
 

Sociologiska Institutionen 

Kandidatuppsats i sociologi (III), 15 h.p. 

Ht 2007 

Handledare: Alexandra Bogren 

 

 

 
 
 
Analys av skillnader i 
arbetet mot 
prostitution vid 
Stockholms- och 
Malmös 
prostitutionsenheter  
 

 

 

                                                                                         

 

Katrin Ellheden



 

 

Sammanfattning 

Denna uppsats är en jämförelse av två kartläggningar av prostitution på Internet: ”När 

prostitutionen flyttade in i vardagsrummet” skriven av Niclas Olsson vid Malmö 

Prostitutionsenhet och ”Slutrapport från projektet nätprostitution“ skriven av Marie 

Johansson och Pia Turesson vid Prostitutions- och Spiralenheten i Stockholm.  

   Med hjälp av en diskursanalys utarbetad av Norman Fairclough kan man bland annat 

klarlägga hur en texts satskonstruktioner konstruerar samma texts objekt och subjekt. 

Genom en diskursanalys har denna uppsats konstruktioner/bilder/definitioner av 

”sexsäljare”/ ”prostituerad”, ”socialsekreterare” och den hjälp som socialsekreteraren 

erbjuder sexsäljaren, analyserats.  

    Analysen och jämförelsen har visat att författarna till de båda texterna har skilda  

förhållningssätt till prostituerade, sig själva som socialsekreterare och den hjälp de 

erbjuder sin målgrupp. Det förhållningssätt ”Slutrapport från projektet nätprostitution“ 

visar upp ligger nära ett förhållningssätt som i uppsatsen beskrivs som den Svenska 

offentliga hållningen till prostitution. Ett förhållningssätt som bland annat definierar 

prostitution som mäns våld mot kvinnor och ur vilket sexköpslagen i Sverige vuxit 

fram. Det förhållningssätt ”När prostitutionen flyttade in i vardagsrummet” uppvisar 

skiljer sig från det i ”Slutrapport från projektet nätprostitution“ och då även den 

Svenska offentliga hållningen till prostitution. Här behöver inte prostituerade fara illa, 

de lever ett utsatt liv men detta behöver inte bero på prostitutionen i sig utan till 

exempel på att de inte respekteras av samhället. Niclas Olssons förhållningssätt tolkas i 

uppsatsen som ett försök att etablera ett nytt förhållningssätt till målgruppen. Olsson 

inför i sin text vad som i uppsatsen benämns ”Du-tilltal” där han använder pronomenet 

”Du” då han refererar till sexköpare och sexsäljare. Detta tolkas i uppsatsen som ett 

grepp att uppmana läsaren att identifiera sig med prostitutionsvärldens parter. Resultatet 

av en analys av den sociala praktiken på Stockholms- och Malmös prostitutionsenheter 

visar att de skillnader som fastställts mellan texterna skrivna i Stockholm och Malmö 

också finns mellan de två prostitutionsenheterna som helhet. Tydliggörandet av de ovan 

nämnda skilda perspektiven på fenomenet prostitution är bland annat relevant då 

Sverige med en enad prostitutionspolitik internationellt går i bräschen för en 

nolltolerans mot prostitution.  

 

Nyckelord: Prostituerad, sexsäljare, socialsekreterare, diskursanalys, Internetprostitution, 

brukarperspektiv, sexköplagen
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INLEDNING 

Sedan sexköpslagen trädde i kraft i Sverige (Lag (1998:408) om förbud mot köp av sexuella 

tjänster) har situationen för människor inblandade i prostitution förändrats. Sett ur ett 

internationellt perspektiv var Sverige till en början unikt med sin lag om förbud mot köp av 

sexuella tjänster. Min ursprungliga tanke med denna uppsats var  att göra en jämförelse av 

prostituerades situation i Sverige och i Tyskland. Detta då dessa bägge länder står långt ifrån 

varandra gällande lagstiftning som rör försäljning av och köp av sexuella tjänster. I 

“Kulturkrock prostitution“ skriver Susanne Dodillet (2003) att det är få frågor i vilka Europa 

är så splittrat som då det gäller prostitution. Vidare skriver Dodillet att Sverige instiftade 

sexköpslagen som en normbildande lag för att visa att prostitution inte är accepterat. Hon 



 

 

skriver att lagen har haft önskat resultat, en stor majoritet av det svenska folkets uppfattningar 

om fenomenet prostitution ligger i linje med sexköpslagen. Tyskarna är enligt Dodillet av en 

helt annan mening, även den tyska lagstiftningen skiljer sig ifrån den svenska. “I oktober 

2001 antog det tyska parlamentet en lag som erkänner prostitution som yrke“.(Dodillet 2003) 

Mitt ursprungliga syfte med min undersökning var att fokusera på skillnader respektive 

likheter hos tyska och svenska organisationer vilka har som uppdrag  att hjälpa människor i 

prostitution. Efter att ha satt mig in i hur Hydra Tysklands ”Hurenverbund” (horförbund) 

arbetar, besökte jag Prostitutions- och spiralenheten i Stockholm. En verksamhet jag tidigare 

kommit i kontakt med då jag i Stockholm arbetar med hemlösa kvinnor. Av Stockholms 

Prostitutions- och spiralenhet fick jag bland annat deras rapport ”Slutrapport från projektet 

nätprostitution (2006)”. För att utvidga mitt perspektiv och inte bara låta Stockholm 

representera Sverige, vände jag mig till Prostitutionsenheten i Malmö. De skickade mig en 

kartläggning de gjort av nätprostitutionen i Öresundsregionen, ”När prostitutionen flyttade in i 

vardagsrummet” (2008). Ganska snabbt tyckte jag mig se skillnader mellan de bägge 

prostitutionsenheterna avseende deras förhållningssätt till människor som säljer sex på 

Internet. Skillnaderna mellan de två kommunala prostitutionsenheterna tycktes mig så stora 

att jag inte ansåg det möjligt att uttala mig om ett enhetligt svenskt förhållningssätt och utifrån 

detta göra en jämförelse med motsvarande organisationer i Tyskland. De bägge texternas 

olika perspektiv är intressanta då de inryms inom ett och samma land. Det är också i ljuset av 

det skillnader jag funnit, intressant att Sverige med en enad prostitutionspolitik, så starkt 

profilerar sig mot andra länder och går i bräschen för en nolltolerans mot prostitution (T.ex. 

Tatsachenbericht januari 2004 Regeringskansliet och Fact sheet april 2005 Regeringskansliet, 

bägge faktablad från regeringskansliet). I denna uppsats vill jag med hjälp av diskursanalys 

tydliggöra de olika förhållningssätt Prostitutionsgrupperna i Malmö och i Stockholm uppvisar 

gentemot fenomenet prostitution. Inte minst vill jag visa på att Malmös prostitutionsenhets 

arbete avviker från den gängse bilden av svensk prostitutionspolitik.  

SYFTE 

Syftet med denna uppsats är att genom en diskursanalys av texterna ”När prostitutionen 

flyttade in i vardagsrummet” skriven av Niclas Olsson vid Malmö Prostitutionsenhet och 

”Slutrapport från projektet nätprostitution“ skriven av Marie Johansson och Pia Turesson vid 

Prostitutions- och spiralenheten i Stockholm, visa att förhållningssättet till fenomenet 



 

 

prostitution skiljer sig åt på Malmös och Stockholms prostitutionsenheter. Jag kommer att 

analysera den bild av ”sexsäljare”, ”prostituerad” som de bägge texterna skapar. Jag  

undersöker även bilden författarna skapar av sig själva i egenskap av socialarbetare med 

uppgift att hjälpa sexsäljare, prostituerade. Slutligen studerar jag hur ”hjälpen” definieras i 

respektive text. 

AVGRÄNSNING 

Förutom en kartläggning av prostitution på Internet består ”När prostitutionen flyttade in i 

vardagsrummet” till skillnad från ”Slutrapport från projektet nätprostitution” också av andra 

delar. Eftersom fokus för denna uppsats är kartläggningar av prostitution på Internet har jag 

valt att avgränsa ”När prostitutionen flyttade in i vardagsrummet”. De delar jag valt att inte 

analysera är dels en kartläggning av ungas erfarenhet av webbkameror (webcams) och 

försäljning av sex på Internet, dels  längre intervjuer Niclas Olsson gjort med prostituerade. 

Jag vill här också påpeka att även Göteborg har en prostitutionsenhet och att denna var först  

med att införa projektet KAST (Köpare Av Sexuella Tjänster). KAST vänder sig till köpare 

av sexuella tjänster; man erbjuder bland annat hjälp att ta sig ur detta beteende. Skulle denna 

uppsats vara en undersökning av hur olika prostitutionsenheter i Sverige arbetar skulle den 

inte kunna skrivas utan att även ha med Göteborgs prostitutionsenhet i jämförelsen. Då det 

handlar om en jämförelse av Stockholm och Malmö och att resultaten av jämförelsen i 

förlängningen visar att Sverige på kommunalnivå inte har en enhetlig strategi i sina arbeten 

mot prostitution anser jag att mina jämförelser av rapporterna från prostitutionsenheterna i 

Stockholm och Malmö tillräckliga. 

BEGREPP OCH DEFINITIONER 

  Socialstyrelsens definition av prostitution lyder: 

”Prostitution är när minst två parter köper eller säljer sexuella tjänster mot ersättning 
(vanligen ekonomisk); vilken utgör förutsättning för den sexuella tjänsten” (SOU 1995:15) 

I ”Slutrapport från projektet nätprostitution” använder författarna ofta begreppet 

”prostituerad” medan författaren till ”När prostitutionen flyttade in i vardagsrummet” oftare 

använder begreppet ”sexsäljare”. Användandet av det ena eller det andra begreppet blir ofta 

ett ställningstagande i prostitutionsdebatten. Så även i de rapporter jag analyserar. För att 

undvika ett sådant ställningstagande har jag valt att använda begreppen ”prostituerad” och 

”sexsäljare” synonymt. Jag vill också klargöra att när jag i analysen talar om påståenden som 



 

 

mer eller mindre trovärdiga är det inte ett uttryck för mina personliga åsikter utan ett sätt att 

försöka förklara hur ”trovärdighet” konstrueras i texterna.                                                                                  

BAKGRUND OCH TIDIGARE FORSKNING 

Sexköpslagen 
  Det finns mycket skrivet om prostitution ur många aspekter. Den svenska sexköpslagen är av 

intresse även för andra länder, framför allt de nordiska. Norge frångick vid årsskiftet 

2008/2009 den ”Hallickparagraf“ som inriktat sig mot främjandet av andras prostitution. I 

Norge fanns också en människohandelsparagraf som riktar sig mot dem som ”/.../genom våld, 

hot eller missbruk av en sårbar situation, utnyttjar en person till prostitution, tvångsarbete 

eller andra tvångstjänster.” (Holmström & Skilbrei 2008:20.) En sexköpslag liknande den 

svenska antogs i det norska Stortinget och trädde i kraft i januari 2009 . I Finland är det sedan 

2006 förbjudet att köpa sex av offer för människohandel, vilket är ett resultat av en politisk 

kompromiss då landet först var på väg mot ett generellt förbud mot köp av sexuella tjänster. 

Finländarna har förmodligen den mest tillåtande attityden till prostitution i Norden 

(Holmström & Skilbrei 2008:18).  

I ”Kännedom om prostitution 2003” skriver Socialstyrelsen att ”Socialtjänstens ansvar 

regleras framför allt genom socialtjänstlagen.” (Socialstyrelsen 2004:53) Det finns ingen 

särskild bestämmelse beträffande prostitution, men en paragraf som är relevant i 

sammanhanget är 2 kap. § SoL: ”Kommunen har det yttersta ansvaret för att de som vistas i 

kommunen får det stöd och den hjälp som de behöver.” (Socialstyrelsen:2004:59) Vidare 

under rubriken ”Socialtjänstens arbete” skriver författarna till rapporten att prostitutionen i sig 

“kan komma att spela en underordnad roll till varför människor som prostituerar sig kommer i 

kontakt med socialtjänst.” – Prostitutionen kan uppfattas som ett frivilligt val, vilket kan leda 

till att stöd och hjälp kring denna prioriteras bort”.(Socialstyrelsen 2004:61) Längre fram 

skriver författarna: ”Några av våra informanter är dock tydliga med att prostitution definitivt 

inte är ett frivilligt val, vilket i sig utgör ett starkt skäl till varför man behöver stöd och hjälp 

att bearbeta sina erfarenheter från detta och andra trauman.( Socialstyrelsen 2004:61). Citaten 

ovan är exempel på hur teman närliggande de jag behandlar i denna uppsats diskuteras. 

Två perspektiv inom forskningen om prostitution.  

  Man kan tala om två perspektiv, två läger inom forskningen rörande prostituerades 

livssituation, en forskning som oftast har sin fokus på kvinnor i prostitution. (T.ex. 

Laanemets, 2007; O´Connell Davidson 1998). Det ena lägret fokuserar på att människor som 



 

 

säljer sex far illa. De människor som börjar sälja sex befinner sig ofta i livssituationer fyllda 

av svårigheter och misär. Om människor över huvud taget kan tänka sig att sälja sex beror 

ofta på att de tidigare i livet varit offer för övergrepp av skilda slag. Att de börjat sälja sex 

beror på att det inte funnits andra möjliga alternativ till försörjning. Kvinnors underordning i 

könsmaktsordningen är ofta central i detta perspektiv och man menar att prostitution handlar 

om mäns sexualitet, inte kvinnors (Månsson, 2005). Prostitution ses som exploatering av 

människor, framför allt av kvinnor och barn, och som mäns våld mot kvinnor. Ur detta 

perspektiv har sexköpslagen i Sverige vuxit fram. Lagen är ett redskap för att nå ett mer 

jämställt samhälle. ”Utgångspunkten för den svenska prostitutionslagstiftningen är att 

prostitution kan betraktas som mäns våld mot kvinnor.” (Prostitution i Norden 2008:21). Inom 

det andra lägret ses prostitution som ett sätt för självständiga, självsäkra människor att tjäna 

pengar. Upplevelsen av att sälja sex varierar beroende på vem som säljer och under vilka 

omständigheter det sker. De svårigheter som det innebär att prostituera sig behöver inte 

komma från företeelsen att sälja sex i sig. Många av de svårigheter som hör samman med 

prostitution förknippas med de stigmata sexsäljare drabbas av då samhället inte kan acceptera 

dessa människors, kanske lite udda men fria val.(Östergren 2006). Inom detta perspektiv 

återfinns också inställningen att sexsäljandet inte behöver upplevas negativt för dem som 

säljer sex. Att sälja sex kan på ett positivt sätt vara kopplat till sexsäljarens egen sexualitet 

eller helt skilt från den egna sexualiteten (Kontula 2008). 

