som förklarar kopplingen mellan 

uppsatsen och de valda teorierna. Därefter följer metodavsnittet som hanterar uppsatsens 

urval, tillvägagångssätt och hur undersökningen genomfördes. Efter dessa fyra avsnitt 

redovisas uppsatsens huvuddel, nämligen resultatet och analysen av hur brukarorganisationer 
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och olika perspektiv konstruerar prostitution. Resultatet följs av en diskussionsdel som börjar 

med sammanfattning av resultatet som sedan följs av en övergripande diskussion om hur 

valen av teori och metod har påverkat studiens resultat. Uppsatsen avslutas med en diskussion 

om studiens inverkan på fenomenets praktik och vidare forskning. 

2. Tidigare forskning 

I detta avsnitt görs en kort redogörelse för den tidigare forskningen som finns generellt inom 

prostitutionens utveckling och hur olika perspektiv inom prostitution kan se ut och vilka 

ståndpunkterna är. Eftersom syftet är att undersöka och ta reda på hur brukarorganisationers 

tolkning av fenomenet prostitution, påverkar hur de arbetar med frågan och sin relation till de 

personer som befinner sig i prostitution, kommer jag att göra en jämförelse mellan två olika 

organisationer som säger sig ”ge en röst” åt de prostituerade. Det är därför viktigt att redogöra 

för vilka olika tolkningar och ”röster” som återfinns i tidigare forskning. Brukarorganisationer 

vänder sig till både män och kvinnor, men eftersom tidigare forskning inom sexköp och 

sexindustrin är fokuserad på kvinnor. Därför kommer de prostituerade att benämnas som 

kvinnor.  

2.1. Olika ståndpunkter kring sexköp: hur återspeglas dessa i forskningen 

Det finns olika ståndpunkter kring sexköp. Ståndpunkterna kan skilja sig från dess orsaker till 

vad och hur samhället ska arbeta med frågan. Ett vanligt sätt att se på prostitution är att det är 

farligt och att det inte är någon skillnad mellan människohandel och prostitution. De 

prostituerade ses som offer som inte har möjlighet att bestämma över sig själva. Mänskliga- 

rättigheter är ofta ett argument som ligger tillgrund för de som arbetar och driver program och 

kampanjer för att hjälpa människor ur prostitution (Aziza, 2014). Det går på ett förenklat sätt 

dela in ståndpunkterna för prostitution genom att göra en indelning på två grupper, där den 

ena har en liberal inställning till prostitution och den andra gruppen har en icke liberal syn på 

fenomenet och ser prostitution som en utsatt grupp av maktförhållanden (Peterson-Iyer, 

1998). Jag har valt för läsbarhetens skull att istället för att använda begreppet icke-liberala, 

som Peterson-Iyer (1998) använder i sin artikel, att använda begreppet abolitionism
2
, som 

Ninna Mörner (2010) gör i sin artikel. Studier som tidigare har gjorts visar en väsentlig 

erfarenhetsskillnad i hur prostitution organiseras och upplevs. Exempel på detta är det liberala 

perspektivet som arbetar för att prostitution och sexköp ska legaliseras, ett annat är 

abolitionistiskt perspektiv som förespråkar att det ska kriminaliseras (Weitzer, 2007). Dessa 

perspektiv används genomgående i denna uppsats och beskrivs därför mer ingående utifrån 

tidigare forskning.  

2.2. Det liberala perspektivet av prostitution 

De olika perspektiven på prostitution fokuserar ofta på gatuprostitution i sina undersökningar 

och har båda feministiska förklaringsmodeller till sina ståndpunkter och karaktäriseras av 

starka normativa föreställningar. Den liberala inställningen kan förklaras med hjälp av 

                                                             
2 Abolitionism kommer från rörelser och grupper som ansåg att slaveri var ett brott mot de mänskliga 

rättigheterna och de arbetade för att slaveriet skulle upphöra (Eliasson, nationalencyklopedin, 2015). Begreppet 

används även för att uttrycka motstånd mot prostitution. 
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organisationer som startades på 1970-talet i USA. De ser prostitution som ett fritt och eget val 

som består av en vuxen säljare och en vuxen köpare som har en ömsesidig överenskommelse. 

De skiljer på frivillig prostitution, som de menar är som vilket kvinnoyrke som helst och 

tvångsprostitution som de menar är sexuella övergrepp (Peterson-Iyer, 1998). Enligt Jasmin
3
 

(1993) är en ”duktig prostituerad” samma sak som en ”duktig jurist” (Jasmin, 1993). Utifrån 

en liberal inställning till prostitution betraktas fenomenet som vilket annat arbete som helst 

som ibland har obekväma och obehagliga arbetsuppgifter (Farley, 2013). Genom utbildning 

och upplysning av prostituerades verklighet vill liberalerna slå hål på myterna om prostitution 

och på så sätt minimera stigmatiseringen av yrkesgruppen. Istället för att kriminalisera 

prostitution vill de stärka kvinnornas rättigheter, välbefinnande och möjliggöra prostitution 

som ett eget företag (Peterson-Iyer, 1998). Enligt Ahmed Aziza (2014) gör kriminaliseringen 

av fenomenet att prostitution förflyttas till andra mer undangömda arenor och de prostituerade 

har inte samma möjlighet att skydda sig i situationer om det skulle behövas. Det finns även en 

risk att kriminalisering leder till att de prostituerade inte känner sig trygga att söka hjälp om 

de har blivit offer för människohandel, våldtäkt eller misshandel. De upplever att de blir 

behandlade som kriminella (Aziza, 2014). De som är för en legalisering menar att de som 

säger sig hjälpa prostituerade och arbetar utifrån ett abolitionistiskt perspektiv, snarare leder 

till våld, stigmatisering och andra problem för just den grupp som de menar att de 

representerar och hjälper (Aziza, 2014). Detsamma gäller en organisation som heter Hookers 

United (HVG) som menar att prostitution borde ses som vilket annat yrke som helst. HVG är 

en organisation som består av allt från prostituerade och socialarbetare till jurister som arbetar 

för att stärka prostituerades rättigheter och att få bort diskussionen och synen på en 

prostituerad som ett offer (Jasmin, 1993). En del organisationer menar att man bör avfärda all 

lagstiftning mot sexhandel eftersom oavsett lagar kommer köp och försäljning av sexuella 

tjänster ändå att fortgå (Aziza, 2014). 

Det görs mindre forskning på ”inomhusprostitution” men det finns studier som visar att på till 

exempel bordeller och strippklubbar finns en lägre grad av missbruk och att de prostituerade 

är äldre och har mer utbildning än dem som prostituerar sig på gatan. Användandet av droger 

ser också olika ut, gatuprostituerade tenderar nämligen att använda droger för att klara av 

svårigheter inom arbetet. Samma tendenser finns även bland inomhusprostituerade, dock ser 

man att användningen av droger där är mindre tunga och även används i syfte att umgås med 

kunderna. Inomhusprostituerade har en större möjlighet att gallra bort de kunder som dem inte 

litar på och det finns en ökad säkerhet på till exempel bordeller och strippklubbar (Weitzer, 

2007). Enligt Ronald Weitzer (2007) visar den forskning som finns på inomhusprostitution att 

många av de prostituerade har själva gjort ett medvetet val att gå in i sexhandeln. De ser inte 

sig själva som offer och en del uppger även att efter att de började med prostitution har deras 

självkänsla ökat och de upplever att livet är bättre (Weitzer, 2007).  

Olika former av prostitution existerar under varierande omständigheter. Bilden av prostitution 

är ofta att de prostituerade är intvingade i sexhandeln, upplever starkt kränkande handlingar 

och att de egentligen vill bli räddade. Den bilden stämmer in på några men är inte självklara 

egenskaper hos alla prostituerade (Weitzer, 2007). Utifrån den kunskapen, bör man fokusera 

                                                             
3 Jasmin är författare av artikeln och vill vara anonym eftersom hon i artikeln endast återgers som ”Jasmin”. 
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på att göra det säkert för sexarbetarna istället för att arbeta med hur man ska minska och få 

bort prostitution. En avkriminalisering skulle bidra till att förbättra det sociala stigma och 

fördomar som prostituerade ofta möter. Istället borde samhället respektera sexarbetarnas egna 

val och inte behandla dem som kriminella. Det finns program som ofta styrs av sexarbetare 

själva och som arbeta med att utbildar andra sexarbetare om olika könsjukdomar och 

motverka spridningen av sjukdomarna genom att erbjuda kondomer (Aziza, 2014). 

2.3. Det abolitionistiska perspektivet av prostitution 

Det andra perspektivets ståndpunkt förklaras med att prostitution är ett resultat av exempel på 

ojämställdhet och manlig dominans i samhället. Det är ett tydligt tecken på ett större problem 

i ett patriarkalt samhälle, där kvinnor existerar för mäns njutning och som förstärker 

ojämställdheten. De ser prostitution som ett uttryck för kvinnors sociala och ekonomiska 

underlägsenhet och att kvinnorna blir bestulna på sin frihet (Peterson-Iyer, 1998). Enligt 

Susanne Dodillet (2009) har olika så kallade radikalfeminister uttryckt att i allmänhet är 

sexualitet och erotik mäns sätt att skapa och behålla makt över kvinnor, att det är en social 

konstruktion av mäns överordnande makt. Ett accepterande av prostitution skulle innebära att 

vi tolererar mäns makt i allmänhet (Dodillet, 2009). En viktig del av tidigare forskning 

handlar om att prostitution är det mest stigmatiserade yrke och som till stor del är illegalt och 

består av trakasserier och våld mot kvinnor. Trots detta är det relativt accepterat att köpa 

sexuella tjänster (Peterson-Iyer, 1998). Det är inte självklart att kriminalisering av prostitution 

eller sexköp ger en signifikant fördel för kvinnorna, då det kan göra att kvinnorna får svårare 

att försörja sig och risken finns att det skulle äventyra kvinnornas välbefinnande. Trots detta 

anser Peterson-Iyer (1998) att kriminalisering är det bästa alternativet tillsammans med olika 

sociala insatser för att förebygga och stoppa prostitution. I relation till just denna aspekt 

menar de liberala att det är män som skapar lagarna mot prostitution och att dessa lagar leder 

till att fler kvinnor är beroende av män, eftersom det oftast är män som agerar hallick eller är 

ägare av bordeller och liknade (Jasmin, 1993). Det finns de som liknar prostituerades 

maktlöshet inför sina hallickar med slavliknande förhållanden, de blir mentalt styrda och är 

utan egen frihet (Farley, 2013). 

Tidigare forskning visar även att många av dem som lever i prostitution har uppgett att om de 

hade ett val eller ett alternativ hade de lämnat livet i prostitution. Posttraumatiskt 

stressyndrom (PTSD) är relativt vanligt hos människor i prostitution, vilket är det yttersta 

tecknet på det känslomässiga lidandet hos prostituerade. I en undersökning av nio olika länder 

visade det sig att 68 procent av de prostituerade uppfyllde kriterierna för PTSD (Farley, 

Franzblau & Kennedy, 2013/2014). I en studie som gjordes på 130 stycken prostituerade i San 

Francisco framkom att många har en historia med fysiskt våld och sexuellt utnyttjande som 

barn. Studien visade också att det är mycket vanligt att de som lever i prostitution har något 

typ av alkohol eller drogmissbruk. Det är oklart om det är missbruket som leder till 

prostitution eller om missbruket används för att döva smärtan och lidandet av att arbeta som 

prostituerad. Vissa kvinnor som levt i prostitution säger att det är som en betald våldtäkt och 

att det är ett val som inte är ett val (Farley & Barkan, 1998). Melissa Farley (2013) menar att 

det liberala perspektivet inte ser att en legalisering av sexhandel är sexuell förnedrig och 
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tortyr som är accepterat av staten, hon förstår inte varför de som kämpar för en 

kriminalisering ser prostitution som ett förtryck mot människor. 

