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Abstract 

This essay aims to examine how RFSL (the swedish national association for sexual             

orientations) is constructing sexsellers by looking at how sexsellers are described in one of              

RFSL’s texts. The method used in this paper is Fairclough's discourse analysis which will be               

applied on one text from the website of RFSL. With this method it is possible to study the                  

textual, the discursive and the social practices of the chosen text. The theoretical framework              

will be Foucault's power theory, the normalization principle and Gayle Rubin’s charmed            

circle. The result of this study shows that RFSL is forming discourses which construct              

sexsellers as either voluntary or involuntary. A voluntary sexseller includes sexsellers who            

see themselves as sexworkers or people who sell sexual services. By speaking of sexsellers as               

voluntary, RFSL is forming both a liberal feminist point of view but also a postfeminist point                

of view, and by speaking of sexsellers as involuntary a radical feminist point of view is                

formed. Therefore RFSL allows three kinds of sexsellers to be heard in their text: a working,                

a voluntary and an exposed sexseller. 
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1. Inledning 

Denna uppsats fick sin start i RFSL:s text RFSL om sex mot ersättning (2019) i vilken en 

avkriminalisering av sexköp argumenteras för. Att förslaget framfördes av en så stor aktör 

som RFSL förvånade mig och skapade funderingar över hur detta förslag skulle gynna 

personer inom sexbranschen. Jag ville där och då granska förslaget och se om en 

avkriminalisering verkligen var den bästa lösningen på de problem som är länkade till dagens 

sexköpslag. Men ju mer jag läste desto större blev frågan om vem som har befogenhet att 

yttra sig i frågan om sexköpslagen. Med den funderingen ändrades uppsatsens inriktning och 

gick från att granska förslaget och möjliga lösningar till att undersöka vilka diskurser som 

formas i RFSL:s text och hur diskurserna talar om vilka röster som framförs. Därmed bidrar 

jag till forskningsämnet genom att undersöka hur RFSL är med och konstruerar bilden av 

sexsäljare genom de diskurser som formas i deras text. 

Sexköpslagen som råder just nu i Sverige syftar enligt Jay Levy och Pye Jakobsson 

(2014, s. 594) till att minska antalet sexköp. Målet att minska antalet sexköp beror på den 

exploatering som sker inom sexbranschen. För att kunna minska antalet sexköp legaliserades 

sexsäljare 1999 medan sexköpare kriminaliserades (ibid). Denna utformning av lagen råder 

än idag och det är inte RFSL riktigt nöjda med. RFSL (2019) menar att på grund av att det är 

olagligt att köpa sexuella tjänster så blir även personerna inom sexbranschen stigmatiserade. 

På grund av detta hamnar sexsäljares fokus på köparens säkerhet istället för på sin egen 

säkerhet eftersom köparen inte vill dömas. 

RFSL (2019) ser sig som feminister och syftar till en feministisk lagstiftning. Därför 

anser de att en lösning på problemet skulle vara en avkriminalisering där det förblir olagligt 

att köpa sexuella tjänster i specifika fall medan andra fall är tillåtna. I de fall där sexköp 

grundas i samtycke ska kriminaliseringen försvinna så att stigmatiseringen hos sexsäljare ska 

försvinna så att de kan fokusera på sin säkerhet menar RFSL (ibid). Därmed ska den paragraf 

i brottsbalken som kriminaliserar sexköp göras om så att vuxna som är enade kring att ha sex 

mot ersättning inte kriminaliseras (ibid). Dock ska lagen dessutom inkludera en gradindelning 

av brottet för de grupper i samhället som löper risk att ta skada, exempelvis drog- och/eller 

alkoholpåverkade. De fall som rör utsatta grupper som drabbas förblir olagliga eftersom de 

grupperna inte haft möjligheten att ge samtycke till situationen (ibid). 
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1.2 Bakgrund  

1.2.1 Sexköpslagen 

1999 infördes, som tidigare nämnts, en ny sexköpslag i Sverige som än idag råder. Den 

innebär att försäljning av sexuella tjänster är lagligt men sexköp ses som olagligt och kan 

straffas med böter eller fängelse upp till ett år. Dessutom innebär lagen att handlingar som 

möjliggör köp av sexuella förbindelser är straffbelagda. Sådana handlingar kan avse en 

hallicks verksamhet, även kallat koppleri (SFS 2011:517). Förutom dessa handlingar är det 

även straffbart att hyra ut en boplats till personer som säljer sexuella tjänster och då kan 

uthyraren dömas till fängelse (SFS 2018:601). 

Lagändringen syftade dessutom till att förändra normer kring sexköp där synen på 

sexköp skulle normaliseras till något dåligt. I och med att sexköp kriminaliserades blev det en 

stark markering från samhällets sida att sexköp inte ses som en acceptabel handling (SOU, 

2010, s. 75). Forskning har visat på att normförändringen fungerat då mer än 70% av 

tillfrågade varit positiva till lagändringen (ibid, s. 21). Ytterligare skulle lagändringen 

påverka förhållandet mellan kvinnor och män på så vis att jämställdheten mellan könen skulle 

öka eftersom graden av männens maktmissbruk gentemot kvinnor skulle minska (ibid, s. 70).  

 

1.2.2 Lämpligaste termen 

Det existerar en stor mängd diskussioner angående termerna prostituerade, sexarbetare och 

sexsäljare och vilken term som lämpar sig bäst att använda. Petra Östergren (2008, s. 48) 

skriver i sin bok Porr, horor och feminister att ordet prostituerad är ett kritiserat och 

omdiskuterat begrepp bland aktivister, akademiker och personer inom sexbranschen. Många 

anser att termen antyder passivitet där personen inte utför egna handlingar utan handlingarna 

utförs gentemot personen. Dessutom ger termen ett intryck av att personerna är något istället 

för att göra något, på samma vis som en advokat jobbar som advokat under arbetstid men inte 

under sin fritid. Därför är sexarbetare och sexarbete föredragna termer, menar Östergren 

(ibid, s. 48). Att använda termen sexarbetare gör även att sexbranschen betraktas som ett 

arbete. Genom att betrakta sexbranschen som ett arbete blir det tydligt att exploatering kan 
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ske. Därmed skapas en grund för att kämpa för bättre arbetsvillkor, medborgerliga rättigheter 

samt skyldigheter (ibid, s. 48-49). Men även termen sexarbetare har fått kritik då inte alla 

inom sexbranschen anser sig arbeta med sexuella tjänster. Vissa anser snarare att det är något 

de utför sporadiskt eller för att försörja sitt missbruk/skada sig själv eller något som görs för 

nöjes skull, därför föredrar vissa termen sexsäljare (ibid, s. 49). 