Denna uppsatts fokus ligger inte på de två, ofta sedda som oförenliga perspektiv på 

prostitution som råder inom prostitutionsdiskursen.. Perspektiven är dock intressanta för 

uppsatsen.. Detta då jag funnit att Stockholms förhållningssätt ligger nära det som fokuserar 

på att människor som säljer sex far illa medan Malmös förhållningssätt tenderar att närma sig 

perspektivet där prostituerades livssituationer antas kunna variera. Både Stockholms och 

Malmös prostitutionsgrupper bedriver en verksamhet relaterad till sexköpslagen. 

Jag har inte hittat någon tidigare forskning som direkt rör frågan om eventuella lokala 

skillnader och/eller olika perspektiv på prostitution kommuner emellan. I ”Interventioner mot 

prostitution och människohandel för sexuella ändamål” (2008), skriver Bengt Westerberg och 

Knut Sundell: “Enligt regeringsuppdraget ska förslag ges på hur verksamheten i Sverige ska 

kunna utvärderas. De verksamheter som kan vara relevanta torde framför allt röra sig om de 

prostitutionsgrupper som finns i Göteborg, Malmö och Stockholm“ (Interventioner mot 

prostitution och människohandel för sexuella ändamål 2008:83). Vidare menar Westerberg 

och Sandell (2008) att en jämförelse av de tre prostitutionsgrupperna/enheterna är svår att 



 

 

genomföra då dessa gruppers arbete består av olika delar, t.ex. uppsökande verksamhet, 

behandling med enskilda samtal och arbete riktat mot köpare av sex. Men att 

”/.../grundläggande inslag i utredande måste vara en noggrann dokumentation av 

verksamheternas arbetssätt, inklusive respektive grupps/enhets programteori.” (Interventioner 

mot prostitution och människohandel för sexuella ändamål 2008:84) På uppdrag av 

regeringen håller Socialstyrelsen nu på med en utredning som förväntas vara klar 2011. 

Huvudprojektet är att utvärdera prostitutionsgrupperna i Sverige, man kommer att titta på 

verksamheternas struktur, bemanning, ekonomi och behandlingsideologier. ”Bland annat ska 

man göra personliga intervjuer med ett antal prostituerade och sexköpare före och ett år efter 

de sökt stöd hos prostitutionsgrupperna för att mäta effekten på deras psykiska och fysiska 

hälsa.” ()   

I ”Kännedom om prostitution 2007” skriver författarna till rapporten under rubriken 

”Perspektiv på sexköpslagen" att:  

”Både Prostitutionsgruppen och Sprutbytesprojektet i Malmö pekar i intervjuer på negativa 
effekter av sexköpslagen medan representanter för Prostitutionsenheten i Stockholm tar fasta 
på positiva effekter. Intervjupersoner på prostitutionsenheten i Stockholm jämför 
sexköpslagen med lagen mot barnaga och anser att lagen ”ger kraft åt kvinnorna” då den 
markerar att det anses vara fel att köpa sexuella tjänster.” (Socialstyrelsen 2008: 44ff). 
 

I samma rapport under rubriken ”Intervjusammanställning” står 

“Som framkommer i denna intervjusamling har myndigheter, organisationer och andra direkt 
och indirekt inblandade aktörer ofta olika definitioner och perspektiv på vad prostitution är, 
vilka drivkrafter som finns och hur man bör förhålla sig till sexmarknader.” ( Socialstyrelsen 
2008:24, min kursivering). 

De olika definitionerna och perspektiven syftar på de skillnader som Socialstyrelsen funnit 

mellan myndigheter, organisationer och andra direkt och indirekt inblandade aktörer och inte 

på skillnader inom  en och samma myndighet eller en och samma myndighet i olika 

kommuner. Pettersson och Tiby (2003) diskuterar hur olika aktörer som arbetar i 

prostitutionens närhet kan skapa och återskapa en marginaliserande bild av prostitution.( 

Lander, Pettersson & Tiby 2003). I konferensrapporten ”Prostitution i Norden”, skriven av 

NIKK (Nordiska institutet för kunskap om kön), framställs det svenska sociala arbetet med 

prostitution som ett homogent arbete. Rapporten presenterades i samband med en avslutande 

konferens för ett projekt med syftet att presentera och diskutera tillgänglig kunskap om 

prostitution och människohandel för sexuella ändamål i de nordiska länderna och de 

självstyrande områdena. Författarna skriver ”Även i Sverige finns sedan ett par år ett specifikt 

socialt arbete med prostitution. ”I Stockholm, Göteborg och Malmö finns så kallade 



 

 

prostitutionsgrupper inom ramen för den kommunala verksamheten.” ( Prostitution i Norden 

2008:25).  

  I texterna nämnda ovan kommenteras inte eventuella skillnader mellan Sveriges kommuner. 

Tvärtom beskriver man ett enat Sverige med en svensk enhetlig utarbetad metod att erbjuda 

sexsäljare social hjälp. Jag har kontaktat Charlotta Holmström vid Malmö Högskola, 

projektledare för NIKKs forskningsprojekt Prostitution i Norden, forskaren Leili Laanemets 

på Malmö Högskola som bland annat har skrivit “Från policy till verksamhet: implementering 

av Malmös strategi mot prostitution”, och Inger Asebo vid Prostitutions- och spiralenheten i 

Stockholm för att informera mig om eventuella kända, dokumenterade skillnader i 

Socialtjänstens arbete i olika svenska kommuner. De bekräftar att det inte finns någon aktuell 

forskning om ideologiska skillnader i det sociala arbetet med prostitutionen i Sverige. Alla tre 

säger dock att de upplever att det finns en skillnad kommunerna emellan.  

Jag kommer nedan att beskriva de diskursanalytiska verktyg med vilka jag försöker påvisa att 

det inte finns en enhetlig bild inom Sveriges kommuner gällande hur man definierar 

prostitutionsarbete.  

 
TEORI 

Diskursanalys 

  Kritisk diskursanalys förknippas i hög grad med Norman Fairclough (1992). Hans 

inflytelserika forskning och utveckling av diskursanalys kan ses som exempel på en analytisk 

samhällsvetenskap med en lingvistisk utgångspunkt. Han skriver att han ämnar betrakta 

språkanvändning som en form av social praxis snarare än en individuell aktivitet. Först och 

främst är diskurs en typ av handlande där människor agerar i världen och gentemot varandra, 

lika väl som diskurs är en typ av representation (Fairclough, 1992). Fairclough (1992) ger 

begreppet ”diskurs“ två innebörder. Han talar dels om ”diskurs” i den generella betydelsen av 

ett element i socialt liv, ett element som är dialektiskt relaterat till andra element i den sociala 

praktiken, dels om ”diskurser“ med den mer specifika betydelsen av att olika diskurser är 

olika sätt att representera olika aspekter av världen.  Fairclough (1992) har utarbetat en 

Foucault-inspirerad diskursanalysmetod som dock skiljer sig från den Foucaultska 

diskursanalysen i det att Fairclough också har utvecklat och använder sig av lingvistiska 

analysverktyg.  

  Den kritiska diskursanalys som Fairclough (1992) företräder är en av flera varianter av 

diskursanalys.  Diskursanalys som utarbetad metod att analysera sociala fenomen har sin 



 

 

grund i socialkonstruktivismen1. Då fenomenet ”verkligheten” ska studeras utifrån ett 

socialkonstruktivistiskt angreppssätt läggs fokus på hur denna verklighet uppfattas av de 

individer/subjekt som lever i den. Det som studeras är subjektens common sense 

uppfattningar av verkligheten, det vill säga de uppfattningar som dagligen och stundligen tas 

för givna av alla subjekt i alla delar av alla samhällen. Den socialkonstruktivistiska analysens 

uppgift kan sägas vara att visa på dessa common sense uppfattningar; en uppgift att försöka 

utreda hur subjekt i en värld skapar just de uppfattningar de skapar. Vilka mekanismer verkar 

inom dessa subjekt? Hur är dessa subjekts medvetande konstruerat?2 Det rör sig alltså 

uteslutande om en analys av subjekts skapande av mentala objekt. Det socialkonstruktivistiska 

perspektivet ifrågasätter inte en existerande gemensam värld; det som analyseras med hjälp av 

teorin är i stället hur denna yttre värld representeras hos olika subjekt (Berger & 

Luckman1979). Alla individer gör sina subjektiva tolkningar av verkligheten. Det betyder inte 

att alla subjekt har oförenliga bilder, tolkningar, representationer av verkligheten. Tvärt om, 

teorier om de socialiseringsprocesser som återfinns inom alla samhällen är en viktig del av det 

socialkonstruktivistiska perspektivet som helhet. Dessa beskriver hur det är möjligt att ett 

samhälles subjekt upplever att de ingår i en och samma värld. Teorin beskriver en dialektik 

där denna värld konstituerar dessa subjekt och hur dessa subjekt i sin tur konstituerar denna 

värld .( tex Berger & Luckman1979). Detta sker genom internalisering, ett införlivande av 

verkligheten. Internaliseringen är en dialektisk process och bygger på resonemanget att en 

individ kategoriserar och begreppsliggör sin värld utifrån denna världs institutioner och 

sociala strukturer. Denna världs institutioner och sociala strukturer har för individen en 

självklar status som sällan eller aldrig ifrågasätts trots att de är sociala konstruktioner (Berger 

& Luckmann.1979). Äktenskapet ges ofta som exempel i dessa sammanhang. Samtidigt som 

människan förstår sin värld genom sociala strukturer, identifierar hon sig med och definierar 

hon sig utifrån dessa strukturer; hon är ogift eller änka. Hon identifierar sig utifrån de 

strukturer som upprätthåller institutionen ”äktenskap” samtidig som då hon identifierar sig 

som ”ogift” i sin tur för vidare, underbygger, blir en del i institutionen ”äktenskap”. Genom 

internalisering blir en människa en del av samma strukturer som konstituerar hennes värld. 

Hennes identitet bestäms utifrån sociala strukturer, samtidigt som hon orienterar sig utifrån 

dem (Berger Luckman 1979.) Här kan den kritiska diskursanalysen med sin ambition att 

empiriskt undersöka relationer mellan diskursiv praktik, text och social praktik knyta an. 

                                                      
1 Jag kommer här att tala om socialkonstruktivism som ett angreppssätt. Detta trots att det precis 
som inom diskursanalysen finns många olika förgreningar av socialkonstruktivismen. 
2 Hur medvetandet konstrueras utifrån ett sociologiskt perspektiv inte utifrån ett filosofiskt 
perspektiv. 



 

 

Den sociala verkligheten skapas genom språket. Subjektets menings- och begreppsbildning 

äger rum inom språket i form av till exempel samtal och mer konkret i form av texter. Med 

diskursanalysens hjälp kan den dialektiska relationen mellan språk och verklighet synliggöras. 

Med diskursanalys kan det påvisas hur en specifik verklighetsuppfattning eller världsbild tar 

sig uttryck i hur individer formulerar sig. Samtidigt konstitueras denna specifika verklighet i 

och med att den formuleras; den begreppsliggörs genom språket. 

  

Social praktik, diskursiv praktik och text 

  Fairclough (1992) har utvecklat en tredimensionell modell för sin diskursanalys. De tre 

dimensionerna som alla enligt Fairclough är nödvändiga att behandla, undersöka empiriskt 

och/eller diskutera i diskursanalysen är: social praktik, diskursiv praktik och text. (Fairclough 

1992:73). En diskursanalys grundas i en text (text) som analyseras. Samtidigt måste en 

diskursanalys analysera kontexten i vilken texten produceras och även den kontext i vilken 

texten tas emot samt hur texten levereras från författare till läsare (diskursiv praktik). Den 

tredje dimension som analyseras är den sociala praktik inom vilken produktionen och 

mottagandet av texten sker. I den kritiska diskursanalysen kopplar Fairclough ihop de ovan 

beskrivna analysdimensionerna kategoriserade som: en detaljerad textanalys inom disciplinen 

lingvistik, en makrosociologisk analys av social praktik och en tolkande mikrosociologisk 

teori där vardagen betraktas som något människor själva skapar genom användandet av en 

uppsättning gemensamma regler och procedurer av common sense-karaktär. (Fairclough 

1992:72 )  

  Faircloughs angreppssätt är alltså en textorienterad diskursanalys där även icke-diskursiva 

dimensioner av social praktik anses spela en stor roll i konstituerandet av den sociala världen 

(Winter Jörgensen & Phillips 2000:13). Textanalysen i Faircloughs kritiska diskursanalys 

koncentrerar sig på de formella dragen hos en text; han utvecklar bland annat en metod med 

vilken man kan analysera hur en texts grammatiska drag kan komma att påverka hur textens 

subjekt framställs. (Winter Jörgensen & Phillis 2000:75). En text produceras aldrig i vakuum, 

den produceras alltid i ett socialt sammanhang. För att analysera texten och förstå dess 

egenskaper är det viktigt att ha insikt om under vilka förhållanden och i vilket socialt 

sammanhang texten har producerats. För att nå förståelse om dessa förhållanden måste den 

värld där texten producerats, den diskursiva praktiken, analyseras. Den diskursiva praktiken är 

i sin tur en del av den sociala praktiken. Fairclough (1992) skriver att social praktik i vissa fall 

helt konstitueras av diskursiv praktik men att det också finns sociala praktiker som innehåller 

icke-diskursiva praktiker. (Faircloug 1992). Social praktik är enligt Fairclough den yttersta av 



 

 

dimensionerna i hans modell, vilket har till följd att, text och den diskursiva praktiken ytterst 

kan analyseras utifrån den sociala praktiken. Diskursanalysen i sig når inte fram till 

dimensionen social praktik. Social praktik, slutligen, inrymmer samhällets och den sociala 

världens icke-diskursiva dimensioner. Den sociala praktikens karaktär varierar. En given 

social praktik har sitt givna utseende och detta beroende av de sociala element som just denna 

sociala praktik består av. Den sociala praktiken i sin tur studeras med hjälp av till exempel 

sociologisk teori.  