En specifik aspekt som tas upp i forskningen är den tekniska utvecklingen av datorer och 

internet, eftersom annonsering och tillgängligheten av prostitution har ökat markant på 

internetsidor. Detta är dock något som endast återfinns och nämns från det abolitionistiska 

perspektivet, det liberala perspektivet nämner och diskuterar inget angående prostitutionens 

utveckling som en följd av internetutvecklingen. Den forskning som går att finna inom detta 

fält visar att prostitution har förflyttats från gatorna till att istället ske via eskortverksamhet, på 

hotell och inom massageverksamheter. Denna förflyttning har mycket med Internets 

utveckling att göra. Att inomhusprostitution skulle vara säkrare för den prostituerade har visat 

sig ofta inte stämma, det finns mycket som talar för att det inte skulle vara så. Det är istället 

mer som talar för att de fysiska och psykiska skador som uppstår av prostitution är 

oföränderlig oavsett var sexförsäljningen äger rum. Sexuellt och fysiskt våld sker dagligen i 

prostituerades liv (Farley, Franzblau & Kennedy, 2013/2014). Tidigare forskning visar även 

att många av de som lever i prostitution har någon gång under sin barndom varit utsatta för 

sexuella övergrepp (MacKinnon, 2011). Ofta betyder inomhusprostitution att det är mer 

kontroll från en hallick eller liknade, trots det uppger prostituerade att gatuprostitution är 

längst ner på statusskalan inom prostitution (MacKinnon, 2011). En kvinna som tidigare levt i 

prostitution menade att gatuprostitution var säkrare än nätprostitution, eftersom hon hade 

vänner som hade koll på henne då. 

They don’t know what they are doing, she said about women who are sold via 

online websites, they’re alone. (Farley, Franzblau & Kennedy, 2013/2014: 1091) 

Subjektiva upplevelser av prostitution har varit centrum för tidigare forskning utifrån det 

perspektiv som förespråkar kriminaliseringen. De flesta kvinnor vill inte se sig själva leva i 

prostitution resten av livet. Skulle länder legalisera och införa prostitution som vilket yrke 

som helst, för att öka säkerhet och sjukvård skulle de prostituerade alltid få leva med stämpeln 

att de en gång varit prostituerade (MacKinnon, 2011). Det är en väldigt liten del av alla 

kvinnor i prostitution (en procent) som väljer fritt att befinna sig inom sexhandeln. Ofta 

handlar det om att de inte har några andra alternativ till val av liv och situation. Ekonomisk 

utsatthet, brist på utbildning och arbetserfarenhet gör att de tvingas in i prostitution som sedan 

är väldigt svår att ta sig ur (Farley, 2013). 

Även Dodillet (2009) lyfter fram de olika feministiska ståndpunkterna i sin avhandling, hon 

menar att den svenska lagstiftningen grundar sig i den feministiska synen på prostitution som 

ett könsrelaterat våld och mäns kontroll över kvinnors kroppar. Men alla feminister 

sympatiserade inte med kriminaliseringen av sexköp. Det är mot bakgrund av dessa olika 

ståndpunkter kring prostitution som gör att det är intressant att undersöka hur de båda 

organisationerna konstruerar och formulerar fenomenet prostitution och deras roll för de 

prostituerade.  

2.4. Forskning om brukarorganisationer 

Det finns olika sätt att arbeta med sociala problem och sociala frågor. Det vanligaste och mest 

kända sättet är kanske via myndigheter och institutionaliserade organisationer. Dock visar 
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mycket på att brukare ofta känner sig kränkta och förödmjukade av de professionella som ska 

hjälpa dem. Ett annat sätt kan därför vara att använda erfarenhetsbaserad kunskap som ofta 

sker inom brukarorganisationer, som är föreningar eller organisationer som är av och/eller för 

brukare som har en gemensam bild av ett problem (Heule & Widerlöv, 2010). En 

brukarorganisation består av representanter som får en ”gemensam identitet”, genom att de 

går ihop och blir starkare tillsammans. Den särskilda organisationen drivs av samma interesse 

för en specifik fråga (Heule, 2011). Tillkomsten av brukarorganisationer sker ofta av 

människor som anser sig vara en grupp som tidigare har osynliggjorts i samhället och som vill 

att deras synpunkter och erfarenheter inplanteras i samhällsdebatten (Beresford, 2011). Ett 

exempel på en ”klassisk” brukarorganisation är Basta Arbetskooperativ, som är en 

verksamhet som nästan helt och hållet drivs av människor som har en missbruksbakgrund. 

Syftet med deras verksamhet är att erbjuda hjälp till självhjälp för människor som är socialt 

marginaliserade pågrund av missbruk (Tengqvist, 2007). I en brukarorganisation finns en 

brukarmedverkan som ger brukarna inflytande över den omsorg som ska ges till den 

målgruppen. Tanken med brukarorganisationer är att brukaren ska få hjälp med att mobilisera 

sina egna resurser så att de kan hjälpa sig själva (Heule & Widerlöv, 2010).  

I Europa och Sverige finns egenorganiserade självhjälpsgrupper för sexköpare som vill sluta 

köpa sexuella tjänster. För de människor som befinner sig i prostitution eller har erfarenhet av 

prostitution och upplever att det är ett beroende finns Anonyma sex- och kärleksberoende 

(SLAA) att vända sig till. Dem fungera på ett liknade sätt som Anonyma Alkoholister, där de 

kan ge varandra stöd (Scaramuzzino, 2014). Dessa grupper är exempel på 

brukarorganisationer. 

Under 1970-talet grundades rättighetsrörelser av och för sexarbetare som är exempel på 

brukarorganisationer för prostituerade (Scaramuzzino, 2014). Dessa rörelser kan liknas med 

organisationen Basta som menar att missbrukare ses och bemöts med förakt i samhället. 

Organisationerna ser dock lite olika ut. Basta arbetar för att missbrukare ska komma ur sitt 

missbruk genom att arbeta och tro på sig själva (Tengqvist, 2007) och rättighetsrörelserna för 

prostituerade arbetar för att stärka sexarbetares status och rättigheter (Scaramuzzino, 2014). I 

USA startades en organisation utifrån ett liberalt perspektiv, för att kämpa för en 

avkriminalisering av försäljning av sexuella tjänster och för att förhindra den stigmatisering 

som prostituerade blev utsatta för. Även i Sverige startades en förening för att prostituerade 

skulle kunna ha möjlighet att stötta varandra, minska stigmatiseringen och arbetade för ökade 

rättigheter. Föreningen hette Sexualpolitisk Front och arbetade även med att kvinnors 

arbetsvillkor och barnomsorg överlag skulle förbättras, de ville bland annat förhindra att fler 

kvinnor började sälja sex. Sexualpolitisk Front arbetade för att kunna samarbeta med både 

kvinnoförbund och olika forskare, men de möttes av motstånd då kvinnoförbunden inte tyckte 

att de tillhörde kvinnorörelsen som istället utifrån ett abolitionistiskt perspektiv tog avstånd 

mot en legalisering av prostitution och pornografi.  

Internetutvecklingen har gett större möjligheter att genom olika mötesplatser och forum låta 

sexköpare få tillfälle att diskutera och dela erfarenheter av sexköp. Via dessa forum har både 

sexköpare och sexsäljare tillsammans kunnat skapa en normativ plats, där sexköp och 

försäljning är accepterat (Scaramuzzino, 2014). Gabriella Scaramuzzino (2014) menar att 
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utifrån sexarbetarens perspektiv kan fackföreningar för prostituerade vara ett sätt att minska 

den exploatering som finns på prostitutionsmarknaden, då de vill förändra marknaden och 

skapa mer makt och inflytande åt sexarbetarna och deras egna liv. Fackföreningarna 

argumenterar för att försäljningen av sexuella tjänster ska likställas med andra lönearbeten 

och de betonar att de inte säljer sig själva eller sina kroppar utan att de erbjuder kvalificerade 

tjänster. De har även arbetat för att utestänga olika klubbar med dålig arbetsmiljö för 

kvinnorna som arbetar som sexarbetare. De har försökt att skapa en gemensam prissättning av 

sexuella tjänster och de arbetar med att dela information och varna varandra för potentiellt 

farliga kunder. En viktig fråga som fackföreningarna driver är att sexuella tjänster ska ses som 

ett erotiskt eller emotionellt arbete. Prostitutionsyrket har inte den mest vanliga relationen 

mellan arbetsgivare och arbetstagare och har därför problem med att driva renodlade fackliga 

frågor. Det finns ingen given part att diskutera och förhandla med (Scaramuzzinos, 2014). 

Cecilia Heule och Malin Widerlöv (2010) anser att det är viktigt att inom socialt arbete 

använda olika kunskapskällor och arbeta tillsammans, t.ex. att institutionellt arbete samarbetar 

med brukarorganisationer. En förutsättning för att kunna genomföra ett förändringsarbete är 

att de har vissa gemensamma värdegrunder. Det är därför som denna studie om hur 

brukarorganisationer konstruerar och formulerar fenomenet prostitution och deras roll för de 

prostituerade, blir en intressant studie som kommer bidra med kunskap till professioner inom 

socialt arbete. Studien kommer att bidra med information och stärka kunskapen om hur 

brukarorganisationer kan se och konstruera samma fenomen och samma utgångsläge med 

lagstiftning och tillgång till samhällets sociala insatser. 

3. Teori 

I kommande avsnitt redogörs den teoretiska utgångspunkten för studien, det ges en förklaring 

kring vad de socialkonstruktivistiska utgångspunkterna och ett genusperspektiv innebär och 

står för. Det kommer även ges en förklaring kring hur prostitution kan förklaras utifrån dessa 

perspektiv.  

3.1. Socialkonstruktivistiskt perspektiv och konstruktion av sociala problem 

Studien syftar till att ta reda på hur brukarorganisationer konstruerar och formulerar 

fenomenet prostitution och deras roll för de prostituerade, därför kommer jag att använda mig 

av ett socialkonstruktivistiskt perspektiv. Utifrån det socialkonstruktivistiska perspektivet är 

en viktig del i kunskapen om samhället att även se till de processer som sker för den kunskap 

som etablerats som ”verklig” i samhället (Berger & Luckmann, 1979). Peter L. Berger och 

Thomas Luckmann (1979) menar att de som lever i samhället deltar även i dess 

kommunikativa process. När en individ förts in i samhällets objektiva värld, kallas det för 

socialisation. Socialisation sker i det sammanhang som bildas av en specifik social struktur. 

En misslyckad socialisation kan vara ett resultat av att olika objektiva verkligheter förmedlas 

till individen (Berger & Luckmann, 1979). 

Individers och organisationers identitet och praktik skapas av sociala processer och är en 

viktig del i den subjektiva verkligheten. När identiteten har preciserats, modifieras och 

omformas den genom sociala relationer. Identiteten skapas genom det kommunikativa 
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förhållandet mellan individ och samhälle. ”De sociala processer som medverkar till att både 

forma och vidmakthålla identiteten bestäms av den sociala strukturen”. Människan är 

biologiskt skapad att konstruera och leva i en värld i sällskap med andra individer, denna 

värld blir den verkliga och definitiva verkligheten för människan (Berger & Luckmann, 

1979:201). 

Socialkonstruktivismen ger verktyg för analys av sociala problem genom att det är fenomen 

som uppkommit i konstruktionen i de sociala processer som sker i samhället. Sociala problem 

kan se väldigt olika ut på olika plan, ofta kopplar man ihop sociala problem med olika brister i 

samhället som syns i det offentliga. Det finns olika sätt att se på prostitution som ett socialt 

problem. Genom olika professioners klassificering, stigmatisering, kategorisering av 

prostitution gör att det har producerats som ett socialt problem (Meeuwisse & Swärd, 2002). 

