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Sammanfattning 

Uppsatsen har till syfte att titta på hur verksamma inom stödorganisationer ser på sina klienter, samt vad de har 
för attityder till prostitution. Genom en diskursanalys lyfts diskursen om prostitution utifrån det nederländska 
och svenska samhället fram. Frågeställningar i uppsatsen är: Vilket syfte har organisationerna i arbetet med 
prostitution? Vilken syn på prostitution har de anställda på stödorganisationerna? Vad har organisationerna att 
erbjuda och hur arbetar de? Går det att finna skillnader eller likheter mellan synen på prostitution i de olika 
länderna? Uppsatsen har en beskrivande och tolkande design med ett kvalitativt diskursanalytiskt 
förhållningssätt. Frågeställningar rörande de anställdas värdegrund och förhållningssätt till sina klienter utgjorde 
grunden i uppsatsen. Intervjuer med sammanlagt tolv personer utfördes, sex stycken i Sverige och sex stycken i 
Nederländerna varav samtliga arbetar inom stödorganisationer för prostituerade. Textmaterial från 
organisationerna samlades även in vid intervjuerna. De två ländernas intervjuer och textmaterial bearbetades 
separat och jämfördes sedan. Resultatet visade på en rad olika subjektpositioner som karaktäriserar diskursen om 
prostitution. Den svenska diskursen präglas av radikalfeministiska värderingar, och den nederländska diskursen 
av liberalfeministiska värderingar. Mikroperspektivet, eller individperspektivet finns hos den svenska diskursen 
om prostitution, då det fokuseras mycket på den prostituerade individen. I det nederländska samhället ligger 
fokuset på makro eller samhällsnivå, där prostitutionsfrågan är en samhällsfråga och har mindre att göra med 
individen som prostituerar sig. 

Nyckelord: Diskurs, stigma, stämpling, makt, sexualitet, prostitution, feminism 

 

Abstract 

The aim of the essay is to look at how support organizations are working and dealing with prostitution clients 
and the attitude the employees of these organizations have toward their clients. Discourse analysis is used in the 
interpretation of the data collected.  

The questions of the study were: What is the purpose of the organizations, which work with prostitution? What 
are the views of the employees of these organizations towards prostitution? What do the organizations have to 
offer their clients? Are there differences or similarities in the Swedish and Dutch discourse on prostitution? 

Interviews with a total of twelve respondents were performed, six in Sweden and six in the. Text material from 
the organizations was also collected and used in the study. 
The interview results and the text material collected from the two countries were analyzed separately and then 
compared. The result showed different subject positions. The Swedish discourse showed influences from radical 
feministic values, and the Dutch discourse from liberal feministic values. A micro- or individual understanding 
of the question is reflected in the Swedish discourse of prostitution. In the Dutch material, the focus is on the 
macro- or the society understanding, where prostitution is a question of society and has less to do with the 
prostitutes as individuals. 
 
Keywords: Discourse, stigma, labelling, power, sexuality, prostitution, feminism 
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1. Inledning 

1.1 Problemformulering 

Det brukar sägas att prostitution är världens äldsta yrke. Om man kan se det som ett yrke eller 

inte är en fråga i sig, men att det funnits i samhällen väldigt lång tid tillbaka är ett faktum. 

Trots att det funnits med länge är prostitution är ett kontroversiellt ämne som ständigt skapar 

debatter. Att sälja något som för många anses vara det mest privata en människa har, är något 

som de flesta har åsikter om. Det är inte bara själva handlingen som skapar debatt, utan även 

människan som utför handlingen.  

Det finns olika sätt att se på prostituerade. De två huvudståndpunkterna är prostituerade som 

offer för samhällets system, eller som fria individer som har valt sin karriär själva. 

Sexualpolitik är därmed något som ständigt tycks vara aktuellt och debatterbart. En stor 

debattfråga idag är om prostitution bör vara kriminaliserad eller inte. Om prostitutionen ska 

vara kriminaliserad är frågan om det antingen är en kriminalisering av köparen eller säljaren 

som är aktuell, eller båda parter. 

Prostitution är ett ämne som hängt med oss uppsatsförfattare genom hela högskoletiden. I 

diskussioner och debatter har det alltid varit en fråga som berört oss och fångat vårt intresse. 

Vi som är författare till denna uppsats tror att politiken kan påverka medborgarnas sätt att se 

på frågan. Därmed har två länder valts som har helt olika sexualpolitik. I Sverige är det lagligt 

att sälja sex, men inte att köpa, medan det i Nederländerna är lagligt att både sälja och köpa 

sex. Där är prostituerade även skyldiga att betala skatt och har rätt till socialförsäkring. 

Inkomsterna för prostituerade är pensionsgrundande och myndigheterna utfärdar licenser till 

bordellägarna. Vi tror att det kan vara intressant att jämföra just synen på prostituerade i dessa 

länder, där politiken är så skild. De som arbetar med prostitutionsfrågan är en del av 

skapandet och upprätthållandet av rådande diskurser. Därför anser vi att det är viktigt att titta 

på dessa, då de speglar samhällets syn. För att jämföra dessa länder krävdes det att vi gjorde 

en resa till Nederländerna för att samla empiriskt material på olika organisationer. Även i 

Sverige har vi gjort två resor, först till Stockholm och sedan till Malmö.  

Med prostitution menar vi individer, både män och kvinnor, som säljer sex i utbyte mot 

pengar eller någon annan ersättning. Det kan ske på olika sätt: sex som säljs på gatan, sex som 

säljs på Internet, kvinnor som arbetar som ”callgirl”, sex som säljs på bordeller och liknande. 
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Prostituerade kan arbeta självständigt eller under hallickar till exempel traffickingoffer, de 

kan sälja sex för att de känner att de blivit tvingade, eller känner att det är ett fritt val de gjort. 

Studien kommer därför inte inrikta sig på en typ av prostituerade, utan den kommer behandla 

de former som blir aktuella under intervjuerna. ”Anställda inom organisationer som arbetar 

med prostutitionsfrågor” eller ”verksamma inom organisationer” kommer reduceras till 

”respondenterna” för att göra det lättare för författare och läsare under studiens gång. 

 

1.2 Syfte och frågeställning 

Denna studie kommer att inrikta sig på hur svenska och nederländska organisationer arbetar 

med, och ser på fenomenet ”prostitution”. Vi kommer att titta på den allmänna synen på 

prostitution i respektive land. Därefter kommer vi att jämföra organisationerna samt 

individerna som är verksamma inom dem med den allmänna och politiska synen på 

prostitution i samhället. Syftet är att titta på i hur verksamma inom stödorganisationer ser på 

sina klienter samt vad de har för attityder till prostitution.  

Frågeställningar som rör organisationernas syn på, och attityd till prostitution, är följande:  

Vilket syfte har organisationerna i arbetet med prostitution?  

Vilken syn på prostitution har de anställda på stödorganisationerna?  

Vad har organisationerna att erbjuda och hur arbetar de?  

Går det att finna skillnader eller likheter mellan synen på prostitution i de olika länderna? 

1.3 Disposition 

Vi inleder uppsatsen med dess syfte och frågeställningar, därefter följer en 

bakgrundspresentation av fenomenet prostitution, där historiska och sociala aspekter tas upp, 

samt en presentation av den svenska och nederländska sexualpolitiken. Kapitel tre behandlar 

de vetenskapliga artiklar vi har valt att belysa, och som är intressanta för vår studie.   

Kapitel fyra innehåller en presentation av valda sociologiska teorier som vi kommer knyta 

vårt intervjuresultat till under analysdelen. Kapitlet efter är metodkapitlet som behandlar 

metodens aspekter i denna uppsats. Kapitel sex är resultatdelen som till att börja med 
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presenterar studiens respondenter. Studien avslutas i kapitel sju som innehåller en diskussion 

som kopplar och jämför resultatet med teorier och tidigare forskning.  

 

2. Bakgrund 

Detta kapitel är en skildring av prostitutionen genom historien, från årtusenden tillbaka till 

nutiden. Här beskrivs och presenteras en bild av fenomenet, genom de olika rubrikerna: 

religionens syn på prostitution, samhällssystemet och synen på prostitution, kvinnor och män 

i prostitution. Under rubriken dagens prostitution presenteras även prostitutionens dagsläge 

med dess nya former av prostitution. I slutet av kapitlet kommer vi att presentera den svenska 

och den nederländska nutida sexualpolitiken, samt lyfta fram den offentliga debatten om det 

så kallade äldsta ”yrket”, i respektive land. 

2.1 Samhällssystemet och synen på prostitution 

De mesopotamiska och egyptiska kulturerna som blomstrade år 3000 f K har lämnat efter sig 

spår av prostitution. Uppteckningar såsom lagsamlingar visar på att fenomenet fanns på en 

relativt storskalig nivå (Borg et al. 1981:56). 

Den grekisk-romerska antiken var en annan typ av samhälle. Där fanns utvecklade 

stadskulturer och överklassen utövade stor verkan på samhället på bekostnad av det utbredda 

slavsystemet. Samhället i sin tur var byggt på det slavsamhälleliga produktionssättet, och det 

var under denna tid som slaveriet var som mest utbrett. Trots förekomsten av grekisk-

romerska fruar och slavar i hushållen som användes till sexuellt utnyttjande förekom 

prostitution och var laglig under hela denna epok. De prostituerade i samhället kunde befinna 

sig i olika samhällsklasser. Från kvinnor som arbetade på bordeller och som inte hade rätt 

lämna verksamheten när hon väl börjat, till kvinnor som prostituerade sig för överklassen och 

som var kända för sin skönhet och intelligens, så kallade hetärer. Dessa kvinnor fick till 

skillnad från fruarna röra sig fritt och öppet. Liksom idag fanns det både självständiga 

prostituerade, och prostituerade med hallickar som får ut en del av den ekonomiska vinsten 

(Borg et al. 1981:59). 

På 1400-talet inleddes en epok av hantverk och handel. I Norditalien och Nederländerna fanns 

en snabbväxande textilproduktion och handelsstäder i södra Tyskland kom att bli navet för 
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Europas handel, som även involverade mer avlägsna länder. Under denna tid prostituerade 

kvinnor sig genom att vara kurtisaner. Dessa var prostituerade kvinnor med hög status och var 

förknippade med det lyxliv de högre samhällsklasserna levde under denna tid. Det var så pass 

populärt att det till och med fanns kurtisanskolor med det antika Greklands hetärkultur som 

förebild. I handelns och transportens tidsanda reste dessa kurtisaner runt bland hov i Europa. 

Den inte lika glamorösa prostitutionstypen, gatuprostitution, var även en del av de stora 

städernas sociala struktur. Särskilda prostitutionsområden skapades i Rom, Paris och 

Hamburg. Bordeller var även ett populärt besöksmål för män på resande fot. Dessa bordeller 

kunde drivas av hallickar men även av prostituerade kvinnor som hade någon annan 

affärsverksamhet som dolde den egentliga aktiviteten (Borg et al. 1981:73). 

Det kapitalistiska produktionssättet och därmed det nya lönearbetarsamhället utvecklades 

framförallt i England under 1700-talet (Hirdman 2003:102). Koppleriet, som innebär där 

andra aktörer än den prostituerade tar del av den ekonomiska vinsten, var som störst under 

denna epok och det gjordes öppen reklam för prostitutionen. Gatuprostitutionen utökade från 

storstäderna till småstäderna, men störst var ändå bordellverksamheten i storstäderna. 

Bordellkvarter växte fram med kvinnliga bordellvärdinnor i spetsen, utåt sätt, bakom henne 

stod ofta en manlig hallick. Särskilda funktionärer inom polisväsendet arbetade med denna 

verksamhet, och korruption var inte ovanligt (Borg et al. 1981:77). Det som är centralt genom 

historien är att prostitution är ett stadsfenomen. I städer har prostitutionen varit storskalig och 

blivit till en del av stadskulturen. 

2.2 Kvinnor och män i prostitution 

Både homosexuell prostitution mellan män och heterosexuell prostitution förekom i de 

mesopotamiska och egyptiska kulturerna. När homosexuell prostitution periodvis förbjöds var 

det fortfarande tillåtet med heterosexuell prostitution, med män som köpare och kvinnor som 

säljare (Borg et al. 1981:57). 

Manliga prostituerade fanns under den grekisk-romerska antiken, om än inte så utbrett i 

samhället. Men homosexuella kontakter utan ersättning var vanliga och en del av uppfostran 

till manlighet när pojkar växte upp. Under tidens gång övergick det som tidigare ansågs fint 

och vackert i manliga sexuella relationer till något fult och icke socialt accepterat. Den 

”riktiga” sexualiteten var heterosexuell, familjen var kärnan i samhället och fadern var 
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familjens överhuvud. Det idealet har gått som en röd tråd genom historien fram till nutiden 

(Borg et al. 1981:61). 

Under 1500-talet uppkom ovanliga former av prostitution som bestod av kvinnliga köpare 

med manliga och kvinnliga säljare. I den italienska överklassen var denna form mest populär, 

om än inte utbredd. I liten utsträckning fanns det kvinnor som köpte manliga prostituerade 

eller höll sig med manliga älskare. Det finns även berättelser om att aristokratiska kvinnor i 

Italien och Frankrike köpte sexuella tjänster av andra kvinnor i de dåtida kurtisankretsarna 

(Borg et al. 1981:76f). 

2.3 Religionens syn på prostitution 

Under de mesopotamiska och egyptiska kulturerna fanns religiöst motiverade 

tvångshandlingar där kvinnan ”prostituerades” i religionens namn. Under en viss historisk tid 

fick kvinnor lov att minst en gång i sitt liv vara samlagspartner åt män som passerade förbi 

tempel. Hebrèerna ca 600 år f Kr försökte eliminera denna typ av prostitution i religionens 

namn. De försökte till och med förbjuda judiska kvinnor att prostituera sig, men fenomenet 

var ändå utbrett då man inte hade något emot att nyttja icke judiska kvinnor som prostituerade 

(Borg et al. 1981:57). 

Under medeltiden påverkades prostitutionen av den starka kristna normen och kyrkans syn på 

sexualitet, könsumgänge och kvinnans ställning. Normen var sexualnegativ, människans 

sexuella drift var inte längre självklar. Celibat och bevarandet av kvinnlig oskuld var en dygd 

och njutning innebar skam och synd. Sexualiteten var endast till för att producera avkommor. 

Denna norm gjorde synen på homosexualitet ännu mer negativ och skamfylld. Samtidigt fick 

kvinnan en ännu mer underordnad position i samhället. Könsmönstret innebar att mannen 

skulle synas mer och vara mer aktiv, medan kvinnan skulle hålla sig i hemmet och utföra sina 

plikter (Borg et al. 1981:67). 

Fortfarande under 1400-talet var den enda godkända sexualiteten den som avlade avkomma, 

och mannen var kvinnan överlägsen och hade beslutanderätt över henne. Protestantismen såg 

på sexualitet lite annorlunda än den tidigare katolicismen gjorde. Oskuldens och celibatets 

välsignelse, byttes ut mot äktenskapets helighet. Kyrkan gick ut med krav om att bordellerna 

skulle avskaffas. Som ett straff från Gud började sjukdomen syfilis härja på bordellerna i 

storstäderna, och de prostituerade kvinnorna betraktades som farliga smittohärdar. Under 
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mitten av 1500-talet förbjöds bordellerna i Europas storstäder, men de fortsatte att bedrivas 

under jord (Borg et al. 1981:75). Då det kapitalistiska produktionssättet utvecklades på 1700-

talet hade kyrkan inte längre lika mycket att säga till om rörande prostitutionen. De lagar som 

tidigare hade satts upp gällande prostitution började tyna bort. Polisen började till och med 

inofficiellt godkänna prostitution så länge mannen var köpare och kvinnan var säljare (Borg et 

al. 1981:77). Prostitution blev därmed till en del av det kapitalistiska systemet, som liksom 

andra kommersiella verksamheter, som många aktörer tjänar pengar på. 

2.4 Dagens prostitution 

Idag finns nya typer av prostitutionsformer och handel med sex som man tidigare inte sett, 

eller som inte existerat på länge, sexindustrin på nätet och trafficking. Dessa har uppkommit 

av samhällets globalisering och dess kommunikationsmöjligheter som utvecklats i det 

postmoderna samhället.  

Internet har underlättat för prostitutionens existens på många sätt. Porr och sex bokstavligen 

svämmar över på Internet och det är många aktörer som tjänar stora pengar på människors 

”porrsurfande”. Det är även vanligt att unga tjejer sätter ut sexiga och utmanande bilder och 

filmer på sig själva på sidor på nätet som Snyggast.com och Pinup.se. Prostitution på nätet 

kan även vara att en man får titta på en ung kvinna i Web-Camera där hon gör olika sexuella 

aktiviteter och får sedan betalt, exempelvis genom att få sin mobiltelefon påtankad av 

mannen. Grövre form av prostitution finns även på nätet. Genom kontaktsidor går det att hitta 

så kallade callgirls och eskorter som öppet skriver vilka priser de tar ut för olika sexuella 

aktiviteter (Månsson 2004:69ff). 

Trafficking är en annan form av handel med sex som har ökat under den senaste tiden. Det 

innebär handel med människor, och är vad många menar vår tids slaveri. Fenomenet påminner 

mycket om slavhandeln i den grekisk-romerska antiken, men att den är mer dold idag. Främst 

barn och kvinnor säljs, köps och transporteras som slavar till prostitution, tvångsgiftermål, 

hushållsarbete och billig arbetskraft i produktion. Ofta luras offren att de ska tjäna mycket 

pengar och få återvända hem efter ett tag. I vissa fall vet personen vad hon ska ”arbeta” med, 

men ofta blir personer tvingade, lurade eller hotade. Det gemensamma är att andra personer 

tjänar på att använda och utnyttja dessa individer som arbetskraft.  
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EU-parlamentet beräknade 2004 att 800.000 personer var offer för trafficking i 

medlemsländerna, och 90 procent av dessa såldes av slavhandlare för att utnyttjas sexuellt. 