  Den kritiska diskursanalysen vilar som sagt på antagandet att såväl diskursiva som icke-

diskursiva aspekter skapar den sociala praktiken. I fallet för denna uppsats kan 

prostitutionsenheternas mottagningsrutiner, hur och var prostituerade kommer i kontakt med 

socialarbetarna och hur mottagningarna ser ut, spela en roll. Sker mötet mellan de sexsäljare 

som vill ha och söker hjälp och socialarbetaren alltid på socialarbetarens initiativ, söker 

enheterna upp sexsäljarna eller söker sexsäljarna ibland själva upp enheterna?  Och inte minst 

vilka prostituerade utgör till grund för respektive kartläggning? I såväl Stockholm som i 

Malmö arbetar man med uppsökande verksamhet. Prostitutionsenheterna består båda två av 

verksamheter som specialiserat sig inom olika områden för att kunna möta och hjälpa 

människor i prostitution. I Malmö har länge ett kontroversiellt projekt med ett sprutbyte 

funnits, där bland annat prostituerade ingått. I Stockholm finns sedan många år 

gynekologmottagningen “Spiralprojektet“.  

När man analyserar diskurser med Faircloughs (1992) metod fokuserar man på två 

dimensioner: dels på den kommunikativa händelsen, dels på diskursordningen. Då Fairclough 

talar om kommunikativa händelser - ett fall av ett språkbruk syftar han på fenomen på textnivå 

som t.ex. tidningsartiklar, politiska tal eller teaterföreställningar. Till kommunikativa 

händelser räknas de två artiklar jag kommer att analysera i denna uppsats. När en 

kommunikativ händelse analyseras krävs även analyser av diskurser och genrer som 

artikuleras i produktionen och konsumtionen av texten. ”Genre” är i Faircloughs terminologi 

en beteckning på en ”typ av” språkbruk som råder inom och konstituerar en del av en specifik 

social praktik. I fallet för denna uppsats är genren ”Rapporter/kartläggningar från 

socialtjänsten. Att jag valt de bägge som grund för föreliggande uppsats är att jag betraktar 

dem som två olika kommunikativa händelser i det att de skiljer sig åt i olika bemärkelser (se 

följande analys). Detta trots att de behandlar samma tema och är producerade inom samma 

institution “Sveriges socialtjänst. Slutrapporten från Stockholm är en kvantitativ rapport om 

hur prostitutionen på nätet ser ut och innehåller information om hur 



 

 

nätprostitutionssituationen ser ut, till exempel hur köpare får kontakt med säljare, vad olika 

tjänster kostar och hur möten kommer till stånd. Direkta och indirekta påståenden om att 

prostituerade far illa och omdömen om att prostitutionsvärlden ger prov på kvinnoförakt är 

ofta förekommande. Skriften från Malmö är en dels intervjubaserad, dels kvantitativ 

undersökning där fenomenet nätprostitution i Öresundsregionen har kartlagts. Skriften präglas 

starkt av den kvalitativa intervjudelen som gett upphov till en text baserad på öppna frågor till 

prostituerade, av typen ”Om ni överhuvudtaget vill ha hjälp av oss på socialtjänsten, hur vill 

ni då att den hjälpen ska se ut?”  

   De bägge rapporterna/ kartläggningarna är en del av och påverkar den sociala praktiken i 

inom prostitutionsenheterna i Stockholm respektive Malmö. Mina analyser i denna uppsats är 

alltså analyser på textnivå. Mot slutet av diskussionsdelen kommer jag in på de två 

kommunernas sociala praktik – även denna diskussion relateras till olika texter om 

kommunerna. 

METOD 

Då de bägge texterna är olika både till innehåll och till struktur har jag inte kunnat göra en 

jämförelse rakt av. Jag har dock inte upplevt detta som ett stort problem då diskursanalysen 

har sin fokus på den genomgående bilden av ”sexsäljare” respektive “socialarbetare“ samt hur 

hjälpen från socialtjänsterna definierats. 

 

Transitivitet och nominalisering 

  Genom att analysera vad Fairclough (1992) kallar en texts transitivitet kan man åskådliggöra 

eventuella sociala, kulturella, politiska eller teoretiska faktorer som ligger bakom en texts 

utformande (N Fairclough 1992: 177ff.) När man analyserar transitiviteten i en text fokuserar 

man på hur händelser och processer förbinds (eller inte förbinds) med subjekt och objekt. 

”Man är intresserad av att klarlägga de ideologiska konsekvenser som olika framställningar 

kan ha.” (Winter Jörgensen & Phillips 2000:87). Genom att studera hur processer förbinds 

med deltagare kan man enligt Fairclough (1997) se hur en viss satskonstruktion kan komma 

att frånta subjekt ansvar för den process, dvs. de händelser, som texten beskriver; det blir en 

passiv sats där det inte finns någon agent. Satsen kan skildra en händelse men utan att någon 

beskrivs ha utfört denna händelse. I en sats som “Sjukvården konkurrensutsätts till våren” 

beskrivs något som kommer att ske. I en sådan satskonstruktion går läsaren inte bara miste om 

vem som står bakom denna konkurrensutsättning, effekten blir också att 

konkurrensutsättningen ges sken av att infinna sig helt utan att någon genomdriver den. För 



 

 

min analys är det intressant att fastställa huruvida subjektet ”prostituerad” faktiskt beskrivs 

som en aktör eller om detta subjekt är passivt i en ”prostitutionsstruktur”. Jag vill här påpeka 

att de resultat, de konsekvenser som uppstår av en viss satskonstruktion som synliggörs med 

hjälp av transitivitet som analysgrepp, inte alltid ska antas vara textproducentens medvetna 

avsikter.  Det kan i en given diskurs framstå som en självklarhet att uttrycka sig på ett givet 

sätt. Det ligger i den kritiska diskursanalysens intresse att uppmärksamma dessa 

satskonstruktioner för att eventuellt kunna säga något om den struktur/ perspektiv/ diskurs 

som en text producerats inom och är en del av. Ett annat analysverktyg jag kommer att 

använda mig av i mina analyser av de bägge texterna är nominalisering som enligt Fairclough 

ger en möjlighet att utesluta agenter ur en text. Med fokus på nominaliseringar analyserar man 

processer i texter som endast gestaltas av ett substantiv. Även detta begrepp ingår i 

Faircloughs teori om transitivitet.(Faircloug1992:179.) ”Konkurrensutsättningen av 

sjukvården sker i vår” är ett exempel på en nominalisering. Också i denna sats beskrivs en 

process utan att läsaren kan koppla processen till en agent, inget subjekt finns att tacka eller 

ställa till svars för att det i vår kommer att ske något med sjukvården   

 Fariclough talar vidare om två huvudtyper av processer ”relational processes” / relationella 

processer där verbet markerar en relation mellan deltagare och ”action processes” där en agent 

agerar målinriktat. Analyser av ”action processes” fungerar som ett verktyg som ger möjlighet 

att undersöka hur texten refererar till dess subjekt som agerande eller inte. (Faircloug 

1992:177 ff.) Vilka, om de finns, är subjekten som agerar? 

  För min uppsats är det intressant att analysera hur prostituerade framställs. Är de 

prostituerade handlande subjekt? Framställs snarare socialsekreterarna som handlande subjekt 

på bekostnad av de som säljer sex? Om prostituerade framställs som subjekt hur beskrivs då 

dessa just som subjekt?  

Jag kommer att använda mig av Faircloughs (1992) analysverktyg ”agent” och undersöka hur 

agenten står i relation till eventuella processer som texten framställer. Detta för att försöka 

fastställa om det råder någon skillnad i hur de bägge skrifterna framställer de prostituerade i 

relation till att de säljer sexuella tjänster.  

Enunciation 

  Med hjälp av begreppen ”projektion” och ”enunciative modalities” (Sulkunen & Törrönen 

1997) kommer jag att analysera den bild av författaren (image of the author) de texter jag 

analyserar skapar. Det diskursivt intressanta är att de konstituerade subjekten i en text kan 

vara dels ett berättande subjekt, textförfattaren (the narrator) dels även subjekt som denna 



 

 

”berättare” berättar om, subjekten texten handlar om. De texter jag analyserar består, om man 

använder sig av Sulkunen och Törrnönens (1997) begrepp, av ”berättare” som producerat 

rapporterna och de subjekt texten behandlar. De senare representeras i hög grad av 

prostituerade, (texten behandlar även andra subjekt t.ex. sexköpare). 

  Två centrala begrepp i Sulkunen och Törrönens (1997) teori är yttrande (utterance) och 

enunciation (då jag inte kunnat finna en bra översättning av ”enunciation” och vill slippa 

förvirring genom att använda engelska synonymer kommer jag att använda mig av det 

engelska uttrycket.) Ett yttrande (utterance) syftar på det som sägs om världen, medan 

enunciation syftar på den position denna värld beskrivs ifrån. Dessa analysverktyg ger 

möjlighet att analysera hur ett subjekt skapas genom att ett sakförhållande (utterance) 

presenteras av ”berättaren”, – en ”enunciator”. Hur ”enunciator-subjektet” sedan förhåller sig 

till sakförhållandet påverkar hur bilden av detta subjekt tar sig uttryck i texten. Dessa 

kopplingar mellan enunciation-dimensionen och utterance-dimensionen kallar Sulkunen och 

Törrönen projektioner för att ”they transmit properties of actors in the world to characters in 

the enunciative dimension and vice versa” (Sulkunen och Törrönen 1997:132) 

   I mitt analysarbete kommer jag att, i varierande utsträckning använda mig av de teorier och 

begrepp, som jag beskrivit ovan. Jag kommer att hämta citat ur skrifterna ”Slutrapport från 

projektet nätprostitution” och ”När prostitutionen flyttade in i vardagsrummet”, analysera dem 

var för sig och jämföra resultaten av analyserna. Jag kommer att utföra analyserna med ovan 

beskrivna metoder hur bilderna av socialarbetarna – texternas författarinnor respektive 

författare – ser ut och hur bilden av sexsäljare, prostituerade ser ut. Jag använder 

analysverktyget transitivitet för att undersöka hur prostituerade framställs som aktiva subjekt i 

de respektive texterna. Hur gestaltas olika processer i prostitutionsvärlden? Finns det agenter 

som genomför olika handlingar? Beskrivs processer genom nominaliseringar? Angående 

socialarbetarna i texterna analyserar jag med hjälp av Sulkunens och Törrönens begreppspar 

enunciation och utterance hur de uttalar sig, som jag ovan beskrivit, utifrån vilken position de 

talar. Beroende på denna position: - med vilken auktoritet talar de? Jag kommer att analysera 

vad/ hur textförfattarna skriver om hur de som prostituerar sig på Internet profilerar sig i sina 

annonser. Denna analys gör jag då jag anser att en sådan analys ger goda möjligheter till att 

fastställa hur författarna förhåller sig till den verksamhet målgruppen för rapporterna bedriver. 

En sådan analys ger möjlighet att söka eventuella direkta och indirekta ställningstaganden och 

tankar hos författarna om prostitution och om den värld i vilken prostitution bedrivs. Det är 

här, återigen intressant hur författarna yttrar sig i dessa frågor och med vilken auktoritet? 



 

 

 

Validitet 

  Begreppet ”validitet” kan hjälpa forskaren att avgöra huruvida en undersökning verkligen 

undersöker det den ger sig ut för att undersöka. En undersökning med hög validitet lyckas 

fånga den del av verkligheten som undersökningens teori och metod gör anspråk på att nå ut 

till. Trots att forskare inte kan uppnå en hundraprocentig validitet i sina undersökningar har 

teorier om och metoder för hur man ska förhålla sig till validitetsproblem utarbetats 

(Silverman 2000). Jag har i mina analyser använt mig av David Silverman (2000) och hans 

idéer om hur man kan avhjälpa bristande validitet i vetenskapliga undersökningar. Silverman 

(2000) citerar  Hammersley: ”By validity I mean truth: interpreted as the extent to which an 

account accurately represents the social phenomena to which it refers” (Silverman 2006:145). 

I föreliggande uppsats bygger mina analyser på citat som belyser de skillnader beträffande 

bilden av prostituerad, socialarbetare och hjälp till prostituerade som jag funnit i de bägge 

texterna. Citaten jag analyserat har jag dels valt utifrån det ämne de behandlar, dels så att 

citaten ska täcka rapportens olika delar. I textens analys tittar jag på hur de två 

kartläggningarnas resultat presenteras och kommenteras. Som jag tidigare nämnt är texterna 

olika till struktur och det är därför inte möjligt att jämföra dem rakt av. Det faktum att de delar 

jag behandlar i texten är utvalda av mig för att belysa drag och olikheter som jag funnit i 

texterna som helhet kan lätt leda till validitetsproblem. För att kunna komma åt hotande 

bristfällig validitet har jag valt att använda mig av vad Silverman (2000) kallar ”deviant-case 

analysis”: ”Comprehensive data treatment implies actively seeking out and addressing deviant 

cases.” ( Silverman 2000:180). Mer precist ger denna metod mig möjlighet att behandla citat i 

respektive text som strider emot eller avviker från resultaten jag annars kommer fram till. 

 

ANALYS 

  Innan jag inleder analysen kommer jag att ge en kort sammanfattning av respektive text. Jag 

kommer sedan att analysera texterna var för sig och till sist avsluta med en jämförelse av 

resultaten av mina analyser. 

Sammanfattning av materialet i ”Slutrapport projektet Nätprostitution”. 

  I inledningen till ”Slutrapport projektet Nätprostitution” ger författarna Marie Johansson och 

Pia Turesson en kort beskrivning av sexköpslagen. De skriver sedan att de i sin slutrapport 



 

 

valt att använda begreppet “prostitution“ framför begrepp som ”eskort“ eller “könshandel“, då 

prostitution är det vanligaste begreppet i samhällsdebatten.  

De skriver vidare: 

”Målet för projektet var att genom kompetensutveckling integrera ny kunskap och ha 
fortlöpande överblick om prostitutionens förändringar på nätet. I förlängningen utarbeta 
metoder för att nå dem som via Internet exponerar sig till försäljning av sexuella tjänster. 
Detta projekt är i sig inte en slutprodukt utan ska leda till metodutveckling i socialt arbete 
”.(Johansson och Turesson 2006:4ff). 
 