Unizon (2014) har publicerat en artikel som diskuterar termerna sexarbete och 

sexarbetare men menar att termerna är fel. I Unizons artikel diskuteras ett förslag om att börja 

använda termerna sexarbete och sexarbetare snarare än prostitution. Förslaget fick genast 

motstånd vilket ledde till att 300 människorättsorganisationer, kvinnoorganisationer, 

aktivister, stödverksamheter och överlevare gick ihop för att påpeka att termerna sexarbete 

och sexarbetare inte visar på den verkliga situation som personer inom sexbranschen befinner 

sig i (ibid). Unizon (ibid) menar att termerna är problematiska på grund av det glapp som 

existerar i att säga arbete. Många av de personliga erfarenheter som personer i sexbranschen 

erfarit stämmer inte överens med ett arbete. De menar även att termen sexarbete har myntats 

med anledning av att normalisera prostitution och på så vis maskera att personer skadas. 

Därför menar Unizon (ibid) att termen prostitution ska finnas kvar men kompletteras med 

termerna sexindustri och sexhandel medan prostituerad ska bytas ut till prostituerad person, 

man eller kvinna. 

Val av termer är svårt då det är ett känsligt ämne jag skriver om och vilken term jag 

väljer visar på vilken position jag innehar. Det finns även en risk att jag reproducerar de 

föreställningar som existerar kring sexbranschen och sexsäljare. Vid val av termer har jag 

velat inkludera så många olika positioner som möjligt inom sexbranschen. Efter att ha läst 

Östergrens bok och andra relevanta hemsidor så har jag valt att använda termerna sexsäljare 

och sexbransch(en) istället för sexarbetare och sexarbete. Valet görs av den anledningen att 

jag håller med Östergrens argumentation gällande termerna sexsäljare och sexbransch: vissa 

inom sexbranschen är inte där frivilligt medan andra är det (Östergren, 2008, s. 48-49). 

Östergren förespråkar även sexarbete och sexarbetare men jag menar att sexsäljare och 

sexbransch är bättre. Sexarbetare och sexarbete representerar inte alla inom sexbranschen 

eftersom det bara inkluderar de som ser sig som arbetare. Sexsäljare däremot inkluderar alla 

som säljer sexuella tjänster vilket alla inom sexbranschen gör oavsett position, därav mitt val 

att använda sexsäljare. 
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1.2.3 Feministiska inriktningar 

Synen på sexbranschen har flera feministiska inriktningar. I texten The prostitution debate in 

feminism: current trends, policy and clinical issues facing an invisible population skriver 

Karni Kissil och Maureen Davey (2010, s. 7) att radikalfeminister ser på sexbranschen som 

en plats för exploatering där kvinnor inte kan ändra de direkta omständigheterna som gjorde 

att de hamnade inom sexbranschen. Författarna (ibid) menar dessutom att radikala feminister 

ser på sexsäljare som ofrivilliga och därmed att sexbranschen är en form av sexuellt slaveri. 

Vidare innebär sexbranschen, enligt radikalfeminister ett våldsutövande gentemot kvinnor. 

Detta beror på att idén om att “köpa sex” grundas i heterosexualitet och manlig makt vilket 

gör att sexköp representerar ett förkroppsligande av patriarkalt förtryck (ibid). 

I Kissil och Davey’s text (ibid, s. 6) står det även att vissa feminister ser på sexsäljare 

som arbetare, som att de utför erotiskt arbete. Dessa är liberala feminister som menar att 

sexsäljare frivilligt väljer att arbeta inom sexbranschen och förtjänar därmed samma 

arbetsrättsliga rättigheter som andra yrken (ibid). Dessutom menar Kissil och Davey (ibid) att 

liberalfeminister ser på sexsäljare som aktiva beslutsfattare vilka frivilligt väljer att befinna 

sig inom sexbranschen. Denna frivillighet ska inte blandas ihop med det postfeministiska 

synsättet som nämns nedan utan i detta fall handlar frivilligheten om att frivilligt sälja 

sexuella tjänster som ett arbete. Att sexsäljare frivilligt befinner sig inom sexbranschen beror 

enligt liberala feminister på ekonomisk- och social ojämlikhet snarare än sexuell ojämlikhet 

(ibid) vilket radikalfeministerna menar (ibid, s. 7). Vidare menar alltså liberalfeminister, 

enligt Kissil och Davey (ibid, s. 6) att valet att befinna sig inom sexbranschen är 

sammanlänkad med rättigheten att ses som en jämlik människa som kan göra egna val. 

Ännu en feministisk syn på sexbranschen är postfeminism. Postfeminismens största 

aspekt är individualismen. Rosalind Gill (2016) skriver att postfeminismen betonar 

individualismen, val och makt som dominanta faktorer. Även Nicola Rivers menar detsamma 

och skriver att postfeminismen syftar till att låta personer vara individuella där de är kapabla 

till att välja själva utefter det de själva vill (Rivers, 2017, s. 19). Postfeminismen har 

dessutom utvecklats som en kritik gentemot tidigare feminismer som medverkat till att forma 

en homogen kvinna (ibid, s. 10). Just därför är intersektionalitet centralt för att ej skapa en 

homogen kvinna (Gill, 2016, s. 613). Eftersom postfeminismen betonar det individuella valet 

så menar Emma Quangel i artikeln Postfeminism (2013) att postfeminismen ser på sexsäljare 
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som att de gjort ett frivilligt val. Detta val ska inte ses som synonymt med 

liberalfeministernas synsätt eftersom de endast syftar till frivilligt arbete medan 

postfeminismen syftar till frivillighet oberoende av situation. Vare sig en sexsäljare väljer att 

befinna sig inom sexbranschen på grund av ekonomiska skäl eller ett intresse så ska dessa 

personer behandlas med lika stor respekt eftersom det är deras individuella val (ibid). 

 

1.3 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur RFSL (2019) konstruerar sexsäljare i sin text 

RFSL om sex mot ersättning genom att undersöka hur RFSL väljer att beskriva sexsäljare i 

texten. Undersökningen utförs genom att se vilken grupp av sexsäljare som hörs och därmed 

vilken feministisk inriktning som yttras. Jag tar dessutom hjälp av intertextualitet för att 

kunna utläsa vilka texter som har varit med och format diskurser i RFSL:s text.  