Sverige har sedan den 1 juli 2002 en lag mot människohandel (trafficking), ”Människohandel 

för sexuella ändamål”, brottsbalkens 4 kap 1 a §. Lagen utökades den 1 juli 2004 till att även 

omfatta människohandel för tvångsarbete, organhandel med mera. Straffet för 

människohandel är fängelse i från två till tio år. Höga straff döms ut om personen visat 

särskild hänsynslöshet. Ju yngre individen är som säljs, desto högre straffvärde. 

Nederländerna är även en stark motståndare till trafficking. Om en sexköpare vet om att den 

köper sex från ett traffickingoffer blir denne straffad. År 1997 inbjöd Nederländerna som var 

det dåvarande ordförandelandet, in till konferens för att på EU-nivå anta riktlinjer för 

bekämpning av trafficking.  

 

2.5 Den svenska sexualpolitiken 

”Sexualpolitik” är ett begrepp som används idag när det handlar om politiska frågor rörande 

feminism, prostitution, HBT, det vill säga homo- bi- och trans- sexualitet och queer -frågor. 

Denna typ av politik är något som ständigt tycks vara aktuellt och debatterbart. Vi som är 

författare till denna uppsats tror att politiken kan påverka medborgarnas sätt att se på frågan. 

Därmed har två länder valts som har helt olika sexualpolitik. I Sverige är det som vi tidigare 

nämnt, lagligt att sälja sex, men straffbart att köpa. I Nederländerna är det lagligt att både sälja 

och köpa sex. Vi utgår från att det är just sexualpolitiken med dess lagstiftning som formar 

den allmänna synen på prostitution i ett samhälle. Därför menar vi att det är intressant att 

jämföra just dessa länder, där politiken är så skild och till följd av det, även den allmänna 

synen på prostitution. 

Det finns två olika huvudinriktningar inom sexualpolitiken i västvärlden idag. Dessa är olika 

former av tillåtande och förbjudande sexualpolitik (BRÅ-RAPPORT 2000:4 s.11). I vissa 

samhällen verkar prostitutionen öppet och lagstiftningen har som syfte att skapa möjlighet till 

skäliga villkor för dem som existerar i sexbranschen. Ett exempel på ett land som har en 

tillåtande lagstiftning är Nederländerna. Andra länder försöker istället att bekämpa den. 

Sverige är ett land som genom sin sexualpolitik försöker att utrota prostitutionen. Den 

förbjudande sexualpolitiken motiveras med att prostitution är skadlig för samhällsmoralen, 
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och kränkande för kvinnorna i prostitutionen. Denna uppsats behandlar dessa två motpoler, 

den svenska och den nederländska sexualpolitiken.  

Långt tillbaka i tiden har prostitution betraktats som något negativt och icke acceptabelt i det 

svenska samhället. Den negativa bild kvinnor som produceras genom prostitution har inte 

varit något som politiken och samhällsutvecklingen eftersträvat. Prostitutionen har även 

kopplats ihop med brottslighet, som även är ett icke önskat element i samhället.  

Sedan 1970-talet har det funnits en debatt om att kriminalisera köp av sexuella tjänster. 

Regeringen tillsatte en prostitutionsutredning år 1977 som utredde frågan om prostitution 

skulle kriminaliseras eller inte. Man ville markera att prostitutionen inte var socialt 

acceptabelt, genom att agera avskräckande på prostitutionsverksamheten. I 1993 års 

prostitutionsutredning var skälen för en kriminalisering fler och starkare. Betänkandet 

”Könshandeln” (SOU 1995:15) menade på att det mest effektiva och avskräckande vore att 

förbjuda både säljandet och köpandet av sex. Regeringen ansåg att det inte är acceptabelt i ett 

jämställt samhälle att män kan köpa tillfälliga sexuella förbindelser av kvinnor. Den bästa 

lösningen var då att kriminalisera endast köparna av sex, då det inte är rätt att straffa den 

svagaste parten i prostitutionen. Justitieutskottet rekommenderade regeringens förslag som 

riksdagen sedan antog. Denna sexualpolitik går hand i hand med den allmänna synen på 

prostitution i det svenska samhället. 

Den 1 januari 1999 sattes sexköpslagen i bruk, som är den enda i sitt slag, Den unika lagen 

har väckt debatt och stort intresse även i andra länder. Påföljden av denna lag är att sexköpare 

kan straffas till böter eller fängelse i högst sex månader.  

Det är den synliga gatuprostitutionen som har varit målet för spaning och kontroll av 

förbudets efterlevnad. Under det första året som lagen var i bruk gjordes 91 polisanmälningar 

under spaningar i framförallt Göteborg, Malmö och Stockholm. Detta resulterade i sex 

fällande domar med påföljden 40 till 80 dagböter. Den vanligaste anledningen till att 

resterande utredningar lagts ned är bevissvårigheter att ett utbyte av sex mot betalning har ägt 

rum. Brottet har heller ingen målsägande då det är lagligt att sälja sex, och de prostituerade 

har ingen skyldighet att tala om att de varit en del av en prostitutionshandling då det kan anses 

vara en vanhedrande handling enligt 36 kap. 6 § i rättegångsbalken. Än så länge är 

fängelsestraff inte en påföljd som har använts inom sexköpslagen. Däremot ses en positiv 
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effekt av sexköpslagen då minskning av gatuprostitutionens omfattning och dess 

nyrekrytering av kvinnor efter införandet av lagen. En annan positiv aspekt är att en rad 

prostituerade har efter lagens tillkomst sökt sig till socialtjänsten i syfte att få hjälp att bryta 

sig ur prostitutionen (BRÅ-RAPPORT 2000:4 s.7). 

Kritik mot sexköpslagen har framförts både innan och efter lagens tillkomst. En kritik är att 

det finns en risk för ökad brottslighet då den öppna prostitutionen söker sig till dolda former 

där det kan vara svårt att nå de prostituerade med social hjälp. Lagen och rättsväsendet har 

även beskyllts att inte vara tillräckligt effektiv då den lett till så få fällande domar och för lätta 

påföljder för sexköparna (BRÅ-RAPPORT 2000:4 s.12). 

2.6 Den offentliga debatten kring prostitution i det svenska samhället 

Den svenska prostitutionsdebatten är i allra högsta grad aktuell och betydande för den 

utomsvenska samhällsdebatten. Frågan blir belyst från olika håll och med olika perspektiv 

som gör att frågan blir åskådliggjord ur mer än en synvinkel. 

Petra Östergren som är feminist och författare är en debattör som inte vill placera sina åsikter 

om prostitution i något fack. Enligt henne borde jämställdhetsarbetet i samhället inte rikta in 

sig på sakfrågor som att förbjuda fenomenet prostitution, utan istället föra en grundläggande 

etisk diskussion kring ämnet. Diskussionen ska röra sig kring etiken runt sexualitet och 

sexualmoralen i samhället. Däremot riktar sig hennes kritik främst till den svenska 

radikalfeministiska sexualpolitiken som ser kvinnor som förlorare i ett patriarkalt samhälle. 

”Jämlikhet” och ”kvinnans rätt till sin egen kropp” är ideal som många feminister delar, även 

Östergren. Men enligt Östergren (2006) använder sig radikalfeministerna dessa slagord för att 

rättfärdiga det traditionella idealet av kvinnan. Idealet är då att sexuella handlingar ska vara en 

kärlekens handling i en tvåsamhet. Endast detta ”goda” sex är socialt acceptabelt. 

Sexualmoralen hos radikalfeminister menar Östergren (2006) är därför densamma som hos 

icke feminister. Detta gör att samhällsutvecklingen inom jämställdhetsfrågan inte går vidare i 

samhället, utan det bara bekräftar och reproducerar gamla ideal. ”Kvinnans rätt till sin egen 

kropp” blir istället ett tomt slagord vid sexuella affärstransaktioner där radikalfeminister bättre 

vet vad som är bäst för kvinnan än kvinnan själv. Vid sexuella affärstransaktioner har inte 

kvinnan rätt till sin egen kropp enligt Östergren (2006) och samhället omyndigförklarar henne 

genom att försöka styra hennes handlingar genom rättsregler och annan yttre påverkan.  
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Att sälja sin kropp för pengar är enligt radikalfeminister något som inte kan vara frivilligt då 

det är mannen som utnyttjar kvinnan. Det ger slutligen budskapet om att kvinnan inte är 

förmögen att bestämma över, och ta hand om sig själv på alla plan. Enligt Östergren (2006) är 

det således inte sexköparna som skapar sexualmoralen, och som gör att de prostituerade 

känner sig stigmatiserade och förtryckta, utan det är andra kvinnor, radikalfeminister och 

politiker.  

Don Kulick är professor i antropologi och forskar kring sexualitet som är en av de ledande 

kritikerna av den svenska sexualpolitiken och sexköpslagen. I antologin Queersverige (2005) 

är han författaren till kapitlet ”400 000 perversa svenskar”. Där för han en diskussion som 

utgår från socialkonstruktionismen och precis som Foucault (2002) menar han att det är vi 

människor som skapar kategorier för till exempel kvinnor och prostituerade. I takt med att 

samhället förändras så förändras även dessa föreställningar och kategorier. Kulick citerar en 

den svenska psykoanalytikern Eva Basch Kåre ”När en människa har sex utan kärlek, eller 

sex för sexupplevelsens skull, ser jag det som en allvarlig psykisk skada” (Kulick 2005:91). 

Kulick menar att sådan här påståenden är genomgående i det svenska samhällets språk om 

prostitution. Detta språk genomsyras på alla nivåer i samhället, från uttalanden av politiker till 

insändare i tidningar och diskussioner mellan ungdomar. Detta har medfört en rad bestämda 

sociala konsekvenser där till exempel prostituerade kvinnor som inte anser sig vara offer helt 

utesluts från debatten om prostitution. 

Prostitutionsfrågan diskuteras även på överstatlig nivå av Marianne Eriksson som från 1995 

till 2004 var EU (v)-parlamentariker i ”Utskottet för kvinnors rättigheter och lika möjligheter” 

där hon var vice ordförande. Marianne var ansvarig för två rapporter, en om kvinnovåld som 

fick stor uppmärksamhet i hela EU och en som handlar om jämställdhetsarbetet via EU:s 

institutioner. 2004 skrev Marianne Eriksson en initiativrapport om sexindustrin som 

debatterades inom EU. Rapporten var en uppmaning till EU-kommissionen och EU:s 

medlemsländer till att ta initiativ till lämplig lagstiftning mot prostitutionen. Enligt Eriksson 

(2004) kan prostitution aldrig vara ett val av yrke utan det handlar om mannens samhälleliga 

makt och kontroll av kvinnors sexualitet. Makten och kontrollen har alltid funnits i samhället, 

men varierat i dess utformning. Idag syns en aggressiv marknadsföring av kvinnokroppen i 

pornografi och reklam, och sexslavshandeln blir alltmer utbredd. Istället för att bekämpa 

denna exploatering av kvinnan har många av EU:s medlemsländer gett upp och accepterat 

utnyttjandet. Om samhällen legaliserar prostitutionen ökas acceptansen för sexuell 
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exploatering och den illegala verksamheten ökar även i omfattning. Dessutom blir 

nationalstaten en del av sexindustrin som en profitör på marknaden. Eriksson menar att 

stigmatiseringen av exploaterade kvinnor ökar genom denna acceptans istället för att minskas.  

Ett stort problem enligt Eriksson (2004) att prostitution och porr bidrar till trafficking som 

idag är en utbredd slavhandel och ett utnyttjande av kvinnor och barn i allra högsta grad. 

Därmed är det inte ”bara” prostitutionen som är en problemfylld fråga. Det är den utbredda 

sexuella exploateringen som finns på alla samhällsplan och prostitution är ett uttryck för det.  

EU-parlamentet beslutade att inte behandla Erikssons rapport om porr och prostitution, efter 

att den antogs i utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhetsfrågor. Rapporten avfördes 

i parlamentet med 127 mot 59 röster från dagordningen. Enligt Eriksson är 

prostitutionslobbyn stark inom medlemsländerna och parlamentet vill inte ha en diskussion i 

prostitutionsfrågan. Om förslaget hade gått igenom, skulle det användas som underlag i 

kommissionens diskussioner. Trots detta har rapporten fått mycket respons. I och med 

parlamentets avslag uppstod en debatt om de bakslag Eriksson mött i sitt arbete med kvinno- 

och jämställdhetsfrågor. 

För tillfället förs debatt kring den svenska sexualpolitikens utformning. Regeringen beslutade 

den 24:e april i år om direktiv till en utredning för att utvärdera tillämpningen av förbudet mot 

köp av sexuell tjänst och de effekter förbudet har fått. 

2.7 Den nederländska sexualpolitiken 

Prostitution har varit tillåtet sedan 1700-talet, men i slutet av 1700-talet när Holland var 

ockuperat av Frankrike reglerades prostitutionen utifrån franska lagar. Alla prostituerade var 

tvungna att registrera sig hos polisen och fick lov att gå på medicinska kontroller varannan 

vecka. Kvinnorna betalade en liten avgift för denna reglering, inkluderat den obligatoriska 

kontrollen. I början av 1800-talet fanns det uppskattningsvis 3000 prostituerade i Amsterdam, 

och av dem var endast 800 registrerade. Under slutet av 1800-talet fanns diskussioner om att 

förbjuda prostitution på liberala och moraliska baser. Detta ledde till en lag 1897 som förbjöd 

bordeller i Amsterdam. Nationellt genomslag fick år 1911. Bordellerna var dessvärre kvar 

som olagliga verksamheter dolda under andra betäckningar såsom hotell och hemhjälp (GGB 

2002-2004). 
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Prostitutionen blev delvis laglig, delvis olaglig då den organiserade formen förbjöds. På de 

dolda bordellerna utfördes psykiska eller fysiska övergrepp över de anställda. Staten hade 

svårt att kontrollera övergreppen och de dåliga arbetsvillkoren då de inte hade någon insyn i 

verksamheterna. Under 1980- och 1990-talen var det en stor debatt angående regleringen och 

legaliseringen av prostitution, även den organiserade. Detta mynnade ut i bordell-lagen, där 

kravet är att bordellerna måste vara rena, hygieniska och brandsäkra. De prostituerade får inte 

bli tvingade att dricka alkohol med sina klienter, och inte heller bli tvingade att ha oskyddat 

sex med sina kunder. Hälsorådgivare måste ha tillgång till att göra hälsokontroller av 

kvinnorna som arbetar på bordellerna samt minderåriga som är under 18 år och kvinnor som 

kommer utanför EU utan gällande uppehållstillstånd, får inte arbeta inom prostitution. I 

Nederländerna är det lagligt att både sälja och köpa sex och prostitution existerar öppet. Sedan 

den 1 oktober 2000 är licensierad bordellverksamhet tillåten. I januari 2001 beslutades det att 

prostitution ska vara likställt med vilken yrkesutövning som helst, och prostituerade är 

skyldiga att betala skatt och har rätt till socialförsäkring. Inkomsterna för prostituerade är 

pensionsgrundande och myndigheterna utfärdar licenser till bordellägarna. Prostituerade har 

följaktligen samma rättigheter och skyldigheter som andra arbetare (GGB 2002-2004). 

 

Då det uppskattas vara omöjligt att genom regler förhindra prostitution, har lagstiftningen 

inriktat sig på reglering och övervakning istället för förbud. Syftet med att avkriminalisera är 

att öka kontrollen över de cirka 2000 bordeller och sexklubbar som finns i Nederländerna. 

Man tror att om man gör så motverkas ofrivillig prostitution, minderåriga skyddas och 

utnyttjandet av kvinnor som befinner sig illegalt i landet minskas. Enligt experter på 

Justitieministeriet går utvecklingen åt rätt håll idag. Legaliseringen har lett till en rensning 

bland bordellerna, och den organiserade brottsligheten har inte ökat. Inte heller verkar utbud 

eller efterfrågan på sexuella tjänster ha ökat sedan lagen kom till år 2000. Polisens arbete att 

upptäcka illegala bordeller går lättare tack vare ett ökat samarbete med prostituerade och 

sexköpare vid de lagliga bordellerna (UD, Nederländerna, 2006). Den nederländska 

sexualpolitiken speglar den allmänna synen på prostitution, och hur man bör handskas med 

den. 

 

Det finns i dag mer än 25 000 prostituerade i Nederländerna och den nederländska 

sexindustrin beräknas årligen omsätta 1,6 miljarder euro. De prostituerade i Nederländerna 



 

 

18 

 

har egna organisationer som arbetat för legalisering och erkännande av prostitution som yrke. 

Dessa hjälper de prostituerade att arbeta för sin sak, exempelvis att bilda fackförbund och 

ansluta sig till Nederländernas stora fackförening, Federatie Nederlandse Vakbeweging. Än så 

länge vill försäkringsbolagen ändå inte försäkra prostituerade och bankerna vill inte ge 

förvärvslån till de som arbetar med prostitution.  

2.8 Den offentliga debatten kring prostitution i det nederländska samhället 

Som förklarat skiljer den Nederländska politiken starkt på prostitution och trafficking. En 

organisation som aktivt arbetar mot trafficking är nederländska La Strada International. Dess 

mål är att influera auktoriteter, media och allmänheten att trafficking är ett brott mot de 

mänskliga rättigheterna. Praktiskt arbetar organisationen med att utveckla och erbjuda skydd 

för trafikerade människor, och förebyggande aktiviteter människor som kan bli utsatta för 

trafficking och andra berörda grupper.  