Man kan även se det utifrån att det uppkommit av maktstrukturer mellan män och kvinnor i 

samhället. Det finns också en definition av sociala problem som gör att prostitution 

konstrueras som en grupp människor som anses vara förtyckta i samhället. Det finns olika 

utgångspunkter att angripa ett socialt problem, antingen kan man förklara fenomenet genom 

att ta reda på varför prostitution har uppkommit, eller att eftersträva att förstå hur prostitution 

yttrar sig och tolkas utifrån samhällsdiskurser. Prostitution kan således ses som ett socialt 

problem, en konflikt mellan individ och strukturer i samhället (Meeuwisse & Swärd, 2002). 

Studien utgår från en socialkonstruktivistisk ansats eftersom socialkonstruktivism handlar om 

hur människor konstruerar verkligheten och hur den förändras genom en pågående 

interaktion. Konstruktionerna bygger på människors gemensamma erfarenheter och 

”sanningar” om verkligheten (Howell, 2013). Vilket kan kopplas till brukarorganisationerna 

som konstruerar olika ”sanningar och verkligheter” kring prostitution. Socialkonstruktivism 

kommer på så sätt hjälpa mig att förstå innebörden av Rose Alliance och PRIS organisationers 

”verklighet” och hur de konstruerar prostitution som ett socialt problem.  

Ofta talas det som om sociala problem som är ett problem som går att lösa med sociala 

insatser av något slag (Meeuwisse & Swärd, 2002). Ett socialt problem är alltid ett kollektivt 

problem och inte en enskild människas, vilket betyder att det är grupper eller institutioner som 

är bärare av eller som anser att ett fenomen är ett problem. Avvikande beteende från 

samhällets normer anses ofta som ett socialt problem och som stör ordningen i samhället. 

Sociala problem konstrueras oftast av samhällets olika normer. Tillkomsten av ett socialt 

problem genomgår en process för att en specifik grupp anser att ett fenomen eller en fråga bör 

förändras. Gruppen arbetar för att få dessa förhållanden accepterade som sociala problem och 

försöker övertala andra grupper i samhället som motsätter sig detta. När ett fenomen erkänts 

existera och är skadligt på något sätt och har minst en tänkbar lösning kan det definieras som 

ett socialt problem. Det är först när ett fenomen har karaktäriserats som ett socialt problem, 

dess bakgrund har identifierats och det på något sätt förs en diskussion kring hur problemet 

kan lösas, som även forskare godtar det som ett forskningsämne (Meeuwisse & Swärd, 2002). 

Forskare bearbetar sociala problem som om de består av flera olika delar. Det innebär att de 

tittar på problemets berörda andel, vilken typ av människor som är påverkade av det, vilka 

egenskaper karaktäriseras de berörda av och hur ser relationen ut av deras tillstånd till olika 

faktorer i samhället. Genom att forskare ser på fenomenet utifrån dessa olika delar kan de 
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fånga problemet ur dess centrala karaktär och utgångspunkt. En vetenskapligkonstruktion av 

ett socialt problem kan förklaras med fem olika steg, då första är uppkomsten av ett socialt 

problem, andra steget innebär en legitimering av problemet och det tredje steget handlar om 

mobilisering av åtgärder av problemet. Det fjärde innebär ett skapande av en officiell 

handlingsplan och det femte och sista steget går ut på att omvandla handlingsplanen till 

praktik och arbeta aktivt med en förändring av problemet (Meeuwisse & Swärd, 2002).  

En förutsättning för ett socialt problems uppkomst är att samhället är mottaglig för fenomenet 

som ett socialt problem. Om ett fenomen inte diskuteras och erkänns som ett problem är 

samhället inte medvetna om att det existerar och kan då inte överväga olika åtgärder. Det är 

även viktigt att diskutera och reflektera över varför ett socialt problem existerar och vad det är 

som ligger bakom uppkomsten av problemet. Ett socialt problem måste få stöd från 

allmänheten för att problemet ska behandlas och bli taget på allvar. Ju mer stöd det får desto 

större insatser sätts in för att åtgärda problemet (Blumer, 1971). Den sociala världen 

konstrueras av diskursiva handlingar som också är en form av socialt handlande, vilket 

innebär att konstrueringarna inte kan förklaras med yttre omständigheter eller att de är givna 

på förhand. Det är genom olika sociala processer i samhället och genom social interaktion 

som gör att vi uppfattar välden på det sätt som vi gör. Människor kommer fram till 

gemensamma sanningar om verkligheten och de för diskussioner om vad som är sant och 

falskt. I den gemensamma verkligheten blir några handlingar självklara och accepterade 

medan andra handlingar blir otänkbara och oacceptabla för den världsbild som existerar 

(Winther Jørgensen & Phillips, 2000). Med en socialkonstruktivistisk utgångspunkt är det 

talade och skriftliga språket en betydelsefull ingång till att förstå människors ”sanning” av 

verkligheten (Howell, 2013), vilket är en av anledningarna till att det används som teoretisk 

utgångspunkt i studien. 

3.2. Genusperspektiv 

Yvonne Hirdman (2004) talar om genus som ett sätt att benämna en mer komplex syn på 

kunskapen om manligt och kvinnligt, vi får en ökad förståelse för hur manligt och kvinnligt 

görs. Grunden för de sociala, ekonomiska och politiska ordningarna är just genussystemet, 

eller närmare bestämt att vi delar in människor i genusordningar (Hirdman, 2004).  Det finns 

enligt Hirdman (2004) två typer av så kallade principer inom genussystemet. Den första är 

dikotomin som betyder isärhållandets tabu som innebär att manligt och kvinnligt inte bör 

blandas. Den andra principen är hierarkin som innebär att det är mannen som är normen, män 

ses som människor och därför utgör de normen för vad som är det normala och allmängiltiga i 

samhället. Hirdman (2004) menar att det är genom isärhållningen som den manliga normen 

godkänns och att det är grunden för arbetsfördelningen och föreställningarna om kvinnor och 

män. 

Genus är inte bara abstrakta normer och kategorier utan något man gör, vilket innebär att 

identiteter skapas genom handlingar och är inte ett uttryck för den redan förekommande och 

uppfattande verkligheten. Kvinnor fungerar som ”den andre” i mäns ögon, vilket innebär det 

andra könet och är ett uttryck för de genuskategorier och för den genusdominans som 

existerar i samhället (Connell, 2009). Raewyn Connell (2009) menar att män ofta använder 

kroppen som en maskin som skapar könsskillnader, som ett argument och försvar för den 
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allmänna genusordningen, i samhället. Även feminister talar om kroppen som en anledning 

till genusskillnaderna. På 1980-talet ansåg feminister att mäns ”aggressivitet” och kvinnors 

”fredlighet” var något naturligt, vilket kopplades till att beteendet av ”mäns våld” och 

”sexualitet” var förenat med kroppen. Vissa menade till och med att det var mäns penis som 

var källan till männens överordnad. Kroppen har spelat stor roll i diskussionen kring 

genusskillnader och genusordningen. Feminister började fokusera på hur kvinnors kroppar 

framställdes och formades (Connell, 2009). Connell (2009) exemplifierar det socialt 

förkroppsligande med sexuella trakasserier. Hon menar att det är en ”maktyttring med 

kroppen som måltavla” och att det är ett av de grövsta sätten att missbruka genus och makt på. 

Det mest omdiskuterade och uppmärksammade uttrycket för genusordningen i samhället är 

löneskillnader mellan män och kvinnor. Män har generellt sett bättre villkor och 

karriärmöjligheter än vad kvinnor har. Många kvinnor är intresserade och drivs av att försöka 

förändra detta, genom att engagera sig i fackföreningar och olika organisationer i samhället 

(Connell, 2009).  

Prostitution är ett fenomen som på ett tydligt sätt demonstrerar att samhället tenderar att ha 

olika normer inom socialt arbete, där kvinnor utmärks som avvikare både i ställning till män 

med sociala problem t.ex. missbruk och i ställning till de kvinnor som inte missbrukar. På så 

sätt kan man säga att kvinnor blir dubbelt avvikande och dubbelt utsatta (Mattsson, 2010). 

När det talas om fenomenet prostitution definieras det oftast som enbart existerar bland 

kvinnor, men på senare år har prostitution ökat markant bland män (Mujaj & Netscher, 2015). 

Eftersom kvinnor har varit överrepresenterade bland prostituerade genom tiderna och för att 

både det liberala och abolitionistiska perspektivet använder sig av uttryck som ”kvinnors 

rättigheter” och ”maktstrukturer” i respektive argument och förklaringar kring prostitution är 

det relevant att använda ett genusperspektiv. Kön och sexualitet är något som samhället har 

konstruerat och har en bild över hur den ”rätta” bilden är och bör vara (Mattsson, 2010). 

Eftersom kvinnor ofta befinner sig i en underordnad ställning i relation till män och till 

samhället i allmänhet, är kvinnor generellt mer socialt utsatta än män. Detta gör att det är 

viktigt att ha kunskap kring vilka problem och sjukdomar som ofta drabbar t.ex. hemlösa och 

missbrukande män och kvinnor. För att på så sätt ta reda på var och vad kvinnor kan vara mer 

utsatta för och hur man ska bemöta problematiken (Beijer & Karlsson, 2012). Kan det till 

exempel finnas en ökad utsatthet för hemlösa eller missbrukande kvinnor att hamna i 

prostitution eller kan det även vara att prostituerade kvinnor är mer utsatta att hamna i 

hemlöshet och missbruk, eftersom hemlösa kvinnor tenderar att må sämre både fysiskt och 

psykiskt än vad hemlösa män gör? Eller är missbrukande kvinnor mer utsatta för att hamna i 

prostitution på grund av försörjningen av sitt missbruk? (Beijer, 2012). 

3.3. Uppsatsens förklaringsmodell 

Studien syftar till att ta reda på hur brukarorganisationer för prostituerade konstruerar 

prostitution och formulerar sin roll för den specifikt utsatta gruppen, eftersom 

socialkonstruktivism handlar om att konstruera ett socialt problem och är därför en passande 

ansats för att kunna besvara frågeställningarna. Det är två organisationer som på olika sätt 

engagerar sig i vilken roll socialt arbete ska ha för prostituerade (Bereford, 2011). 

Socialkonstruktivismen är ett sätt att se hur Rose Alliance och PRIS har använt för att 
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konstruera prostitution och sin roll för brukarna. Utifrån ett socialkonstruktivistiskt och 

genusperspektiv kan prostitution ses som en konstruktion både utifrån konstruktion av ett 

socialt problem och utifrån konstruering av kön och genusordningen. Prostitution kan kopplas 

både till Hirdmans (2004) principer i genussystemet om dikotomin och hierarkin, genom att 

fenomenet kan grundas och förklaras med dess principer, utifrån olika perspektiv. Connells 

(2009) teori om att den konstruerade maktskillnaden i samhället kopplas till kvinnans kropp, 

är ett perspektiv och synsätt att se på prostitution och hur fenomenet konstrueras. Därför 

kommer dessa teorier att hjälpa mig att genomföra studien om hur brukarorganisationer 

konstruerar och formulerar fenomenet prostitution och deras roll för de prostituerade. 

4. Metod 

I detta avsnitt kommer jag redogöra för vilken datainsamlingsmetod och analysmetod jag 

använts och hur jag har gått tillväga för att besvara frågeställningarna. 

4.1. Kvalitativ textanalys 

Studien har genomförts med en kvalitativ metod i form av textanalys, genom att jag har 

studerat texter av två brukarorganisationers hemsidor, för att på så sätt kunna analysera hur 

organisationerna konstruerar fenomenet och sin roll för prostituerade. En kvalitativ studie 

utgår från att verkligheten kan tolkas och förstås på många olika sätt och att det inte finns 

någon absolut sanning (Howell, 2013). Genom att vi tolkar och förstår verkligheten på olika 

sätt konstruerar människan sin sanning och det är detta som de två brukarorganisationerna 

gör. Textanalysen har genomförts utifrån en diskursanalys, som har hjälpt mig förstå språkets 

roll i hur organisationerna formulera sin verklighet (Bolander & Fejes, 2009). Eftersom 

studiens avsikt var att göra en fördjupad analys och jämförelse av hur organisationerna 

formulerar arbetet kring prostitution var en diskursanalytisk textanalys att föredra, då det 

hjälpte mig som författare att förstå hur konstruktionen av fenomenet kan tolkas och förstås. 