  Materialet innefattar 327 individer.  Johansson och Turesson skriver att de omöjligt kunnat 

avgöra om informationen de funnit i annonserna är sann eller falsk. De har inte sökt 

kompletterande uppgifter genom att till exempel via telefonnummer som figurerar i 

annonserna söka upp de prostituerade.(Johanson & Turesson 2006). Författarna skriver att de 

funnit att nätprostitutionen är öppen, inte dold som många hävdar, köparen kan möjligtvis 

betraktas som dold men inte sexsäljarna.(Johansson & Turesson 2006:35). De skriver att de 

har överlämnat information som pekat mot människohandel och barnpornografi till polisen 

och att de samarbetat med polisen – ett samarbete de önskar upprätthålla. Avslutningsvis 

beskrivs planer på att placera ut information som är tänkt att kunna stoppa individer från att ta 

steget in i prostitution på strategiska platser på Internet. De kan tänka sig att Internets 

speciella sociala karaktär kan leda till att man gradvis flyttar gränserna för vad som är 

prostitution.  Kan Internets karaktär göra att en normaliseringsprocess uppstår som gör att 

steget in i prostitutionen blir kortare?   

  Johanson och Turesson skriver att de i framtiden kommer att söka upp de personer som 

säljer sexuella tjänster på nätet. Men, att det kan bli svårt att nå fram till målgruppen, dels då 

många inte talar svenska och dels då det finns intressen, bland annat hallickar, som vill 

förhindra att målgruppen nås av den information Johansson och Tureson vill sprida.  

 

När prostitutionen flyttade in i vardagsrummet  

  I inledningen till ”När prostitutionen flyttade in i vardagsrummet“ skriver författaren Niclas 

Olsson att kartläggningen är en del i en strategi initierad av Kommunfullmäktige i Malmö. 

(Olsson 2007).Olsson skriver att syftet med kartläggningen har varit att visa hur Internet 

används för att erbjuda/marknadsföra sexuella tjänster i Skåne/ Öresundsregionen samt att ge 

en bild av ungdomars erfarenheter av och attityder till sexuella tjänster via nätet. Vidare 

skriver Olsson att: 



 

 

 
”Den övergripande intentionen i kartläggnings- och undersökningsplanen har varit att få så 
mycket material och så många aktörer som möjligt inom uppdragets ramar.” (Olsson 
2008:10). 
 

  Författaren låter i texten aktiva och före detta sexsäljare samt citat från Internetforum där 

prostitution diskuteras kommentera de resultat och observationer han presenterar i sin rapport.   

I rapporten presenterar Olsson de intervjuer han gjort med aktiva och före detta prostituerade 

som är/var verksamma i Malmö och Köpenhamn. Han skriver att han, för att förstå, och för att 

få en så bred och bra bild som möjligt av marknaden och de aktörer som säljer sex via Internet 

har valt att använda en perspektiv- och metodtriangulering. Hans angreppssätt har inneburit en 

kombination av kvantitativa och kvalitativa metoder. Angående observationerna skriver 

författaren att: 

”Intentionen har även varit att göra en replik på Stockholms Stads undersökning om 
nätprostitution(2005). För att kunna ta fram jämförbar data har jag därför använt samma 

underkategorier i redovisningen av observationerna. Den population som utgör underlag för 
observationerna har i huvudsak bestått av kvinnor.”(Olsson 2007:11) 

 

 Olsson beskriver svårigheten med undersökningar som riktar sig till dem som säljer sex då 

det finns en stor misstänksamhet mot myndigheter och socialtjänsten och hur detta för Olsson 

har inneburit ett förtroendeskapande gentemot sex säljarna. 

Under ”Begrepp och definitioner” för Niclas Olsson en ingående diskussion om varför han 
har valt att använda sig av begreppet ”försäljning och köp av sexuella tjänster” (Olsson sid 
2007).  

Angående sexköpslagen hävdar han att den mest kan anses ha en normgivande verkan. 

 Olsson skriver att han dels har låtit sina resultat kommenteras av informanter, dels att han satt 

sina resultat i relation till referat han funnit på Internetforum där bland annat sexsäljare 

skriver. Han skriver att han velat ge en röst år de prostituerade själva och velat problematisera 

de schablonbilder finns av målgruppen och därför valt att ha med intervjuer med sexsäljare i 

rapporten.(Olsson 2007)  

I sin slutdiskussion skriver Olsson att man behöver kunna ompröva sin förförståelse och öppet 

försöka förstå vad prostitutionsvärlden handlar om. Han skriver att frågor som berör huruvida 

prostitution kan vara ett fritt val eller om prostituerade är offer har fått många olika svar då 

han träffat många olika prostituerade. Olsson ser ett problem i att prostituerade ”buntas ihop“ 

till en grå massa utan nyanser. Att han fått insikt om att prostituerade ofta upplever sig som 

objektifierade och omyndigförklarade och mindre vetande i frågor som gäller dem själva och 



 

 

att han under kartläggningens gång byggt upp ett förtroende gentemot målgruppen. Enligt 

Olsson är anledningen till att ”vi hjälpare” kan ha svårt att nå målgruppen att problemet för 

denna grupp varit samhällets syn på dem. Han skriver att en lösning på dessa problem kan 

vara att ha skadereduktion som mål snarare än att utrota all prostitution. 

Bilden av socialsekreteraren och den prostituerade i Slutrapport från projektet 
nätprostitution. 

  I inledningen till “Slutrapport från projektet nätprostitution“ skriver författarna: (citat 1) 

”På nätet benämns prostitution vanligtvis som eskort, vi har valt att använda begreppet 
prostitution då det är det vanligaste förekommande sexuella tjänsten i samhällsdebatten”.        

( Johansson och Turesson 2006:4). 

Jag har lite svårt att avgöra vad författarna menar i detta citat, det är dock troligt att de hävdar 

att då fenomenet prostitution – i betydelsen försäljning av sexuella tjänster – debatteras i 

Sverige refererar debattörerna oftast till dessa tjänster genom begreppet “prostitution”. 

Begreppsdefinitioner av ”prostitution” / ”försäljning av sexuella tjänster” är intressant för 

föreliggande uppsats bland annat då Johansson och Tureson själva flera gånger återkommer 

till att de valt begreppet “prostitution” då de refererar till försäljning av sexuella tjänster. När 

de senare i texten diskuterar valet av begreppet hänvisar de till andra orsaker än att det är det 

vanligaste begreppet i samhällsdebatten: (citat2) 

“Här noterade vi hur de prostituerade själva valde att beskriva sin verksamhet“.( Johanson och 
Turesson. 2006:8). 

 

Marie Johansson och Pia Tureson ”noterade ”hur de ”prostituerade själva, valde att beskriva 

sin verksamhet” – detta indikerar att socialsekreterarna tar/kommer att ta/ avstånd från hur de 

prostituerade själva beskrivit sin verksamhet i annonserna. Denna tolkning förstärks då 

författarna under ”Verksamhetsbeskrivning” i resultatdelen skriver: (Citat 3) 

“Alla ger inte någon beskrivning av sin verksamhet, men av de som valt att göra det har en 
övervägande majoritet benämnt sin verksamhet som ”escort“. En orsak till detta kan vara att 
just på nätet benämns prostitution vanligtvis som eskort. Oavsett vad man väljer, har vi som 
tidigare nämnts, valt benämningen prostitution.“( M Johansson och P Turesson. 2006:13). 

 

 Johansson och Tureson ger i citatet ovan en not till begreppet ”escort”. I andra meningen i 

noten står:( Citat 4) 

“Enligt Svenska akademiens ordlista betyder eskort skyddsfölje, skyddsvakt, hedersvakt.“  
(Johansson och Turesson 2006:13).  

 



 

 

  Med hjälp av enunciation-perspektivet kan följande bild av vem/ vilka det är som talar i detta 

citat erhållas. “Vi“ väljer att kalla verksamheten prostitution. Detta “Vi” – Marie Johansson 

och Pia Turesson, två socionomer med mångårig erfarenhet av prostitution och 

missbruksarbete,( Johansson och Turesson 2006) – tar avstånd från det gängse språkbruk som 

råder inom nätprostitutionsscenen. Författarnas fotnot med Svenska akademiens definition på 

eskort som skyddsfölje, skyddsvakt och hedersvakt, begrepp som inte är synonyma med 

begreppet prostitution och försäljning av sexuella tjänster, implicerar att det är något 

missvisande i att i en verksamhetsbeskrivning av prostitution beteckna verksamheten som 

eskort. Citaten ovan är inte bara beskrivningar av, utan även en stark markering mot den värld 

de undersöker. 

En markering som underbyggs i diskussions- och analysdelen, återigen under rubriken 

”Verksamhetsbeskrivning”: (Citat 5)       

”Det finns uppenbarligen ett behov av omskrivningar. Prostitution är prostitution oavsett vad 
man väljer att benämna det som. Vad är det som gör att man väljer andra uttryck som till 

exempel eskort? En förklaring kan vara att det finns en hierarki mellan de olika 
prostitutionsformerna, detta har tidigare beskrivits i den första prostitutionsutredningen (SOU 
1981:71), utifrån den så kallade prostitutionspyramiden. Eftersom fenomenet nätprostitution 

inte förekom vid tidpunkten för den första prostitutionsutredningen finns inte just den 
prostitutionsformen med i utredningen. Till stor del benämns prostitutionsformen utifrån 

vilken kontaktyta som används mellan köpare och säljare.“( Johansson och Tureson 
2006:29ff). 

 

 Författarna vet vad prostitution är. De vet också att det kan finnas önskemål om att tala om 

verksamheten som något annat. “Det finns uppenbarligen behov av omskrivningar“ är en 

ironisk kommentar till att de funnit ett annat sätt att benämna verksamheten. De själva menar, 

utifrån sin position som socialsekreterare med gedigen erfarenhet av arbete med prostituerade 

att, ”Prostitution är prostitution oavsett vad man väljer att kalla det”. De vet att det finns 

krafter som vill tona ned de negativa konnotationer som ”prostitution” medför. Att benämna 

verksamheten prostitution som ”escort” kan bidra till att denna verksamhet kan befrias från 

negativa associationer. Med hjälp av Norman Faircloughs (1992) verktyg för att analysera 

textens transitivitet och återigen med citat 3 och 5 från ovan ska jag försöka identifiera bilden 

av ”prostituerad” i Slutrapport från projektet nätprostitution. 

I citat 3 ovan refererar alltså ”Alla” till dem som säljer sexuella tjänster över Internet. 

Processen som förmedlas i citatet är att inte alla valt att beskriva sin verksamhet. Det handlar 

här om aktiva agenter som agerar, som om de väljer att benämna sin verksamhet, benämner 

den som ”eskort“. Den inledande meningen i citat 5, ”Det finns uppenbarligen ett behov av 



 

 

omskrivningar”, saknar agent, här finns inga subjekt, inga agenter som är i behov av 

omskrivningar. Vidare pekar begreppet “man” inte ut specifika individer ”som väljer andra 

uttryck”.  Författarnas sätt att uttrycka sig visar mot någonting inneboende i 

nätprostitutionsvärlden mer än mot de prostituerade själva, någonting som har ett behov av 

omskrivningar. Utifrån Citat 5 tolkar jag att den värld vilken Johanssons och Turessons 

slutrapport kartlägger ”tvingar” de prostituerade in i detta omskrivande. Detta ”tvång” kan 

antingen komma från att sexsäljarna själva inte vill se sig som prostituerade då ”prostituerad” 

nästan uteslutande har negativa konnotationer eller också kommer tvånget från andra krafter 

inom Internetprostitutionsvärlden t.ex. från hallickar. Eskorterna i Johanssons och Turessons 

text framstår alltså inte här som självbestämmande subjekt som, för att de vill vara en viss 

sorts prostituerade, beskriver sig som eskorter. Prostitutionsvärlden, som här tagit plats på 

nätet, tvingar sexsäljarna att handla på givna sätt. Både bilden av ”socialsekreterarna“ och 

bilden av ”den prostituerade” som jag ovan analyserat förtydligas genom det Johansson och 

Turesson skriver under rubriken ”Profilering och konkurrensmedel.” I citatet nedan förhåller 

författarna sig kritiskt till de observationer de gjort: (Citat 6). 

”Säljarna väljer ibland att framstå som icke-prostituerade, de beskriver sig som egen 
företagare, student, heltidsstuderande med mera. Prostitutionen ses som en 

”fritidssysselsättning” eller ett ”extra jobb”. En tanke är att detta sätt att uttrycka sig gör det 
lättare att “ta ett köpbeslut“, kanske det upplevs mer okej att köpa sex av en person som 

menar att hon/han inte är prostituerad. Av erfarenhet från uppsökande arbete inom gatumiljö 
vet vi dock att ”dubbeljobb” inte håller i längden, snart blir prostitutionen den enda 

inkomstkällan. ( Johansson och Turesson 2006:33). 

 

  Här, återigen genom en analys av ”socialarbetaren” med hjälp av begreppet enunciation 

(Sulkunen och Törrönen, 1997), talar Johansson och Turesson utifrån en position baserad på 

erfarenhet av tidigare arbete med prostituerade, de vet att ”dubbeljobb” inte fungerar då ett av 

jobben är prostitution. Av erfarenhet från uppsökande arbete vet Johansson och Turesson att 

det de prostituerade här försöker åstadkomma är dömt att misslyckas. Citatet stärker bilden av 

författarna som socialarbetare vilka vet hur världen för sexsäljare ser ut. Det blir här samtidigt 

tydligt för läsaren att det är viktigt för Johansson och Turesson att innebörden av prostitution, 

att sälja sex, inte förskönas. I citat 6 framstår en bild av hur sexsäljare försöker framställa sig 

som någonting de inte är. I annonserna sker en förvanskning av den sanna identiteten – 

prostituerad, den döljs eller sätts inom parentes då människorna i annonsen beskriver sig som 

företagare. Identiteten att vara prostituerad ställs mot möjligheten att prostitutionen skulle 

vara ett extra jobb. Författarna stänger för tolkningen att prostitution kan vara ett jobb bland 



 

 

andra genom att sätta identiteten att ”vara prostituerad” främst och uteslutande för andra 

identiteter. Detta identitetsperspektiv där sexsäljaren är offer för den värld hon verkar i är 

genomgående i ”Slutrapport från projektet nätprostitution”. Det förs ingen diskussion 

huruvida prostitution är ett fritt val. Johansson och Tureson spekulerar kring hur köparna kan 

tänkas resonera, de frågar sig om ett köpbeslut skulle kunna underlättas om identiteten 

”prostituerad” beslöjas. Säljaren går köparen till mötes och underlättar ett köpbeslut om hon 

eller han förvränger sin identitet som prostituerad.  