Liksom den nederländska sexualpolitiken vill inte La Strada vara föredömande på något sätt 

mot människor i prostitution. De menar att de respekterar rättigheten till individuella beslut, 

även om det rör sig om att sälja sex. Därför stödjer organisationen den nuvarande 

sexualpolitiken, och motsätter sig en lag som kriminaliserar sexarbetare och sexköpare. La 

Strada menar att trafficking existerar i både länder där prostitution är illegal och i länder där 

den är legal. Att fokusera debatten inom trafficking till att förbjuda prostitution kommer inte i 

sig leda till ett skydd mot de mänskliga rättigheterna hos de inblandade trafikerade. Detta 

synsätt går hand i hand med FN:s United Nations Protocol to Prevent, Suppress and Punish 

Trafficking in Human Beings, som liksom La Strada gör en tydlig distinktion mellan 

trafficking och prostitution. 

Nederländska Marjan Wijers är en debattör som är involverad i frågan om trafficking och 

mänskliga rättigheter och är en stark profil i Nederländerna inom detta område. Hon är 

ordförande i EU kommissionens expertgrupp för människohandel, i the European Experts 

Group on Trafficking in Human Beings och arbetar i the International Protection of Human 

Rights of the Dutch Section of the International Commission of Jurists. Wijers arbetade 

tidigare i Dutch Foundation Against Trafficking (STV) som tog initiativ till La Strada 

projektet. Hon skrev: 
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Criminalizing the sex industry creates ideal conditions for rampant exploitation 
and abuse of sex workers… It is believed that trafficking in women, coercion 
and exploitation can only be stopped if the existence of prostitution is 
recognized and the legal and social rights of prostitutes are guaranteed. (Wijers 
1998) 

Wijers menar att trafficking och andra tvång till utnyttjande endast kan stoppas om 

prostitution i sig blir erkänt, och de prostituerade blir garanterade samma juridiska och sociala 

rättigheter. Denna liberala åsikt delas av de flesta organisationer i Nederländerna som arbetar 

med prostitutionsfrågan. Här talar man om sexarbetare istället för prostituerade, då 

prostitution räknas som ett arbete. Alla aktörer i Nederländerna som arbetar med 

prostitutionsfrågan tycker dock inte likadant kring prostitutionsfrågan. Det finns de som inte 

håller isär begreppen prostitution och trafficking, och dessutom tycker att prostitution borde 

förbjudas. 

Den svenska och den nederländska sexualpolitiken skiljer sig markant från varandra. Sverige 

har en form av förbjudande sexualpolitik där förbudet ligger hos kriminaliseringen av 

sexköparen. I Nederländerna finns en tillåtande sexualpolitik som tillåter prostitution, i 

kontrollerade former där regler och lagar måste följas. Den offentliga debatten i det svenska 

och nederländska samhället däremot, har mycket likheter. Det finns olika åsikter i båda 

länderna som både är för och mot legalisering av prostitution. På överstatlig nivå förs även 

debatt om prostitution som influerar och påverkar hela Europas sexualpolitik. 

 3. Tidigare forskning 

I det här avsnittet ämnar vi ta upp relevant vetenskaplig forskning kring ämnet. Det finns en 

hel del skrivet om prostitution men det har dock varit svårt att finna tidigare resultat som 

fokuserat på hur synen på och attityderna till prostituerade ser ut från stödorganisationer. 

Vi kommer att dela upp artiklarna inom olika rubriker som berör ämnet ur olika synvinklar. 

 
3.1 Avståndstagande till liberaliseringen av prostitutionen 

Nästa artikel vi kommer att ta upp ingår i en artikelsamling från Brottsoffermyndigheten som 

heter Våldets offer, vårt ansvar (2002). Författare är Eva Lundgren, professor i sociologi och 

Jenny Westerstrand som är jur. kand. och doktorand i Folkrätt vid Uppsala universitet. 

Lundgren är särskilt intresserad av kvinnoforskning och har bland annat skrivit boken ”Slagen 

dam” (Lundgren m fl. 2001). Westerstrand skriver bland annat om prostitutionslagstiftningen 
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och är även intresserad av genusforskning. I artikelsamlingen skriver Lundgren och 

Westerstrand om Prostitutionen ”i sig” – åtskillnadens förföriska diskurs. De menar att 

acceptansen i Sverige mot prostitution har ökat, och är intresserade av hur det har gått till. De 

förklarar att det finns en diskurs som kallas åtskiljandets diskurs som bland annat innebär att 

samhället skiljer ut prostitution ”i sig” från exempelvis olika typer av våld. Författarna är 

kritiska till att denna åtskillnad görs och menar att prostitution och mäns våld mot kvinnor är 

nära sammanlänkat. De tycker sig även se att prostitution och trafficking åtskiljs vilket tyder 

på att man ser en skillnad mellan frivillighet och tvång. Artikelns författare ställer sig också 

fundersamma till begreppet ”sexarbete” vilket de anser skapar en liberal syn som leder till 

acceptans. Vid sidan om detta pågår även diskussionen om huruvida sexarbetare ska 

organisera sig i fackföreningar, vilket författarna anser flyttar fokus från den riktiga frågan 

som berör mäns rätt att köpa kvinnors kön. 

De debatterar emot en rörelse som kallas Sex Workers Right, som anser att man inte ska 

stoppa prostitutionen. Sex Workers Right ser prostitutionen som ett yrke och menar att en 

kriminalisering istället tar ifrån människor deras rätt att sälja sina kroppar. Denna rörelse 

anser att det prostituerade egentligen lider av är horstigmat, och inte av prostitutionen i sig. 

Lundgren och Westerstrand anser att Nederländerna målar upp en bild av hjälplöshet, att de 

inte kan göra något åt prostitutionen och därför anser de sig tvingade att legalisera den. Men 

författarna är inte eniga med denna bild, och hoppas att många länder följer Sverige och 

därmed kriminaliserar köp av sexuella tjänster.  

 

Författarna till denna artikel framför en åsikt som är relativt vanlig i den svenska 

sexualdebatten. Vi anser att den är intressant då den visar attityder och synen på prostitution, 

och att den även tar upp den svenska sexualdebatten som rör Nederländernas sexualpolitik. 

 
3.2 Ett behov av stöd 

Sven-Axel Månsson, professor i socialt arbete vid Göteborgs universitet är en av Sveriges 

mest framstående forskare inom kön, sexualitet och socialt arbete. Genom ett stort antal 

arbeten, böcker och artiklar har professorn blivit ett stort namn att räkna med nationellt som 

internationellt. En bok som blivit mycket uppmärksammad är Vägen ut – om kvinnors 

uppbrott ur prostitutionen (1998) som han skrivit tillsammans med docent och forskare Ulla-

Carin Hedin. Uppbrottet från prostitutionen, som var studiens ämne, fokuserade uppbrottets 

alla skeden utifrån prostituerades synvinkel och erfarenheter (Månsson 1998:25). De har 



 

 

21 

 

tillsammans även skrivit en artikel som heter The importance of supportive relationships 

among women leaving prostitution (2003) som diskuterar kvinnors stöd under uppbrottet i 

prostitutionen. De gjorde intervjuer med 23 svenska kvinnor som lämnat prostitutionen 

mellan 1985-1995.  

Artikelförfattarna beskriver kvinnornas utgång från prostitutionen genom en process där 

många faktorer spelar in. Artikeln visar på hur viktigt det är med ett socialt stöd hos kvinnan 

när hon bestämmer sig för att lämna prostitutionen, som exempelvis organisationer som 

arbetar med att stödja prostituerade. Vi anser att den här artikeln är intressant eftersom vi 

själva är nyfikna på hur den förekommande synen och attityderna kring prostitution ser ut hos 

de som i många fall är det stödet, såsom de organisationer vi har intervjuat. 

 

Hedin och Månsson använder sig av en teori som Helen Fuchs Ebaugh (1988) presenterar i ett 

arbete. I detta arbete skriver Ebaugh om processen som ett uppbrott från skadliga situationer 

innebär, och hon delar in processen i olika faser. Utifrån detta menar Hedin och Månsson att 

det är viktigt för kvinnorna att ha stödjande sociala kontakter både under och efter uppbrottet. 

Familjen visade sig vara viktig för kvinnorna. De som inte har en familj att luta sig mot har 

använt sig av socialarbetare som har hjälpt dem att bygga upp och stärkt nätverket omkring 

henne. En annan del av undersökningens resultat visar att kvinnorna förutom egna stödjande 

kontakter är av akut behov av terapeutiska samtal efter uppbrottet från prostitutionen. Detta 

för att lära sig att hantera och komma ifrån destruktiva relationer så att mönstret bryts och det 

nya livet kan börja formas (Hedin, Månsson 2003:234). 

 

3.3 Prostituerade som en stigmatiserad grupp 

En intervjustudie av 12 prostituerade kvinnor i London gjordes av Graham Scambler (2007) 

med titeln ”Sex Work Stigma: Opportunist Migrants in London”. Scrambler undersökte 

stigmat runt den prostituerade kvinnan. Enligt författaren har den sociala institutionen 

”prostitution” en lång och varierad historia i västvärlden, men det har alltid varit så att 

kvinnorna involverade i området har varit stigmatiserade. Artikeln lägger fokuset på att titta 

på de sociala strukturer som skapar stigmat, vilken orsak som ligger bakom. Stigma är något 

som uppkommer i sociala kontexter, och kan inte bli förstådd i isolering av dessa, det är alltid 

en del av kedjan av de sociala strukturer som finns i samhället. Enligt Scambler (2004) räcker 

det inte med att endast hålla sig till begreppet ”stigma”, då det är så pass nära besläktat med 
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begreppen ”exploatering” och ”förtryck”. Utifrån intervjuerna kommer nyckelbegreppen i 

studien fram, och dessa är klass, kön och etnicitet. Utifrån dessa undersöker författaren 

stigmatiseringen av prostituerade och kommer fram till att dessa påverkar stigmat av den 

prostituerade. 

År 2000 publicerades rapporten Prostitution in Sweden 1998-1999 av 

Kvinnofridspropositionen (1997/98:55) på begäran av den svenska regeringen. Rapporten 

skrevs i syfte att övervaka och samla information om prostitutionens omfattning och de 

sociala åtgärder som fanns på lokal nivå. Det gjordes en uppföljning skriven av 

socialstyrelsen med titeln Prostitution in Sweden 2003 – Knowledge, Beliefs & Attitudes Of 

Key Informants (2004) och inriktningen här är även prostitutionens omfattning samt 

prostitutionens utveckling sedan föregående rapport. Socialstyrelsens rapport är baserad på 

intervjuer av 35 individer som arbetar med prostitutionsfrågan. Genom intervjuerna har 

rapportförfattarna kommit fram till att det inte är ovanligt att prostituerade kvinnor har 

kontakt med sociala eller psykologiska instanser i samhället, utan att det avslöjas att kvinnan 

är prostituerad. Det finns många socialarbetare som har svårt att handskas med det faktum att 

klienten är prostituerad, när de får reda på att kvinnan är prostituerad. Det uppstår ofta en 

förvirring då socialarbetaren inte vet hur hon ska bete sig gentemot klienten. 

Uppsatsförfattarna tror att förvirringen kan uppstå eftersom sexualitet är ett tabubelagt ämne 

som den professionella socialarbetaren inte borde diskutera, samt att socialarbetaren inte vet 

hur den ska gå vidare efter sin klients avslöjande. Detta beror på samhällets attityd ”att det är 

äckligt att sälja sin kropp” färgar av sig på socialarbetaren. Det är alltså inte bara allmänheten 

som reagerar med starka känslor mot prostituerade. Artikeln visar på individers betydelse som 

arbetar och kommer i kontakt med prostituerade, liksom respondenterna i denna uppsats. Vi 

tycker att det är intressant att artikeln pekar på att socialarbetarna speglar samhällets attityd i 

sitt möte med den prostituerade klienten. 

3.4 Relationen mellan prostitution och droger 

Artikeln ”Vulnerability and involvement in drug use and sex work” är skriven av Linda 

Cusick,  Anthea Martin och Tiggey May (2003). Författarna till artikeln har gjort en studie 

med fokus på unga människor, prostitution och droger. De är intresserade av unga människor 

som anses vara sårbara, och syftet är att se hur relationen ser ut mellan droganvändande och 
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prostitution. Studien pågick mellan april 2001 och september 2002 och 127 människor, 92 

kvinnor och 33 män deltog i studien, och alla respondenter arbetar som prostituerade.  

Enligt Cusick et al. (2003) innebär droger en sårbarhet för prostituerade, samt en inkörsport 

till destruktivt beteende, och bör undvikas i prostituerande sammanhang. Prostitution är ofta 

en konsekvens av drogmissbruk, och drogmissbruket i sin tur leder till ”offending behaviour”, 

det vill säga beteenden som väcker anstöt. Författarna ger även förslag på hur prostituerade 

kan arbeta med denna fråga genom ett ”harm reduction”- perspektiv där målet är att satsa på 

att konsekvenserna av fenomenet ska minska istället för att fenomenet ska avlägsnas. De 

anser att prostituerade inte ska vara påverkade av droger tillsammans med klienter, eller vara 

påverkad av droger när hon utför sexarbete. Vissa typer av sex ska prostituerade inte sälja, 

utan spara till personliga relationer, sex som anses vara för ”personlig” ska inte utföras samt 

all sex som säljs ska vara ”säker sex”, det vill säga med kondomer.  

Det är intressant att se hur prostitution är sammankopplat med droger, då det ofta betraktas gå 

hand i hand. Det är intressant att se hur missbruk påverkar bilden av prostitution och 

prostituerade och vi tror att vi under uppsatsens gång kommer se någon form av koppling 

mellan drogmissbruk och prostitution.  

3.5 Ifrågasättande av sexualpolitiken som en del i prostitutionsfrågan 

Artikeln ”Regulating sex work in the EU: prostitute women and the new spaces of exclusion” 

skriven av Hubbard, Matthews och Scoular (2008) från Storbritannien publicerades i 

tidsskriften Gender, Place and Culture i april i år. Det är en litteraturstudie som analyserar 

prostitutionsdebatten inom EU. Författarna menar att dagens prostitutionspolicy i EU:s 

medlemsländer har förenat sig kring åsikten att kvinnlig prostitution sällan är frivillig och att 

prostitution ofta är en konsekvens av trafficking. De tre sexualpolitiska huvudinriktningarna 

inom EU är den svenska förbjudande sexualpolitiken, den brittiska avskaffande 

sexualpolitiken och den nederländska legala prostitutionspolitiken. Trots de stora skillnaderna 

inom dess politik, argumenterar författarna till artikeln att det idag finns en gemensam 

huvudverksamhet hos medlemsländerna, oavsett politik. Det gemensamma målet är att tränga 

bort platser där gatuprostitution pågår. Trots att prostitution existerar på många andra platser 

än på gatan vill staten och lagen eliminera just denna typ av exploatering. Elimineringen av 

gatuprostitutionen motiveras genom dess utsatthet för prostituerade, och underbyggs med att 

skydda både de prostituerade och samhället. Även i Nederländerna där prostitution är 
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legaliserat, menar författarna till uppsatsen att syftet till legaliseringen är att kontrollera 

områdena för prostitution, och speciellt då områdena för gatuprostitution.  

Slutsatsen är då att trots de olika sexualpolitiska inriktningarna blir konsekvensen densamma, 

att utplåna gatuprostitutionen. Därför är det av mindre betydelse vilken sexualpolitik ett land 

har, den öppna prostitutionen ”försvinner” på grund av sexualpolitiken. När 

gatuprostitutionen ”försvinner” övergår den till osynliga former som inte politiken kan se eller 

kontrollera. Detta är just motsatsen till det initiala syftet med sexualpolitiken. (Hubbard et al. 

2008)  

Vår studie inriktar sig på vad i samhället som skapar diskurser, såsom sexualpolitiken. I denna 

studie förkastar författarna sexualpolitikens roll i prostitutionsfrågan, vilket gör oss 

intresserade att titta på vilka skillnader och likheter vi finner i prostitutionsdiskursen, och om 

dessa påverkas av sexualpolitiken i de respektive länderna.  

4. Teoretiska utgångspunkter 

Vi kommer i detta avsnitt redogöra för de valda teorierna stigma och stämpling som baseras i 

Howard Beckers stämplingsteori samt Erwing Goffmans teori om stigmatisering. Vi har även 

valt att ta upp teorier om diskurser, sexualitet och makt som härstammar från Michel Foucault 

och den sociala konstruktionismens utgångspunkter. 

4.1 Teorier om stigmatisering och stämpling 

I Erving Goffmans bok Stigma (1972) får läsaren bekanta sig med begreppet stigma. Det var 

Grekerna som myntade ordet som innebar ”kroppsliga tecken avsedda att påvisa någonting 

ovanligt eller nedsättande i en persons moraliska status” (Goffman 1972:11).  

Goffman menar att samhället har sina kategoriseringar där det görs indelningar av människor. 

I varje kategori finns därefter egenskaper som anses vara vanliga för den gruppens 

medlemmar. Dessa kategoriseringar gör det lättare för oss människor att veta vem det är vi 

träffar, då vi redan vid första åsynen av en person kan kategorisera in denne till att tillhöra en 

särskild social identitet (Goffman 1972:12). Stigma är av negativ laddning och nuförtiden så 

använder vi oss av ordet då vi stöter på grupper som av någon anledning inte passar in i det 

rådande mönstret som samhället skapat. Att vara stigmatiserad påverkar självklart individen 

på många sätt. Det kan göra denne deprimerad, ängslig och skamsen. När de möter 
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normgivande individer så finns det risk att den stigmatiserade känner osäkerhet för hur den 

kommer att bli sedd och bemött. Detta kan göra den stigmatiserade misstänksam eftersom den 

aldrig vet vad människor runt omkring sig egentligen tycker och tänker (Goffman 1972:22). 