Texterna som användes i studien består av texter och information som de offentliggjort på 

respektive hemsida, även bloggar och inlägg från medlemmar har använts. En del information 

och texter är även hämtade från en av organisationens Facebook-sida. Att texterna har hämtats 

via organisationernas egna hemsidor är fördelaktigt i denna studie då syftet är att få fram 

organisationernas åsikter och konstruktion av det aktuella fenomenet och hur de formulerar 

sin roll för den specifika gruppen. Detta är anledningen till att kvalitativtextanalys är en 

passande metod att använda i denna studie. 

4.2. Urval och avgränsning 

Formulering av urval för datainsamling för denna uppsats började med en kort expertintervju 

med samordnarna för prostitution och människohandel vid Stockholms Länsstyrelse. 

Ursprungligen var idén att fokusera på organisationer som på ett eller annat sätt ifrågasätter 

Sveriges sexköpslag, vilket t.ex. Rose Alliance gör. Under fortsatt utveckling av denna studie 

kom jag i kontakt med Prostituerades Revansch i Samhället (PRIS), som visade sig vara en 

liknande organisation men med väsentliga skillnader. Utifrån en snabb överblick av 

organisationerna tolkade jag det som att de representerar samma grupp människor, men är 

varandras motsatser eftersom PRIS stödjer den svenska sexköpslagen. Rose Alliance och 

PRIS är två organisationer som på olika sätt engagera sig i vilken roll socialt arbete ska ha för 
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prostituerade genom att de diskuterar fenomenet och hur det bör hanteras på en samhällsnivå. 

Jag fann det intressant att undersöka båda dessa organisationer och deras likheter och 

skillnader i hur de tolkar och konstruerar prostitution. Jag valde därför att byta fokus från de 

organisationer som ifrågasätter sexköpslagen till hur prostitution tolkas och konstrueras på 

olika sätt. Avgränsningen till just dessa organisationer hade sin bakgrund i att de båda är 

brukarorganisationer för prostituerade. Organisationerna undersöks utifrån ett 

socialkonstruktivistiskt perspektiv för att se hur och vad de har använt sig av för att konstruera 

prostitution och sin roll för brukarna. Studien är avgränsad till att undersöka hur 

organisationerna formulerar prostitution kring kvinnor och fokuserar på kvinnor som säljer 

sexuella tjänster till män. Studien är avgränsad till att undersöka brukarorganisationer som är 

engagerade och belägna i Sverige, på grund av intresset att undersöka hur olika 

brukarorganisationer med samma lagstiftning och sociala insatser konstruerar prostitution.  

 

Som författare till denna studie är jag en del av samhället och samhällets konstruktioner, 

vilket gör att jag innehar olika åsikter kring studieområdet. Det var viktigt att ha detta i åtanke 

i urvalet av material. Urvalet av material utfördes utifrån de dokument som var mest relevanta 

och intressanta för studien och som kommer kunna svara på frågeställningarna: Hur 

organisationerna tolkar och förstår fenomenet prostitution? På vilka grunder skapar de sina 

tolkningar och förstålelser? Hur återspeglas deras tolkningar i vilka de anser sig representera, 

i relation till de personer som befinner sig i prostitution? Hur de arbetar med fenomenet? 

 

Det första urvalet av texter gjordes genom en snabb överblick över det som fanns att inhämta 

via organisationernas hemsidor. Sedan gjordes ett urval av de texter som gick att finna på 

Rose Alliances Facebook-sida, detsamma gick dock inte att göra med PRIS, då det inte gick 

att finna någon sida på Facebook som representerar deras organisation. Efter urvalet 

bearbetades texterna mer noggrant för att avgöra vad som hade relevans för studien, detta 

gjordes utifrån studiens syfte och frågeställningarna. 

 

4.3. Tillvägagångssätt 

Till att börja med kontaktades de båda organisationerna via e-post och tillfrågas om någon 

från organisationen skulle kunna ställa upp på en intervju. Dessvärre fick jag inget svar från 

Rose Alliance och PRIS svarade att de tyvärr inte kunde på grund av att det skulle vara för 

påfrestande för personen. Därför gjordes valet att istället genomföra en textanalys av texter 

och dokument. Därefter gick jag vidare med att gå igenom de dokument och texter som fanns 

att finna på organisationernas hemsidor. De texter som skulle kunna tillföra något i studien 

valdes ut. De utvalda texterna hämtades och skrevs ut i pappersformat 2015-04-12, det rörde 

sig om tjugo texter och arton av dem valdes sedan ut för att arbeta vidare med. Texterna 

bestod av en till tre sidor, med undantag av en text som bestod av elva sidor. Textanalysen 

gjordes till att börja med genom en övergripande läsning av texterna och ett urval gjordes av 

vilka texter som var relevanta för kunskapsintresset av denna studie. Den övergripande 

läsningen övergick till en mer utförlig läsning av de utvalda texterna, då jag utgick från ett 

antal frågor, Vad talas det om? Hur talas det om detta? Vad framställs som sanning? 

(Bolander & Fejes, 2009).  
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Vidare användes en allomfattande kodning av texterna för att sedan övergå till en mer 

detaljerad kodning. Kodningen utfördes genom ett urval av meningar och fraser som innehöll 

relevant information kring syftet och frågeställningarna. Meningarna och fraserna fungerade 

som meningsbärande synteser. Kodningen genomfördes med hjälp av färgade 

överstryckningspennor. Detta gjordes utifrån att först få en överblick av vad som skulle 

arbetas vidare med, därefter grupperades meningarna och fraserna in i olika kategorier som 

ansågs avspegla det centrala och primära i dokumenten. Detta gjordes med hjälp av olika 

färger och färgkoder genom att kategorisera in meningarna och fraserna under olika 

kategorier. De meningar och fraser som till exempel var ljusgrå, stod för 

prostituerade/brukares egna ”röster” och de meningar som handlade om lagstiftning 

markerades med mörkgrönt osv. De olika kategorierna delades sedan in i teman som stod för 

det grundläggande och övervägande i texterna. Temana som framkom ur bearbetningen av 

texterna var: socialt problem, socialt konstruerat, lagstiftning, legitimering, brukarnas 

”röster”, mikro och makro- nivå. Dessa teman och kategorier användes sedan för att 

genomföra analysen och svara på frågeställningarna (Bolander & Fejes, 2009). 

4.4. Analysmetod 

Diskursanalys används som analysmetod för studien. Den teoretiska ansatsen i denna studie är 

socialkonstruktivism och genusperspektiv därför är diskursanalys en passande analysmetod 

eftersom det handlar om hur vi talar och förstår världen och hur den är socialt konstruerad. 

Diskurs är ett sätt att samtala om och förstå världen. Vårt sätt att se på världen skapas och 

upprätthålls i sociala processer. Att använda sig av ett diskursivt tillvägagångssätt är en form 

av socialt handlande som bidrar till att konstruera den sociala världen och därmed 

vidmakthålla olika sociala mönster (Winther Jørgensen & Phillips, 2000). Enligt Marianne 

Winther Jørgensen och Louise Phillips (2000) finns möjlighet att nå verkligheten i språket. De 

menar att språket frambringar förklaringar av verkligheten och att syftet är att förstå det 

sociala i samhället som diskursiva konstruktioner. Utifrån den socialkonstruktivistiska 

ansatsen och genusperspektivet är analysen i denna uppsats till viss del inspirerad av Norman 

Faircloughs kritisk diskursanalys, bland annat så till vida att utgångspunkten i kritisk 

diskursanalys är att diskursiva praktiker arbetar för att skapa och reproducera jämställdhet 

mellan sociala grupper (Winther Jørgensen & Phillips, 2000). Det är just det som 

brukarorganisationer syftar till att göra (Heule, 2011). Kritisk diskursanalys utgår ifrån teorin 

att både diskursiva som ickediskursiva aspekter skapar den sociala praktiken. Mot bakgrund 

av dessa teoretiska antaganden och delvis i enlighet med kritisk diskursanalys studeras texter, 

praktiker och verksamheter som har varit delaktiga under textens uppkomst (Winther 

Jørgensen & Phillips, 2000). Detta bekräftar valet av analysmetoden, eftersom jag kommer att 

analysera dokument som respektive organisation antingen har varit med och framställt eller 

har varit delaktiga i att sprida och dela med sig av på sin hemsida. Utifrån att syftet med 

kritisk diskursanalys handlar om att kartlägga sambanden mellan språket och den sociala 

tillämpningen (Winther Jørgensen & Phillips, 2000), är det en passande analysmetod för 

denna studie, då syftet är att ta reda på hur brukarorganisationer formulerar fenomenet 

prostitution, deras roll och hur de anser att det bör arbetas med praktiskt i samhället.  
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Kritisk diskursanalys förknippas starkt med Norman Fairclough. Winther Jørgensen & 

Phillips (2000) menar att hans perspektiv på diskurs är: 

[…] diskurs är en viktig form av social praktik, som både reproducerar och 

förändrar kunskap, identitet och sociala relationer, inklusive maktrelationer, och 

samtidigt formas av andra sociala praktiker och stukturer. (Winther Jørgensen & 

Phillips 2000, s.69)  

Detta kan kopplas ihop med brukarorganisationers syfte och intention med sitt arbete. 

Fairclough arbetar med diskursanalys utifrån en tredimensionell modell som består av: 1. Text 

2. Diskursiv praktik och 3. Social praktik. De olika dimensionerna innebär att diskursanalys 

startar med att studera och analysera textens egenskaper (text), analysen måste även beakta 

textens sammanhang och ur vilket sammanhang texten kommer ifrån och hur den förmedlas 

till läsaren (diskursiv praktik), den tredje dimensionen handlar om att analysera vilket 

sammanhang den kommunikativa händelsen är en del av (social praktik). Att använda sig av 

dess tre dimensioner är en detaljerad textanalys där även icke-diskursiva dimensioner av 

social praktik anses spela en viktig roll i konstruerandet av den sociala verkligheten (Winther 

Jørgensen & Phillips, 2000). 

Genomgående analyseras textmaterialet mot bakgrund av de tidigare nämnda perspektiven, 

nämligen det liberala och det abolitionistiska perspektivet och med bakgrund av 

genusordningen och konstruktionen av ett socialt problem. För att på ett så tydligt sätt som 

möjligt kunna urskilja de olika ståndpunkterna och perspektiven på prostitution.  

4.5. Validitet och reliabilitet 

Under inhämtningen av texterna från brukarorganisationerna användes endast primära källor 

eftersom studien genomfördes med texter från respektive organisation. 

Brukarorganisationerna som ingår i studien är relativt välkända och etablerade vilket också 

ökar validiteten och reliabiliteten. Texterna för analysen har endast hämtats från Rose 

Alliance och PRIS hemsidor, på så sätt kan jag försäkra mig om att det är respektive 

brukarorganisation som har delat dessa texter. Det som kan komma att ge en osäkerhet i 

studiens validitet är att texterna kan vara skrivna av enskilda individer och att de inte 

representerar alla i organisationen. Det finns både fördelar och nackdelar med att genomföra 

en analys av texter. Fördelen med att genomföra en textanalys är att jag som författare inte 

blir påverkad av någon enskild person och jag kan heller inte påverka innehållet eller 

riktingen av det som sägs och tas upp i texterna. Textanalys kan vara av nackdel då 

dokumenten och texterna för det mesta inte är publicerade och producerade i syfte för en 

undersökning. Detta kan leda till att texterna kan vara otillräckliga, ojämna och bristfälliga, 

dock är fördelen med textanalys att det dels är information som är lättillgänglig och inte 

kräver lika mycket tid och förberedelse som intervjuer och observationer gör (Padgett, 2008). 