 De prostituerade i ”Slutrapport från projektet nätprostitution” är subjekt som befinner sig i 

prostitutionens värld, framställda som handlande, agerande subjekt men som subjekt handlar 

de utifrån sin roll som prostituerad. De agerar utifrån spelregler satta av prostitutionsvärlden, 

som bestämmer hur hon eller han ska uppträda på marknaden. De spelregler som dessa 

rollinnehavare måste förhålla sig till är så förödande att alla möjligheter till att också leva ett 

annat liv utesluts. 

Under rubriken ”Population“ i resultatdelen skriver författarna: (Citat 7). 

”En del av säljarna exponeras på flera sidor och/eller forum. Det gör att man initialt får en 
känsla av att antalet som säljer sex är större än vad utbudet egentligen är“. (Johanssons och 

Turessons 2006:11).  

  Här ger frånvaron av agenter en bild av att sexsäljarna befinner sig i en värld där de inte 

själva agerar. Vidare under rubriken ”Fyra sätt för annonsering av sexuella tjänster“ beskriver 

Johansson och Tureson hur nätet – här som plattform för prostitution – fungerar: (Citat 8): 

”Nätet är en gigantisk marknad där försäljningen och exponeringen av varor och tjänster äger 
rum. För att nå ut till de rätta köparna krävs en tydlig varudeklaration. Vi fick snabbt en bild 

av de vägar prostituerade använder sig av för att marknadsföra sig”. (Johansson och Turesson 
2006:16).  

 

  Den första meningens avsaknad av agerande subjekt i försäljningen eller exponeringen, en 

nominalisering, ger intrycket att processerna försäljning och exponering, sker med hjälp av 

krafter som sexsäljarna själva inte rår över. I vidare analys av citatet med hjälp av Fairclouhgs 

transitivitetsbegrepp, kan vi se att prostituerade också beskrivs som agenter och subjekt som 

agerar mot ett mål.  En bild ges av ett subjekt som är i kraft att handla, att profilera sig på det 

sätt som krävs i denna värld, prostitutionsvärlden regerar över dem som säljer sig i den (se 

rolldiskussionen ovan). 

Längre ner i texten under samma rubrik återfinns följande citat:(Citat 9): 



 

 

  ”Skillnaden från annonstyp 2 är att informationen inte presenteras i ett forum utan som 
produkter i ett större sammanhang där alla prostituerade presenteras inom samma ramar med 
samma möjligheter. Produktifieringen är total, det skulle kunna handla om litteratur, kläder 
eller elektronik, istället är det prostituerade som erbjuder sig till försäljning.(Johansson och 

Turesson 2006: 18). 

 

  Författarna beskriver här den produktifiering de funnit på prostitutionsmarknaden. Andra 

meningens nominalisering ger, igen ett intryck av att det rör sig om en värld med givna, 

inneboende regler. Ingenting talar för att “produktifieringen“ skulle vara en konsekvens av de 

prostituerades egen vilja och handlingar.  Nominaliseringens minskande av en handlande 

dimension blir i detta exempel påtaglig, effekterna hamnar i stället i fokus. (Fairclough 

1992.). Det avståndstagande som Johansson och Turesson här visar upp blir ännu tydligare 

när de både i resultatavsnittet och i analys - och diskussionsavsnittet (under rubriken 

”Forumdiskussioner”) skriver om sexköparna: (Citat 10) 

“När man läser inläggen på forumen så kan man se hur framför allt männen diskuterar olika 
frågor. Frågeställningar som besökaren kanske inte tycker sig kunna ta upp i något annat 

sammanhang förekommer här. Är det för att man känner sig anonym och befinner sig bland 
likasinnade? Ett flertal inlägg ger uttryck för en förnedrande syn på kvinnor. I sammanhanget 
ska nämnas att även seriösa inlägg förekommer. Nedan stående inlägg visar en syn på kvinnan 

som vilken vara som helst på en marknadsplats.“ (Johansson och Turesson.2006:20). 

 

  Författarna fördömer den kvinnobild de ser på forumen. De frågar sig om besökarna, 

männen, inte tycker sig kunna uttrycka denna syn någon annanstans. Att den kvinnosyn som 

kommer till uttryck på dessa forum tycks vara problematisk också för dem som uttrycker den 

ger legitimitet åt författarnas omdöme att inläggen är förkastliga. Analysen av författarnas 

inställning till kvinnosynen som många uttrycker på forumen förstärks av att författarna 

påpekar ”att även seriösa inlägg förekommer.” I analys och diskussionsdelen återkommer 

Johansson och Turesson till rubriken “Forumdiskussioner”:( Citat 11) 

”I dessa forumdiskussioner kan man även ta del av en människosyn som inte överensstämmer 
med strävan efter ett jämställt samhälle. Vi frågar oss om det krävs en speciell människosyn 

som en förutsättning för att köpa sex. Forum blir ett sätt att stärka och normalisera sitt 
beteende, vi ser det som att det pågår en normaliseringsprocess.“.( Johansson och Turesson. 

Slutrapport 2006:33). 

  “Vi“ - Johansson och Turesson är mycket tydliga i sitt avståndstagande till människor som 

köper sex. De skriver att sexköp inte är överstämmande med ett jämlikt samhälle. Jag tolkar 

författarnas fråga ”om det krävs en speciell människosyn som en förutsättning för att köpa 

sex“ som retorisk – författarna förutsätter att sexköpare har en speciell människosyn. 



 

 

Författarna hänvisar här till en strävan efter ett jämställt samhälle där prostitution inte hör 

hemma – samma jämställda samhälle som sexköpslagen värnar om. “Vi“ ser hur forumen för 

sexköpare kan verka i motsatt riktning och normalisera ett beteende som går emot svensk 

jämställdhetssträvan och svensk lagstiftning.  

Vidare skriver de att: (Citat 12) 

“Prostitution inte är accepterat i vårt samhälle, att köpa och förmedla sexuella tjänster 
uppfattas av många som ett normbrott, att köpa och förmedla sexuella tjänster är dessutom 

kriminaliserat. Att på något sätt medverka i dessa sammanhang är oftast en väl bevarad 
hemlighet och något som man gärna döljer för sin omgivning. Det är inte ovanligt att 

prostitution har kopplingar till organiserad brottslighet, ofta förekommer även narkotika och 
vapen i dessa sammanhang. Det är tydligt att köpare av sexuella tjänster i viss utsträckning 

därmed indirekt stöder sådan verksamhet “.  ( Johansson och Turesson 2006:33ff) 

 

 Författarna underbygger sitt ställningstagande mot prostitution med att det inte är accepterat i 

vårt samhälle och att det är kriminaliserat att köpa sex. Johansson och Turesson uttalar sig här 

med en stark auktoritet – Sveriges lagstiftning – i ryggen.  

Jag vill slutligen i detta avsnitt återvända till citat 6 och analysera den prostituerade med hjälp 

Fairclougs begrepp ”avaction processes”. Här infinner sig en bild av sexsäljare som avviker 

från  den som annars framträder i  “Slutrapport från projektet närprostitution“. “Säljaren“ är 

här en aktiv agent som “väljer“ att framstå som icke-prostituerad, som försöker ”mörka“ sin 

identitet med ett antal andra falska identiteter.  Aktiva sexsäljare förekommer på andra ställen 

i texten, författarna skriver i avsnittet “Resultat“ under rubriken “Fyra sätt för annonsering av 

sexuella tjänster”:(Citat 13): 

“Bilden eller flygbladet innehåller den information som sexsäljaren vill nå ut med och som 
sexköparen behöver för att ta ett köpbeslut.“( Johansson och Turesson 2006:16) 

Och i avsnittet “Resultat“ under rubriken “Målgrupp“:(Citat 14). 

“Här tittade vi på om man säljer till kvinnor, män och/eller par.“( Johansson och Turesson 

2006:12) 

 Vidare: (Citat 15) 

“Det vanliga är att säljaren anger plats för mötet och det kan handla om ett eller flera 
alternativ“.( Johansson och Turesson 2006:12) 

Även här skriver författarna alltså om aktiva annonsörer som ”säljer” och “anger“; dessa 

beskrivningar varvas dock med beskrivningar av sexsäljare som objekt, där säljarna bland 

annat är passivt exponerade och de är individer vars hemvist inte framgår se citat 7 ovan 



 

 

och (Citat 16). 

        “Samtliga i vårt material prostituerar sig i Stockholm men i 60 % av annonserna framgår 
inte individens hemvist/.../“.( Johansson och Turesson 2006:12)  

  

Då sexsäljarna i citat 13 till 16 beskrivs som aktiva är det inte till tillnärmelsevis så 

långtgående som i citat 6. Vad äger då rum i citat 6? Mot bakgrund av att författarna är 

mycket kritiska till prostitutionsvärlden och vad denna värld gör med dem som säljer sig i 

den, kan den avvikande bilden av prostituerade i citat 6 förklaras på följande sätt: Det är 

människor med mänskliga behov som uppbär identiteten prostituerad, dessa människor som 

lever under prostitutionsvärldens villkor försöker aktivt att gömma sig undan denna värld och 

identiteten att vara prostituerad. Människor som kan ha försökt att föra ett annat liv bortom 

prostitutionen eller egentligen vill ut ur den. Om detta inte är möjligt kan man i alla fall aktivt 

kalla sig något annat, för att lindra sitt lidande. När sexsäljarna beskriver sig som 

“studerande“ och inte “prostituerad“ sker en krock mellan identiteter, fokus hamnar just på 

individen som förhåller sig till sina sanna eller falska identiteter och det förödande liv de 

lever. Författarna till rapporten beskriver hur de själva har problem med att konfronteras med 

vad de stöter på i prostitutionsvärlden. ( Citat 17): 

“Könshandel är en handel med människor och i vårt arbete har det varit svårt att betrakta 
fenomenet ur detta synsätt. Det är svårt eller omöjligt för oss som individer och 

socialsekreterare att bortse från att det är människor som utgör varan. Det har dock varit 
nödvändigt att ha det synsättet. Genom att betrakta könshandeln som den marknad den är och 
angripa problematiken strikt ur ett affärsperspektiv kan vi få den kunskap som behövs för att 

förstå sammanhangen. ( Johansson och Turesson 2006:32) 

Och tidigare i texten (Citat18): 

”det har funnits ett behov av att omedelbart kunna diskutera det ibland något upprörande 
materialet.  ( Johansson och Turesson 2006:5)  

 

Citaten vittnar här igen om prostitutionsvärlden som upprörande och svår att förhålla sig 

neutralt till. I citat 6 handlar det inte om hallickar, socialsekreterare eller kunders bild och 

definition av prostituerade, utan om hur sexsäljarna här själva berör sin identitet.  Jag vill 

påstå att citat 6 avviker med avseende på hur sexsäljarna framställs som aktiva subjekt, 

samtidigt kan det sägas rättfärdiga min analys av bilden av prostituerade i Johanssons och 

Turessons rapport som utsatta och offer för utomstående krafter. Då säljarna (aktivt) väljer att 

framstå som icke-prostituerade sker detta för att prostitutionsvärlden som författarna beskriver 

är så förödande. Citat 6 rör sig på en annan nivå än övriga citat jag analyserat. Det handlar om 

hur de människor som säljer sex förhåller sig till sig själva som sexsäljare. Tidigare har det 



 

 

rört sig om hur en sexuell tjänst marknadsförs och hur målgruppen kan nås. Citat 6 är 

intressant då det ger en ingång till prostituerades förhållande till sig själva som prostituerade, 

att identitetsbeslöjandet som handling blir ett indirekt avståndstagande från den värld de 

själva lever i och en bekräftelse på Johanssons och Turesons bild av prostitutionsvärlden. 

Jag kommer nedan på samma sätt som ovan att analysera bilden av ”prostituerad”. Jag börjar 

dock med att analysera bilden av ”socialsekreteraren”. Nu utifrån citat hämtade från texten 

”När prostitutionen flyttade in i vardagsrummet”. 

När prostitutionen flyttade in i vardagsrummet 

Niclas Olsson är socialarbetare med erfarenhet av uppsökande arbete med prostituerade som 

målgrupp och som även tidigare gjort kartläggningar. ( Laanemets 2007). Olsson skriver i sin 

sammanfattning och analys att: (Citat 19) 

“Det handlar om att kunna möta sexsäljande män och kvinnor där de befinner sig, om de vill 
och behöver det”.(Olsson 2007:68). 

 

Detta citat ger en bra sammanfattning av det tydliga budskapet som rapporten förmedlar. Citat 

20 nedan är intressant då det berör fria val och självbestämmande i samband med att sälja sex. 

Det är en diskussion som ofta återkommer i prostitutionsdebatten, men som jag varken stött 

på i texter från Stockholms prostitutionsgrupp eller i nationella myndighetstexter producerade 

i Sverige t.ex. näringsdepartementets faktablad rörande prostitution. ( Citat 20) 

“Enligt mina sexsäljande informanter kan du genom innehållet i din verksamhetsbeskrivning 
till viss del styra vilken typ av kunder som väljer att ta kontakt” (Olsson 2007:64. Min 

kursivering). 

 

Citatet är dock för min analys mer intressant då det ger svar på frågorna: Utifrån vilken 

position uttalar sig författaren? Vad betyder denna position för påståendets trovärdighet och 

för Olssons auktoritet? Socialarbetaren Olsson undersöker prostitution på Internet. Olsson har 

lagt stort fokus på vad aktiva eller före detta sexsäljare på nätet har att säga om 

nätprostitutionen. Han har inte som många andra forskare rapporterat och tolkat observationer 

gjorda av prostitutionen på Internet.  Påståendena får hög trovärdighet då Olsson till exempel 

kan referera till ”mina informanter” 

Med Sulkunen och Törrönens begrepp “epistemic modalities“ kan en utförligare analys göras: 

Läsaren får en bild av att Olsson uttalar sig om en verklig verklighet, vilken han får tillträde 

till genom att använda sig av informanter – till största del prostituerade. Uttalandet baseras på 



 

 

egna erfarenheter - inte författarens men erfarenheter Olsson har tillgång till då de tillhör 

någon han personligen varit i kontakt med. Genom Olsson får läsaren ta del av prostituerades 

verklighet. Författaren intar här positionen av socialsekreteraren som ger röst åt sexsäljarna.“. 

Han nämner tidigt i sin kartläggning att det finns en misstänksamhet från sexsäljare gentemot 

socialarbetare.(Citat 21). 

 ”Svårigheten med undersökningen som riktar sig till de som säljer sex är att det finns en stor 
misstänksamhet mot myndigheter och framför allt socialtjänsten“.( Olsson 2007:11). 