Det finns tre olika former av stigma där den första är kroppsliga missbildningar som fysiskt 

handikappade individer. Den andra har med ens personliga karaktär att göra, exempelvis om 

man uppvisar svaghet, trosföreställningar eller är otrevlig. Den tredje är stigmat om ras, 

nation och religion. De ovan nämnda formerna på stigman har inte förändrats så mycket sedan 

de gamla grekernas tid eftersom vi fortfarande diskriminerar människor som inte har samma 

egenskaper som vad vi förväntar oss att människan ska ha (Goffman 1972:14).  

Beckers stämplingsteori tolkar det inte som att individen i sig är avvikare. Det är i samspelet 

med andra som en individs beteende kan komma att klassas som avvikande. I sin bok 

Outsiders skriver Becker: social groups create deviance by making the rules whose infraction 

constitutes deviance, and by applying those rules to particular people and labeling them as 

outsiders. (Becker 1963:9) Becker menar alltså att det avvikande inte är något som ligger hos 

individen själv, det vill säga att det inte finns något i handlingen hos en person som gör den 

avvikande, utan istället är avvikandet något som ska ses som en konsekvens av att andra 

tillämpar regler och sanktioner på en individ. Det ligger alltså en maktaspekt i Beckers 

stämplingsteori och det är minst lika intressant att titta på vem det är som har makten att 

stämpla någon annan som avvikare. 

Sociala regler är alltid en skapelse av sociala grupper i samhället. Då samhället inte består av 

en homogen grupp är det inte konstigt att det finns delade åsikter om vilka reglerna är. Det 

finns grupper som skiljer sig mellan sociala, etniska, yrkes- och kulturella klasser. Eftersom 

dessa grupper upplever olika slags problem i deras miljö och bär på skilda historier och 

traditioner så har det även lett till att de har olika syn på regler. Becker menar att så länge 

dessa grupper har olika syn på regler så kommer det alltid att finnas en oenighet om vad som 

anses vara ett korrekt beteende och uppförande i en given situation. Äldre sätter upp regler för 

de yngre och de legitimeras genom att det anses att unga inte har samma visdom och 

ansvartagande som de som levt längre än dem. I vissa delar av världen lever kvinnor mer eller 

mindre under männens regler och tittar man på olika klasser i samhället, exempelvis i skolans 

värld, så är det alltid de övre klasserna som sätter reglerna för de undre klasserna. Det handlar 

i grunden om skillnader i makt mellan grupperna. De som tillhör en stark social grupp har 
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alltid ett övertag när det gäller makt, varpå de kan sätta regler till grupper som inte har en lika 

stark position (Becker 1963: 17f). Om en individ klassas som en avvikare kommer den att 

behandlas annorlunda vilket i sin tur kan påverka individens självbild och tids nog kan detta 

övergå till att individen blir avvikande på grund av att alla runt omkring behandlar denne som 

det. 

När Becker talar om regler så använder han sig av begreppet moraliska entreprenörer, Rule 

creators, som skapar reglerna. Dessa människor är passionerade i sina idéer och rättfärdigar 

sina åsikter. De har tankar om att världen skulle bli bättre om alla följde reglerna och anser att 

de gör världen en god gärning genom att anstifta regler som exempelvis förbud mot spel eller 

viss typ av sexuella handlingar. De flesta rule creators tillhör den övre klassen i samhället och 

vill på ett eller annat sätt se till att de andra också kan nå en högre status. Ibland är dock den 

tilltänkta insatsen inte alltid välkommen (Becker 1963:148). Rule enforces är de människor 

som ska se till att reglerna följs, exempelvis polisen. Och när nya regler blir skriva 

uppkommer givetvis nya instanser som ska hålla koll på detta (Becker 1963:155). 

4.2 Teorier om socialkonstruktionism 

Den sociala konstruktionismen har en kritisk inställning till ett ”ta för givet tänkande”. Detta 

innebär ett kritiskt förhållningssätt till både omvärlden och till oss själva, vilket i sin tur 

betyder att våra observationer av världen inte ska ses som något korrekt (Burr 2003:2ff). 

Enligt Foucault finns det inte en verklighet som är objektiv och sann. Något annat väsentligt i 

konstuktionismen är att vi måste sätta in vår förståelse i ett kulturellt och historiskt 

sammanhang. Hur vi tänker om världen beror helt och hållet på i vilket sammanhang den är 

skapad men också hur de ekonomiska och sociala förutsättningarna ser ut. Kunskap skapas i 

interaktion mellan människor och det är även så den förs vidare, vilket betyder att det finns ett 

stort intresse för språket inom socialkonstruktionismen. Kunskap och sociala handlingar är 

sammanlänkande då den förståelse som vi får av världen gör att det skapas olika 

konstruktioner som vi måste förhålla oss till. En del beteenden anses vara acceptabla medan 

andra ses som avvikande och oönskade. Detta betyder att en maktaspekt kommer in i bilden 

då det tillåts att vara på ett sätt men inte på ett annat (Burr 2003:3ff). 
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Det är ordens mening som vi människor skapar och därmed definierar verkligheten, eller 

upplevelsen av verkligheten. Ett språk är således ingenting som uppkommer av sig själv, utan 

relationer och mänskligt samspel måste vara drivkraften. Diskursen är heller inte något 

konstant och oföränderligt, då den skapar och upprätthålls av levande människor som 

oupphörligt påverkar varandra förändras ständigt diskursen. Diskurs är inte bara ett teoretiskt 

begrepp, utan även ett analytiskt begrepp som riktar in sig på innebörden i det vi skriver och 

säger och sättet vi gör det på. Tanke, handling, språk och praktik är ständigt involverad och 

påverkar diskursen.  En diskurs är därför ett slags informellt regelsystem som legitimerar 

vissa kunskaper, och som förkastar andra kunskaper. Språkbruket inom det aktuella området 

är viktigt att observera då diskurserna uppenbarar sig i dessa. Men även tystnaden är en 

väsentlig del i hur vi uppfattar något. Språket och texten ses inom diskursteorin som ett 

system som är socialt skapat, och framför meningar genom ord. Foucault är en av de mest 

framskridna männen inom utvecklingen av diskursbegreppet. Han är känd för att vara en 

maktteoretiker som sätter subjektet i relation till makt och vetande. Hans teorier går att likna 

en triangel där vetande och maktrelationer bildar subjekt. Enligt Foucault är ”subjektets 

historia en berättelse om den moderna människans tillkomst” (Månsson 2007:350). Foucault 

ansåg även att det inte går att ställa sig utanför diskurserna då dessa fyller hela vår verklighet.  

Foucaults arbete om sexualitetens historia finns i tre olika band. I det första bandet, Viljan att 

veta (2002) jämför Foucault två diskurser om sexualitet, ars erotica och scientia sexualis. Ars 

erotica är en erotikkonst från länder som Kina, Japan, Indien och Rom. Diskursen om ars 

erotica är att sanningen om människan kommer från njutningen. Dess motsats är scienta 

sexualis vilket har sitt ursprung från västvärlden som hade en helt annan syn på sexualiteten. 

Här menar man att sanningen om könet nås via makt och vetande (Foucault 2002:17). Det är 

just den sistnämnda diskursen som tilltalar Foucault att undersöka. Han menar att det sedan 

1700-talet och framåt talats mer om kön, vilket i sin tur har lett till diskurser om kön. Nu 

pratar man inte längre om förbjudna sexuella handlingar utan om sexuell läggning. Den 

sexuella läggningen blev till en del av personligheten, till och med en definition av individen 

(Foucault 2002:50). Genom bikten i kyrkan så skulle man nå en bekännelse om sexuell 

aktivitet och njutning. Men eftersom bikten alltid utförs i någon annans närvaro så finns det 

alltid en maktaspekt med i bilden. Foucault menar att makten inte ligger hos den talande 

eftersom den är i en tvångssituation, utan hos den som lyssnar och tiger, det vill säga prästen 

(Foucault 2002:79). Foucault diskuterar vidare att det är den forna tidens förbjudna 
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förhållningssätt till könet som gjorde så att det börjades tala mer om det. Människor blev mer 

nyfika och eggades till att tala om det i större utsträckning. Han menar att den epok som vi 

lever i nu talar mer kring kön än det gjorts tidigare, och att könet framhävs som hemligheten 

för allmänheten (Foucault 2002:58). Det moderna samhällets besatthet av att benämna 

sexualiteten görs för att kunna kontrollera den. Enligt Foucault (2002) har det aldrig funnits 

någon fri sexualitet i samhället, och det kommer heller aldrig att finnas det. Sexualiteten har 

alltid existerat och kommer alltid existera inom en diskurs. Foucault menar att för att förstå 

sexualiteten så är det högst intressant att förstå att sexualitetsmönstret alltid går hand i hand 

med den rådande makten i tiden (Foucault 2002:156).  

Enligt Foucault är problemet i diskursen om könet och sexualiteten, inte att könet i sig är 

undertryckt, utan att vi oupphörligen säger att det är förtryckt och undertryckt. Det viktigaste 

är alltså inte att fråga varför könet och sexualiteten är förtryckta. Den verkliga frågan är varför 

vi påstår att det är så, då makten ligger i språket. 

4.3 Genusteorier 

Genusteorier grundas i socialkonstruktionismen som menar att ett genus inte existerar utan 

samhällets påverkan. Vi föds till ett kön, men blir ett genus när vi växer upp. Yvonne 

Hirdman är professor vid Stockholms universitet i historia och har sedan länge bedrivit 

forskning om genus, samt studier om makt i svensk demokrati. Hirdman var den första att 

lansera begrepp som genus och genussystem, vilket hon gjorde under 1980-talet. Liksom 

andra feminister menar hon att genus är något som skapas genom sociala konstruktioner. Man 

föds inte in till ett genus, utan man blir till ett genus då samhället tillskriver de sociala attribut 

som särskiljer på kvinnan och mannen. Hirdman är kritisk till en stor del av genusforskningen 

och menar att ”ett generellt förtryck måste ha en generell förklaring” som endast genererar 

förklaringar utifrån biologiska, darwinistiska eller de konspiratoriska -teorier där mannen är 

den onda (Carlsson Wetterberg 2004: 117). Hirdman anser att man föds in ett genussystem 

och att det redan är förutbestämt om vad som är kvinnligt och vad som är manligt. Begreppet 

genussystem definierar hon som ”en dynamisk struktur (system); en beteckning på ett 

”nätverk” av processer, fenomen, föreställningar och förväntningar, vilka genom sin 

interrelation ger upphov till ett slags mönstereffekter och regelbundenheter” (Carlsson et al. 

2004: 116). Hon menar att systemet är en ordningsstruktur för kön och att denna struktur är en 

grundläggande bas till andra ordningar i samhället; de sociala, ekonomiska och politiska. 
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Det finns två stycken principer för genussystemet: ”isärhållandets tabu” vilket betyder att män 

och kvinnor bör hållas isär och ”hierarkin” där mannen ses som norm, och därmed som 

människor. Eftersom Hirdman vill gå ifrån det gamla tänket som funnits inom 

genusforskning, anser hon att fokus bör ligga på att ställa frågor om isärhållandets principer 

på alla områden i forskningen. Inte bara säga att isärhållandet är det som genererar mannen. 

Utan istället fråga exempelvis vilka sociala, ekonomiska och kulturella faktorer som 

underlättar isärhållandet (Carlsson et al. 2004: 118). Hirdman använder sig av begreppet 

”genuskontrakt” när hon diskuterar hur män och kvinnor hålls segregerade. Det är ett kontrakt 

som ärvs från generation till generation och är svårt att bryta. Genuskontraktet är ett osynligt 

kontrakt som finns mellan män och kvinnor och innehåller exempelvis hur de ska bete sig 

emot varandra på olika plan, i arbetet, i kärleken etc.  

Författaren Lena Gemzöe (2002) kritiserar Hirdmans genusteori på en punkt. Hon anser att 

själva begreppet genussystem bildar en hierarki och ojämlikhet mellan könen. Gemzöe menar 

att ett neutralt begrepp skulle fungera bättre då det skulle ge en större frihet till att kunna se 

olika ordningar mellan könen, både historiskt och kulturellt. Genussystemet beskriver 

däremot genusordningen som någonting uppenbart statiskt i samtliga samhällen. Det Gemzöe 

ifrågasätter är hur det är möjligt till förändring om man ser på samhället på det här viset. 

Genussystemet ser inte likadant ut överallt, och inte heller genom tid, enligt Gemzöe. 

(Gemzöe 2002: 94) 

Foucault som likhetsförespråkare och med sin tro på maktens könlösneutralitet får hård kritik 

av vissa feminister som menar att det inte går att bortse från de samhällsstrukturer som skapar 

ojämlikhet och orättvisor mellan könen. Män och kvinnor som grupp ser olika ut, och denna 

olikhet härstammar från en maktskillnad mellan män och kvinnor. Det feministiska 

maktperspektivet menar att kön spelar roll, och att detta är uppenbart då de strukturella 

orättvisorna i samhället mellan könen visar detta. Den strukturella analysen synliggör det 

faktum att majoriteten av våld mot kvinnor utförs av män, detta osynliggörs om man genom 

ett likhetstänkande fokuserar endast på individen.  Nordberg (2005) menar att istället för att 

förneka skillnaderna mellan kvinnor och män som grupp ska detta diskuteras, och på så sätt 

kan maktskillnaderna utjämnas (Nordberg 2005: 338). 
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5. Metod 

I detta avsnitt kommer uppsatsens metod och studiens tillvägagångssätt att presenteras. Urval 

av organisationer och respondenter samt en presentation av datainsamlingen kommer även 

belysas. För att läsarna ska förstå vår analys, presenterar vi diskursanalysen kortfattat. 

5.1 Val av metod 

Studien har en beskrivande och tolkande design med ett kvalitativt diskursanalytiskt 

förhållningssätt. Diskursanalysen kommer användas som analysmetod i denna uppsats. En sådan 

ansats ger en möjlighet att ta del av de uppfattningar som respondenterna har.  Det är just 

synen på och attityder mot prostitution som ligger i fokus i denna studie, därför är en 

kvalitativ undersökningsmetod mest lämplig i detta fall. Vi vill få en djupare kunskap om 

organisationernas motiv och drivkrafter och anser även här att kvalitativ metod lämpar sig 

bäst då vi kommer närmre respondenten genom samtal och på det viset når ökad kunskap om 

ämnet. Den kvalitativa forskningsmetoden baseras på att det finns en öppenhet och närhet 

mellan forskare och respondent (Larsson, Lilja, Mannheimer, 2005: 92). 

5.2 Urval av organisationer och respondenter 

Populationen i uppsatsen är individer som arbetar på organisationer som arbetar med 

prostitution, på ett sätt eller annat. Ett icke slumpmässigt urval av populationen används i 

denna studie, även kallat ett första-bästaurval eller bekvämlighetsurval. Enligt Esaiasson 

(2004) kännetecknas urvalet av att respondenterna väljs ut efter uppsatsen syfte och dessa är 

de analysenheter som är lättast tillgängliga. Då urvalet är syftesbestämt har det inte utförts på 

ett systematiskt sätt och urvalet baseras alltså inte på en urvalsram som är representativ för en 

viss population. Det beror på att populationen i denna uppsats är väldigt liten, och det inte 

finns några möjligheter att göra ett urval av respondenter, då vi intervjuat alla respondenter vi 

haft möjlighet till som passar in i populationen. (Rosengren 2001:133ff) 

Vårt mål var att etablera kontakt med de största organisationerna som arbetar med 

prostituerade i Sverige och Nederländerna. Det finns ett fåtal organisationer i Sverige och 

Nederländerna som arbetar med prostitution och de organisationer vi har intervjuat ligger i två 

av Sveriges största städer, Stockholm och Malmö. I Nederländerna var vi tvungna att 

avgränsa oss till en stad då vi inte har de ekonomiska förutsättningarna eller tiden att ta oss 
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mellan olika städer. Valet föll på Amsterdam då organisationerna som vi etablerade kontakt 

med finns där. 

Kontakten med organisationerna hanterades genom Internet och e-mail, och kontakten med 

respondenterna från varje organisation etablerades sedan genom e-mail där individuella tider 

för intervjuerna bokades. De respondenter som ställde upp på intervjuerna gjorde detta av 

egen vilja, och var själva intresserade av informationen som vi kan få ut genom denna 

uppsats. 

Målet var att intervjua två verksamma individer inom varje organisation. Dessa två 

intervjupersoner ska vara av olika befattning och gärna även av olika kön och avsikten var att 

intervjua minst 8 personer sammanlagt. Detta lyckades då sex personer intervjuades i Sverige, 

samt sex personer i Nederländerna. Närmare presentation av stödorganisationerna finns i 

bilaga 2. 

I analysdelen kommer svenska och nederländska texter kring prostitution analyseras 

tillsammans med intervjumaterialet. Texterna kommer från material av olika slag som vi fick 

av respondenterna då vi besökte de olika organisationerna. 

5.3 Förförståelse 

Enligt Esaiasson (2003) är förförståelse de kunskaper en person har och som är bakgrunden 

till hur man ser på ett fenomen. För att få ett bra resultat i sociologisk forskning är det viktigt 

att forskaren är medveten om sin egen förförståelse. Om denne inte är det blir resultaten 

omedvetet färgade av förförståelsen. Liksom alla andra har även vi som uppsatsförfattare en 

förförståelse om fenomenet prostitution. I likhet med det samhälle vi lever i anser vi att 

prostitution inte är ett helt problemfritt område. Vi är medvetna om att folk kan fara illa inom 

prostitutionen, och självklart tycker vi att det finns hemska former av prostitution, såsom 

trafficking. Men vi vill inte påstå att vi varken är för eller emot prostitution. Att prostitution är 

ett så komplex ämne har även försvårat vårt ställningstagande i frågan. 

5.4 Datainsamling  

Intervju 

Tolv intervjuer med anställda från organisationer som arbetar med prostitution har utförts i 

Sverige och Nederländerna, och dessa har utförts med samma intervjuguide. Muntliga 
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intervjuer som datainsamling betonar det specifikt mänskliga i ett fenomen eller sammanhang 

och intervju som datainsamlingsform passar även bra för studier som har för syfte att beskriva 

något, liksom vår studie (Sohlberg 2001:89). 