Begränsningar med att genomföra en textanalys av två olika brukarorganisationer har varit att 

de båda organisationerna hörs och deltar olika mycket i debatter och offentligheten. Rose 

Alliance är en organisation som hörs och lyfts fram mer än PRIS. Det blev dock inget större 

problem då det fanns mycket information och texter på organisationens hemsida som täckte 

studiens intresse. Organisationerna skiljer sig också åt eftersom PRIS medlemmar är helt 
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anonyma och alla de texter som offentliggjorts på hemsidan likaså, Rose Alliances texter 

däremot kan både vara anonyma och underskrivna med namn som är identifierbara. 

 

Då jag som författare har erfarenhet av att bemöta människor som lever i prostitution kan 

detta ha påverkat reliabiliteten i studiens resultat. De egna erfarenheterna och åsikterna kan ha 

påverkat vad som setts och tolkats i texterna av de olika perspektiven. Detta är något som 

funnits i åtanke och medvetenheten om det har funnits under hela studiens gång. Det kan dock 

ändå ha påverkat vilket håll och vad resultatet har tagit fasta vid, men eftersom texterna är 

hämtade och skrivna av respektive organisation och analyserade utifrån vad som sägs och 

redogörs i texterna finns det en tillförlitlighet i studien (Kvale & Brinkmann, 2009). 

4.6. Etiska överväganden 

Det kan vara mycket känsligt och svårt för enskilda individer att prata och berätta om sina 

erfarenheter kring prostitution, därför har jag valt att fokusera på offentliga organisationer och 

hur de arbetar och formulerar sin roll för prostituerade. De enskilda berättelserna och 

erfarenheterna som kommer vara med i studien är hämtade från respektive organisation och är 

offentliga på hemsidorna. I en forskningsstudie är det viktigt att följa vetenskapsrådets 

principer för forskningsetik. Vilket inkluderar krav på att informera om studiens syfte, krav på 

godkännande av de personer som berörs och att de själva får bestämma om de vill medverka, 

att med största möjlighet säkerställa konfidentialitet, att inga obehöriga får ta del av studien 

och att uppgifter om enskilda personer endast får användas i studiens syfte (Vetenskapsrådet, 

2002). Dessa principer är dock inget denna uppsats kunde eller behövde ta hänsyn till, 

eftersom studien genomfördes genom att analysera texter som fanns publicerade och därmed 

redan är offentliga. Därför krävdes inget inhämtande av samtycke. Texterna som används i 

studien är texter som går att hitta och läsa på respektive brukarorganisations hemsida. Många 

av texterna är redan anonyma och de som är undertecknade med namn har på så sätt redan 

gett sitt samtycke då det är offentliga texter.  

5. Resultat och analys 

I följande avsnitt redovisas resultatet av studien om hur brukarorganisationer tolkar fenomenet 

prostitution. Hur tolkar och förstår organisationerna fenomenet prostitution och på vilka 

grunder skapar de sina tolkningar och förståelser? Hur återspeglas organisationernas 

tolkningar i vilka de anser sig representera, i relation till de personer som befinner sig i 

prostitution och i hur de arbetar med fenomenet? Avsnittet börjar med att redogöra resultatet 

och en sammanfattning av de två olika organisationerna och perspektiven för att sedan gå 

över till ett mer analytiskt avsnitt. Resultatet utgår från studiens frågeställningar och de 

teoretiska utgångspunkterna med socialkonstruktivism och genusperspektiv.  

 

Utifrån Faircloughs första dimension (text), att analysera texternas egenskaper (Winther 

Jørgensen & Phillips, 2000), framkommer att den främsta och viktigaste aspekten i 

konstruktionen av diskurser kring prostitution är skillnaden i hur det benämns. 

Begreppsanvändningen speglar hur fenomenet konstrueras utifrån olika perspektiv. I det 

abolitionistiska perspektivet används begreppet prostitution och i det liberala perspektivet 
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används begreppet sexarbete. Användarna av begreppet sexarbete betonar att de tycker att det 

är viktigt att använda den benämningen, eftersom de anser att det är ett arbete. Benämningen 

är ett sätt att tydligt visa vilken ståndpunkt de har i frågan kring försäljning av sexuella 

tjänster, vilket i sin tur leder till hur fenomenet karaktäriseras och konstrueras. Citaten nedan 

visar hur benämningen av fenomenet kan tolkas och spela roll i dess kontext och betydelser. 

Genom att benämna det som prostitution är det ett sätt att inte förfina eller rättfärdiga 

fenomenet på något sätt, vilket exemplifieras med att PRIS diskuterar kring varför fenomenet 

inte ska benämnas med sexarbete. 

I dag möter vi en diskurs som tenderar att banalisera prostitution som 

"sexarbete", och som tenderar att dölja de negativa konsekvenserna för de 

personer som utövar den. (Julia, Linda & Lina, Gör nytta istället för att 

ifrågasätta sexköpslagen, RFSU. PRIS) 

Genom att benämna fenomenet som sexarbete tydliggörs ståndpunkten kring att det anses 

som ett arbete och inget annat. 

Att använda sexarbete är att visa solidaritet eftersom det är en inkluderande term 

som innefattar alla som utför sexuella tjänster eller aktivitet mot ersättning. 

(Rose Alliance) 

Skillnaderna i konstruktionen av fenomenet återspeglar sig i andra aspekter av diskurser som 

kriminalisering eller avkriminalisering av sexköpslagen, hur organisationerna och 

perspektiven konstruerar fenomenet och vad de anser att orsakerna och grunden till det sociala 

problemet grundar sig i. 

5.1. Prostitution och samhället: sociala åtgärder 

Vidare analys av texterna utifrån Faircloughs modell (diskursiv praktik), som utgår från 

texternas sammanhang och vilket samband texterna kommer ifrån (Winther Jørgensen & 

Phillips, 2000), tydliggör att de båda organisationerna anser att fenomenet prostitution är ett 

socialt problem, men att de konstruerar problemet och ser uppkomsten av problemet på olika 

sätt. I det liberala perspektivet konstrueras fenomenet som ett socialt problem genom att de 

problematiserar samhällets lagstiftning och sociala insatser som orsaker till stigmatisering och 

diskriminering av sexarbetare: 

Fördomar och dåligt bemötande av myndigheter kan göra att personer som säljer 

sex undviker kontakt med myndigheter, så långt som det bara är möjligt […] 

Stigmatiseringen innebär att du kan bli av med vårdnaden om dina barn, inte för 

att du är en dålig förälder utan för att du tar betalt för [sexuella tjänster] 

(”Emma”
4
, Förbud gör sexarbetare mer utsatta, Rose Alliance). 

I det abolitionistiska perspektivet konstrueras prostitution som ett socialt problem genom att 

det anses finna för få och otillräckliga insatser för de människor som vill ha hjälp med att ta 

sig ur prostitution:  

                                                             
4
Emma skrivs i citationstecken när citat är hämtade från texten: Förbud gör sexarbetare mer utsatta, pga. att det 

står i texten: ”Emma” heter egentligen något annat. 
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En kvinna som vill lämna prostitutionen brukar chansartat söka sig till 

socialförvaltningen eller öppenpsykiatrin. Har hon tur, rent geografiskt och bor i 

en av landets tre största städer, finns det en specialenhet inom den kommunala 

socialförvaltningen, med professionell kompetens. (Louise, Ingen hjälp genom 

ny lag, PRIS) 

 […] de sociala insatser som finns och som räddat livet på många av oss? 

Mikamottagningarna i Stockholm, Göteborg och Malmö specialiserar sig på 

människor med prostitutionserfarenhet. Att ge mer resurser till detta arbete 

tycker vi är viktigare […]. (Julia, Linda & Lina, Gör nytta istället för att 

ifrågasätta sexköpslagen, RFSU, PRIS) 

Citaten ovan exemplifierar hur de olika perspektiven konstruerar fenomenet på olika sätt, 

däremot anses det utifrån båda perspektiven att det konstrueras utifrån samhällets sociala 

insatser.  

Utifrån ett abolitionistiskt perspektiv beskrivs prostituerade ofta som att det är människor som 

upprätthåller en ”mask” av att de mår bra och att i det sociala arbetet med prostituerade måste 

man se bakom denna mask och veta att det ofta handlar om ett förnekande av att de egentligen 

mår dåligt. Ett liberalt perspektiv menar snarare tvärtom, nämligen att samhällets sociala 

insatser utgår för mycket från att en sexarbetare mår dåligt och behöver hjälp. De anser att 

sexarbetare inte blir respekterade för sina egna livsval och att de mer eller mindre ständigt blir 

ifrågasatta. I en jämförelse av citaten nedan syns det att utifrån de olika perspektiven betraktas 

de sociala insatsernas påverkan utifrån varandras motsatser.  

Många kvinnor i prostitution har en stenhård attityd –‘jag-har-det-jättebra’. De 

är duktiga på att dölja hur de verkligen mår, många gånger både för sig själva 

och andra. Är det upp till varje socialarbetare att se den lilla människan bakom 

denna mask? Eller finns det kunskap att tillägna sig? (Louise, Ingen hjälp genom 

ny lag, PRIS) 

Det är heller inte sant att sexarbete nödvändigtvis är något man behöver räddas 

ifrån. Svenska samhällets insatser bygger, med något undantag på inställningen 

att alla sexarbetare är offer. De som inte anser sig behöva hjälp att lämna 

sexindustrin antas lida av ett falskt medvetande. I princip ett 

omyndigförklarande som innebär att man inte förstår sitt eget bästa. (Rose 

Alliance) 

Figuren nedan illustrerar de olika perspektiven på prostitution och hur fenomenet konstrueras 

utifrån respektive perspektiv. Figuren visar perspektivens egenskaper och utgångspunkter och 

hur organisationerna utifrån perspektiven och synsätten tolkar och förstår fenomenet samt hur 

det i sin tur leder till hur de arbetar med fenomenet prostitution.   
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Figur 1. Illustration av de olika perspektiven på prostitution och hur fenomenet konstrueras utifrån respektive 

perspektiv  
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5.2. Målgrupp 

Likheter precis som skillnader mellan de båda organisationerna är många, dock grundar det 

sig i olika utgångspunkter. Organisationerna använder båda erfarenhet som ett argument och 

för att visa och tydliggöra att de vet vad de pratar om. De är tydliga med att organisationerna 

består av människor med erfarenhet och att de tillhör dem som blivit berörda av det sociala 

problemet. Det abolitionistiska perspektivets företrädare består endast av kvinnor med egen 

erfarenhet av försäljning av sexuella tjänster och det kan fortfarande vara aktiva eller kvinnor 

som har tagit sig ur eller håller på att ta sig ur prostitution. Deras främsta syfte är att stödja 

varandra genom vägen tillbaka till det ”vanliga” livet. De som företräder ett liberalt 

perspektiv vänder sig till människor som är eller har varit aktiva sexarbetare, de som i sitt 

arbete möter människor som arbetar med sex och erotik och även till de som sympatiserar 

med deras arbete och åsikter. Det liberala perspektivet legitimerar prostitution som ett yrke 

och menar att sexarbetare ska ha samma rättigheter och skyldigheter som för vilket annat yrke 

som helst. 

5.2.1. Fokus på prostituerade som offer 

Det finns en markant skillnad i hur livet i sexbranschen diskuteras utifrån de olika 

perspektiven. Det är skillnader i hur de artikulerar erfarenheter och synen på hur det är att leva 

som prostituerad. Abolitionisterna talar i termer som: bristen på respekt för sig själva, 

våldtäkt, trauma och sexuella övergrepp och post-traumatisk stressyndrom. Det tyder på att de 

konstruerar och anser att prostituerade är offer utifrån den maktordning som finns i samhället. 

Utifrån Hirdman (2004) kan det kopplas till genussystemets princip hierarkin, som innebär att 

det är mannen som är normen och det är de som är det allmängiltiga i samhället. 