Undersökningen kommer göras med hjälp av dessa frågeställningar: 

- Hur konstruerar RFSL sexsäljare i texten genom sina beskrivningar? 

- Vilken typ av feminism yttras i RFSL:s text? 

- Vilka grupper av sexsäljare får en talan i texten? 

  

1.4 Disposition 

Fram till denna rubrik har inledningen, en bakgrund och syfte med frågeställningar rymts. 

Efter denna rubrik kommer tidigare forskning, material, metod och teori vilka alla bygger upp 

uppsatsen. När uppsatsens byggstenar presenterats kommer analysen som bygger på tidigare 

rubriker. Efter analysen kommer en diskussion som diskuterar analysens resultat, därefter 

avslutas diskussionen i en slutsats. Slutligen kommer en källförteckning som presenterar den 

litteratur som använts i uppsatsen. 
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2. Tidigare forskning  

Texterna som följer nedan är en del av den forskning som berör och är relevant för 

uppsatsens ämne. Texterna är indelade efter tre olika lag utformningar: kriminalisering, 

avkriminalisering och legalisering. Indelningen beror på att lagutformningen avslöjar ett 

lands attityd gentemot sexbranschen och sexsäljare. De texterna som är valda beror på att de 

nämner sexsäljares olika positioner, vilken effekt olika lag utformningar har på sexsäljare 

samt olika attityder, både feministiska men även personliga. 

 

2.1 Kriminalisering 

I texten Is buying sex morally wrong? Comparing attitudes toward prostitution using 

individual-level data across eight Western European countries beskriver Sofia Jonsson och 

Niklas Jakobsson (2017, s. 58) hur lag utformningen i ett land påverkar attityder gentemot 

sexbranschen och hur dessa attityder i sin tur påverkar stigmatiseringsgraden och hur 

sexsäljare agerar inom sexbranschen. Resultatet visar bland annat att länder som har valt att 

kriminalisera sexköp, däribland Sverige, har en befolkning som är mindre toleranta gentemot 

sexköp och sexbranschen (ibid, s. 59). Valet att kriminalisera, beror enligt Jonsson och 

Jakobsson (ibid, s. 58) på ett mål, eller en önskan om att reducera sexbranschen genom att 

antalet sexköp minskar. Målet att reducera sexbranschen är direkt knutet till befolkningens 

åsikter om jämställdhet där en befolkning som ser jämställdhet som viktigt är mindre 

toleranta gentemot lagliga sexköp och sexköp överhuvudtaget (ibid, s. 63). 

I Jenny Westerstrands (2012) text Prostitutionsfrågan - perspektiv och nycklar till en 

grundlig debatt beskrivs flera feministiska attityder och argument om sexbranschens 

kriminalisering eller icke-kriminalisering. Westerstrand (ibid, s. 105) skriver att 

abolitionister, eller radikalfeminister ser på sexsäljare som utsatta och vill därmed att 

sexbranschen ska upphöra. De radikala feministerna ser på sexbranschen som ett patriarkalt 

förtryck med männens överordning och kvinnans underordning, varpå kvinnors sexuella 

tillgänglighet inom och utanför sexbranschen beror på den patriarkala strukturen (ibid, s. 

106). Därmed menar Westerstrand (2012) att radikalfeminister syftar till att kriminalisera 
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sexbranschen så att både sexköp och sexsäljare stigmatiseras vilket slutligen ska leda till att 

sexbranschen utrotas/försvinner. 

Jay Levy och Pye Jakobssons (2014) text Sweden’s abolitionist discourse law: effects 

on the dynamics of Swedish sex work and the lives of Sweden’s sex workers beskriver hur 

Sveriges sexköpslag har påverkat sexsäljare. Lagen kriminaliserar sexköpare men legaliserar 

sexsäljare med målet om att sexbranschen ska reduceras genom att skrämma bort sexköpare 

(ibid, s. 593). Det som Levy och Jakobsson (ibid, s. 597) kan presentera ur sin forskning är 

bland annat att sexköpslagen inte kan bevisas ha uppnått sitt mål om en minskad sexbransch 

eftersom det inte finns någon forskning som faktiskt bevisar detta. Detta beror på att lagen 

har lett till att flera sexsäljare har börjat operera hemligt, utanför den synliga sexbranschen 

som sker publikt på gator, därmed har endast endast mängden gatusexsäljare blivit undersökt 

och inte de som opererar undangömt. Vidare menar författarna (ibid, s. 599) att lagen har gett 

konsekvenser som försämrat sexsäljares säkerhet eftersom minskningen av sexköpare har lett 

till att sexsäljare utför fler riskabla beteenden för att kunna behålla kunder och ha en inkomst. 

Men det främsta problemet för sexsäljare är deras oro gällande fördomar från myndigheter 

och organisationer. I texten menar författarna (ibid, s. 603) att sexsäljare ses som offer och 

därmed ses som att de saknar förmågan av självbestämmande vilket i sin tur leder till 

konsekvenser som att förlora sina barn. 

 

2.2 Avkriminalisering 

Westerstrands text som ovan nämndes lyfter även synen på avkriminalisering, eller 

normaliseringen av sexbranschen. I denna kontext menar Westerstrand (2012, s. 105) att 

liberalfeminister anser att sexbranschen existerar och inte kommer försvinna, därmed krävs 

en normalisering eller en hantering av sexbranschen på så vis att sexsäljarna inte far illa. Det 

liberalfeministerna menar enligt Westerstrand (ibid, s. 108) är att sexsäljare har rätten till sin 

egen kropp och därmed är kapabla att göra ett eget val genom att befinna sig inom 

sexbranschen. Därför ser liberala feminister på sexsäljare som arbetare och menar att om 

samhället ser på sexsäljare som arbetare, och avkriminaliserar sexbranschen, skulle 

stigmatiseringen försvinna och därmed även den skada som sexsäljare erfar på grund av 

stigmatisering (ibid, s. 109). 
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Ninna Mörner beskriver i sin text Offer, objekt, förlorare, försörjare, aktör - en 

mångfasetterad bild av traffickerade kvinnor (2010) en intersektionell bild av kvinnor inom 

sexbranschen. Mörner (ibid, s. 109) menar att det finns en bild av sexsäljare som viljelösa 

offer som på olika vis tvingats in i sexbranschen för att sälja sexuella tjänster under 

förnedrande former. I texten framför dock Mörner (ibid, s. 121) fyra olika grupper inom 

sexbranschen som utlästs utifrån IOM-enkäter, dessa är Objekt, Förlorare, Försörjare och 