 

Han skriver vidare att ett förtroendeskapande arbete har varit viktigt. Bilden av författaren blir 

här med hjälp av Sulkunen och Törrönens enunciationbegrepp en medveten socialarbetare, 

som vet att han och hans kollegor inte alltid når sin målgrupp. Olsson har – medveten om 

problemet att nå fram till sexsäljarna – byggt upp ett förtroende mellan sig och målgruppen 

och lyckats nå en del av den verklighet som många andra inte når då de inte haft målgruppens 

förtroende. Han blir en länk mellan sexsäljaren och läsaren. Läsare vaggas in i övertygelsen 

om att det Olsson här säger är förankrat i verkligheten. Bilden ovan av Olsson förstärks av att 

han dels sätter sina resultat i relation till utdrag från diskussionsforum på Internet där säljare 

och köpare av sexuella tjänster möts dels då han låter aktiva eller före detta aktiva sexsäljare 

kommentera de resultat han presenterar i kartläggningen. (Olsson 2007) 

Ett exempel på ett utdrag från ett forum på Internet (citat 22): 

“Jag säljer sex till den som vill ha mig och som jag kan acceptera som kund“. (Olsson 

2007:22 ). 

Vidare kommentar från Ellen 18 år före detta escort:(Citat 23) 

“Väldigt många eskortflickor gör begränsning gällande ålder/.../”(Olsson 2007:22 ). 

 

 Det blir för analysen här intressant, att och hur författaren underbygger sin trovärdighet och 

auktoritet med dessa två instanser. Hur han säkrar sin empiri, observationer/tolkningar genom 

att återförankra dem i verkligheten - i kommentarer från sexsäljare på Internet och i 

Internetdiskussioner. “När prostitutionen flyttade in i vardagsrummet “ skapar en bild av 

författaren, socialarbetaren Olsson som med ett förtroende från målgruppen han själv byggt 

upp, ger en nyanserad syn på nätprostitutionen. Det är också för analysen intressant att Olsson 

refererar till de han citerar som ”informanter” oavsett om det för sig om en polismyndighet, 

sjukvård, sexsäljare, frivilligorganisationer eller en doktorand i Malmö. 



 

 

 Aspers (2007) definierar ”informant” som ”En nyckelperson i ett fält som forskaren kan 

samtala med under flera tillfällen under projektet för att lösa små och stora problem.”(Aspers 

2007:127). Fältet är här “Internetprostitutionen” där Olsson i sin kartläggning inte gör en 

tydlig åtskillnad mellan “sexsäljare“ och “polismyndighet“ som informanter på detta fält. Jag 

vill i detta sammanhang knyta an till vad Olsson skriver under rubriken “Begrepp och 

definitioner“: (Citat 24). 

  “I kartläggningen har jag valt att använda begreppet “försäljning och köp av sexuella 
tjänster“ dels utifrån den aspekten att det är vedertagna begrepp samt att de på ett 

tillfredställande sätt täcker in det fenomen jag har för avsikt att studera. Det blir i den 
meningen inte expertbegrepp utan något som används av både betraktaren och aktören” 

(Olsson 2007:12 ). 

 

Här tar Olsson avstånd från “expertbegrepp”, han vill vara på såväl betraktarens som aktörens 

nivå. Författaren framstår samtidigt som professionell forskare/yrkesman då ett av 

argumenten för att använda begreppen “försäljning och köp av sexuella tjänster“ är att de “på 

ett tillfredsställande sätt täcker in det fenomen jag har för avsikt att studera.” Olsson framstår 

återigen som länken mellan läsaren och den prostituerade. Olssons grepp att placera till 

exempel ”prostituerade“ och “polismyndighet” på samma nivå genom att referera till dem 

som jämställda informanter, tolkar jag som ett lika medvetet grepp som det att undvika 

“expertbegrepp“. Läsaren erbjuds en guidning inom nätprostitutionsvärlden bortom de vanligt 

förekommande hierarkierna och tolkningsföreträdena.  

Vidare till bilden av den prostituerade.  Följande citat är exempel på hur Olsson låter beskriva 

nätprostitutionen i en marknadsekonomisk kontext. (Citat25) 

“Då det insamlade materialet har paralleller till hur andra tjänster marknadsförs har jag valt att 
sätta det i en marknadsekonomisk kontext.”(Olsson 2007:20).  

Vidare (Citat 26) 

”Du har något du vill sälja och vill då nå presumtiva kunder. För att lyckas med detta krävs en 
strategi och ett innehåll som ligger i linje med vad marknaden efterfrågar. (Olsson 2007:20). 

 

Vidare:“(Citat 27): 

  “Inom många branscher har åldern en betydelse när det gäller attraktionskraften och 
marknadsvärdet. Detta gäller även då du säljer sexuella tjänster via Internet. Här handlar det 
om att synas och vara tillgänglig i konkurrens med andra och då kan åldern vara av betydelse 
när kunden skall välja.“ (Olsson 2007:23).  



 

 

I citaten ovan refererar Olsson rätt upp och ned till andra branscher, utan att sätta det i något 

perspektiv. Detta bryter mot en vanlig kontext av exploatering och utsatthet då 

prostitutionsbranschen är tema.  

I sammanfattnings- och analysavsnittet skriver Olsson angående valet att använda sig av detta 

marknadsekonomiska perspektiv:( citat 28). 

 “Syftet är att skapa en större begriplighet kring försäljningen av sexuella tjänster via Internet 
och inte schablonbilder av de sexsäljande kvinnorna“ . (Olsson 2007:62).  

 

Citat 28 tolkar jag endast som ett förtydligande av att Olsson uttalar sig om hur marknaden för 

försäljningen av sexuella tjänster ser, inte om prostituerades identitet. Olsson skriver både i 

inledningen och i slutdiskussionen att man måste arbeta med och inte mot prostituerade. Han 

skriver också att man öppet måste försöka förstå den värld sexsäljarna lever i ”utan att 

förvränga och tolka det och dem du kommer i kontakt med” (Olsson 2007: 68ff) Att “lyfta 

upp“ branschen och sätta den i en företagsekonomisk kontext medför att Olsson kan 

kommentera sina resultat och då indirekt sexsäljaren utan att eventuellt ”förvränga” och tolka 

den utifrån gängse ”prostitutionstolkningsmönster”. Läsaren får veta att i 

prostitutionsbranschen precis som i många andra branscher spelar åldern en stor roll när ett 

marknadsvärde sätts.(Olsson2008) 

(Citat 29). 

“Åldern kan alltså vara av betydelse för när du köper en sexuell tjänst men som kund har du 
även intresse av prissättningen av de olika tjänsterna och inom vilket tidsintervall de utförs. ( 

Olsson 2007: 63. Min kursivering.) 

 

Valet av den marknadsekonomiska kontexten framstår även som ett led i det större perspektiv 

där Olsson vill skapa ett nytt förhållningssätt till/ en ny bild av fenomenet prostitution. 

Jag vill också med hjälp av citat 29 fokusera på en återkommande företeelse i Olssons text 

som jag valt att benämna ”du-tilltal”. ”Du-tilltalet” har en effektiv inverkan på läsaren. 

Läsaren uppmanas att identifiera sig med de subjekt kartläggningen behandlar. Läsaren 

tilltalas inte av författaren som socialarbetare eller utredare osv. utan som aktiv part i 

sexhandeln. Detta grepp förekommer ofta i reklamens texter och bildspråk men det är ovanligt 

i statliga och kommunala utredningar. Med ”du-tilltalet“ bryter Olsson med den gängse 

svenska prostitutionsdiskursen. Med detta grepp blir ”sexsäljare ”och ”sexköpare” en 

människa vem som helst, de blir ”jag”. Jag tolkar ”du-tilltalet” som ytterligare ett led i 

Olssons intention att skapa ny förståelse för sexsäljare och sexköpare. 



 

 

Två andra exempel på “du-tilltal“ med fokus på sexsäljarens perspektiv:( Citat 30) 

“Båda mina informanter bekräftar att du som sexsäljare föredrar hem- och eller hotellbesök. 
(Olsson 2007:63 )  

( Citat 31): 

“Du bör bland annat tala om vilka företräden du har och vad kunden kan förvänta sig vid ett 
möte med just dig” (Olsson 2007:27). 

Jag hävdar att just Olssons ”du-tilltal” i ”När prostitutionen flyttade in i vardagsrummet” 

möjliggör ett undvikande att tillskriva målgruppen identiteten ”prostituerad” och de 

konsekvenser ett sådant tillskrivande medför. Textens återkommande ”du-tilltal” är ett 

effektivt grepp genom vilket Olsson länkar ihop prostitutionsvärlden med dem som står 

utanför. Läsaren uppmanas identifiera sig med hur såväl sexsäljare som sexköpare kan tänkas 

resonera i situationer kring sexköp. 

 

I och med det marknadsekonomiska perspektivet och “du-tilltalet” lyfts ”den prostituerade“, 

“sexsäljaren“ upp ur en identitet som i vissa prostitutionsdiskurser brukar sägas medföra 

offerstatus.  

Olsson skriver att många prostituerade upplever stora klyftor mellan sig och det övriga 

samhället:( Citat 32) 

 “Min förhoppning har varit att kunna mänskliggöra och kunna lyfta fram att “de 
prostituerade“ också är människor som känner, tänker och handlar precis som du och 

jag“(Olsson 2007:69 ). 

  

Med hjälp (Fairclough, 1992) och åter till citat 20  fortsätter jag nu analysen med hur 

sexsäljaren gestaltas i “När prostitutionen flyttade in i vardagsrummet”  

Agenten i detta citat är mycket tydligt sexsäljaren på Internet. Med Faircloughs(1992)"action 

processes” -begrepp blir agenten, subjektet målinriktat, har till och med möjlighet att styra 

vilka kunder som det väljer att ha kontakt med. Olssons prostituerade är aktiva subjekt som 

själva påverkar sin situation som sexsäljare på Internet. Ytterliggare ett citat under rubriken 

”Var sker träffarna(Citat33).  

“Det förekommer också att säljarna uppger inom vilken radie de kan tänka sig att resa för en 
träff och även inställelsetid“.(Olsson 2007:26). 

 

,Agenterna, sexsäljarna är åter aktiva, de har bestämt sig för hur långt de kan resa och skriver 

det redan i annonserna (att det står i annonserna framgår av texten). 



 

 

Olssons användande av citat från forum som diskuterar prostitution på nätet medför att texten 

gestaltar sig ur den prostituerades, sexsäljarens perspektiv. Här i ett citat jag hämtat under 

rubriken ”Kondomanvändning“.( Citat 34): 

“En annan kvinna på forumet finner det fullkomligt idiotiskt och knäppt att ha regelbundet 
sex med främlingar utan att skydda sig; Varför jobba utan när man kan jobba med och göra 

det lika bra ändå.“ (Olsson 2007:29). 

 

Även i detta citat förmedlas sexsäljarna, som aktiva subjekt, agenter. Den citerade kvinnan 

uttrycker en åsikt som visar mot ett medvetet handlande, visar på ett självbevarande i 

samband med att hon säljer sex. Ett handlande subjekt som reflekterar över sig och sin 

situation. 

I avsnittet “sammanfattning och analys“ skriver författaren:( Citat 35): 

”Redan i marknadsföringen väljer ca 35 % av sexsäljarna i kartläggningen att uppge ramar 
kring vad kunden inte kan förvänta sig vid mötet, som exempel kan nämnas analsex, sado-
masochism och kyssar. Sexsäljarna deklarerar här ett tydligt självbestämmande gentemot 

kunden genom att redan i marknadsföringen exkludera de kunder som har dessa önskemål.  
( Olsson 2007:64 Min kursivering). 

 

Det är intressant att Olsson utöver att rapportera att sexsäljarna klarlägger vad som gäller, 

väljer att fokusera på att sexsäljaren är självbestämmande mot kunden. Olssons är aktiv i sitt 

påpekande att de prostituerade visar vad de erbjuder och vad kunden kan räkna med att kunna 

köpa vid mötet. Intrycket blir här att sexsäljaren sätter upp direktiven som råder i 

prostitutionsvärlden. 

Längre ner i samma avsnitt skriver Olsson:( Ciat36) 

“Vad som tydligt framgått i alla intervjuer med de sexsäljande kvinnorna är att de har gjort 
aktiva val när de valt att prostituera sig. Internet har för många varit en möjliggörare i denna 

process och bidragit till att tröskeln blivit lägre. Vilket bekräftas av bland annat Söderlind 
(2003) Flink & Sjögren (2003).” (Olsson sid 2007:64). 

 Läsaren får här bilden av kvinnor som själva, aktivt väljer att sälja sig. Olsson skriver dock 

att det är av vikt att beakta de faktiska valmöjligheterna som fanns till buds då kvinnorna steg 

in i prostitutionen (Olsson sid 2007:64). Författaren kommenterar inte om det är positivt eller 

negativt att trösklar sänks för inträde i prostitutionen. Längre fram skriver Olsson att det 

enligt flertalet av de intervjuade sexsäljande kvinnorna krävs en speciell syn på sexualitet, 

förmåga att sätta gränser, att vara diplomatisk och att ha stor erfarenhet av människor. 

 I diskussionen om vad som krävs för att kunna sälja sex på Internet skriver Olsson att det rör 

sig om kriterier som ungdomar generellt har svårt att leva upp till. ( Citat 37) 



 

 

 “/.../ därför är det intressant och oroväckande att konstatera att medelålder i undersökningar 
är förhållandevis låg.“ (Olsson 2007:64).  

 

Plötsligt kommenterar Olssons det han rapporterar med oro. Olsson ser uppenbarligen 

någonting i prostitutionsvärlden som skadar ungdomar. ”När prostitutionen flyttade in i 

vardagsrummet” innehåller andra avsnitt där Olsson avviker från sitt i övrigt typiska sätt att 

rapportera om prostituerade som kraftfulla och självbestämmande. Det är avsnitt där han 

uttrycker en oro för prostituerades situation. Direkt eller indirekt ges en bild av en hård värld 

där sexsäljare lever i en utsatt situation och där sexköpare och hallickar framställs som 

potentiella eller direkta hot. I sammanfattning och analysavsnittet skriver författaren: (Citat 

38)  

     “Ett mer utvecklat samarbete med danska organisationer som arbetar med sexsäljare kan 
innebära att vi lättare kan upptäcka de svenska kvinnor som far illa i den danska 

sexbranschen.“(Olsson 2007:61). 