Genusordningen gör att problematiken kring prostitution inte lyfts upp och tas på allvar på 

samma sätt eftersom det anses vara ett problem som existerar övervägande hos kvinnor och 

mannen är förövaren. Utifrån det abolitionistiska perspektivet lyfts erfarenheter fram som 

handlar om att de anser att samhällets insatser för prostituerade måste bli bredare och mer 

professionella. Myndigheter och personer som ska hjälpa prostituerade måste ha en förståelse 

för och kunskap om att till exempel trauma och sexuella övergrepp tidigare i livet kan vara en 

bidragande orsak till att personer hamnar i prostitution. Inom det abolitionistiska perspektivet 

lyfts också att det är många kvinnor som lever i prostitution som är duktiga på och har en 

tendens till att ha en hård attityd utåt och dölja hur de egentligen mår. Denna syn 

exemplifieras med följande citat: 

Hon vet hur trauman och sexuella övergrepp i barndomen kan leda till att man 

kan hamna i prostitution i vuxen ålder. Hon kan kopplingen mellan att bli ett 

offer som liten och vara utsatt som prostituerad. (Louise, Ingen hjälp genom ny 

lag, PRIS) 

[…] post-traumatiskt stressyndrom, [är ofta] kopplat till prostitutionsvardagen 

på individplanet. (Louise, Ingen hjälp genom ny lag, Luis Ramos-Ruggiero, 

PRIS) 

[…] hon är stenhård och osårbar utåt och tom på insidan […] hon blir avtrubbad 

och trött. (”Emma”, Till dig som vill ha rätt till att välja, PRIS) 
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Jag var ofta rädd […] Även om jag intalade mig att jag gillade det jag höll på 

med mådde jag fruktansvärt dåligt. (Ellen, Jag tänker inte på mig själv som 

prostituerad, PRIS) 

5.2.2. Fokus på samhället som förövaren 

Utifrån ett liberalt perspektivs diskussion om erfarenheter talas det mer i termer som: 

lagstiftningen gör det farligare, ensammare, mer utsatt att sälja sexuella tjänster och 

stigmatisering av sexarbetare. De anser att sexarbetares största problem är myndigheterna och 

kontakten med dem och deras erfarenheter är att de blir överkörda, missuppfattade och 

trakasserade av myndigheterna. Detta tyder på att, utifrån det liberala perspektivet, anses 

sexarbetare vara offer för samhället och attdet är samhället som helhet som ses som förövaren. 

Samhället som förövare är dock en abstrakt och ostraffbar aktör . Detta exemplifieras nedan: 

Lagen kan i stället ha medfört en hel del negativa konsekvenser för de som 

säljer sex. (Delin, Mikael Sexköplag får underkänt, Rose Alliance) 

Många som säljer sex känner sig jagade av polisen, dåligt bemötta, 

omyndigförklarade och trots att en inte gör något olagligt blir en behandlad som 

en kriminell […] Lagar som är till för att skydda ökar istället sårbarheten och 

gör det farligare, ensammare och mer utsatt att sälja sex. (”Emma”, Förbud gör 

sexarbetare mer utsatta, Rose Alliance) 

Utifrån ett liberalt perspektiv menas att sexarbetare inte vågar anmäla när de blir utsatta för 

brott som sexuella övergrepp dels för att de blir bemötta med att ”de får skylla sig själva” och 

dels för att de helt enkelt inte vill bli ”kända” av polisen för att på så sätt riskera att förlora 

kunder. Om de förlorar kunder skulle det leda till att de skulle få problem med att försörja sig 

eller riskera vräkning (eftersom den rådande lagstiftningen innebär att en hyresvärd måste 

vräka den som använder en bostad för att sälja sexuella tjänster). Det liberala perspektivet 

anser att sexarbetare är rädda och vill undvika kontakt med myndigheter för att inte få sina 

egna val i livet ifrågasatta. De anser att de inte blir sedda som ansvarsfulla personer, och att 

det kan leda till att många sexarbetare får sina barn omhändertagna grundat på 

felbedömningar gjorda av socialtjänsten. Liberalerna använder till och med ordet ”livrädda” 

för att beskriva sexarbetarnas relation till samhällets myndigheter. De säger även att samhället 

skadar människor i sin ”iver” att komma åt vad de anser är ett socialt problem. Sexarbetare 

känner sig olagliga och helt utan rättigheter, därför arbetar de liberala för en avkriminalisering 

av sexköpslagen. De betonar att alla sexarbetare inte är olyckliga, utsatta och ensamma:  

Nu finns det ju faktiskt ett flertal studier (UK, Nya Zeeland, Australien och 

Holland) som jämfört välmåendet mellan kvinnor som arbetar med sexarbete 

och kvinnor med andra yrken. De visar att endast en minoritet, oftast de som 

arbetar på gatan, mår sämre än kvinnor i den andra gruppen. Den stora 

majoriteten av sexarbetare mår lika bra, eller bättre, än de som försörjer sig på 

något annat än sex. (Rose Alliance) 
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5.3. Legitimering genom att kritisera andras perspektiv 

Båda organisationerna och perspektiven anser att det är viktigt att de som är berörda och har 

erfarenhet av prostitution blir tillfrågade kring diskussionen om fenomenet. Abolitionisterna 

och de liberala anser att det är just deras organisation och perspektiv som står för de ”rätta 

rösterna” och erfarenheterna. Nedan illustreras vad det liberala perspektivet anser är de ”rätta 

rösterna”, med hjälp av citat från Rose Alliance, som också visar att de använder det motsatta 

synsättet för att tydliggöra deras egna ståndpunkter och att det är sexarbetare som samhället 

bör lyssna på.  

Istället för att diskutera moral borde fokus istället ligga på de mänskliga 

rättigheterna för att skydda den som säljer sex. Sexarbetares röster måste tas på 

allvar. (”Emma”, Förbud gör sexarbetare mer utsatta, Rose Alliance) 

”Sexarbetare äger den absoluta rätten att tala i egen sak.” (Värdegrund, Rose 

Alliance,) 

Studeras ”rösterna” från det abolitionistiska perspektivet med hjälp av citat från PRIS, syns 

det att de kritiserar Riksförbundet för sexuell upplysning (RFSU) i samband med en 

utvärdering och rapport angående sexköpslagen, för att de inte har tillfrågat PRIS och vill 

höra deras ”röster”. Men det andra citatet visar att de blivit tillfrågade att höja sina ”röster”, 

men att de tackat nej och förklarar det utifrån att de mår dåligt och inte har styrka att 

framträda offentligt. De menar att det är orsaken till att de ”rätta rösterna” sällan blir hörda 

och tillgängliga.  

Varför har RFSU valt att aldrig ha kontakt med oss? Hur kommer det sig att 

Kristina Ljungros skriver vad sexsäljare upplever om lagen, utan att ha visat 

intresse för att hämta in våra åsikter? (Gör nytta istället för att ifrågasätta 

sexköpslagen, RFSU. PRIS) 

Efter showen har ni ordnat debatt om prostitution och ni inbjöd oss att uppträda 

där. Vi har tackat nej till det. Många människor med sår av sexindustrin har 

varken möjlighet eller ork att framträda offentligt. De som talar kommer därför 

alltid bli de starka, privilegierade, eller människor som inte har med prostitution 

att göra. (Protestbrev, PRIS) 

De båda organisationerna tydliggör vilka de representerar genom att de ifrågasätter ”de andra” 

som inte har samma perspektiv och syn på fenomenet som deras organisation står för. De 

olika organisationerna och perspektiven tar på så sätt avstånd ifrån varandra. 

5.4. Valfrihet eller inte: rättigheter och ansvar 

I det liberala perspektivet förespråkas en valfrihet att kvinnor och män själva ska kunna välja 

vad de vill arbeta med och på vilket sätt de vill leva sina liv. Abolitionisterna bemöter denna 

åsikt genom att uttrycka att de är villiga att avstå från ”lyxen” av valfrihet för dem som inte 

har den valfriheten och som inte mår bra i sin situation. 

Ett liberalt perspektiv argumenterar och diskuterar i stor omfattning kring rättigheter, de 

diskuterar de globala mänskliga rättigheterna som de kopplar till sexarbetares rättigheter. De 
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mänskliga rättigheterna är ett återkommande tema i deras texter. De är noga med att de vänder 

sig till alla och inte utesluter någon. De talar om att stärka säkerheten och att minska risker 

och skador med arbetet: 

Vi gör inte skillnad på människor, utan omfamnar alla människor som arbetar 

med erotik i någon form. (Rose Alliance) 

Vi bedriver skadereducerat arbete, […] säkerställa sexarbetares rättigheter i 

samhället, […] Sexarbetares rättigheter är mänskliga rättigheter, […] 

Sexarbetare är också människor och därmed borde vi kunna omfattas av samma 

rättigheter och lagar som alla andra. (Rose Alliance) 

Rose Alliance använder sig även av och argumenterar utifrån ett ’harm reduction’-perspektiv 

som består av politiska ståndpunkter där man menar att sociala insatser vars främsta mål bör 

vara att reducera de olika negativa konsekvenserna för sexarbetare, exempelvis rörande hälsa, 

socialt och ekonomiskt men utan att minska sexarbete som fenomen.   

Ett harm reduction perspektiv gentemot sexarbetare är baserad på ett starkt 

engagemang för hälso- och sjukvård samt de mänskliga rättigheterna. […] 

perspektivet fokuserar på specifika risker och skadeverkningar. (Rose Alliance) 

Återkommande hos abolitionisterna är att de ska stödja varandra. De vill få fram de negativa 

konsekvenserna av prostitution och sexindustrin. De betonar att de vänder sig bort från den 

romantiserade bilden av prostitution och att de vill upplysa om sexindustrins destruktiva 

effekter. 

Vi vänder oss emot den romantisering och glorifiering av prostitution som ofta 

sker, […] utifrån våra kunskaper och erfarenheter [vill vi] upplysa om 

sexindustrin och dess negativa effekter […] (PRIS)  

Båda organisationerna och perspektiven lyfter fram rättigheter, men på olika sätt. Utifrån ett 

liberalt perspektiv artikuleras det tydligt genom att stärka rättigheterna för sexarbetare och att 

de är en del av de globala rättigheterna. Utifrån ett abolitionistiskt perspektiv diskuteras det 

kring rättigheten till att bli erbjuden rätt hjälp och stöd från samhället. 

Rose Alliance, som representerar det liberala perspektivet, skiljer på frivillig- och 

tvångsprostitution. De menar att prostitution är ett arbete, men att de inte stödjer tvångsarbete, 

vilket visas i citat från deras värdegrunder: 

Sexarbete är arbete och ska ha samma arbetsrättsliga skydd som andra arbeten. 

[…] är emot alla former av tvång, våld, sexuellt utnyttjande samt arbete under 

slavliknade förhållanden. (Värdegrunder, Rose Alliance) 

PRIS, som representerar det abolitionistiska perspektivet, menar däremot att det inte finns 

någon typ av prostitution som skulle vara bättre eller mer rättfärdig än någon annan: 
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PRIS åsikt är att prostitution ska ses som prostitution. […] att säga att någon 

form av prostitution skulle vara mer ok än den andra är inte rätt väg att gå. 

(Utvärdering av ”sexköpslagen”, PRIS) 

5.5. Arbetsmetoder: idéer till handling 

Faircloughs tredje dimension (social praktik) handlar om att analysera texterna utifrån vilket 

sammanhang den kommunikativa händelsen är en del av (Winther Jørgensen & Phillips, 

2000). Då framgår att, utifrån organisationernas perspektiv, arbetar de olika med fenomenet i 

praktiken, men det finns även likheter trots att de grundar sig i olika målsättningar och 

slutsatser. De båda organisationerna finns med i debatten kring prostitution och sexarbete. 

Organisationerna skriver både anonyma och undertecknade artiklar och texter. PRIS 

applicerar sitt abolitionistiska perspektiv i praktiken genom att de sprider ståndpunkterna 

genom olika publicerade texter i tidskrifter, protestbrev och liknade. Rose Alliance är mer 

tydliga med hur de arbetar för att applicerar sitt liberala perspektiv i praktiken. De gör de dels 

genom att de skriver texter och debattartiklar och genom att de deltar i utredningar och 

studier.  