Aktör. Objekt är de som på något vis hamnat inom trafficking utan eget val eller utan andra 

alternativ till godo. Förlorare är en grupp som frivilligt sökt sig till ett bättre liv genom att 

lockas med arbeten som dansös eller servitris men väl på plats blivit intvingade i 

sextrafficking (ibid, s. 122). Försörjare är den grupp som syftar till att försörja sin familj och 

ger sig då in i trafficking för att tjäna snabba pengar till sin familj och sina barn. Till sist 

inräknas Aktörer som medvetet söker sig över gränserna för att arbeta inom sexindustrin men 

väl på plats blir de inblandade i situationer som inte är frivilliga (ibid, s. 123). Det Mörner 

(2010) slutligen menar är att oavsett vilken grupp en sexsäljare tillhör så utgår inte 

perspektiven från kvinnans/sexsäljarens bästa vilket en avkriminalisering skulle. 

 

2.3 Legalisering 

I Ronald Weitzers (2008) text Legalizing prostitution - morality politics in western Australia 

undersöker författaren debatten gällande legalisering av sexbranschen. Weitzer (ibid, s. 

93-99) nämner å ena sidan negativa synsätt gällande legalisering eftersom många i debatten 

anser att sexsäljare är utsatta och därmed skulle en legalisering öka deras utsatthet eftersom 

en legalisering gör det möjligt för en ökad andel sexköp. Men å andra sidan lyfter Weitzer 

(ibid, s. 100) även politikens synsätt på legaliseringen som menar att en legalisering skulle 

göra sexbranschen likställd med andra yrken och företag. Detta skulle skapa möjligheter för 

sexsäljare att ha tillgång till samma skydd och behandling som andra yrkesroller och företag 

redan har. Vidare lyfter texten att legalisering eller avkriminalisering inte ökar sexköpen eller 

försummar kvinnors hälsa utan att det snarare blir tvärtom, att legalisering eller 

avkriminalisering ser till kvinnors hälsa och förbättrar sexsäljares säkerhet (ibid, s. 101). 

Jonsson och Jakobsson (2017) som nämnts lyfter legaliseringens påföljder gällande 

attityder. Länder vars lagstiftning legaliserar sexbranschen har en befolkning som i högre 
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utsträckning är accepterande och positiva gentemot sexköp än länder vars lagstiftning är 

kriminaliserande (ibid, s. 59). Dessutom visar Jonsson och Jakobssons (ibid, s. 63) 

undersökning att befolkningen i länder vars lagstiftning är legaliserande är mindre positiva 

till jämställdhet och mer öppna för sexköp. Slutligen visar studien att en regerings val att 

legalisera sexbranschen beror på målet om att minska människohandeln inom sexbranschen 

(ibid, s. 64). 
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3. Material och metod 

Nedan beskrivs material och metod. Materialet beskrivs först genom att diskutera dess 

innehåll och utformning. Därefter förklaras metoden som ska användas och dens för- och 

nackdelar. 

 

3.1 Material 

Det material som kommer vara utgångspunkt i denna uppsats är RFSL:s text RFSL om sex 

mot ersättning (2019). Texten handlar om hur rådande sexköpslag påverkar sexsäljare varpå 

en avkriminalisering diskuteras för att förbättra situationen för sexsäljare. Vidare beskrivs 

olika synsätt på sexsäljare och vilka olika positioner sexsäljare befinner sig i, bland annat 

skrivs det om HBTQ-personer och personer som frivilligt säljer sex, men även migranter. I 

texten hänvisar RFSL även till fyra organisationers texter som även de syftar till en 

avkriminalisering. Jag kommer använda mig av dessa texter för att intertextuellt analysera 

RFSL:s text. 

RFSL:s text kan tolkas som ett slags lagförslag eftersom den argumenterar för en 

förändring av sexköpslagen. Texten är dock skriven på RFSL:s hemsida vilket inte gör 

förslaget till ett adekvat lagförslag. Dessutom är inte texten uppbyggd som en motion utan 

mer som en argumenterande text med egna ståndpunkter. För att framföra sina ståndpunkter 

hänvisar RFSL till andra organisationer/myndigheter, exempelvis Amnesty och 

Världshälsoorganisationen (WHO) vilka stärker RFSL:s egna ståndpunkter. Genom att 

hänvisa till andra skapas ett slags lapptäcke där det är svårt att avgöra vilka åsikter som är 

RFSL:s egna och vilka som endast är refererade. Eftersom texten varken är en motion eller en 

riktig artikel, utan lutar mer åt en argumenterande text så kommer jag använda mig av just 

termen text när jag hänvisar till RFSL:s text. 

Vid val av material har vissa urval och avgränsningar krävts för att arbetet inte skulle 

bli oöverkomligt. Det första urvalet som gjorts är begränsningen att endast använda mig av 

RFSL. Detta gör att andra myndigheter/organisationer/makthavare blir bortsorterade. Genom 

att endast använda en organisation försvinner möjligheten att i ett större perspektiv se på hur 

olika diskurser om sexsäljare kan konstrueras. Detta val görs eftersom jag har som syfte att 
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endast undersöka RFSL:s diskurser eftersom RFSL är ett stort riksförbund som bär på ett 

ansvar och på grund av det är det intressant att titta på hur de formar diskurser om sexsäljare. 

Vidare har jag inom RFSL valt att fokusera på endast en text, dels för att den rymmer mycket 

användbart material och dels för att RFSL är en så stor organisation som innehar en stor 

pålitlighet i Sverige. Att använda mig av endast en text kan ses som snävt men jag använder 

mig även av intertextualiteten i texten genom att titta på de hänvisade texterna.  

 

3.2 Metod 

Uppsatsens metod är Faircloughs diskursanalys. Med hjälp av diskursanalysen kan jag 

undersöka tre dimensioner: texten, den diskursiva praktiken och den sociala praktiken. 