Dessa intervjuer är semistrukturerade som möjliggör för respondenterna att tala relativt fritt 

kring ämnet, samtidigt som vi som författare kan belysa intressanta ämnen i intervjun 

(Widerberg 2002:96ff). En intervjuguide har gjorts som belyser olika viktiga teman, som 

anses vara av värde i studien, se bilaga 1. 

Därmed har de mest övergripande frågorna till intervjuguiden valts ut. Intervjufrågorna var 

relativt öppna och respondenterna fick tala fritt utifrån de förbestämda temana. Då guiden 

endast är semistrukturerad eller halvstrukturerad, kan författarna följa respondenternas 

spontanitet som rör sådant som ligger utanför guiden (Eneroth 1984:101ff). 

Efter att intervjuerna spelades in transkriberades de och därmed skapades texter som vi har 

kunnat analysera. Texterna har lästs flera gånger för att komma underfund med innebörden 

hos texten som helhet. De transkriberade intervjuerna analyserade och tolkade vi sedan utifrån 

en diskursanalytisk ansats.  

Litteraturforskning 

Vi har läst en mängd böcker och artiklar som handlar om prostitution så att vi ska få en bild 

av området. Litteraturen som vi använt oss av i denna studie har vi hittat på olika sätt, genom 

skolans databaser, på Internet samt det allmänna biblioteket. Genom hemsidan uppsatser.se 

och databasen Elin@Mälardalen har vi hittat både vetenskaplig och ovetenskaplig litteratur 

som gett oss en bra helhetsbild. Offentliga utredningar har lästs, och dessa har hämtats på 

regeringens hemsida samt på sidor konstruerade av den europeiska unionen. Förutom 

”prostitution” har andra sökord varit aktuella som ”Sociala problem”, ”Samhällsproblem” 

”sexualitet” ”stigma” ”makt” ”diskurser” med flera på såväl svenska som engelska. Den 

information som vi kommit i kontakt med både skrivits av kända namn på området, till 

studenter som oss. Det som varit bra med text skriven av studenter är att vi har kunnat titta på 

dess referenser, för att se om dessa även kunnat vara intressant för vår studie. En stor del av 

den tidigare forskningen har varit mycket intressant och har gjort att vi kunnat se 

prostitutionsfrågan från olika håll och ur olika perspektiv. 
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Vi har även fått blandad litteratur av våra respondenter vars text vi har analyserat tillsammans 

med intervjutexterna i diskursanalysen. 

5.5 Etiska frågor 

Intervjuerna har ägt rum i de olika organisationernas lokaler. Det har alltså varit upp till 

respondenterna att själva bestämma plats för intervjun. De spelades in med diktafon och innan 

intervjuerna startades förfrågades respondenterna om tillåtelse att använda diktafon, då det 

godkändes i samtliga fall har varje intervju spelats in. Respondenterna informerades även om 

intervjuns beräknade längd samt valmöjligheten att avsluta när respondenten ville. När vi 

använder citat ur empirin i analysdelen kommer vi inte skriva vem av de intervjuade som har 

sagt vad. Vi kommer endast uppge vilken stad intervjun är ifrån när vi uppger citat i resultatet, 

för att inte utlämna enskilda individer. Det informerades om konfidentialiteten i intervjuerna 

då vi meddelade att vi kommer radera de inspelade intervjuerna efter uppsatsens utförande, 

enligt Vetenskapsrådets individskyddskrav. 

5.6 Data analys 

En diskursiv ansats fungerar bra då man är intresserad av att fånga uppfattningar och 

värderingar från människor. Som metod kommer diskursanalys ligga till grund när vi närmar 

oss materialet. Metoden är ett försök till en beskrivelse av uppfattningen av ett fenomen 

(Kvale 1997). 

Diskursanalysen är både en teori om samhället och en textanalytisk metod. I diskursanalysen 

sätts språket i centrum och genom det studeras olika fenomen i samhället. Diskursanalysen 

som kvalitativ forskningsansats vill fånga och beskriva uppfattningarna kring ett fenomen. 

Den omgivning som finns omkring oss är inte hård fakta, utan ett resultat av historien och 

kontexten i samhället. Det är just den diskurs som inte alltid är medveten som vi vill fånga 

hos respondenterna i vår uppsats. Vid diskursanalys försöker forskaren finna struktur i en viss 

text genom att analysera budskapet hos texten. ”Verkligheten” blir till forskarens uppgift att 

tolka och undersöka, samt att påvisa hur representationer skapas och sprids. Genom att arbeta 

med ett diskursanalytiskt angreppssätt kan texten genom en analys- och reflektionsprocess 

reduceras till en enhetlig diskurs (Widerberg 2002). 
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Diskursanalysen som metod är ingen klart sammanhållande metod, då den är utformad ur 

olika discipliner och forskare som använder sig av den formar den utefter den egna studien. 

Det gemensamma är dock att texten alltid står i fokus (Widerberg 2002:158). Därför har vi 

valt att använda oss av en diskursanalys som tillämpar sig både på ett mikro- och makro 

perspektiv, då diskurs är en produkt av både individ och samhälle.  

Analysprocessen i diskursanalysen börjar med att forskaren letar efter tolkande repertoarer, i 

texten som ska analyseras. Tolkande repertoarer är grundtankar, det vill säga karaktäristiska 

drag i textmaterialet som består av olika kännetecken som tillsammans skapar mening i 

texten. Människor kan använda sig av tolkande repertoarer för att acceptera och giltigförklara 

beteenden, eller för att trotsa en position i en interaktion. Att karaktärisera och bedöma 

handlingar och händelser är avsikten i repertoarerna (Burr 2003:60). Till de tolkande 

repertoarerna kan befintliga sociologiska teorier sedan kopplas i analysprocessen, som rör sig 

kring innebörden i de tolkande repertoarerna (Wetherell et al. 2001:198). Vi väljer att kalla de 

tolkande repertoarerna för teman i vår analys. 

Nästa steg i den diskursanalytiska forskningsprocessen är att upptäcka subjektpositioner. Här 

försöker man hitta olika positioner som aktörerna försöker ta genom att anvisa till den 

tolkande repertoaren. Aktören, som kan vara allt från en individ till ett samhällssystem, söker 

en identitet som utmynnar från språket och dess tolkande repertoarer. Subjektpositionen 

innefattar särskilda föreställningar och förväntningar, om en aktör accepterar en viss 

subjektposition blir denna även tvungen att godta dess rättigheter och skyldigheter, som 

innefattas i subjektpositionen. Utan att det reflekteras över pågår subjektpositionen i varje 

relation och interaktion, där identiteter ständigt skapas och omskapas (Wetherell et al. 

2001:209). 

Författarna kan även leta efter ideologiska dilemman i texten. Ideologiska dilemman belyser 

problem som kan finnas i texten. Det finns levd och intellektuell ideologi, som inte alltid är 

förenade med varandra. Den levda ideologin är praktiker och värderingar som finns i ett 

samhälle eller hos en aktör. Den intellektuella ideologin består av politiska, religiösa och 

filosofiska idéer som vetenskapsmän och filosofer frambringat. Det kan då uppstå en 

diskrepans mellan de olika typerna av ideologier hos individer eller samhällssystem. Aktören 

behöver inte vara medveten om det. Dilemmat lyfts då fram av forskaren för att kunna 

ifrågasättas (Wetherell et al. 2001:202 f). 
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5.7 Metodologisk reflektion  

Vårt syfte är att titta på vad de verksamma inom stödorganisationer har för syn på sina 

klienter, samt vad de har för attityder till prostitution. Vi anser att vi med hjälp av 

diskursanalysen kan fånga upp de bakomliggande diskurserna till de rådande attityderna hos 

respektive organisation och dess anställda. 

I en komparativ studie måste författarna beakta olika aspekter i samhället som finns i en 

diskurs. Vi har fått lov att begränsa oss i den frågan, då vi som uppsatsförfattare anser att det 

inte finns möjlighet att uppmärksamma alla olika samhällsstrukturer som formar diskursen. 

Det finns en kritik mot diskursteorin som menar att den är alltför deterministisk, där 

människors handlingar ses som konsekvenser av samhällets rådande diskurser. Till sitt försvar 

menar diskursteorin att diskurserna ständigt är i förändring, och att människor kan påverka 

och omforma den (Winther 2000:23). 

 

5.8 Validitet  

Validitet betyder att man mäter det som är avsett att mätas. Man kan dela in validiteten i 

begreppsvaliditet och resultatvaliditet. I Metodpraktikan skriven av Esaiasson (2004)  

förklaras begreppsvaliditet som en överstämmelse mellan teoretisk definition och operationell 

indikator. Begreppsvaliditeten kan börja diskuteras så fort vi börjar utforma det operationella 

mätverktyget. 

Med resultatvaliditet syftar man till huruvida man undersöker det som var tänkt att undersöka. 

Resultatvaliditeten går att mäta när undersökningen är genomförd då man kan se om det som 

undersöktes var det som var tanken att undersöka.  

Validitetsbegreppet kan även delas in i intern- och extern- validitet. Den interna validiteten är 

en hopslagning av begreppsvaliditet och resultatvaliditet medan extern validitet handlar om 

hur resultaten kan generaliseras till den populationen som var avsikten. En god validitet 

förutsätter att frågorna i intervjuguiden är noga framarbetade så att meningsfulla insikter kan 

erhållas (Larsson 2005:116). Vi anser att vi utformade öppna och relevanta frågor som sedan 

intervjupersonerna besvarade. Vidare så anser vi att vi har samlat in data, analyserat samt 
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presenterat de svar vi fått på ett systematiskt sätt som gör det enkelt för läsaren att följa 

processen från datainsamling till resultat. 

5.9 Reliabilitet 

Med reliabilitet menas att forskaren mäter det som ska mätas på ett tillförlitligt och pålitligt 

sätt. Den tekniska utrustningen vid intervju bör vara av bra ljudkvalitet då reliabiliteten annars 

kan gå förlorad genom att man inte hör vad som sägs på bandet. Men forskaren bör också 

tänka på hur denne själv kommunicerar med intervjupersonen och att den utgår från 

intervjuguiden som skapats till studien. I kvalitativ studie är forskaren till stor del sitt eget 

mätinstrument och därför är det extra viktigt att vara uppmärksam. Det är även viktigt att 

forskaren är uppmärksam även under bearbetningen av intervjuerna, allt för att minimera 

felaktigheter (Esaiasson 2004:67). 

Reliabiliteten i vår uppsats byggs upp genom att vi använde oss av två diktafoner för att vara 

säkra på att få med alla samtal. Eftersom vi båda deltog i varje intervju är vi ytterligare mer 

säkra på att vi förstått all information.  

6. Resultat 

I detta kapitel presenteras synen på och attityderna till prostitution, genom en presentation av 

det empiriska materialet, det vill säga intervjuerna samt organisationernas textmaterial. 

Samma frågor ställdes till respondenterna i Sverige och i Nederländerna, och resultatet av 

empirin är uppdelat i två delar, den svenska och den nederländska. Denna åtskiljning gjordes 

för att se om det finns likheter och/eller skillnader mellan uppfattningar och attityder till 

prostitution och prostituerade mellan de olika länderna, som vi kan jämföra i analysen. 

6.1 Det svenska empiriska materialet 

Utifrån empirin fann vi åtta teman som vi anser vara en koherent uppsättning teman som 

karaktäriserar synen på och attityden till prostitution utifrån det svenska samhället. Samtliga 

citat är hämtat ur vårt svenska empiriska material. 

 

Det första temat som grundas i utsagor i de svenska intervjuerna och texterna är att 

prostituerade är kvinnor. I Sverige talar man sällan om manliga prostituerade. Där 

intervjuerna gjordes fanns lite erfarenhet av män i prostitution, samt lite kontakt med 



 

 

37 

 

prostituerade män. Man fokuserar och anpassar verksamheterna i organisationerna som 

arbetar med prostitution, för kvinnor. De prostituerade benämns ständigt som ”kvinnorna” i 

de svenska intervjuerna och det svenska textmaterialet. 

 Vi gör mycket för kvinnorna (…) De här kvinnorna är (…) Vi har haft enskilda 
samtal med kvinnorna (…) En del kvinnor är mer frekventa inom prostitution 
(…) Detta har för många kvinnor lett till…  

Genom hela den svenska empirin benämns prostituerade som ”kvinnorna”, utan någon 

förklaring till varför män utesluts som prostituerade. Här är ett av många exempel från en 

svensk respondent som pekade på faktumet att prostitution är ett kvinnligt fenomen. ”Genom 

uppsökande verksamhet och vistelse i prostitutionskvarteren skapar vi kontakt med 

kvinnorna”.  

Det andra temat är att prostituera sig är något ofrivilligt. Det finns en bild i Sverige att 

prostitution inte kan vara frivilligt. Det är inget val att bli prostituerad, utan samhällssystemet 

tvingar kvinnan till underlägsenhet genom prostitution. När vi berörde frågan om varför 

individer börjar prostituerade sig, svarade en av respondenterna: 

Vår erfarenhet är att när en kvinna börjar prostituera sig är detta oftast ett steg 
hon tar när hon inte längre ser några andra utvägar.  

Denna typ av inställning visade sig vara återkommande under våra intervjuer av de svenska 

respondenterna. Vidare menar en respondent:  

Det finns ingen skillnad i de skador som kvinnorna tar av sin prostitution, vissa 
går på gatan, och de som är på nätet (…) och det är ju kvinnor som söker upp 
oss, och då gör de ju de för de mår jättedåligt, och så finns det kvinnor som 
säger: Jag trivs med det här och jag mår jättebra i detta, de träffar inte vi. Men 
vi tror ändå att förr eller senare hinner verkligheten ikapp de här kvinnorna. 

Citatet pekar på att oavsett prostitutionsform mår de prostituerade kvinnorna lika dåligt, och 

även om de prostituerade kvinnorna tycker att de trivs med sitt liv, finns en värdering att de 

innerst inne inte gör det, och sanningen kommer fram för eller senare genom att de mår 

psykiskt dåligt. 

Prostitution är kvinnofientligt, är det tredje temat som sammanfattar respondenternas 

uppfattning och synen på prostitution. Prostitution är något som på intet sätt kan gynna 

kvinnan, och mannen som köpare kränker henne när han köper hennes kropp. Genom våra 

samtal med de svenska respondenterna märkte vi av en negativ attityd mot den manlige 
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sexköparen. Det uttrycks i att mäns köp av sex är en stor kränkning av kvinnan, och att den 

kvinnosynen inte är förenlig med den svenska definitionen av jämställdhet. En respondent 

uttrycker:  

Det är ju männens marknad (…) Man blir förbannad på dem. Ens manssyn 
påverkas ju (…) man blir känsligare för vad män säger, till exempel.  

När de svenska respondenterna berättar om sin bild av sexköpare märker vi av en särskild 

ståndpunkt som leder oss till detta tema.  

Vi vet ju till exempel att många köpare är såhär en konservativ grupp som 
tycker att det är kvinnors jobb att sära på benen, det är lite så att a woman have 
to do what a woman have to do (…) Och dom har också någon slags själslig 
inställning till att deras egen sexualitet är så stor så att den måste åtgärdas. 
Och de har kvinnorna som en rättighet. 

Citatet som är hämtat från en respondent från en av organisationerna pekar på att sexköpare 

kränker de prostituerade kvinnorna och att dessa sexköpare är män. 

Prostitution bör inte vara en del av samhället, är det fjärde temat som visar respondenternas 

attityd till prostitution. Empirin pekar på att prostitution som fenomen är något som helst ska 

elimineras. Genom det svenska empiriska materialet märks denna attityd av. Under en 

intervju kommer vi in på hur grundsynen hos respondenten ser ut och respondenten refererar 

till organisationen i sin helhet. Hon börjar med att säga att organisationen inte alls håller med 

de länder som anser att prostitution är ett vanligt arbete. 

Alltså här, det finns inget harmreduction tänk, prostitution har alltid funnits och 
kommer alltid att finnas, nej… att det här är skulle vara ett arbete och så, det är 
någonting som vi alla här, vi tycker inte att det är något arbete. Alltså, det går 
inte att jämställas med ett vanligt jobb. Och det vi alla är eniga om är ju det här 
med ofrivillig och frivillig prostitution. Vi gör ingen skillnad på det alls. Allt är 
prostitutionen. Det finns inget som heter frivillig och ofrivillig prostitution.  
 

Respondenten menar vidare att det inte spelar någon roll om prostitutionen är frivillig eller 

ofrivillig, då organisationen inte vill betrakta prostitution som ett arbete. Prostitutionen ska på 

så sätt inte vara en del av samhället, oberoende på hur det ser ut. 

 

Det femte temat är att prostituerade behöver psykisk hjälp. Prostituerade är så pass trasiga 

inombords och mår så psykiskt dåligt av att ha prostitutionserfarenheter att de behöver 
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psykiskt hjälp för att ta sig ur prostitutionen. Den psykiska hjälpen som den prostituerade 

behöver är i form av samtalsterapi och kuratoriska samtal. Enligt en respondent behöver 

prostituerade egentligen få hjälp av psykiatrin, men det får de inte då psykiatrin själva anser 

att de inte har tillräcklig kunskap på området. 

Med det är också tungt för prostituerade aktörer har så mycket egna problem 
som egentligen psykiatrin borde ta hand om, men det vill de inte för de tycker 
inte att de kan.  

Respondenten berättar vidare hur organisationen arbetar, att det behövs olika typer av 

samtalsmetoder i de kuratoriska samtalen, då skadorna från prostitutionen yttrar sig på så 

många olika sätt. 