Rose Alliance har sedan tre år ett projekt tillsammans med Hiv-Sverige som är 

baserat på ett rättighetsperspektiv och sexarbetares egna åsikter, behov och 

önskemål. (Rose Alliance) 

Rose Alliance sprider även sina ståndpunkter via Facebook och de deltog med en paradbil i 

Prideparaden i Stockholm 2011, vilket de beskriver så här: 

Stämningen var på topp hela vägen runt när vi sakta rullade längs Stockholms 

gator och vi drog utan tvekan blickarna till oss – ordet ”sexarbetare” väckte 

nyfikenhet och tankar hos de vi passerade. (Rose Alliance) 

I en jämförelse mellan hur de olika organisationerna arbetar med fenomenet i praktiken och 

hur de synliggör sina ståndpunkter syns det att Rose Alliance och det liberala perspektivet 

”syns” och ”hörs” mer än vad PRIS och det abolitionistiska perspektivet gör. Utifrån det 

liberala perspektivet och Rose Alliance är mer aktiva i olika medier och i offentligheten. Det 

kan kanske bero på det som PRIS, utifrån ett abolitionistiskt perspektiv, lyfter fram, om att det 

är de privilegierade och starka som kommer till tals och orkar framföra sina ståndpunkter.  

De som talar kommer därför alltid bli de starka, privilegierade, eller människor 

som inte har med prostitution att göra. (PRIS) 

Det gör att PRIS och det abolitionistiska perspektivet hamnar i underläge gentemot Rose 

Alliance och det liberala perspektivet. De blir på ett sätt osynliggjorda och extra utsatta i 

relation till fenomenet som ett socialt problem och i relation till samhället och dess bild av 

fenomenet. 

5.6. Prostitution som ett socialt problem: individ och samhälle 

Enligt socialkonstruktivismen är ett socialt problem brister i samhället som syns i det 

offentliga, vilket både det liberala och det abolitionistiska perspektivet anser stämmer 

överrens med hur de ser på det sociala problemet av prostitution (Meeuwisse & Swärd, 2002). 
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Dock skiljer sig deras bild åt hur det sociala problemet syns i det offentliga. Utifrån 

liberalernas syn är fenomenet ett stigmatiserat yrke vars arbete inte ingår i de globala 

mänskliga rättigheterna. Utifrån abolitionsiternas syn på fenomenet är prostitution ett socialt 

problem som går ut över en utsatt grupp som inte får tillräkligt med hjälpinsatser. De båda 

perspektiven angriper fenomenet på olika sätt, utifrån PRIS kan man se att det abolitionistiska 

perspektivet arbetar med prostitution som ett socialt problem genom att de arbetar för ökad 

förståelse och stöd för prostituerade. Utifrån det liberala perspektivet kan man se att Rose 

Alliance angriper och förklarar fenomenet som ett socialt problem, dels som en konflikt 

mellan individer och strukturer i samhället, men även genom att förklara varför problemet har 

uppkommit. Rose Alliance anser att det är samhällets lagar och sociala insatser som är 

bakgrunden och förklaringen till att sexarbetare är en stigmatiserad och förtryckt grupp i 

samhället. 

De båda organisationerna har en bild av hur samhällets åtgärder och sociala insatser bör se ut. 

Liberalerna vill stärka prostituerades rättigheter och göra det säkrare och tryggare för 

sexarbetare genom att prostitution ska behandlas och ses som vilket annat yrke som helst. 

Abolitionisterna däremot vill utöka och stärka de sociala insatserna och hjälpen som finns i 

samhället för de prostituerade idag.  

[…] man ifrågasätter inte om tandläkare, frisörer eller politiker. […] sexarbete 

är arbete och ska ha samma arbetsrättsliga skydd som andra arbeten. (Rose 

Alliance) 

Vi vill, med hjälp av synpunkter från andra aktiva i branschen, sätta press på 

Prostitutionsenheterna att bättra sig. (PRIS) 

Genusperspektiv och genusordningen i samhället handlar om maktförhållanden och 

ojämställdhet med mäns överordning i samhället gentemot kvinnor (Connell, 2009). 

Maktutövning och genusordningen är något de båda organisationerna och perspektiven lyfter 

fram på olika sätt. Utifrån ett abolitionistiskt perspektiv hos PRIS ses sexköpet och 

sexköparen i sig som en maktutövning. Utifrån det liberala perspektivet däremot anses 

makutövningen ske genom samhällets lagar och regler, ifrågasätter en grupps arbete och 

bidrar att de hamnar utanför samhällets normer. Utifrån det perspektivet är det samhället och 

makthavarna som är den nedvärderande och dem som diskriminerar kvinnors val av yrke. 

Genuskategorier grundar sig i något man gör genom handlingar (Connell, 2009) och de olika 

perspektiven ser hur dessa handlingar sker och varifrån de kommer på olika sätt. 

Handlingarna kan framstå som sätt att se på femininet och sociala problem mellan kvinnor 

och män men också mellan kvinnor och samhället. 

Genus och jämställdhets- perspektivet diskuteras i de båda brukarorganisationerna. En viktig 

utgångspunkt när sexköpslagen inrättades var jämställdhet. Abolitionisterna anser att 

sexköpslagen inte har minskat den ojämställdhet som existerar för kvinnor i en utsatt 

situation. Kunderna inom sexbranschen är övervägande män och dessa män går inte allt för 

sällan bakom ryggen på sin partner, vilket abolitionisterna menar ofta osynliggörs i debatten 

kring sexköp och jämställdhet och på så sätt döljer hur sexköp påverkar förhållandet mellan 

kvinnor och män på samhällsnivå. Detta kan kopplas till Hirdmans (2004) principer dikotomin 
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och hierarkin inom genussystemet som innebär att manligt och kvinnligt ska hållas isär och 

att det är mannen som är normen. 

Ni hade också synliggjort själva drivkraften bakom prostitutionen, alltså 

efterfrågan från de sexköpande männen. Detta är en förutsättning för att man ska 

kunna se vilken roll sexköpen spelar för dessa män att gå bakom ryggen på sina 

fruar och flickvänner, vilka alltför ofta osynliggörs i debatten. (Protest, PRIS) 

Liberalerna lyfter fram genusperspektivet i diskussionen om sexarbetare. De menar att det 

bland vuxna är vanligare att kvinnor säljer sexuella tjänster till män, men att det bland unga är 

det fler killar än tjejer som har haft sex mot ersättning. Trots det utgår argumenten oftast från 

att det är utsatta och utnyttjade kvinnor som hörs i debatten. De lyfter upp diskussionen om 

den normativa sexualiteten, då det oftast är män som köper sexuella tjänster av både killar och 

tjejer. De menar att lösningen på genusordningen inte är en kriminalisering av sexköp. De 

anser att förbud mot sexköp inte är logiskt i diskussionen om maktobalans och mäns våld mot 

kvinnor, de liberala menar att ett förbud mot äktenskap vore mer logiskt. 

[…] förbud av äktenskap vore ju mer logiskt om det är mäns våld mot kvinnor 

man vill komma åt. Eller varför inte män överhuvudtaget?  (Pye Jakobsson, 

Roks talar mot bättre vetande, Rose Alliance) 

Utifrån detta perspektiv ser de genusordningen och maktobalansen endast i relation mellan 

mannen och kvinnan. Det går även se det utifrån att de som köper sexuella tjänster är de som 

har en maktposition och bidrar till konstruktionen av en destruktiv maskulinitet. Oavsett om 

det är en kvinna eller man som är sexarbetaren kan det tolkas som en konstruktion av 

femininet och att sexarbetaren hamnar i underläge. Oavsett hur rollerna är fördelade är 

fenomenet ett uttryck för ojämlika maktförhållanden mellan människor. 

6. Avslutande diskussion 

I detta avsnitt diskuteras resultatet i relation till studiens andra delar. Avsnittet börjar med en 

kort sammanfattning av resultatet som sedan följs av en övergripande diskussion av resultatet 

i förhållande till teori och tidigare forskning. Därefter förs en diskussion om studiens 

metodval och resultat. Avsnittet avslutas med slutsatser, praktiska tillämpningar och vidare 

forskning. 

6.1. Sammanfattning av resultat 

Syftet med denna studie var att ta reda på hur brukarorganisationer tolkar fenomenet 

prostitution och hur det påverkar deras arbete med fenomenet och relationen till de personer 

som befinner sig i prostitution. Studiens frågeställningar bestod av: hur tolkas och förstås 

prostitution av brukarorganisationerna? På vilka grunder skapar de sina tolkningar och 

förståelse? Hur återspeglas organisationernas tolkningar i vilka de anser sig representera? I 

relation till de personer som befinner sig i prostitution och i hur de arbetar med fenomenet? 

Detta gjordes med hjälp av en jämförelse mellan två olika organisationer som säger sig ”ge en 

röst” åt de prostituerade. Organisationerna har analyserats utifrån att de företräder två olika 

perspektiv: det abolitionistiska och det liberala. 
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Resultatet visar att den största skillnaden mellan organisationerna och perspektiven är hur de 

konstruerar prostitution genom att hänvisa till och stödja eller protestera mot 

kriminaliseringen av sexköp och köp av sexuella handlingar. Abolitionisterna är för en 

kriminalisering av sexköp och emot en kriminalisering av sexförsäljning. De argumenterar för 

att Sverige ska lansera och sprida sin modell med lagstiftning kring sexköp. Abolitionisternas 

konstruktion av prostitution går i linje med Hirdmans (2004) princip om hierarkin, där män är 

överordnade och kvinnor underordnade, vilket kan kopplas till att de ser prostitution som en 

fysisk makutövning. Den fysiska makutövningen går även att förstå utifrån Connells (2009) 

teori om att kroppen har en stor betydelse i diskussionen kring genusordningen. Eftersom det 

för det mesta är män som köper sex, kan det ses som ett sätt att konstruera maskulinitet och 

sig själva som män genom den fysiska kroppen. Den fysiska kroppen används till 

maktutövning, både genom att sexköparen använder sin egen kropp för att utöva makt men 

också genom att köpa en annan människas fysiska kropp. Enligt det liberala perspektivet 

förespråkas legalisering av sexuella handlingar mot ersättning när det sker under samtycke 

mellan myndiga personer. De är emot all typ av kriminalisering även när det gäller tredjepart 

som t.ex. familjemedlemmar, fastighetsägare, hotell, chaufförer eller andra som underlättar 

och främjar sexarbete. I liberalernas konstruktion av prostitution lyfter de upp att erkännandet 

av sexarbete som ett yrke är ett redskap för att stärka kvinnors makt i samhällets 

genusordning, vilket också går att förstå utifrån Hirdmans (2004) princip om hierarkin. Det 

liberala perspektivet anser att det är samhällets makthavare som är den överordnade och 

sexarbetare är underordnade och därför bör det förändras genom att legalisera sexköp. Utifrån 

det liberala perspektivet går det koppla Connells (2009) teori kring kroppens betydelse för 

genusordningen genom att de vill stärka kvinnors makt över sin egen kropp och användandet 

av den 

Abolitionisterna betonar att de anser att det är viktigare att samhället lägger resurser på de 

som arbetar med att hjälpa människor ur prostitution. Istället för att ifrågasätta lagstiftningen, 

menar de att om det ska föras en diskussion om att Sverige bör skärpa straffet för sexköp. De 

liberala har åsikter om att de sociala insatser som finns i Sverige fokuserar på och bygger på 

fel grunder. De menar att alla sexarbetare inte är offer och behöver inte räddas från sin 

situation. De bedömer snarare att det sociala problemet kring sexarbetare ligger i 

stigmatisering och diskriminering av de som valt att arbeta med att sälja sexuella tjänster. De 

tycker att samhället istället borde arbeta med att stärka sexarbetares rättigheter och säkerhet 

och argumenterar utifrån ett ’harm reduction’-perspektiv, som är politiska ståndpunkter där 

man menar att sociala insatser vars främsta mål bör vara att reducera de olika negativa 

konsekvenserna för sexarbete, exempelvis rörande hälsa, socialt och ekonomiskt men utan att 

minska sexarbete som fenomen.  De står för positiva påtryckningar och inflytande för 

sexarbete, deras närståendes situation och för samhället i sin helhet. De fokuserar på specifika 

risker och skadeverkningar. Deras främsta mål är att hålla sexarbetare säkra och att skydda 

både deras fysiska, psykiska och sexuella hälsa. 