 

 Här är sexsäljaren inte självbestämmande med makt att kunna välja sina kunder - sexsäljaren 

kan fara illa. Här ges även en något annorlunda idé om socialarbetarens uppgift än den som 

annars förekommer i ”När prostitutionen flyttade in i vardagsrummet”.  Socialsekreteraren 

ska upptäcka kvinnor som far illa i sexbranschen, Niclas Olsson argumenterar annars ofta för 

att socialsekreteraren ska utarbeta ett sätt att hjälpa prostituerade som möter deras egna 

eventuella önskemål på hjälp.(Se avsnitt ”Hur utformas hjälpen”). ”Upptäcka” leder tanken 

till att det för socialarbetare kan handla om att söka reda på svenska kvinnor som av någon 

anledning håller sig undan svensk socialtjänst.  

 I såväl resultatdelen som analys- och diskussionsdelen framstår sexsäljare som en i hög grad 

utsatt grupp som hela tiden måste vara uppmärksamma på att de lever i en farlig värld, där de 

kan utsättas för farliga människor. Olsson citerar före detta eskorten Ellen: (Citat 39) 

      
 

 ”Att göra hotellbesök är ganska osäkert, men ändå bättre än hembesök eftersom man är i en           
      miljö där det trots allt finns andra människor./.../. Ett hembesök ska man vara försiktig 
med att göra och man måste absolut undvika områden där man känner sig osäker, eftersom 

osäkerhet syns tydligt och gör en lätt till ett offer“( Olsson 2007:27) 
      

Ellen säger här själv att det finns en risk för prostituerade att bli betraktade som offer. Ellens 

ordval “offer“ är intressant då det ofta förekommer i prostitutionsdiskussionen men då i en 

något annan bemärkelse; som ett offer sett ur samhällets/socialtjänstens ögon. Ett synsätt som 

de som förespråkar av att försäljning av sex i första hand ska betraktas som ett fritt val, 



 

 

tillskriver dem som förespråkar att prostitution ska ses som en konsekvens av patriarkala 

strukturer. Olsson kommenterar inte Ellens ordval men han skriver själv under samma tema: 

Citat(40)     

“Båda mina informanter bekräftar att du som sexsäljare föredrar hem- och/eller hotellbesök. 
En av dessa informanter menar att problematiken med att ta emot i ditt eget hem, handlar om 
att du måste se till att inte ha avslöjande saker framme exempelvis någonting som innehåller 

namn eller bilder på familjen.“ ( Olsson 2007:63).  
 

Diskussionen ovan kan ses som avvikande från de resultat jag i övrigt funnit i mina analyser 

av bilden av den prostituerade i ”När prostitutionen flyttade in i vardagsrummet”. Denna 

avvikande bild av ”den prostituerades situation” kan förklaras genom att Olsson ser 

prostituerade, inte som offer men som utsatta. Det ligger inte nödvändigtvis en motsättning i 

Olssons bild av prostitutions-världen och att denna värld är en värld i vilken sexsäljarna kan 

fara illa. Där sexsäljaren måste vara medveten om vad som krävs för att inte råka illa ut. 

Därför är det oroande att medelåldern för nät-prostituerade är låg. Olssons medvetna 

självbestämmande sexsäljande informanter lever ett utsatt liv och kan därför vara i behov av 

hjälp från socialsekreterare.    

Hur utformas hjälpen? 

  I inledningen till ”Slutrapport från projektet nätprostitution” skriver Johansson och Tureson 

att Kompetensfonden beviljat medel för utarbetande av metoder för att förebygga prostitution 

och för att hjälpa och stödja personer som säljer sex via Internet. Mot slutet av rapporten 

reflekterar författarna över eventuella problem angående hur hjälp ska kunna nå fram till 

målgruppen.   

Under rubriken ”Fortsättning”, skriver Johansson och Turesson (Citat 41): 

 

”Kommande arbete blir att söka upp, kontakta, informera och ge stöd och hjälp åt de personer 
som via nätet exponera sig till försäljning av sexuella tjänster. Vi anser att även köparen ska 
ges möjlighet till stöd och hjälp. Redan nu finns en kostnadsfri rådgivningstelefon inom vår 

enhet KAST ”Köpare av sexuella tjänster” /.../“ (Johansson och Turesson2006:38). 

 

Johansson och Tureson reflekterar över hur de ska utforma informationen och hur den ska 
kunna nå ut. Vidare, Citat(42): 

 ”Med tan på att det i vårt material förkommer ett stort inslag av andra språk än svenska måste 
man ta hänsyn till detta i det uppsökande arbetet. I det kommande arbetet med att nå ut till 

målgruppen är det därför viktigt att anpassa informationen och utforma den i första hand på 
engelska såväl som på svenska.” (Johansson och Tureson.2006:38ke). 



 

 

 

Avslutningsvis (Citat43): 

 ”De alternativ till kontakt som vi kan se i dagsläget är via telefon, mail och forum. Men vem 
tar emot vår information? Ett problem som kan uppstå vid kontakt är att vi inte kan vara säkra 
på vem mottagaren är. Om till exempel en hallick mottager vår information, vad får då detta 
för konsekvenser för målgruppen? Vi har kännedom om kvinnor som vet att de finns på nätet 

men som inte själva får skapa annonserna eller vet var på nätet annonserna lagts ut.“ ( 
Johansson och Tureson 2006:38) 

 

Ibland annonseras det om kvinnor som själva inte är aktiva på nätet, sexsäljande kvinnor som 

vet att de finns i annonser men inte var. Johanssons och Turessons fokus är här de hindren för 

att information och hjälp ska kunna når fram. Hjälpen kan komma att hindras av 

språkbarriärer eller av att den undanhålls av personer i vilkas intresse det ligger att de 

prostituerade inte får kännedom om att hjälpen finns.  Prostitutionsvärlden – här hallickarna – 

ställs mellan socialsekreterarna och de prostituerade. Även här är prostitutionsvärlden – här 

hallickar – entydigt destruktiv för sexsäljarna. Hur hjälpens innehåll ska se ut, dvs. vad som 

ska förmedlas, tas inte upp till diskussion. Socialsekreterarna utarbetar en hjälp utifrån sin 

kunskap om hur prostitutionsvärlden ser ut, en kunskap de bland annat erhållit genom flera 

års möten med prostituerade.  

I inledningen till ”När prostitutionen flyttade in i vardagsrummet” formulerar Niclas Olsson 

de frågeställningar han velat besvara i sin kartläggning. Den sista frågan lyder: ”Vilken form 

av hjälp vill de i målgruppen ha som vill bli hjälpta?” Denna fråga behandlas i 

sammanfattningen och analysen: 

( Citat 44)  

 ”Hur ska hjälpen utformas för dem som vill bli hjälpta i de olika målgrupperna?”(Olsson 
2007 67) 

Vidare:( Citat 45)  

”En av mina intentioner med kartläggningen var att utgå ifrån ett brukarperspektiv som inte i 
första hand handlar om att alla vill ha hjälp utan att istället ta vara på de erfarenheter olika 

grupper och individer har som säljer sex. Erfarenheter som kan ligga till grund för 
utformningen av den hjälp de kvinnor som far illa i sexhandeln/prostitutionen kan antas 

behöva. Min kartläggning har visat att det råder stor skepsis gentemot myndigheter i 
allmänhet hos de sexsäljande kvinnorna i undersökningen. Kan man inom socialtjänstens ram 

verkligen vara till hjälp för en så mångfacetterad grupp som sexsäljarna tycks vara? Det är 
svårt att hjälpa någon som inte vill bli hjälpt och i undersökningen framgår det att långt ifrån 

alla i målgruppen villha hjälp.“(Olsson2007:67ff). 



 

 

Vidare (Citat 46) 

”Det handlar om att kunna möta sexsäljande män och kvinnor där de befinner sig, om de vill 
och behöver det“(Olsson 2007:68). 

 
Olsson skriver att man inte får utgå ifrån att det finns en sorts hjälp som alla prostituerade vill 

ha. Han ifrågasätter socialtjänstens möjlighet att kunna täcka de vitt skilda, eventuella behov 

av hjälp som prostituerade kan ha. Vidare skriver han att detta resonemang bekräftas av en av 

de han intervjuat som säger att man måste beakta att det finns prostituerade som är nöjda med 

sin situation. Återigen skriver Olsson att prostituerade inte har förtroende för myndigheter. 

Genom att införa ett brukarperspektiv tar Olsson ett steg bort från sexsäljarnas 

myndighetsskepsis. Ännu en gång blir han en länk mellan sexsäljaren och myndighetsvärlden.  

Han berör inte problemet hur man ska kunna nå ut till dem som vill ha hjälp men inte har 

tillgång till den. Den prostituerade som Olsson i detta sammanhang vänder sig till är den 

människa som vill ha och behöver hjälp. Han föreslår ett förhållningssätt som innebär 

”harmreduction” / ”skademinskande åtgärder” för prostituerade snarare än att utrota all 

prostitution. Olsson skriver om att ”möta” sexsäljare. Ordvalet ser jag som en markering mot 

tanken att socialtjänst ska leverera en hjälp som prostituerade bara antas ta emot, ordet ”möta” 

implicerar att det är två parter i denna process. Även här ger Olsson uttryck för en ambition 

att fungera som länk mellan den prostituerade och ”hjälparen”, en ”hjälpare” som inte 

behöver vara synonym med socialarbetare. 

DISKUSSION  

Jämförelse av texterna 

  Så väl Marie Johansson och Pia Tureson som Niclas Olsson ger i sina rapporter uttryck för 

en ambition att dels förstå den värld prostituerade lever i och dels en vilja att kunna ge 

sexsäljare professionell hjälp. Det blir dock tydligt att de till stor del inte delar åsikt om hur 

man bäst ska hjälpa sexsäljare och hur sexsäljarnas situation ser ut. Då Sveriges kommuner 

själva utarbetar strategier för sitt arbete mot prostitution är det inte konstigt att detta arbete 

kommer att se olika ut. Det är dock mycket intressant att studera hur arbetet skiljer sig och 

varifrån dessa skillnader kommer. Två viktiga skillnader jag hittat i denna uppsats är synen på 

prostituerades identitet och huruvida prostituerade uppfattas som utsatta eller som offer.  Jag 

hävdar att Olssons text dels är en uttalad kritik mot hur människor som säljer sex tillskrivs 

”identiteten prostituerad” och dels ett försök att med hjälp av bland annat ”du-tilltalet”, 

införandet av ett brukarperspektiv och valet av begreppet ”sexsäljare” etablera ett nytt 

förhållningssätt till målgruppen. Johansson och Tureson skriver medvetet eller omedvetet på 



 

 

många sätt in sig i den svenska offentliga prostitutionsdiskursen. När de till exempel 

diskuterar hur sexsäljare väljer att framställa sig som någonting annat än prostituerad, skapar 

och befäster de själva identiteten prostituerad. Samma sak sker då de väljer att använda 

begreppet ”prostitution” framför till exempel ”eskort” för att inte bidra till ett förskönande av 

fenomenet. Johansson och Tureson belyser den skada det innebär att prostituera sig. Fokus i 

texten ligger på att ”oreflekterat” beskriva vad det enligt författarna innebär att prostituera sig, 

de för inga teoretiska diskussioner kring prostitution. 

Målgruppen i ”Slutrapport från projektet nätprostitution” blir även enligt min analys, offer för 

sitt eget beteende men framför allt offer för de regler som härskar i prostitutionsvärlden. 

Sexsäljarna framställs som aktörer i ”Slutrapport från projektet nätprostitution” men de agerar 

alltid utifrån prostitutionsvärlden och dess regler. Olssons text ger en annan bild av 

målgruppen, det rör sig om: reflekterande självbestämmande individer, som är noga med att 

sätta gränser. De kvinnor Olsson har haft kontakt med under sin kartläggning har alla aktivt 

valt att prostituera sig, även om Olsson betonar vikten av att uppmärksamma hur 

valmöjligheterna såg ut för kvinnorna då de trädde in i prostitutionen. (Olsson 2007:64). 

Sexsäljarna i ”När prostitutionen flyttade in i vardagsrummet”, framstår till skillnad från offer 

framstår som utsatta sexsäljare. 

 I samband med Johansson och Tureson resonemang kring sexköparens människosyn och 

”vårt samhälles ”syn på prostitution skriver de att köp och förmedling av sexuella tjänster är 

förbjudet i Sverige och att prostitution ofta har koppling till annan kriminalitet.  Sexköpslagen 

blir till stöd för författarnas ifrågasättande av sexköparens människosyn. Olsson skriver att 

lagstiftningen mest kan anses ha en normgivande inverkan, ingenstans uttrycker han samma 

positiva inställning till sexköpslagen som Johansson och Turesson. Jag tolkar till och med in 

en indirekt kritik till lagstiftningen då Olsson skriver att ökningen av antalet svenska män som 

köper sex i Danmark kan sättas i samband med införande av den svenska sexköpslagen. 

(Olsson 2007:66).  

 Johansson och Turesson reflekterar inte över hur en bra, konstruktiv hjälp ska se ut, däremot 

är de bekymrade över hur hjälpen de erbjuder ska kunna nå fram till målgruppen, att 

informationen om hjälp ska hamna i fel händer..  

Olsson vill anlägga ett brukarperspektiv, utveckla en hjälp i linje med hur/om prostituerade 

själva vill bli hjälpta. Han resonerar kring ”skademinskande åtgärder”/ ”harm reduction” 

medan Johansson och Tureson intar en position av ”nolltolerans” till prostitution. 



 

 

Hur kan dessa skillnader förklaras?   

  Fairclough (1997) talar om vikten av att den sociala praktiken inom vilken de 

kommunikativa händelserna – här, ”Slutrapport från projektet nätprostitution” och ”När 

prostitutionen flyttade in i vardagsrummet” – produceras, analyseras i en diskursanalys.  