Vi ser ett brett utbud av metoder som nödvändigt, eftersom de övergrepp våra 
klienter varit utsatta för, har påverkat deras utveckling på alla plan, som 
mentalt, kognitivt och emotionellt. 

En annan respondent talar om vikten av kuratoriska samtal med den prostituerade, när hon 

berättar om arbetsuppgifterna hon har inom organisationen.  

Dessa samtal ser vi som mycket viktiga för kvinnorna. Det är ett sätt att börja 
prata om vad hon utsatt sig för och vad detta har gjort med henne. (…) Vi 
träffar regelbundet ett fåtal kvinnor som kommer till oss för enskilda samtal.  

Att prata om prostitutionen ses som något nödvändigt som prostituerade eller före detta 

prostituerade måste gå igenom för att komma ifrån prostitutionen och må psykiskt bra igen. 

Den prostituerade kvinnan är asexuell. Detta tema menar på att den prostituerade kvinnan 

både i prostitutionshandlingar och utanför är oförmögen att känna sexuella känslor, eller ha 

sexuella kontakter utanför prostitutionen, då hon känner alltför stor skam inför sin sexualitet. I 

samband med att en respondent talar om vilka effekter prostitutionen ger på en individ 

uttrycker denne: 

Om inte först när de träffar en man som de blir förälskad i och känner kärlek, 
då klarar de inte av sexet.  

När samma område berördes under samtal med en annan organisation formulerades liknande 

värderingar av en respondent som hävdar att: 

Jag jobbar med människor tyvärr har blivit av med sin grundmässiga sexualitet. 
Antingen på grund utav ett tidigt övergrepp, vilket är hundra procent av de här 
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klienterna blivit utsatta. Och har de inte varit utsatta sexuellt så säger vi att vi 
räknar in dem i den gruppen ändå för då har de varit det fysiskt eller psykiskt.  

Ett genomgående tema i intervjuerna av de svenska organisationerna var att respondenterna 

kom in på ämnet att den prostituerade kvinnan är asexuell. Nedan citat hämtat från en av våra 

respondenter. 

Upplevelserna har satt så djupa står att det inte längre går att nå sin sexuella 
lust, om det någonsin har varit möjligt. 

Det sista temat är: prostituerade säljer sina kroppar. En uttalad mening i den svenska 

empirin är att den prostituerade lånar hon ut sin kropp för ett tag i utbyte mot pengar. När vi 

frågade en respondent om hon kunde definiera prostitution svarade hon:  

När man säljer delar av sin kropp för att få något annat, eller tillgången till 
kroppen.  

Att kroppen säljs innebär negativa psykiska konsekvenser för den prostituerade. En av de 

intervjuade säger: 

Man tycker bara att man använt sin kropp på ett fruktansvärt destruktivt sätt. 
Och på detta sätt också bidragit med att låta kroppen betala (…) så vet vi att 
alla skadeverkningar från den typen av... fysisk övning, skapar så pass stora 
problem. 

 

En annan respondent talade om gatuprostitutionen och att de prostituerade som de varit i 

kontakt med där får lov att betala med sina kroppar.  

Det är inte sällan förekommande att kvinnor tvingas bo hos någon sexköpare. 
Här får de då oftast betala med sin kropp.  

Vi tolkar att försäljning av kroppen är det som klart och tydligt karaktäriserar prostitution. 

6.2 Det nederländska empiriska materialet 

Nedanstående fem teman karaktäriserar uppfattningar och syn på prostitution utifrån det 

nederländska empiriska materialet. 

Prostituerade är självständiga och starka individer. De prostituerade är kompetenta, 

intellektuella och självständiga individer. Att sälja sex har individerna beslutat i ett medvetet 

och genomtänkt val och det är endast riktigt självständiga kvinnor som är starka nog att göra 
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det valet. Kvinnor som prostituerar sig är i grunden starka individer som av olika anledningar 

valt att börjat sälja sin kropp för ekonomisk eller annan ersättning.  En respondent förklarade 

sin bild av prostituerade när vi bad honom att definiera ordet ”prostitution”.  

Someone who is very much informed, makes a very calculated decision, comes 
here on her own, knows her way around, find someplace to work and is a strong 
woman. You can be strong in prostitution or out of prostitution.  

Kontentan av detta citat är att det spelar ingen roll vad en individ gör i sitt liv om hon är en 

stark individ. Om hon är en stark individ kommer hon även vara stark som prostituerad. 

Samma respondent uttrycker senare i intervjun att prostituerade kvinnor är starka och fria 

individer oavsett hur de prostituerar sig.  

Women who work in windows are self employed, because the rent is placed, and 
they can do what they want, and the money is mine if I pay my rent (…) and even 
some professional women working on the streets say that I´m even more 
independent. I can go and stay wherever I want, and number of clients and make 
my daily money and just go. 

Enligt en text i ett informationsblad om prostituerades rättigheter är det inget fel med att vara 

prostituerad, om man har valt det arbetet utifrån kloka val.  

There is nothing wrong with working in prostitution if you have made the choice 
to do that. If you are confident about your decision and you work in a 
professional way then people can really do nothing but respect that. 

Budskapet att det inte är något fel att prostituera sig, bara man gjort ett väl genomtänkt val, är 

ett budskap som upprepas i det empiriska textmaterialet från nederländska organisationer. 

Prostitution är ett mänskligt och samhälleligt fenomen. De nederländska organisationerna 

indikerar genomgående att prostitution är något som alltid har funnits i samhället, och 

kommer alltid finnas. Det är någonting naturligt som är inneboende hos mänskligheten och 

som inte kan avlägsnas från samhället med hjälp av lagar och regler. En respondent från 

Nederländerna uttrycker sig såhär när vi ställde frågan hur de såg på fenomenet prostitution: 

You don’t have to approve of buying and selling sex. But sociological you can 
see it as a basic element in society, and there are men with more money buying 
sex, which is a very logical thing. 

Om man är för eller emot prostitution är oväsentligt, då det alltid kommer finnas i samhället. 

Män som har råd att köpa sex kommer alltid göra det, och det anses vara någonting logiskt. 
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En annan respondent besvarar samma fråga på detta sätt:  

We don´t say you have to stop going to prostitutes. It is there, it will always be 
there, and it´s better to know that everybody is well informed so they can make a 
wise decision about their own health. It´s not going away.  

Respondenten menar att organisationen inte kan döma någon som väljer att köpa sex eller 

prostituera sig. Då prostitution ses som ett samhällsfenomen går det ändå inte att bekämpa, 

och det är bättre att informera så var och en kan avgöra detta ur en hälsoaspekt.  

Enligt en annan respondent i Nederländerna är prostitution inte endast en del av samhället, 

utan det utgör även en del av samhällsekonomin. ”We see it as a sector of economical 

society” [sic.]. Prostitution är enligt respondenterna något som inte kan göras något åt 

eftersom det är en del i samhället. Så därför bör man istället ge kunskap till sexarbetarna så att 

de är väl informerade om vad som gäller för att hålla hälsan i behåll, vilket för oss in på nästa 

tema. 

Det andra temat som sammanfattar respondenternas syn på prostitution är: prostitution är ett 

yrke, och pekar mot professionaliteten i sysselsättningen. Sexualpolitiken, organisationernas 

arbete och attityderna mot prostitution ger anvisning om detta. En broschyr som riktar sig till 

prostituerade eller de som funderar på att bli prostituerade heter ”Working in the sex industry” 

som tyder på att prostitution är ett yrke och även en industri. Det finns mycket 

informationsblad och broschyrer att tillgå som visar på prostituerades arbetsrätt som finns att 

tillgå på organisationerna. I detta citat förklarar en nederländsk respondent vad det finns för 

olika anställningsformer inom prostitution.  

When you are self-employed, you are your own boss. This means you decide 
what to charge clients, your working hours, and the way you work. You will be 
responsible for organizing your business tax and income tax (…) Working in 
employment means you work for a boss, for example the owner of a brothel. 
Usually the boss decides what to charge clients, your working hours, and may 
set other rules. In this situation the business where you work pays your taxes 
and get your agreed upon salary (…) A freelancer is not an employee but also 
not self-employed. The tax department calls this “income from general 
activities”. You can be considered freelance if you only work now and then 
and/or if you also have another job. 

Här förklarar respondenterna hur de olika anställningsformerna inom prostitution ser ut på ett 

faktamässigt sätt. Mycket textmaterial som organisationerna delar ut handlar just om den 

arbetsrättsliga biten inom prostitution.  
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Prostituerade säljer en tjänst, är det fjärde temat som genomsyrar det nederländska empiriska 

materialet. Det är inte kroppen som säljs, utan som vilket arbete som helst används kroppen i 

yrket på ett fysiskt sätt. När vi frågade om en respondent kunde definiera ordet ”prostitution” 

svarade denne följande.  

It´s a job where you have sex in change of money and clients’ doesn´t buy your 
body, nobody buys my body, or my body is not for sale (…) no, you hire my 
services, and it’s a labor.  

Samma fråga ställde vi till en annan respondent som svarade snarlikt när hon kort förklarade 

hur hon definierade ”prostitution”: Prostitution is a sexual service, providing sexual services 

and buying sexual services. Begreppet “sexual services” återkommer genom texten då 

respondenterna talade om prostitution. Även i empirin från textmaterial används begreppet 

“sexual services” som kan översättas till svenskans “sexuella tjänster”. I ett informationsblad 

om prostituerades rättigheter skrivs det ”In order to describe the phenomenon of the selling of 

sexual services (…)” 

I det empiriska materialet fanns många liknande meningar som innefattade begreppet ”sexual 

services” på alla plan som handlade om prostitution. Från informationsblad om 

könssjukdomar till text som riktar sig till turister som handlar om red light district, användes 

begreppet. 

Det sista temat är ett tema eller en grundtanke som reflekterar Nederländernas attityd till 

prostitution: prostituerade behöver praktiskt stöd. Det stöd som behövs är i form av 

hälsoinformation, rådgivning och undervisning. Samtliga organisationer som intervjuades i 

Nederländerna erbjöd denna typ av stöd. Ofta innefattade informationen arbetsrätt och 

hälsorådgivning. När vi frågade en respondent hur organisationen praktiskt arbetar, förklarar 

han:  

This place is for normal prostitutes who somehow decided to work and need 
some union like support, to face the brothel owner, you are not so strong if you 
get fired or you don’t get a lot of money, or have to clean the house when it´s 
not your job ant other situations, so it that sense, the owners are still the boss, 
and they decide what’s happening. So in a labor sense, she is in a very weak 
situation. (…) We have like teams, and in pairs they go to any address we can 
find and hand these kinds of materials with information and telephone numbers. 

I en folder från en nederländsk organisation finns följade text, som är en av många texter som 

informerar om betydelsen av det kroppsliga välbefinnandet. 
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Taking care of your body is important and you can do this by eating well and 
getting enough exercise. (…) To avoid back problems it is a good idea to think 
about your posture. Sitting an entire evening at the bar or standing behind the 
window in high heels is hard on your back.(…) Some sexual positions are very 
hard on your back and others can cause stomach pain after a while.  

Sådan här information är lättillgänglig från alla organisationer i Nederländerna och fokuseras 

på praktiska råd som den prostituerade bör ta del av.  

In general, staffs of the municipal health authorities visit prostitutes where they 
work and offer them information on STD, safe sex and other relevant matters. 
(…) In the last few years there has also been information/educational material 
developed about STD, safe sex, contraception, hygiene, and other subjects 
important to the health of prostitutes presented in twelve important languages 
(informationsfolder från nederländsk organization) 

Det praktiska stödet har utökats de senaste åren genom att just broschyrer har tagits fram som 

handlar om STD (sexually transmitted diseases) och annat den prostituerade bör ha i åtanke. 

Informationsmaterialet finns ofta tryckt på ett flertal språk för att nå ut till de mest 

förekommande prostituerade i landet. 

En respondent från en annan organisation började intervjun med att visa en mängd material 

som de delar ut till prostituerade. Materialet bestod av kondomer och information om 

könssjukdomar. Hon förklarade att organisationen delade ut materialet till prostituerade när de 

var ute i prostitutionsområden.  Genom att de prostituerade tar emot kondomer från denna 

organisation, får de även med information om könssjukdomar och organisationens 

kontaktuppgifter. 

6.3 Subjektpositioner 

Vi vill avsluta vårt resultat med en sammanfattning av respektive lands ideologiska position i 

diskursen om prostitution. Detta gör vi genom att ta upp två olika subjektpositioner. 

Respondenternas ställningstagande i den svenska diskursen om prostitution visar på ett 

radikalfeministiskt förhållningssätt. Samhället ses som ett patriarkaliskt system där kvinnan 

på olika sätt blir kränkt av mannen. Kvinnoförtrycket ses som den största och grundläggande 

formen av förtryck. Utgångsläget i radikalfeminismen är kvinnors egna erfarenheter på olika 

plan i livet.  Det är på det personliga planet som de flesta förtryck sker, såsom i hemmet och 

på arbetsplatsen. Mäns kontroll av kvinnor uttrycker sig ibland annat genom sexuellt förtryck, 
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prostitution, våldtäkter och kvinnomisshandel. Alla kvinnor är enligt radikalfeministerna 

utsatta för ett förtryck och kvinnornas gemensamma fiende är patriarkatet. Män har en 

överlägsenhet i samhället då det är ett patriarkat, där män har makt över kvinnor (Gemzöe 

2002:45ff). 

Respondenternas ställningstagande i den nederländska diskursen om prostitution, visar på ett 

liberalfeministiskt förhållningssätt. Enligt liberalfeminismen är patriarkatet bara något som 

bygger på missförstånd och är något som människan skapat. Kvinnors sämre position i 

samhället beror på att kvinnor genom historien har utestängts från politiska och lagliga 

rättigheter, och har hindrats att medverka i arbetslivet. Då kvinnorna har hänvisats till hemmet 

och familjen har de anpassat sig efter detta och på så sätt ”fastnat” i den sfären. Uppfostran, 

valfrihet, utbildning och individens frihet är slagord som liberalfeminismen förespråkar. Det 

är detta kvinnors underordnade läge kan upplösas samt påverka attityder i samhället. 

Liberalfeminismen menar att det viktigaste är att kvinnor ska vara lika delaktiga i den 

offentliga, politiska sfären som män, samt kunna verka där på samma villkor. 

Könets betydelse i sig är inte avgörande, utan det är självständighet, kompetens och kunnighet 

som ska vara avgörande för att kvinnor ska få bättre positioner i samhället (Gemzöe 

2002:31ff).  

7. Analys 

I detta stycke kommer vi att presentera de likheter och skillnader som fanns i den 

nederländska och svenska diskursen om prostitution. Även en teoretisk anknytning till 

sociologiska teorier och tidigare forskning diskuteras i samband med diskurserna. På så sätt 

sker en koppling mellan teorin och empirin, samt en återkoppling till uppsatsens syfte och 

frågeställningar. Vi börjar med att presentera de ideologiska dilemman som uppstod i det 

empiriska materialet. 

Uppsatsens syfte var att titta på hur verksamma inom stödorganisationer ser på sina klienter 

samt vad de har för attityder till prostitution. Genom en diskursanalys visade sig de olika 

diskurserna om prostitution utifrån det nederländska och svenska samhället. De 

frågeställningar vi ställde i inledningen var: Vilket syfte har organisationerna i arbetet med 

prostitution? Vilken syn på prostitution har de anställda på stödorganisationerna? Vad har 
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organisationerna att erbjuda och hur arbetar de? Går det att finna skillnader eller likheter 

mellan synen på prostitution i de olika länderna? 

Dessa frågor har tillsammans med debatterna kring prostitution i varje land, varit ett bra 

verktyg som har lett oss till de två olika diskurserna om prostitution. 

7.1 Ideologiska dilemman 

Ett av stegen i diskursanalysen var att hitta ideologiska dilemman som belyser problem som 

kan påträffas i texten. Det kan uppstå en diskrepans mellan den levda och den intellektuella 

ideologin hos individer som tyder på ett ideologiskt dilemma, och aktören är ofta inte 

medveten om det (Wetherell et al. 2001:202f). Vi tycker att vi har hittat två typer av samma 

ideologiska dilemma, kopplat till den svenska och nederländska diskursen om prostitution. 

Trots att de svenska och nederländska temana som presenterades i resultatet skiljer sig 

mycket, fann vi en likhet i uppfattningen som pekar på att prostituerade i både länderna är en 

utsatt grupp. 

Ett ideologiskt dilemma i den nederländska diskursen om prostitution innefattar temana 

prostituerade behöver praktiskt stöd och prostitution är ett yrke. I Nederländerna betraktas 

prostitution som ett yrke, med dess skyldighet att betala skatt och rätten till socialförsäkring. 

Lagstiftningen och stödorganisationernas arbete pekar mot den bilden, och även attityden hos 

respondenterna. Trots detta är det tydligt att prostitution inte presenteras som vilket yrke som 

helst. Då prostituerade betraktas som en utsatt grupp i samhället som behöver praktiskt stöd i 

form av information, rådgivning och undervisning är det tydligt att prostituerade inte tillhör 

någon vanlig yrkesgrupp. Detta ser vi i temat: prostituerade behöver praktiskt stöd. Vi ställer 

oss frågan: Varför behöver den gruppen särskilt stöd om det inte är en särskild utsatt grupp? 

Subjektpositionerna i diskursen om prostitution, det vill säga de radikalfeministiska och 

liberalfeministiska positionerna har en grundläggande skillnad. I den svenska diskursen om 

prostitution som tenderar att påverkas av radikalfeministiska värderingar ses den prostituerade 

kvinnan som en kvinna i en väldigt utsatt position, och fokuset ligger just på den prostituerade 

som individ, utifrån ett mikroperspektiv. Det är en individfokus som ställer den prostituerade i 

centrum, och som sätter fenomenets effekt på individen i första hand. 
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Den nederländska diskursen sätter den prostituerade kvinnan i en roll där prostitutionen är 

självvald och frivillig. Fokuset här ligger dock inte på den enskilda individen, utan ett 

makroperspektiv sätter politiken och samhällsdebatten i första rum. Utifrån subjektpositionen 

fann vi att den nederländska diskursen influeras av liberalfeministiska värderingar. 