Winther Jörgensen och Phillips (2000) beskriver Faircloughs metod i sin bok Diskursanalys 

som teori och metod. I den skriver författarna (ibid, s. 85) att Fairclough menar att 

textanalysen lägger sitt fokus vid just texten och de formella drag som texten innehar som 

konstruerar diskurser. Den diskursiva praktiken har sitt fokus på textens konsumtion och 

produktion, alltså hur texten konsumeras och produceras medan den sociala praktiken utläser 

hur diskursordningarna formar och formas av samhället (ibid, s. 90). För att tillämpa 

Fairclough i min uppsats använder jag mig av textanalysen genom att titta på bara texten, hur 

texten är uppbyggd och konstruerad. Genom den diskursiva och sociala praktiken undersöker 

jag hur RFSL:s text konstruerar olika diskurser. Sedan kommer jag ta stöd i teorier och 

tidigare forskning för att förklara hur dessa diskurser socialt påverkar och har påverkats inom 

ramen för texten. 

Enligt Fairclough (ibid, s. 75) är den diskursiva praktiken den som sammanflätar 

relationen mellan texten och den sociala praktiken. För att ta reda på vilka diskurser som 

bygger upp texterna går det enligt Fairclough att titta på hur de intertextuellt bygger på 

tidigare texter (ibid, s. 86). Genom detta går det att göra en noggrann textanalys som studerar 

hur diskurserna förverkligas genom exempelvis formuleringar (ibid, s. 87). Just detta kommer 

jag göra genom att undersöka hur texterna som RFSL hänvisar till i sin text har några likheter 

och/eller skillnader med RFSL:s text.  

Eftersom jag använder mig av Faircloughs diskursanalys kan jag, utifrån det material 

som valts, endast undersöka de diskurser som går att utläsa i texten. Hade jag använt mig av 
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exempelvis intervjuer hade jag kunnat utläsa diskurser utifrån personliga berättelser. Men 

mitt val att använda mig av en diskursanalys till detta material baserar jag på möjligheten att 

undersöka formandet av diskurser och vilka som får komma till tals. Detta vill jag inte endast 

se utifrån ett implicit och explicit perspektiv som andra diskursanalyser erbjuder utan jag vill 

dessutom få med den sociala praktiken vilket Fairclough erbjuder mig.  

 

3.2.1 Etiska dimensioner 

När det gäller forskning finns det många etiska aspekter att utgå ifrån för att forskningen och 

dess resultat ska utföras och redovisas på rätt vis. Markham och Buchanans (2012, s. 5) 

artikel Ethical-decision making and internet research: recommendations from the AoIR ethics 

working committee (version 2.0) om etiska riktlinjer menar att etik mer handlar om riktlinjer 

än bestämda regler eftersom det kan skilja sig mellan länder samt att riktlinjerna förändras 

med tiden. franzke, Bechmann, Zimmer och Ess (2019, s. 5) skriver att Skandinaviens 

riktlinjer tar utgångspunkt i de mänskliga rättigheterna. Dessa är värdighet, frihet, autonomi, 

solidaritet, jämlikhet, demokrati och förtroende. Eftersom jag undersöker ett känsligt ämne är 

det viktigt för mig att uppsatsen ska bli så rättvis som möjligt och att jag inte bidrar till att 

reproducera rådande föreställningar om sexsäljare. Att utgå från de Skandinaviska riktlinjerna 

hjälper mig att skriva en uppsats som tar solidaritet, jämlikhet, förtroende mm i beaktning och 

på så vis hjälper mig att inte skada någon part eller reproducera rådande föreställningar. 

Men trots att jag utgår från de mänskliga rättigheterna finns det en risk att jag ändå 

reproducerar rådande föreställningar. Då tar jag hjälp av Vetenskapsrådets fyra 

grundläggande principer. De grundar sig i tillförlitlighet, ärlighet, respekt och ansvar. Vad 

detta innebär i korthet är att som forskare är det viktigt att se över forskningens kvalité, 

öppenhet, respekt samt ansvar från idé till publicering (Vetenskapsrådet, 2019). Genom att 

även använda mig av vetenskapsrådets principer kan jag, i den mån det är möjligt, utföra en 

så rättvis och bra undersökning som går med tanke på att jag ej använder intervjuer.  
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4. Teori  

4.1 Foucaults maktteori 

Michel Foucault (2008) beskriver i boken Diskursernas kamp hur vi uppfattar makt och vart 

makten kan befinna sig. Foucault (ibid, s. 209) menar att det inte finns en slags makt utan att 

samhället är uppbyggt av flera former av makt. Flera former av makt innebär att det finns 

flera former för dominans och underordning. Varje form har ett eget sätt att fungera, ett eget 

tillvägagångssätt. I ett samhälle innebär detta att de multipla makter som existerar sidoordnas 

och hierarkiseras samtidigt som de utövas parallellt med varandra. Detta bildar lokala och 

regionala maktordningar. Målet med alla dessa former av makt är att producera en duglighet, 

en fungerande makt som går att utöva (ibid, s. 209-210). Dessutom skriver Foucault (ibid, s. 

206) att när en makt ska undersökas för att se hur den utövas görs det genom att fråga var 

makten finns, vem som innehar makten och vilket system av lagar som makten bygger upp. 

Användningen av Foucault kan ses som problematiskt då hans teori fått en del kritik, 

däribland feministisk kritik. Monique Deveaux (2014, s. 225) hänvisar till Sandra Bartsky i 

sin text och skriver att Foucault behandlar kroppen som en, som att de kroppsliga 

erfarenheter som kvinnor och män besitter inte skiljer sig åt, utan är homogena. Bartsky 

menar även att Foucault anser att kvinnor och män har likadana relationer till institutioner 

(ibid, s. 225). Trots kritiken väljer jag att använda mig av Foucault då han belyser att flera 

former av makt och maktmekanismer existerar. Dessutom använder sig feministen Wendy 

Brown av Foucault i sin forskning för att kunna belysa diskurser och makter i samhället. 

Brown (Burgum, Raza, Vasquez, 2017) menar att Foucault hjälper oss att se hur vi blir styrda 

av högre makter såsom staten. På samma vis hjälper Foucault mig att se vilka makter som 

kan ha påverkat RFSL:s text men även hur RFSL är en makt som påverkar genom sin text.  