 Då det i denna uppsats inte finns utrymme för empiriska undersökningar av den sociala 

praktiken – till exempel i form av deltagande observationer vid de bägge 

prostitutionsenheterna – kommer jag att diskutera den sociala praktiken med hjälp av andra 

texter. En textbaserad jämförelse av de bägge sociala praktikerna i Stockholm och Malmö är 

dock inte helt enkel att göra då det inte finns några allt igenom jämförbara utredningar av 

verksamheterna. Jag har därför till grund för min analys av den sociala praktiken i Malmö 

använt mig av FOU- rapporten “Från policy till verklighet: Implementering av Malmös 

strategi mot prostitution”( 2007) författad av Leili Laanemets vid Malmö högskola. Rapporten 

är baserad på intervjuer, dokumentstudier och deltagande observation. Till grund för den 

sociala praktiken i Stockholm har jag valt två skrifter: ”Prostitutions - och Spiralenhetens 

behandlingsdel: Erfarenheter från ett snart 10-årigt arbete med kvinnor och män som är eller 

har varit i prostitution, eller har prostitutionsliknande erfarenheter” (2007) – en 

dokumentation av hur en verksamhet att fånga upp och minska den dolda prostitutionen växer 

fram samt “Det uppsökande arbetet” (2008) – en kortfattad, fem sidors, sammanställning av 

Prostitutions - och Spiralenhetens uppsökande arbete. Det är av vikt att beakta att 

behandlingsdelen beskriver sexsäljare som tagit steget att med hjälp av utomstående försöka 

ta sig ur prostitutionen. Liksom att texten som behandlar Malmö prostitutionsenhet är en 

externt producerad rapport medan de texter som ligger till grund för min analys av 

Prostitutions – och Spiralenheten är producerade internt . Jag hävdar dock att då är jag 

medveten som dessa problem kan använda mig av texterna för att göra en adekvat analys. 

 Bilden av prostituerade som offer lik den jag funnit i ”Slutrapport från projektet 

nätprostitution” träder fram i “Prostitutions - och Spiralenhetens behandlingsdel”. Här dock 

med fokus på att svåra omständigheter, ofta tidiga barndomstrauman orsakade av övergrepp 

utförda av nära vuxna, är den direkta eller indirekta orsaken till att människor hamnat i 

prostitution.  

I “Prostitutions – och Spiralenhetens behandlingsdel“ framkommer det att de har en lång 

tradition av behandlingsarbete.  De insåg vid uppstartandet av sitt behandlingsarbete att de 

behövde starta en ny form av verksamhet. Citat är hämtat från textens inledning: 

  



 

 

”Det vi dunkelt anat och nu fick bekräftat, var att det inte gick att se prostitutionen som ett 
avgränsat problemområde som kunde avhjälpas med pedagogisk guidning ut till ett vanligt liv 

med vanlig försörjning. De människor som vi träffade visade sig till huvuddelen vara 
personer med mycket djupa själsliga sår efter tidiga barndomstrauman, som nu hanterade 

dessa på ett destruktivt och tvångsmässigt sätt, som stod utanför deras kontroll.”. Vi insåg att 
ingen av dem skulle kunna förändra någonting om de inte fick hjälp att bearbeta det som de 

varit med om och oftast burit som en hemlighet.”(Larsson 2007:3). 
 

Vidare: 

”Vi har som enhet fått en unik möjlighet att göra en samlad djupdykning i prostitutions – 
problematiken. Den behandlingsdel vi kommer att beskriva, är en del av en målgruppsinriktad 

verksamhet som också arbetar med trafficking, nätprostitution, rådgivning till köpare av 
sexuella tjänster, uppsökeri riktad mot gatuprostitution, och vi har även en gynekologisk 

mottagning.” (Larsson 2007:4). 
 

Den hjälp som erbjuds och beskrivs har vuxit fram genom lång erfarenhet av och stor kunskap 

om målgruppen. Larsson beskriver vidare att de är ganska ensamma i sitt arbete och utför ett 

jobb som andra inte riktigt kan hantera (Larsson 2007). 

“I det uppsökande arbetet “ beskrivs hur kontakt kan etableras på gatan med sexsäljare som 
inte känner till att hjälp finns att få.  
 
Vidare: 

 
“Ytterligare en grupp vi kan komma i kontakt med är de som har en stor misstro till 

myndigheter, ofta beroende på tidigare negativa erfarenheter. Vår uppgift blir då att försöka 
bygga upp ett nytt förtroende med dessa individer. “(Det uppsökande arbetet:2008:2) 

 

Vare sig i ”Prostitutions - och Spiralenhetens behandlingsdel” eller i ”Det uppsökande 

arbetet” görs reflexioner kring huruvida den hjälp som erbjuds är en hjälp sexsäljarna vill ha, 

även om citatet ovan vittnar om att det ”uppsökande arbetet” måste etableras ett förtroende 

hos de prostituerade. I rapporterna återfinns en traditionell syn på hjälp som utarbetas av 

professionella socialarbetare.  Hjälpen vänder sig till utsatta, traumatiserade människor med 

uppdämda hjälpbehov. ”Prostitutions - och Spiralenhetens behandlingsdel” och ”Det 

uppsökande arbetet” är producerade inom samma diskurs som ”Slutrapport från projektet 

nätprostitution“ - ur vilken även sexköpslagen i Sverige uppstod. 

  

Det blir i Laanmets text tydligt att tankegångar och strategier återfinns inom olika delar av 

Prostitutionsgruppen i Malmö. Precis som i stockholmstexterna framkommer det att det är 

socialtjänstens uppgift att minska prostitution men vad detta innebär och hur detta ska ske är 

inte givet utan diskuteras och problematiseras inom de olika verksamheterna. Laanemets 



 

 

beskrivning av KAST (KAST är den del av Prostitutionsgruppen i Malmö som har köparen 

som målgrupp) känns igen i Niklas Olssons Identitetsdiskussion och hans resonemang kring 

valet av begreppet”försäljning och köp av sexuella tjänster”.  Laanemets beskriver hur 

innebörden av ”KAST” omvandlas från ”Köpare av sexuella tjänster” till ”Köp av sexuella 

tjänster” detta då: ”Man ville betona handlingen och inte personen i fråga samt i görligaste 

mån undvika en identitetsskapande process som könsköpare”.(Laanemets 2007:65) 

Laanemets beskriver också att KAST med tiden frångår en nolltolerans mot sexköp, för att 

istället fokusera på problematiken kring att köpa sex. Målgruppen behöver inte ha bestämt sig 

för att en gång för alla sluta utan bjuds in att diskutera problemen med att köpa sex av 

prostituerade. Detta kan sättas i relation till vad Olssons i en senare rapport skriver om sin 

ambition om brukar- och harmreduktion perspektiv. 

 Laanemets ger exempel på den avgående enhetschefens öppenhet för diskussion och nya 
ideer: 

  
”Att vi håller på och hittar en ny målgrupp har inte varit några problem. Jag har berättat att vi 

gör saker som är väldigt annorlunda, KAST och nätprostitution, det är väldigt väldigt 
annorlunda men jag förankrar alltid  våra idéer i den mån det går, när det finns tid, hos min 

chef. Det har inte varit några problem, organisationen är medveten om att det är en målgrupp 
mot vilken man måste söka sig fram med lite unika metoder. (Laanemets 2007:35ff) 

  
Denna typ av diskussioner har jag vare sig stött på i Stockholmstexterna, eller i de texter från 

regeringskansliet jag nämner i inledningen. Där förs istället diskussioner om att prostitution är 

mäns våld mot kvinnor och att det därför är ”socialt accepterat”. 

I texterna producerade inom Prostitutions- och Spiralenheten hörs en enad gemensam röst. 

Det framgår att enheten består av många medarbetare som strävar mot ett gemensamt mål, 

fokus hamnar aldrig på enskilda medarbetare .  

I Laanemets text, hamnar fokus inte bara på gruppen utan även på prostitutionsenhetens 

enskilda medarbetare, hon beskriver hur socialsekreterarna har tänkt och till stor del själva 

utformat de olika delenheterna. Detta kan förklaras av att “Från policy till verklighet: 

Implementering av Malmös strategi mot prostitution” är en rapport om hur en strategi 

förverkligas och att det då naturligtvis är intressant att få inblick i hur individer i en 

verksamhet tänker. Men det framkommer också i Laanemets text att enhetschefen uppmuntrat 

sina medarbetare till egna initiativ. Laaemets skriver: ”att en ledstjärna för hennes arbete var 

stimulera de anställda till att ta initiativ och eget ansvar för att bygga upp 

verksamheten”.(Laanemets 2007:34). Exempel på detta är Laanemets redogörelse för hur 

Niclas Olsson resonerar kring införandet intervjuer med sexsäljare i ”När prostitutionen 

flyttade in i vardagsrummet”. Det framgår även i Olssons text att han söker nya sätt att arbeta. 



 

 

 

 De perspektiv jag fann i ”Slutrapport från projektet nätprostitution” och i de två andra 

texterna från Stockholm, skiljer sig från det i ”När prostitutionen flyttade in i 

vardagsrummet”, vilket återfinns Laanemets rapport. Jag tror att Malmös perspektiv – som 

avviker från den gängse prostitutionsdiskursen i Sverige – delvis kan förklaras genom en 

kombination av att Prostitutionsenheten i Malmö uppmanar de anställda att själva utforma 

stora delar av sitt arbete och av Malmös geografiska läge. Närheten till Köpenhamn leder till 

att prostituerade i Skåne säljer sex i ett land där det är legalt att köpa deras tjänster, vilket i sin 

tur leder till att socialarbetare i Malmö kommer i kontakt med socialarbetare i Köpenhamn 

vars målgrupp säljer sex under helt andra villkor än de som säljer sex i Sverige. Niclas Olsson 

och hans medarbetare möter danska kollegor som arbetar under en annan lagstiftning än den 

svenska, och måste således ofta konfronteras med andra perspektiv på prostitution. Niclas 

Olsson beskriver hur han fått idén om ett brukarperspektiv från en dansk rapport (Laanemets 

2007). Regeringen i Danmark formulerade 2005 en handlingsplan mot prostitution ”Et andet 

liv”. I samband med detta etablerades ”Kompetenscentret Prostitution” som arbetar med 

förebyggande åtgärder och skadereduktion (Hamreduction) (Prostitution i Norden2008:25) 

dessa inslag känns igen i Olssons tankar om hur socialtjänsten ska arbeta. Olsson och hans 

kollegor har senare framställt ett preventionspaket som delas ut till prostituerade över 18 år 

arbetande i Öresundsregionen. Inspiration till paketet har bland annat kommit genom 

samarbetet med Danmark. Preventionspaketet kan sättas i relation till enhetschefens ambition 

att ”stimulera de anställda till att ta initiativ och eget ansvar för att bygga upp verksamheten” 

(Laanemet 2007).  

 

Ytterligare en förklaring till Olssons och Malmösprostitutionsenhets sätt att arbeta är 

införandet av det kontroversiella sprutbytesprojektet i Malmö redan 1987. Jag hävdar att detta 

har underlättat för Olsson att arbeta utifrån det, sett i ljuset av den Svenska sexköpslagen, 

kontroversiella skadereduktionsperspektivet. Prostitutionsgruppen i Malmös sätt att arbeta 

kan alltså förklaras genom en strävan att låta medarbetarna individuell prägel på 

verksamheten, genom Malmö stads tidigare okonventionella traditioner att bedriva socialt 

arbete och genom närhet och öppenhet mot Danmark. 

 

Slutdiskussion  

  Tanken med denna uppsats har inte varit att belysa de olika, ofta ideologiska, perspektiv på 

prostitution som kommer till tals i många prostitutionsdebatter. Tanken var inte heller att 



 

 

undersöka huruvida de två prostitutionsperspektiven jag beskrivit i inledningen av denna 

uppsats eventuellt kan sägas vara representerade hos olika myndigheter i Sverige. Tanken har 

varit att visa att förhållningssättet till fenomenet prostitution skiljer sig åt på Malmös och 

Stockholms prostitutionsenheter. Vilket innebär att den enade position Sverige intar i den 

internationella prostitutionsdiskussionen, ofta intimt förknippad med sexköpslagen, inte 

återspeglas i det sociala arbetet mot prostitution i Sveriges olika kommuner.  

Jag tror det är viktigt att de svenska kommunernas arbete med insatser mot prostitution sker 

under mer samordnade former än vad som idag är fallet och att arbetet sker utifrån nationella 

riktlinjer. De tre prostitutionsgrupperna i Sverige och arbetet med insatser mot prostitution i 

Sveriges övriga kommuner behöver direktiv baserade på nationella kartläggningar av hur 

man, till exempel, bäst lyckats minska prostitution i Sverige – där innebörden av 

”prostitution” inrymmer en stor del av fenomenets komplexitet. Just därför att fenomenet är så 

komplext måste arbetet mot prostitution ideligen utvärderas och kontrolleras externt. Detta, i 

kombination med nationellt koordinerade insatser mot prostitution kan hindra ett (ofta 

utarbetats i linje en eller flera tongivande medarbetare) alltför ideologiskt styrt arbete inom 

landets prostitutionsgrupper. 

Holmström (2008) betonar vikten av att empirin ska bestämma prostitutionspolitiken. Hur 

”empiri” tolkas påverkas dock av den ideologi, det perspektiv och den diskurs inom vilken 

empirin undersöks, liksom ideologin och diskursen i sin tur påverkas av empiriska 

undersökningar. Nationella direktiv kan råda bot på denna dialektik och öppna upp för en ny 

blick, för en ny tolkning av hur insatser mot prostitution inom Sveriges prostitutionsgrupper 

bäst kan utformas. Om Marie Johansson och Pia Turesson och Niclas Olsson arbetat med 

varandras empiri, mött varandras kvinnor skulle kanske deras respektive bilder av 

prostituerade och deras villkor hamna närmre varandra. Om de arbetat utifrån riktlinjer 

baserade på nationella jämförelser skulle deras respektive inställningar till hur arbetet mot 

prostitution ska utformas behöva konfronteras med ett annat tänkande. 

 Det blir tydligt efter att ha läst en del av det som skrivs om prostitution att det inte finns en 

sann bild av fenomenet. Det är också uppenbart att de som säljer sex är en utsatt grupp som 

måste erbjudas hjälp. Hur denna hjälp ska se ut varierar med den situation som sexsäljarna 

befinner sig i. Jag anser att de som arbetar mot prostitution är skyldiga att ständigt ifrågasätta 

sina teorier reflektera över den empiri de arbetar utifrån . Detta för att i möjligaste mån kunna 

erbjuda sin målgrupp en så konstruktiv hjälp som möjligt.  Jag anser också att kommunernas 

arbete ska stöttas och underlättas från statligt håll. Som jag nämner i inledningen stöds detta 

av ett antal forskare som menar att prostitutionsgruppernas arbetssätt skiljer sig åt och att det i 



 

 

nuläget inte finns någon aktuell forskning på (ideologiska) skillnader i det sociala arbetet med 

prostitutionen i Sverige Det är därför mycket välkommet att Socialstyrelsen har fått 9,5 

miljoner för att på uppdrag av regeringen utvärdera insatser som riktas mot säljare och köpare 

av sextjänster. Jag väntar med tillförsikt på slutrapporten 2011. 
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