En del av syftet var att jämföra den allmänna och politiska synen på prostitution med de 

diskurser om prostitution som genererades ur det empiriska materialet. Den allmänna synen 

på prostitution speglas av de respektive ländernas sexualpolitik. Om man jämför 

subjektpositionerna som uppkom i resultatet med den allmänna synen på prostitution kan man 

påträffa eventuella likheter och skillnader. 

Det radikalfeministiska förhållningssättet till prostitution i den svenska samhällsdebatten har 

likheter med den nuvarande svenska sexualpolitiken. Lagstiftningen kring prostitution, det vill 

säga sexköpslagen, pekar på att det finns en förövare och ett offer i prostitutionen. Den 

sexköpande mannen blir straffad för sina handlingar, och den prostituerande kvinnan som 

befinner sig i ett underläge, blir inte straffad. Här har man som sagt ett mikroperspektiv där 

man utgår från effekten av prostitution hos den prostituerade individen.  Därmed har det visat 

sig att det finns stora likheter mellan den allmänna synen på prostitution, och de resultat vi 

kom fram till ur empirin. Därför kan man säga att organisationernas attityder samt deras syn 

på prostitution är mer eller mindre densamma som den allmänna synen i landet. 

Även likheter går att finna mellan den allmänna synen på prostitution och subjektpositionen 

angående prostitution i Nederländerna. Landets lagstiftning skiljer inte på män och kvinnors 

roller i prostitutionen då könet inte har någon betydelse för hur prostitutionen ser ut. Ingen 

part, varken köpare eller säljare ses som offer eller förövare. Liksom liberalfeminismen pekar 

den allmänna synen på prostitution på politikens betydelse i frågan. Prostitution ses som en 

samhällsfråga, utifrån makronivå, där sexualpolitiken ses som det viktigaste verktyget att 

påverka och förändra synen på prostitution. Den allmänna synen kring prostitution i 

Nederländerna som utgörs av den nuvarande sexualpolitiken, speglar den diskurs om 

prostitution som genererades ur den nederländska empiriska materialet. 

7.2 Koppling till sociologiska teorier 

Språket om sexualiteten har stor makt då det är genom detta som ”verkligheten” uttrycks och 

upplevs. Sexualiteten kontrolleras beroende på hur man benämner och pratar om det 
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(Foucault 2002). Genom att titta på hur prostitution framställs av de olika respondenterna har 

synen på och attityden till prostitution visat sig i de respektive länderna vilket vi kan se i de 

olika subjektpositionerna, det vill säga de skilda feministiska förhållningssätten. 

Det gemensamma mellan de olika diskurserna om prostitution är de två sidorna av samma 

mynt i det ideologiska dilemmat, som pekar på att prostituerade är en utsatt grupp i samhället, 

oberoende av land. Trots att prostituerade ses som starka individer i Nederländerna, ser man 

på prostituerade som en utsatt och stigmatiserad grupp i samhället, som förklarades i 

Nederländernas ideologiska dilemma. I Sverige ser dilemmat likadant ut. Detta baserar vi på 

de svenska temana som hävdar att prostituera sig är något ofrivilligt, prostitution är 

kvinnofientligt, prostituerade behöver psykisk hjälp och det nederländska uppfattningen att 

prostituerade behöver praktiskt stöd. 

Goffman (1972) menar att samhället består av kategorier där det görs indelningar av 

människor där attribut ryms som är vanliga för den gruppens medlemmar. Prostituerade är en 

stigmatiserad grupp i både det svenska och det nederländska samhället. Dock är stigmat av 

prostituerade inte lika starkt i Nederländerna som i Sverige. Det ser vi på det sättet de 

prostituerade framställs i intervjuerna. I Sverige gestaltas prostituerade kvinnor som utsatta, 

och i Nederländerna presenteras prostituerade som självständiga och starka individer. Även på 

det sättet prostituerade uppfattas behöva stöd finns en stor skillnad. Temat prostituerade 

behöver psykisk hjälp ställs emot prostituerade behöver praktiskt stöd, och däri ligger en 

attitydskillnad. Den psykiska hjälpen tyder på att den prostituerade mår psykiskt dåligt av sitt 

leverne, och behöver hjälp att ta sig ur prostitutionen. Det praktiska stödet har inte som mål 

att prostituerade ska ta sig ur prostitutionen, utan förbättra den fysiska säkerheten för den 

prostituerade. Än dock anses det att prostituerade som grupp behöver någon typ av stöd, och i 

vad prostituerade anses behöva ligger en värdering. Det enda temat i det nederländska 

samhället som tyder på att det även där finns en stigmatisering av prostituerade är just den 

uppfattningen att prostituerade behöver praktiskt stöd. Trots att lagstiftningen avser 

prostitution som ett förvärvsarbete, finns det mycket som pekar på att sexualiteten i arbetet 

gör att det inte är likställt med andra arbeten, och därför ses prostitution som en yrkesgrupp 

som behöver särskilt stöd. 

Enligt Foucault har det aldrig funnits någon fri sexualitet igenom historien, och det kan heller 

aldrig finnas det. Diskursen om sexualitet har alltid existerat och kommer alltid existera 
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(Foucault 2002). Eftersom diskursen stigmatiserar den som säljer sex, är det svårt att helt 

komma ifrån stigmatiseringen av prostituerade, då dess attribut gör denna grupp så speciell. 

Enligt Scambler (2007) beror stigmat kring sexualiteten på att den är så nära kopplat med 

begreppet ”förtryck”. Då detta är en del av den svenska diskursen av prostitution blir stigmat 

kring svenska prostituerade större än hos nederländska prostituerade. Just detta ”förtryck” 

uppmärksammas i den feministiska kritik som riktas mot Foucault. Kritiken innebär att det 

finns strukturella maktskillnader mellan könen i samhället, och att dessa måste belysas för att 

kunna förändras. Det är männen som förtrycker kvinnorna när de köper hennes kropp, och i 

detta finns ett maktspel som visar på att det är det manliga könet som äger makten, och detta 

maktspel mellan könen finns i alla aspekter av samhället (Nordberg 2005:83). 

Becker (1991) sätter in stigmat i ett makro- och samhälls- perspektiv med sin stämplingsteori. 

Det är de regler och sanktioner som finns i samhället som stämplar en person, inte den 

avvikande handlingen hos individen. Därför är det inte prostitutionshandlingarna i sig eller 

prostitutionen som fenomen som är avvikande i samhället. Det är sociala aktörer som 

producerar och reproducerar diskursen om prostitution. Samhället anser att prostitution är 

avvikande i negativ bemärkelse och stämplar därför individer och beteenden kring 

prostitutionen. Denna stämpling är en typ av maktspel, som gör att individer inte kan agera 

helt fritt i alla lägen då individer utsätter sig för en risk då de utför prostitutionshandlingar.  

Sexualpolitiken, samhällsdebatten, det historiska synsättet samt religionen är en del av de 

faktorer som påverkar vad allmänheten anser om prostitution. Förbudet av sexköparen i 

Sverige påverkar även attityden och synen på sexköparen. I Sverige kallas sexköpare för 

torskar, medan de benämns som explorers det vill säga utforskare, i Nederländerna, som är 

mer positivt laddat. Det svenska temat prostitution är kvinnofientligt, pekar på hur diskursen 

kring sexköpare ser ut. Det svenska samhället har en negativ attityd och syn på sexköparen 

som en kriminell aktör, i och med sexköpslagen. Detta påverkar inte bara bilden av 

sexköparen, utan alla verksamma inom prostitutionen, även de prostituerade.  

Genom att både män och kvinnor har tillträde till samma aktivitetssfärer och på så sätt 

tillskrivs liknande sociala egenskaper, försöker Nederländernas och dess liberalfeminism att 

undvika det vad Hirdman (2004) kallar ”isärhållningens princip”. Man vill få bort tankesättet 

att de ”manliga” sätten att vara och göra saker på, är bättre än de ”kvinnliga”. Man vill inte 

göra en åtskillnad mellan män och kvinnor i det nederländska samhället. Genom medvetna 
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politiska beslut försöker man höja statusen på något som alltid setts som ett kvinnligt 

fenomen, att sälja sex, genom att likställa det med vilket yrke som helst. Medvetet vill man 

inte skilja på män och kvinnor i lagstiftningen och straffa ena könet, och eftersom det 

traditionellt sett är kvinnor som säljer sex och män köper, vill man inte heller straffa 

sexköpare. Man vill inte heller att prostituerade ska befinna sig i en kriminell och dold sfär, 

som ett förbud av sexköp skulle innebära. Om en individ väl hamnat i kriminella kretsar, är 

steget till att begå en kriminell handling inte så stort, exempelvis att börja missbruka droger. 

Enligt de svenska respondenterna hör prostitution ofta ihop med olika former av missbruk. 

Missbruket ses som en effekt av prostitutionen då de prostituerade behöver droger för att 

hantera faktumet att de ”säljer sin kropp”. Lundgren och Westerstrands (2002) tankegångar 

går att koppla till det svenska empiriska materialitet som pekar på att det inte går att skilja på 

missbruk och andra typer av sociala och psykiska problem. Då det i Sverige anses vara 

psykiskt påfrestande att sälja sex, behöver den prostituerade individen både psykisk hjälp och 

drogavvänjning, för att hon ska må bra igen. 

Då missbrukare är en stigmatiserad grupp i samhället blir stigmat ännu större för prostituerade 

då prostitution kopplas ihop med missbruk. En av de svenska respondenterna frågade Vem 

tror på en nerknarkad hora? Detta pekar på att missbrukande prostituerade är en grupp i det 

svenska samhället med stort stigma och med väldigt låg status. 

Det finns prostituerande missbrukare även i Nederländerna, även om man menar att den 

andelen inte är så stor, mindre än 10 % (van der Helm 1999:8). Men i motsats till den svenska 

synen på prostitution och missbruk, ses prostitutionen som ett sätt att finansiera det redan 

existerande missbruket. Det vill säga, att missbruket inte är en effekt av prostitutionen. Enligt 

van der Helm (1999) ”They are in prostitution mostly to support their habits”, vilket menas 

att prostitution är ett sätt att finansiera missbruksvanor. Prostitution är inte det grundläggande 

problemet som leder till stigmat av ”den nerknarkade horan”. Missbruk och annan kriminell 

verksamhet ”smutsar ner” yrket och gör att det får ett utvidgat stigma. Enligt Cusick et al. 

(2003) innebär droger en sårbarhet för prostituerade, samt en inkörsport till destruktivt 

beteende, och bör därför undvikas i prostituerande sammanhang. Genom studien kom 

författarna fram till att missbruk inte behöver vara en effekt av prostitution, i likhet med van 

der Helm (1999). Genomsnittsåldern för individer som börjar prostituera är 19 år, men 

missbruket börjar redan i genomsnitt vid 16 års ålder (Cusick et al. 2003:27). 
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Genom att prostituerade accepterar diskursen om prostitution förstärks diskursen då 

prostituerade sätter de stigma på sig själva. Om prostituerade ser sig själva som utsatta, såsom 

den svenska diskursen om prostitution ser ut, kommer hon även känna sig som utsatt, inta en 

offerroll och må psykiskt dåligt. Goffman (1972) benämner detta fenomen för självstämpling, 

vilket innebär att ”man blir enbart avvikande om man själv ser sig som det”. Därmed behöver 

den prostituerade psykisk hjälp, i linje med temat: prostituerade behöver psykisk hjälp, och 

diskursen upprätthålls på så sätt. När socialarbetare hjälper den prostituerade på detta sätt, 

reproduceras bilden av den utsatta prostituerade åter igen. Även på det sättet socialarbetaren 

hjälper den prostituerade, färgar den prostituerades självbild (Ambesjö (2004). Diskursen om 

prostitution i Nederländerna har visserligen en stigmabild och det är en bild som enligt 

Foucault (2002) alltid kommer vara närvarande när det handlar om sexualitet. Men då 

diskursen i Nederländerna lutar mer åt att prostituerade är fria och starka individer, 

reproducerar de prostituerade själva den bilden. De antar den bilden, och på så sätt ser de sig 

själva och känner sig mer som fria och starka individer. Men då det fortfarande finns ett 

stigma runt prostituerade som grupp, trots att det är mindre i Nederländerna än i Sverige, kan 

prostituerade enligt Foucault, aldrig känna sig helt fria och starka. 

Enligt Foucault (2002) är Scienta sexualis den nutida västerländska diskursen De svenska och 

nederländsaka organisationerna är en del i upprätthållanden av Scienta sexualis-diskursen, det 

vill säga den nutida makten av sexualiteten. Vi pratar mer om sex nu, vilket visar sig i otaliga 

debatter i media. Genom dess språk blir vi omedvetet påverkade av vad som är godkänt och 

vad som inte är det, och vad som ses som avvikande och smutsigt. Genom att benämna 

prostituerade som utsatta, både i det sagda och skrivna talet, görs en åtskillnad till samhällets 

”normala” människor. I den svenska diskursen om prostitution ligger fokuset på den 

prostituerade kvinnan, som särskiljs från övriga kvinnor i samhället. Det kan vi se i det 

empiriska materialet som bildade temat: prostituerade behöver psykisk hjälp, som visar hur 

prostituerade kvinnor anses behöva psykisk hjälp av samhället för att ta sig ur prostitutionen. 

Även det nederländska empiriska materialet pekar på att prostituerade är en särskild grupp i 

samhället. Genom temat: prostituerade behöver praktiskt stöd, särskiljs prostituerade från 

samhällets ”normala” människor. 

Begreppet rule creator som Becker (1963) använder sig av symboliserar hur den politiska 

makten skapar de regler som finns runt omkring oss genom sexualpolitiken, oberoende av 
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land. Rule enforces går att koppla direkt till de stödorganisationer som finns i respektive land 

vilka upprätthåller vad lagen säger. Det är dessa stödorganisationer som genom tal och skrift 

upprätthåller och förmedlar den rådande diskursen, som rule creator har skapat. I frågan om 

prostituerade behöver stöd eller hjälp, ligger en värdering från respektive rule creators. Det 

finns även en värdering i diskursen om vilken typ av stöd eller hjälp de prostituerade anses 

behöva. Detta stöd eller hjälp som prostituerade enligt rule creators anses behöva arbetar Rule 

enforcers aktivt utifrån. 

8. Slutdiskussion 
I detta avsnitt kommer vi att presentera slutsatserna från analysen samt föra en diskussion 

kring resultatet i samband med teorin. 

Diskursen om prostitution produceras och reproduceras inte endast av en uppsättning av 

aktörer och diskurser. Allt som finns med i samhällsdebatten formar attityderna i fenomenet 

prostitution. Det är den rådande sexualpolitiken, litteraturen, debattörerna, feministerna, 

författarna, media och många fler sociala aktörer som gör att vi människor formar oss en bild 

av prostitutionen. De som arbetar med prostitutionsfrågan är en del av skapande och 

upprätthållandet av rådande diskurser. Därför ansåg vi att det var viktigt att titta på dessa, då 

de speglar samhällets syn på fenomenet prostitution.  

Analysdelen visar att det finns många funktioner i samhället som styr bilden av prostitution. 

Stigma, stämpling och makt är begrepp som ständigt är involverade i skapandet av diskursen. 

Stigmatiseringen av prostituerade tycks vara någonting som ständigt är närvarande, oavsett 

prostitutionen är dold eller öppen och vilket samhälle det rör sig om. Däremot pekade det 

empiriska materialet mot att den svenska prostituerade stämplades hårdare än den 

nederländska prostituerade. Den synliga skillnaden på detta område mellan länderna är den 

nuvarande sexualpolitiken. Därför tror vi att skillnaden i stigmatisering av prostituerade kan 

bero på den skilda sexualpolitiken i de respektive länderna.  

Den svenska disciplineringen av sexköpare är ett led i att ”normalisera” människor, att göra 

de mer konforma och mindre avvikande. Utifrån vår tolkning ses sexualpolitiken som ett 

verktyg till detta. Effekten blir då motsatt då det är tydligt genom empirin att stigmatiseringen 

av prostituerade i Sverige är betydligt starkare än hos prostituerade i Nederländerna. Vi ser 

denna skillnad trots att det är lagligt att prostituera sig i Sverige. En orsak till att 
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stigmatiseringen av prostituerade i Sverige är så stark, kan vara att det finns en dömande och 

moraliserande effekt på fenomenet prostitution i stort genom förbudet att köpa sex i Sverige. 

Det svenska samhället kontrollerar sexualiteten genom att ta upp den till ytan, men det görs 

samtidigt inte alltför synligt och liberalt och vi påverkas starkt av det som inte är helt uttalat. I 

det svenska samhället förs debatter om prostitution på många plan, men sättet det förs på 

skiljer ut sexuella avvikare från de normala, såsom prostituerade, och därmed förs även ett 

vad vi kallar ”förfinat maktspel” som upprätthåller den svenska synen på sexualitet. Vi anser 

att svenska samhället genom dess rule enforcers följer diskursens rikting genom försök att 

”normalisera” de prostituerade till att avvika från normen. Sammantaget har organisationerna 

som vi har varit i kontakt med i Sverige arbetat under syftet på att eliminera prostitutionen, då 

individen, den kvinnliga prostituerade tillhör en avvikande grupp som inte är tilldragande för 

det svenska samhällets grundnorm.  

I det nederländska samhället är inte det uttalade målet att eliminera prostitutionen, men  även 

här tycker vi att organisationen visar på viljan att ”normalisera” de prostituerade. Fokusen här 

ligger istället på att göra gruppen ”prostituerade” mindre avvikande från mängden, på ett 

annat vis. Detta görs genom att se till att gruppen håller sig i samma fysiska form som övriga 

medborgare. Olika former av kontroller utförs av samhälleliga instanser, så som 

hälsokontroller, gynekologiska kontroller, information om skydd mot könssjukdomar etc. 