 

4.2 Normaliseringsprincipen 

Denna princip gäller egentligen personer med funktionsvariation men jag kommer anpassa 

principen så att den passar till denna uppsats. Begreppet “normaliseringsprincipen” var 

centralt under handikappolitiken under 1960- och 70-talen. Enligt Nationalencyklopedin (u.å) 
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har principen som syfte att personer med funktionsvariationer ska ha rättigheter till att leva ett 

så normalt liv som möjligt. Detta inkluderar förutsättningar som ger möjlighet att delta i det 

dagliga livet (NE, u.å). Normaliseringsprincipen består av åtta delar. Tidskriften Intra (2003) 

punktar upp dessa:  

1. Normal dagsrytm - en dygnsrytm som inte avviker från det normala vilket kan gälla 

måltider eller väckning och läggdags. 

2. Normal veckorutin - inte behöva leva sitt liv på samma plats eftersom de flesta 

människor oftast rör sig mellan jobb, hem, träning och andra platser. 

3. Normal årsrytm - få möjligheten att uppleva årliga traditioner såsom högtider eller 

semester. 

4. Normala utvecklingsfaser - få möjligheten att genomgå vanliga faser i livet, såsom 

barndom, ungdom, vuxenliv och så vidare. 

5. Att få sina krav respekterade - krav som personer med funktionsvariation ställer och 

val som denne gör ska respekteras. 

6. Att få leva i en tvåkönad värld - handlar om att kunna uppleva samvaro, kärlek och 

exempelvis giftermål. Personalen ska dessutom vara tvåkönad. 

7. Normal ekonomisk standard - en normal ekonomisk trygghet och social trygghet ska 

även gälla personer med funktionsvariation. Detta inkluderar bland annat barnbidrag, 

förtidspension och lön. 

8. Normal byggnadsstandard - den standard som är ska gälla alla, det gäller exempelvis 

bostäder, skola och jobb. Möjligheterna till integration ska bättras. 

För att denna princip ska kunna användas i denna uppsats kommer den byta fokus. Istället för 

att handla om funktionsvariationer kommer principen anpassas så att den berör normalisering 

av försäljning av sexuella tjänster. Eftersom denna uppsats berör RFSL och deras 

konstruerande av sexsäljare kommer jag med hjälp av normaliseringsprincipen beskriva hur 

RFSL:s text bidrar till att normalisera sexsäljare och deras försäljning av sexuella tjänster. På 

grund av detta kommer inte varje punkt/del av principen inkluderas utan fokus kommer ligga 

på de punkter som rör normalisering av sexsäljare. 
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4.3 Gayle Rubins Sexuella värdehierarki  

Gayle Rubins (1984) essä Thinking sex och den värdehierarki som hen utformat innehåller 

aspekter som är relevanta för att kunna ge stöd i min analys. I essän skriver Rubin att sex 

alltid är politiskt (ibid, s. 143). Det politiska synsättet på sex har format samhällssynen på 

sex. Idéer om sex har utvecklats med tiden och varit föränderlig. Enligt Rubin (1984) 

innefattar synen på sex en idé om att sexbranschen är något dåligt. På grund av detta 

utspelade sig en era under sent 1900-tal som å ena sidan uppmuntrade kyskhet men å andra 

sidan ville eliminera sexsäljare och avvärja onani (ibid, s. 143). De olika synsätten som 

präglade 1900-talet har än idag en inverkan (ibid, s. 144). Sedan 1977  har lagar i USA emot 

sexsäljare intensifierats med nya regulationer som försvårar för sexsäljare (ibid, s. 146). Det 

är inte nödvändigtvis likadant i Sverige men USA:s tillvägagångssätt visar på hur ett land 

med makt sätter prägel sexsäljares existens. Det visar även att den politiska synen påverkar 

hur sexbranschen utformas vilket Rubin (ibid, s. 143) nämner. 

De sexuella beteendena går enligt Rubin (1984) att dela upp i en pyramid. I 

pyramiden är toppen det accepterade beteendet och botten är det minst accepterade beteendet. 

På toppen inräknas beteenden som inkluderar gifta, reproduktiva heterosexuella medan botten 

inkluderar personer som är transsexuella, transvestiter, som har fetischer, sadomasochism, 

sexsäljare och de som har sex över generationer. Personer vars beteende följer det högt 

ställda blir belönade med certifierad psykisk hälsa, respektabilitet, legalitet, social och fysisk 

mobilitet, institutionell hjälp samt materiella förmåner (ibid, s. 151). Dessutom är allt erotiskt 

beteende stämplat som dåligt om det inte finns en specifik anledning till att utöva det. De 

mest accepterade formerna för erotiskt utförande är inom äktenskap, för syftet att reproducera 

och med kärlek inblandat. Det går inte att utföra sexuella handlingar endast med anledning av 

nyfikenhet, njutning eller inkomstkälla (ibid, s. 150).  

Rubins sexuella värdehierarki innefattar en beskrivning av de sexuella beteenden som 

är högt värdesatta och de beteenden som inte är det. För att visa detta har en cirkel utformats 

med en mindre cirkel inuti där den inre och yttre cirkeln består av kolumner. Kolumnerna i 

inre cirkeln är önskvärda beteenden och de yttre är det motsatta, icke önskvärda beteenden. 

De inre kolumnerna innefattar komponenterna heterosexuell, gift, monogam, reproduktiv, 

gratis, tvåsamhet, i förhållande, samma generation, hemma, utan pornografi, bara kroppar och 
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vaniljsex. De yttre innefattar det som är tvärtemot det inre, alltså homosexuell, synd, 

polyamorös, icke reproduktivt, för pengar, ensam eller i grupp, engångsligg, över 

generationer, utomhus, pornografi, med redskap och sadomasochism. Det sexuella beteende 

som inte följer den inre cirkeln är beteenden som är dåliga, onormala och onaturliga (ibid, s. 

152). 

 

Även valet att använda denna teori kan ifrågasättas då teorin främst är utvecklad på 80-talet 

och det har gått lång tid sedan dess vilket gör att normer kring sexuella beteenden har 

förändrats. Rebecca L. Jones (2020) skriver att exempelvis homosexualitet, milda former av 

BDSM och onani ses som normalt idag vilket det inte var när teorin bildades (ibid). Dock 

anser jag att mycket av det som inkluderas i teorin har relevans för min enskilda uppsats 

eftersom värdehierarkin inkluderar dikotomier mellan sexuella mönster vilket jag ska titta på. 