Även abolitionisterna lyfter fram prostitutionens negativa konsekvenser men de har en annan 

bild av vad de negativa konsekvenserna är. De anser att det handlar om att prostituerade ofta 

mår mycket dåligt, är traumatiserade och blir utsatta för våld. Man kan säga att det liberala 
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perspektivet karakteriserar prostituerade som utövare av ett stigmatiserat yrke och 

abolitionisterna karakteriserar prostituerade som en utsatt grupp som mår psykiskt dåligt och 

behöver mer vård och hjälp för att kunna ta sig ur ett liv i prostitution.  

De båda organisationerna anser sig representera de prostituerades/ sexarbetares ”röster”, men 

”rösterna” är utformade på olika sätt. Tolkningen och förståelsen av fenomenet prostitution 

återspeglas i vilka de representerar på så sätt att de båda organisationerna säger sig företräda 

de prostituerades ”röster”. Det liberala perspektivet representerar människor som har eller har 

haft erfarenhet av sexindustrin. De representerar de som vill stärka sexarbetares ”röster” och 

rättigheter utifrån att det är ett yrke och de som vill fortsätta sälja eller köpa sexuella tjänster. 

De företräder dem som säger sig leva i prostitution frivilligt. Återkommande för detta synsätt 

är diskussionen kring de globala mänskliga rättigheterna. Det abolitionistiska perspektivet 

representerar de människor som lever i eller har levt i prostitution. Men de vänder sig till dem 

som vill lämna eller har lämnat ett liv i prostitution och som vill lyfta fram de negativa 

konsekvenserna med sexindustrin. De företräder dem som anser att prostitution är mer eller 

mindre ett destruktiv beteende och att prostituerade är en utsatt grupp som behöver hjälp. I 

organisationernas relation till de personer som befinner sig i prostitution skiljer en hel del. 

PRIS finns för de prostituerade i syfte att stötta och hjälpa varandra när de känns jobbigt och 

svårt. Rose Alliances tolkningar utifrån det liberala perspektivet återspeglas i relation till de 

som befinner sig i prostitution genom att de hjälper människor inom sexindustrin med frågor 

om hur de kan hantera de myndigheter och hinder de kan stöta på i sitt arbete. Perspektiven 

återspeglas i hur organisationerna arbetar med fenomenet genom att deras arbete grundar sig 

utifrån hur de anser att fenomenet är ett socialt problem. Utifrån det abolitionistiska 

perspektivet bör organisationer arbeta med att människor i prostitution ska kunna vända sig 

till personer med liknande erfarenheter och hjälpa och stödja varandra ur sexindustrin. De ska 

även arbeta med att informera och lyfta fram sexindustrins negativa konsekvenser.  Utifrån 

det liberala perspektivet ska organisationer fokusera på att arbeta med att stärka sexarbetares 

och sexindustrins säkerhet och legitimera prostitution som ett yrke.  

6.2. Resultat i förhållande till tidigare forskning 

Konstruktionen av det sociala problemets offer och förövare har spelat stor roll för studiens 

resultat, då det har varit en grund i syftet och frågeställningarna. De olika perspektiv som 

redovisas under avsnittet om tidigare forskning visar att konstruktionen av prostitution som ett 

socialt problem, stämmer relativt väl överens med resultatet av hur de olika organisationerna 

ser på fenomenet. Exempel på det är att människor i prostitution upplever att kriminalisering 

av sexköp leder till mer osäkerhet och att de upplever att de blir behandlade som kriminella 

(Aziza, 2014), det kan liknas med hur Rose Alliance konstruerar och definierar sexarbetaren 

som ett offer för samhällets lagstiftning, det är samhället och lagarna som ses som förövaren. I 

resultatet av denna studie framgår att de som har ett abolitionistiskt perspektiv ser inte bara 

köparna och hallikarna som förövarna, utan de anser även att de som har ett liberalt synsätt på 

fenomenet är förövare. Detta är något som inte framgår i tidigare forskning på samma sätt. 

Det finns likheter mellan studiens resultat och tidigare forskning, på så sätt att de som står för 

en legalisering av sexarbete också vill stärka rättigheterna för de som utövar yrket och minska 

stigmatiseringen (Peterson-Iyer, 1998). Forskningen kring förekomsten av ångest och 
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utsatthet bland prostituerade stämmer överens med erfarenheterna och diskussionen bland 

abolitionisterna i studien (Farley, Franzblau & Kennedy, 2013/2014). Prostituerades ohälsa är 

dock något som endast lyfts fram bland de som är för kriminalisering av sexköp, både i 

tidigare forskning och i studiens resultat. Resultatet av studien visar att båda organisationerna 

och perspektiven lyfter prostituerades rättigheter, vilket är något som inte tas upp i tidigare 

forskning. Liberalerna lyfter rättigheter genom diskussionen om att stärka sexarbetares 

rättigheter och att se prostitution som vilket yrke som helst. Abolitionisterna lyfter rättigheter 

genom diskussionen om att få hjälp och stöd samt att bli bemötta på rätt sätt när de vill 

komma ur ett liv i prostitution.  

Tidigare forskning visar att det är viktigt att använda olika kunskapskällor inom socialt arbete, 

men att en förutsättning är att det finns vissa gemensamma värdegrunder för att ett samarbete 

ska fungera (Heule & Widerlöv, 2010). Denna studie visar att de två valda 

brukarorganisationer för prostituerade företräder helt olika kunskapskällor inom detta område. 

Det är därför viktigt att ha kunskap om att det finns olika syn och erfarenheter kring hur man 

uppfattar prostitution. Socialarbetare bör ha detta i åtanke när de arbetar med människor i 

prostitution och innan de frågar brukarorganisationer om råd och information. Studiens syfte, 

utifrån den kunskapslucka som fanns inom området, var att bidra med information och öka 

kunskapen om hur brukarorganisationer ser på och konstruerar prostitution olika. Detta trots 

samma lagstiftning och tillgång till samhällets sociala insatser. Organisationerna säger att de 

talar av egen erfarenhet. Socialarbetare bör undersöka på vilket sätt och hur de gör det, innan 

de tar det som organisationerna säger som allmängiltigt. Det är nämligen tydligt utifrån 

studiens resultat att det finns olika perspektiv att se på prostitution och att de båda 

organisationerna med olika perspektiv använder liknade argument för att påvisa sin kunskap i 

ämnet.  

6.3. Resultat i förhållande till teorietisk utgångspunkt och metod 

Valet av den teoretiska utgångspunkten med socialkonstruktivism och genusperspektiv har 

bidragit till att tydliggöra studiens resultat. Studiens analytiska verktyg har påverkat resultatet 

genom att fenomenet har setts utifrån att det är ett socialt konstruerat problem som på ett eller 

annat sätt grundar sig i en makt- och genusordning. Genom att utgå från det har det 

möjliggjort en analys har hur brukarorganisationerna konstruerar fenomenet prostitution 

utifrån de perspektiv de anses företräda. Det kan skapa en viss förvirring när man läser att 

båda organisationerna och perspektiven diskuterar fenomenet utifrån ett genusperspektiv, 

därför är det till hjälp att ha kunskap om hur de konstruerar fenomenet som ett socialt problem 

och vad de anser är grunden till uppkomsten av det sociala problemet. Det är av vikt att ha 

vetskap om på vilket sätt de ser fenomenet utifrån makt och genus, då det också hänger ihop 

med hur det förstärks i konstruktionen av fenomenet. 

Studiens metodval har påverkat vilket material och vilken information som varit tillgänglig 

för resultatet. Detta kan ha begränsat resultatets möjlighet att nå en djupare och mer unik 

kunskap kring organisationernas syn och konstruktion av fenomenet. Det har däremot 

resulterat i att jag som författare inte har blivit påverkad av några enskilda personer och att det 

har funnits tillgång till ett större materialomfång. Det går att diskutera valet att använda 

textanalys istället för att använda intervjuer som metodval, men som nämnts ovan hade risken 
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funnits att resultatet blivit påverkat av enskilda personers åsikter, men även av personkemin 

mellan informanten och intervjuaren. Fördelen hade dock varit att ha möjligheten att ställa 

följdfrågor och ifrågasätta organisationerna och perspektiven på ett sätt som inte var möjligt 

under en textanalys. Men valet av textanalys har gett möjligheten till ett bredare och större 

material som har lett till en bredare tillgång att besvara frågeställningarna och ett mer pålitligt 

resultat .  

Valet av diskursanalys som analysmetod har underlättat analysprocessen eftersom det är ett 

sätt att samtala om och förstå världen. De tre dimensioner som Faircloughs modell består av 

(Winther Jørgensen & Phillips, 2000) har hjälp mig att analysera de olika organisationerna 

och perspektiven. Valet av diskursanalys har påverkat resultatet genom att det har bidragit 

med en ökad förståelse för hur organisationerna konstruerar den sociala verkligheten och hur 

deras resonemang och synsätt hänger ihop med hur de arbetar med fenomenet. 

6.3. Implikationer för forskning och praktik 

Slutsatserna från resultaten visar att de båda organisationerna, som säger sig vara de 

prostituerades ”röster”, har helt olika perspektiv och synsätt på fenomenet. Exempel på detta 

är brukarorganisationernas syn på den svenska lagstiftningen som är väldigt olika varandra. 

De båda organisationerna säger att de talar för de prostituerades ”röster” och att det görs 

utifrån egna erfarenheter. Detta gör det svårt för en socialarbetare och eller socionom att veta 

hur hen bör bemöta fenomenet och hur samhället ska hjälpa människor i prostitution. Bör 

samhället ta vara och lyssna på de ”röster” och råd som kommer från det liberala perspektivet 

eller de ”röster” och råd som kommer från det abolitionistiska perspektivet? Samtidigt finns 

en skyldighet att följa den lagstiftning och de riktlinjer som finns gällande prostitution i 

Sverige. Det är ändå viktigt att socialarbetaren och eller socionomen har kunskap om de olika 

synsätten på och erfarenheterna av prostitution när de arbetar med fenomenet. Rose Alliance 

är den organisation som står för det liberala perspektivet och även den organisation vars 

”röster” hörs och syns mest i media där de presenteras som sexarbetarnas egna ”röster”. Det 

är viktigt att ha kunskap om att dessa ”röster” inte är de enda utan att det även finns ”röster” 

som inte har samma ork och möjlighet att marknadsföra sig. Det är även av vikt att undersöka 

vilka som står för ”rösterna.” Rose Alliance består inte endast av människor som säljer eller 

har sålt sexuella tjänster utan kan även bestå av de som köper eller har köpt dessa tjänster 

samt de som bara är för en legalisering av sexköp. PRIS däremot består endast av kvinnor 

som säljer eller har sålt sexuella tjänster. Detta är viktigt att veta och ha i åtanke om och när 

man tar hjälp av brukare inom prostitution.  

Vidare forskning som skulle vara intressant är att se på hur samhället använder sig av denna 

typ av brukarorganisationer, vilka dessa organisationer samarbetar med och hur det påverkar 

socialt arbete. Ett annat mycket intressant forskningsområde kring detta är vad som avgör 

vilken syn och vilket perspektiv man har på prostitution. Vad är det egentligen som styr 

människors synsätt på prostitution? En annan betydande aspekt inom området är att undersöka 

vad en socialarbetare bör tänka på i mötet med en individ. Det är en sak att förhålla sig till 

organisationerna och synsätten, men hur påverkar det individer, insatser och relationer i det 

enskilda mötet?  
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