Genom att vara fysiskt lika frisk som övriga medborgare är målet att prostituerade ska ses 

som en i mängden av arbetsföra yrkesgrupper. Att ta plats i arbetslivet som alla andra 

nederländska medborgare, och genom att betala skatt försöker man likställa prostituerade med 

övriga medborgare.  

Organisationerna i Nederländerna som vi har varit i kontakt med använder begreppet ”harm 

reduction” när de talar om fenomenet prostitution. Målet är inte att eliminera sexarbetarna 

utan att minska skadeverkningarna kring prostitutionen. Genom att arbeta efter detta tankesätt 

anser vi att målet är att gruppen ”prostituerade” inte utåt sett ska skilja sig från övriga 

medborgare. De nederländska stödinsatserna motiveras med att statusen hos de prostituerade 

blir bättre, och samhället blir mer jämställt. Men vi tror att det rör sig om en dold 

normalisering, till skillnad från i Sverige där normaliseringen är mer öppen. I det svenska 

samhället är prostitution inte attraktivt, likaså anser vi det vara i det nederländska samhället. 

Genom att kontrollera prostitutionen genom politiska åtgärder blir samhällets ”snusk” därmed 
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inte lika synligt. Hubbard et al. (2008) förklarar i sin artikel att sexualpolitiken i Europa är 

oväsentlig, då det finns gemensamma grundläggande värderingar kring prostitution i Europa. 

Då prostituerade är en smutsig och vulgär grupp vill man få bort dem från gatorna, från de 

synliga arenorna. Enligt Hubbard et al. ser man avvikelser såsom prostitutionen som ett hot 

mot det nederländska samhället trots att det är lagligt. I red light district där prostitutionen 

sker helt öppet och där prostituerade kan hyra fönster kan man idag märka av en förändring. 

Staten har börjat köpa ut prostitutionsfönster för att införa prydligare och anständigare 

affärsrörelser. Detta gör att området ständigt minskar och glesas ut från 

prostitutionsverksamheten. Konsekvensen av förminskningen av prostitution i de synliga 

arenorna gör att den öppna prostitutionen i Nederländerna mer och mer går över till dolda 

former, och på så sätt har sexualpolitikens uttalade mål, att förbättra statusen och säkerheten 

för den prostituerade kvinnan, misslyckats. Den nederländska diskursen om prostitution som 

grundas i ett liberalfeministiskt förhållningssätt sätter likhetstecken mellan kunskap om 

sexualitet och sexuell frihet. Tanken är att desto mer stödorganisationerna informerar 

prostituerade om deras rättigheter och hur de bäst skyddar sig från könssjukdomar, desto 

större sexuell frihet får den prostituerade individen. Vi undrar om den liberala sexualpolitiken 

i Nederländerna verkligen gynnar den prostituerade individen. Om prostituerade är en 

stigmatiserad grupp i samhället, är det ändå inte deras röster som påverkar diskursen, utan den 

rådande makten det vill säga samhällets rule creator. Foucault (2002) menar att om en diskurs 

byts ut mot en annan, byts bara kunskapen och den undertryckande makten ut mot en annan 

kunskap och en undertryckande makt. På så sätt kommer aldrig diskursen om sexualitet 

försvinna, utan bara ersättas av en annan, och den sexuella friheten som var målet kommer 

inte att infinna sig. Enligt Foucault (2002) är det dem med makt som skapar diskursen. Därför 

undrar vi vems kunskap och vems frihet som gynnas i den nederländska sexualpolitiken.  

Respondenterna som vi intervjuade på stödorganisationer som arbetar med prostitutionsfrågan 

gör detta utifrån ett personligt intresse och engagemang. Det är viktigt att förstå att 

organisationerna i de respektive länderna gör vad de tror är bäst för de prostituerade. De 

stödjer prostituerade på olika sätt och de olika typerna av stöd beror på att diskurserna ser 

olika ut i de olika länderna. Det finns inget rätt eller fel i hur stödet ser ut, utan de är helt 

beroende av den rådande diskursen. Vi har inte haft som syfte att beskriva hur ”verkligheten” 

ser ut kring prostitution. Målet har varit att presentera den rådande diskursen kring 

prostitution i de olika länderna, det vill säga hur fenomenet uppfattas. 
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Brister finns i alla uppsatser, även i vår. Vår urvalsmetod var ett första-bästa urval, och inte 

systematiskt på något sätt. Då populationen var begränsad valde vi de respondenter som 

tackade ja till intervjuerna och som stämde in på vår förutbestämda population. Vi anser att 

denna urvalsmetod var tillräcklig för vår studie, men det kan vara svårt att göra en upprepande 

studie och få samma resultat som vi fick. 

En annan självkritik kan vara att vi gjorde intervjuerna både på engelska och på svenska. Vi 

har reflekterat över huruvida dessa språkliga barriärer har påverkat vår undersökning. Vi 

använde samma intervjuguide som vi översatte till engelska och använde till intervjuerna i 

Nederländerna, men det kan hända att budskapet och innehållet skiljer åt mellan de svenska 

och engelska intervjuerna. Vi anser själva att det engelska språket inte utgjorde något problem 

då intervjuerna flöt på bra utan några större oklarheter. Trots det vill vi uppmärksamma att det 

finns en risk att validiteten i materialet påverkades utan att vi själva är medvetna om det. 

9. Sammanfattning 

I uppsatsen undersökte vi diskursen om prostitution utifrån det svenska och det nederländska 

samhället utifrån nyckelorden diskurs, stigma, stämpling, makt, sexualitet, prostitution och 

feminism. Uppsatsens syfte var att titta på i hur verksamma inom stödorganisationer ser på 

sina klienter samt vad de har för attityder till prostitution. En kvalitativ forskningsansats har 

använts, med diskursanalys som analysmetod. Det empiriska materialet har hämtats från 

intervjuer av respondenter som är verksamma inom stödorganisationer som arbetar med 

prostitutionsfrågan på olika sätt, och textmaterial därifrån. Intervjuerna byggde på en 

semistrukturerad intervjuguide med några få aktuella teman som grund. Teorin är hämtad från 

ett socialkonstruktionistiskt perspektiv, och behandlar begrepp som diskurs, makt, stigma, 

stämpling och genus. Empirin tolkades sedan genom diskursanalysen, och kopplades ihop 

med de aktuella teorierna samt med tidigare forskning. I resultatet uppmärksammandes de 

olika diskurserna om prostitution utifrån det nederländska och svenska empiriska materialet. 

De frågeställningar vi ställde i inledningen var ett verktyg som har lett oss till de två olika 

diskurserna om prostitution. De två diskurser om prostitution uppkom genom 

diskursanalysen. Diskurserna har vissa likheter, men ändå väsentliga skillnader. Den svenska 

diskursen grundas i radikalfeministiska värderingar, och den nederländska diskursen grundas i 

liberalfeministiska värderingar. Mikroperspektivet, eller individperspektivet finns hos den 

svenska diskursen om prostitution, då det fokuseras mycket på den prostituerade individen. I 
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det nederländska samhället ligger fokuset på makro eller samhällsnivå, där prostitutionsfrågan 

är en samhällsfråga och det har mindre fokus på individen som prostituerar sig.  

10. Förslag till fortsatt forskning 

Vi tycker att det skulle vara intressant om det bedrevs fortsatt forskning om prostitution i ett 

diskursanalytiskt perspektiv. Denna uppsats har endast behandlat en relativt liten mängd 

empiri, så det skulle vara intressant att jämföra denna studies resultat med en större studies 

resultat. Förutom intervjuer och texter av organisationer som arbetar med prostitutionsfrågan, 

skulle det vara intressant att även intervjua aktören inom sjukvården och psykvården. Även 

intervjuer med prostituerade och före detta prostituerade skulle vara intressant att innefatta, då 

diskurser handlar lika mycket om hur en grupp ser på en annan, som gruppen ser på sig själva. 

Den mediala bilden av prostitution som presenteras i dagstidningar skulle även vara intressant 

att titta på då den formar bilden av prostitution hos de som läser texterna, samtidigt som den 

blir formad av den rådande diskursen om prostitution i samhället. 

Det skulle även vara intressant att se om det finns några regionala skillnader i frågan om 

prostitutionens diskurs inom ett land. Vi såg vissa differenser mellan prostitutionsenheterna i 

Malmö och Stockholm trots att lagstiftningen ser lika ut i landet, och vi funderar på varför det 

fanns en viss skillnad.
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Bilaga 1 

Intervjuguide 

 

Tema 1: Organisationen 

Organisationens utformande, hur ser det ut? 

Vad är det för syfte med organisationen? 

Varifrån får organisationen sitt finansiella stöd? 

 

Tema 2: Personligt 

 

Begreppsbestämning 

Hur definierar du ”prostitution”? 

 

Personlig roll 

Hur ser din personliga roll i organisationen ut? 

Hur ser du på din roll i organisationen? 

Har din attityd mot prostituerade förändrats genom denna yrkeserfarenhet? 

Vad anser du vara det mest väsentliga i din roll i mötet med den prostituerade? 

 

Bakgrund 

Vad har du arbetat med tidigare? 

 

Syfte  

Eget syfte med arbetet, varför jobbar man med detta? 

 

Kontakt 
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Hur sker kontakten med klienterna? 

 

Respons  

Vad får du för respons från klienterna? 

 

Påverkan 

Vad betyder ditt yrke för ditt liv? Hur påverkar det ditt liv? 

 

Socialt stöd 

Bearbetar du dina erfarenheter på något sätt? Privat/ i yrket? 

 

Uppfattning av prostitution 

Hur ser du på fenomenet prostitution? 

Vad tycker du om prostitutionspolitiken/sexköpslagen/debatten? 

 

Tema 3: Samhälleligt 

Hur tror du att allmänheter definierar prostitution? 

Hur tror du att allmänheter uppfattar och anser om prostitution? 

Hur tror du att prostitution uppfattas politiskt? 

Tror du att det är en prioriterad fråga i politiken? 
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Bilaga 2 

 
Presentation av stödorganisationer och respondenter 

 

Vi intervjuade intervjupersoner som var aktiva inom organisationer som arbetar med 

prostitutionsfrågor. Informationen om stödorganisationerna är taget direkt från 

organisationernas hemsidor, där de presenterar och förklarar verksamheten. 

 

 

Organisationer och respondenter i Sverige 

Prostitutionsenheten i Malmö 

”Prostitutionsenheten i Malmö arbetar kommunövergripande och är positionerat på 

stadsdelsförvaltning Centrum. Inom enheten finns tre olika verksamheter, F.A.S.T, K.A.S.T 

och Navet. Prostitutionsenheten riktar sig både till personer som har erfarenhet av eller 

funderingar kring att sälja och köpa sexuella tjänster.  

 

Vi är fyra medarbetare med två olika inriktningar som riktar sig till dig som säljer någon form 

av sexuella tjänster. Vi är två socialarbetare, prostitutionsgruppen som arbetar med 

målgruppen som befinner sig i gatuprostitution. Samt två medarbetare som vänder sig till dig i 

södra Sverige som säljer sexuella tjänster via Internet, webcam eller på andra sätt, F.A.S.T.  

 

I socialtjänstens prostitutionsgrupp är vi två kvinnliga socialarbetare. I kontakten med oss kan 

du vara anonym, vi för inga journaler och det är kostnadsfritt.  

Verksamheten är till hälften förlagd på kvällstid, vardag som helg, då vi har uppsökande 

arbete i prostitutionskvarteren och hälften är förlagd till vanlig kontorstid. Då arbetar vi med 

stödjande, motiverande och behandlande samtal. 

Vi samarbetar med de olika stadsdelarna i Malmö, andra kommuner, andra myndigheter samt 

sjukvården”. (http://www.prostitutionsradgivning.com/kontakt/malmo.asp 08-05-08) 
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I denna organisation intervjuade vi samtliga fyra anställda.  

 

Prostitutions- och spiralenheten i Stockholm 

”En mottagning för dig som är eller har varit i prostitution eller har liknande erfarenheter och 

som bor i Stockholms stad. 

Vår gynekologiska mottagning är tillgänglig för dig som har eller har haft missbruksproblem 

– med eller utan prostitution och som bor i Stockholms län. 

 

- Vi vänder oss till kvinnor, män och anhöriga 

- Du kan vara anonym 

- Besöken är kostnadsfria 

- Vi har tystnadsplikt 

Vi erbjuder: 

- Praktisk hjälp 

- Rådgivning 

- Utredande, stödjande och bearbetande samtal 

- Krissamtal 

- Samtal kring sexualitet 

- Gynekologisk undersökning och provtagning 

- Läkarkontakt  

- Länkning till andra samhällsresurser 

- KAST – rådgivning för köpare av sexuella tjänster 

 

KAST är en anonym rådgivningstelefon för dig som upplever problem med köp av sexuella 

tjänster, porrsurfing, telefonsex etc. Anhöriga är välkomna . Samtalen är kostnadsfria och 

telefonen är bemannad på bestämda tider. Besök efter överenskommelse”. 

(http://www.prostitutionsradgivning.com/kontakt/stockholm.asp 08-05-08) 

 

Intervjuerna här gjordes med en terapeut som förde socialkurativa, behandlade samtal med 

kvinnor med prostitutionserfarenhet, den andra var socionom som arbetade mer uppsökande. 
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Organisationer och respondenter i Nederländerna 

 

P.I.C – Prostitution Information Center   

“The Prostitution Information Centre, or the PIC, was founded in august 1994 by former 

prostitute Mariska Majoor. 

 

The PIC provides information and advice about prostitution in the widest sense of the word to 

anyone who wants it. For people who have questions about prostitution, the PIC is a freely 

accessible place where they can get answers to almost any question, or can be referred to 

other knowledgeable organizations if necessary. 

 

 The PIC operates as a charitable foundation, however it receives no government subsidies 

and has only survived these last years with difficulty. Many times over the objectives of the 

foundation have been proven to be of importance to sex workers, their clients, residents, and 

visitors to the area. It is clear that the PIC plays a valuable role and must continue to operate!” 

(http://www.pic-amsterdam.com/startgb.html 08-05-08) 

Här intervjuade vi en medarbetare som hade olika arbetsuppgifter i organisationen. 

 

De Rode Draad, eller The Red Thread   

“The Red Thread was founded in 1985 by (ex) sexworkers with the aim to fight the rights of 

all sexworkers, who work in the Netherlands, whether male, female, Dutch or foreign. Its 

strong point is that its expertise comes straight from contacts with sexworkers. 

 

The Red Thread regularly visits the workers in the sexindustry. In the Red Light Districts, the 

brothels, the street walking areas, everywhere the outreaching workers of The Red Thread try 

to inform as many sexworkers as possible about working conditions, taxation, rights and 
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privacy regulations. The Red Thread doesn’t shun the informal sector. The Red Thread does 

not cooperate with the police. In doing so it gets a quite complete picture of the conditions 

under which sexworkers do their jobs. Men and women with individual questions can be 

referred to the right social services, under strict observance of their privacy. 

It is true, the sex industry is a legal business, but social exclusion, discrimination and 

exploitative working conditions still occur too often”. (http://www.rodedraad.nl/ 08-05-08) 

Här intervjuade vi en sociolog som satt i styrelsen för organisationen. 

 

 

AMOC  

“AMOC, founded in 1978, offers care in the Netherlands to foreigners with drug problems. 

Roughly half of our clients are long-term (intravenous) hard-drug users, many of whom are 

HIV-positive. The others are experimenting drug-users (usually with psychiatric disturbances 

as a consequence of drug-use), or prostitutes (m/f). Many are not insured in the Netherlands. 

One third of them are women. We offer daytime shelter, including the possibility of using 

drugs in a protected environment, and psychosocial counseling, with the aim of limiting drug-

related nuisance, preventing neglect and preparing for and arranging a return to the country of 

origin. 

AMOC is financed by the City of Amsterdam and the Italian Ministry of Foreign Affairs.”  

Vi besökte den delen som arbetade med socialt arbete: 

• Psychosocial counseling 

• Aid to women who work in prostitution  

• Male prostitution   

• Police + prison work / early assistance 

• Outreach work 

• Repatriation support  

• Social work 
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Denna organisation arbetar mest med utlandsfödda som är den mest utsatta gruppen då de inte 

kan dra nytta av Nederländernas sociala system. Inom ”socialt arbete” fanns ett lag som 

arbetade med utsatta kvinnor, därav tre fjärdedelar var prostituerade, samt ett lag som 

arbetade med manlig prostitution. (http://www.amoc-dhv.org/index.html 08-05-08) 

Vi intervjuade en socialarbetare som arbetade med manlig prostitution, samt en socialarbetare 

som arbetade med missbrukarvård. 

 

 

Soa AIDS The Netherlands  

“STI AIDS Netherlands (The national institute for STI and AIDS Control in the Netherlands) 

is a national organization that aims to:  

prevent sexually transmitted infections (STIs & Aids);  

improve the quality of STI control in the Netherlands. 

STI AIDS Netherlands is the Dutch expertise centre for HIV and other STIs. Among other 

things, our task is to inform people about how they can make healthy choices and to motivate 

them to take care of themselves and others.”  

Här finns ett prostitutionsteam som vi intervjuade, de har en egen hemsida på holländska. 

(http://www.prostitutie.nl/) ”The prostitution site offers information on prostitution and health. 

This Dutch language site is intended for use by sex workers, customers of sexworkers, brothel 

owners & students who want write about sexwork.” (http://www.soaaids.nl/english 08-05-08) 

 I prostitutionsteamet arbetade två socialarbetare som arbetade både ute i fält med att träffa 

och prata med prostituerade, samt informerar om könssjukdomar på andra sätt. 

 

 