Vidare har Östergren (2008) med teorin i sin bok för att förklara och problematisera synen på 
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sexbranschen och sexsäljare vilket ger teorin en relevans även idag. Ytterligare kritik som 

yttrats är teorins centrering. Neville Hoad (2011) menar att Rubins teori är europacentrerad 

och lägger inte tillräckligt fokus vid intersektionalitet eftersom det som nämns i teorin är 

koncentrerad till västvärlden och därmed den rika delen av världen (ibid). Dock är RFSL:s 

text skriven i en kontext som tillhör västvärlden och teorin lyfter synen på sexsäljare vilket 

hjälper mig att förstå och förklara hur RFSL yttrar sig om sexsäljare.  
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5. Analys 

Nedan kommer analysen beskrivas. Analysen är uppdelad i tre rubriker utefter vilka slags 

sexsäljare jag har kunnat urskilja i texten, dessa är: ofrivilliga, frivilliga och arbetare. Under 

varje rubrik kommer jag beskriva vilken feminism som framförs och här har jag avgränsat 

mig till liberal-, radikal- och postfeminism eftersom det är dessa jag har läst om. Sedan 

kommer jag under varje rubrik redogöra för hur RFSL beskriver sexsäljare i sin text för att 

sedan ta hjälp av teorier och tidigare forskning för att kunna styrka och förklara hur jag 

kommit fram till det jag beskriver i analysen. 

 

5.1 Ofrivillig 

I RFSL:s text går det att se en beskrivning av sexsäljare som utsatta där de menar att rådande 

lagstiftning ökar utsattheten för sexsäljare: 

[...] en kriminaliserande lagstiftning stigmatiserar redan utsatta grupper. Detta leder i 

sin tur till en ökad våldsutsatthet på grund av att man tvingas prioritera köparnas 

säkerhet, försämrade levnadsvillkor och oförändrad eller försämrad relation med 

samhällsbärande institutioner. (RFSL, 2019) 

I detta citat beskriver RFSL hur lagstiftningen stigmatiserar utsatta grupper och försätter dessa 

grupper i en ännu mer utsatt situation. Eftersom majoriteten inom sexbranschen är kvinnor så 

blir kvinnorna mer utsatta. När sexsäljare beskrivs på ett utsatt sätt stämmer det överens med 

det radikalfeministiska sättet att se på sexsäljare och sexbranschen. Eftersom radikala 

feminister, enligt Kissil och Davey (2010, s. 7) menar att sexsäljare är ofrivilliga och därmed 

utsatta för ett sexuellt slaveri genom att befinna sig inom sexbranschen så förstärker RFSL 

detta synsätt genom sin beskrivning. Genom att se på sexsäljare och sexbranschen ur ett 

radikalfeministiskt perspektiv går det att se en önskan om att minska eller få sexbranschen att 

försvinna.  

Enligt Westerstrand (2012, s. 105-106) anser radikalfeminister att den enda lösningen 

på den ojämlikhet och det patriarkala förtryck som existerar inom sexbranschen är att få 

sexbranschen att upphöra. Denna önskan går att se i Rubins teori. I sin text beskriver Rubin 

(1984) hur sexbranschen historiskt har betraktats som ett problem, hur samhälle och stater 
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infört regler och system som skulle försvåra för sexsäljare och därmed få sexbranschen att 

försvinna. Synen på sexbranschen som ett problem som bör upphöra grundar sig i det 

känslomässiga bandet. Redan på 80-talet när Rubin (ibid, s. 150) utvecklade sin teori så 

menade hen att synen på att sexsäljare utför ett dåligt sexuellt beteende beror på avsaknaden 

av ett känslomässigt band, en kärleksfull relation. På samma vis ser radikalfeminister idag på 

sexbranschen som ett problem, enligt Östergren (2008, s. 42) just på grund av att de sexuella 

tjänsterna inte innehåller de känslomässiga komponenter som bra sex bör ha. Avsaknaden av 

känslomässiga komponenter leder till det förtryck som finns inom sexbranschen enligt 

radikala feminister vilket i sin tur skapar en önskan om att sexbranschen ska upphöra så 

sexsäljare kan ingå i bra sexuella beteenden (ibid; Rubin, 1984).  

Sexsäljare kan dock, beroende på vilket perspektiv som används, ses som att de har ett 

bra sexuellt beteende. I Westerstrands (2012, s. 113) text står det att sexsäljare enligt 

samhällssynen ses som att de bryter mot normen om kvinnlighet genom att sälja sexuella 

tjänster. Men Westerstrand (ibid) menar att det är tvärtom, att sexsäljare snarare reproducerar 

kvinnlighetens normer eftersom sexbranschen är en plats inom vilken män kan söka kvinnors 

reproduktionslösa sexualitet. Med detta menas att kvinnor inte har en egen sexualitet utan det 

är männen som äger sexualiteten och därmed utövar den på kvinnor. Detta kan ses som ett 

högt ställt beteende enligt Rubins värdehierarki (1984, s. 152) eftersom kvinnorna uppfyller 

en kvinnlighet i relation till mannens sexualitet. Däremot uppfylls inte det högt ställda 

beteendet fullt ut med tanke på att sexsäljare inte säljer sexuella tjänster med reproduktion 

som syfte och det är dessutom inte inom en relation.  

RFSL yttrar sig vidare om utsatta grupper genom att beskriva hur 

kriminalisering leder till mindre trygga förhållanden: 

När den som har sex mot ersättning tvingas till ett högre riskbeteende är det kvinnor, 

unga, hbtq-personer, migranter, personer som rasifieras och andra grupper som 

drabbas hårdast och dessutom riskerar att drabbas av hatbrott. (RFSL, 2019)  

Även i detta stycke nämns hur bland annat kvinnor befinner sig i en mer utsatt situation. Så 

även i detta fall uttrycks radikalfeministiska åsikter. Genom att beskriva sexsäljare ur ett 

radikalfeministiskt perspektiv reproduceras föreställningar om sexsäljare som utsatta vilket 

skapar en diskurs inom vilken sexsäljare ses som utsatta och ofrivilliga. Denna diskurs med 

sina föreställningar leder bland annat till konsekvenser som reproducerar de 

radikalfeministiska synsätt som nämnts ovan men även mer konkreta konsekvenser. Rubin 
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(1984, s. 151) menar att personer vars beteende följer det högt ställda blir belönade med 

certifierad psykisk hälsa, respektabilitet, legalitet, social och fysisk mobilitet, institutionell 

hjälp samt materiella förmåner. Dock ingår inte sexsäljare i det högt ställda beteendet (ibid, s. 

152) vilket gör att de inte blir belönade. Westerstrand (2012, s. 109) hänvisar i sin text till 

Östergren och skriver att de svårigheter som sexsäljare är med om inom sexbranschen grundar 

sig i samhällets ovilja att erkänna sexbranschen som en slags sysselsättning. Detta i sin tur 

handlar om ett förakt gentemot sexsäljare från samhällets sida som grundar sig i en 

normerande förståelse av sexualitet (ibid) inom vilken exempelvis det känslomässiga bandet 

är inräknad (Östergren, 2008, s. 42).  

Denna diskurs som ser på sexsäljare som utsatta och ofrivilliga och grundar sig i 

samhällets förakt leder enligt Levy och Jakobsson (2014, s. 603) till konsekvenser såsom att 

sexsäljare riskerar att förlora vårdnaden om sina barn eftersom de inte ses som rimliga 

vårdnadshavare till sina barn när de befinner sig i en utsatt situation. Vidare menar intervjuade 

sexsäljare i Levy och Jakobssons (ibid, s. 600) text att det radikalfeministiska sättet att se på 

sexsäljare som utsatta gör att skadereducerande insatser gör att sexsäljare stannar kvar inom 

sexbranschen snarare än att ta hjälp för att komma ur den. Detta beror på att de myndigheter 

och organisationer som ska hjälpa till snarare försöker fånga in sexsäljaren och hjälpa av den 

anledningen att de tycker synd om sexsäljare. Därmed känner sig sexsäljare utsatta och 

stigmatiserade av myndigheter och organisationer (ibid). 

RFSL:s val att lyfta utsatta grupper och uttrycka sig på ett radikalfeministiskt sätt 

leder alltså till samhälleliga konsekvenser som inte alltid är positiva, men RFSL:s text (2019) 

visar på flera maktordningar som har en roll i att påverka texten. Foucault (2008, s. 209-210) 

menar att det finns flera maktordningar i samhället som parallellt styr med sitt egna 

tillvägagångssätt. Med detta perspektiv går det att se att rådande sexköpslag har haft en makt i 

att påverka RFSL:s text. Sexköpslagen som infördes 1999 och som än idag råder har blivit 

påverkad av radikalfeminister. Östergren (2008, s. 39-40) skriver att i förarbetena till lagen 

syns radikalfeministiska åsikter tydligt. Bland annat nämns hur sexbranschen präglas av 

utnyttjande, tvång och övergrepp. Dock menar ju RFSL (2019) att sexköpslagen är 

problematisk just på grund av att utsatta grupper blir ännu mer stigmatiserade. Men trots att 

RFSL anser att sexköpslagen är problematisk visar deras beskrivning av utsatta grupper på 

radikalfeministiska åsikter vilket går att finna i förarbetena till sexsköpslagen. Således har 

sexköpslagen haft en makt i att påverka hur RFSL yttrar sig i sin text. 
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Ännu en maktordning som går att se är befolkningens åsikter. Jonsson och Jakobsson 

(2017, s. 63) menar att synen på sexbranschen är direkt knutet till en befolknings åsikter om 

den. I Sverige ses jämställdhet som något viktigt och därmed är befolkningen mindre toleranta 

gentemot sexköp. Just därför råder nuvarande sexköpslag. Eftersom Sverige är mindre 

toleranta gentemot sexköp vill befolkningen att sexköp kriminaliseras (ibid, s. 58 & 63). 

Denna vilja är i likhet med den radikalfeministiska viljan, vilken visar sig i förarbetena till 

sexköpslagen (Östergren, 2008, s. 39-40). Därmed visar RFSL:s (2019) radikalfeministiska 

yttranden att deras text påverkats av befolkningens åsikter som i sin tur påverkats av 

sexköpslagen. 

Trots att RFSL:s text (2019) yttrar radikalfeministiska åsikter och menar att sexsäljare 

är utsatta så står de fortfarande för en avkriminalisering för att minska sexsäljares utsatthet. 

Detta kan vara problematiskt. Weitzer (2008, s. 90) skriver att när lagliga barriärer försvinner, 

i detta fall kriminaliseringen, så försvinner även de sociala och etiska barriärerna som ska 

hindra kvinnor från att bli behandlade som en sexuell handelsvara. Att ta bort 

kriminaliseringen skulle även ge ut ett budskap om att kvinnor är sexvaror och att sexköp är 

oskadligt (ibid). Därför är RFSL:s önskan om en avkriminalisering delvis problematisk men 

samtidigt menar RFSL (2019) att en avkriminalisering skulle hjälpa alla grupper inom 

sexbranschen och inte endast de utsatta grupperna. 

 

5.2 Frivillig 

Utöver ofrivilliga och utsatta grupper nämns en grupp i texten som kan ses som frivillig. Den 

främsta anledningen till att jag anser att RFSL (2019) beskriver en frivillig sexsäljare beror på 

att frasen “personer som har sex mot ersättning” används i texten. Beroende på vilken term 

som används vid beskrivning av sexsäljare går det att utläsa vilken attityd och feministisk 

ställning en person har gentemot sexsäljare och sexbranschen. Termen sexarbetare visar att 

personen i fråga ser på sexsäljare som arbetare (Östergren, 2008, s. 42). Prostituerad visar på 

en syn som anser att sexsäljare är utsatta (Unizon, 2014). Men RFSL (2019) använder ingen 

av de olika termerna utan använder frasen “personer som har sex mot ersättning”. Frasen 

indikerar en frivillighet eftersom den talar om att personerna har sex och inte att de blir 
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utsatta eller arbetar. Vidare beskriver även RFSL sexsäljare som frivilliga i sin text genom att 

skriva: 

[...] ett avskaffande av bestraffande lagar som riktar sig mot att ha frivilligt sex mot 

ersättning, vilket ger makten till den som har sex mot ersättning. (RFSL, 2019) 

Genom att beskriva sexsäljare som frivilliga visar detta på ett postfeministiskt synsätt. 

Postfeminismens centrala aspekter enligt Gill (2016) är individualismen, val och makt. På 

samma vis menar Rivers (2017, s. 19) att postfeminismen syftar till att personer ska ha 

tillåtelse att vara kapabla till att utföra sina egna val utefter vad de själva vill. Genom att 

RFSL (2019) beskriver en frivillig sexsäljare visar sig ett synsätt som ser på sexsäljare som 

kapabla att göra ett eget, frivilligt val. Således reproduceras ett postfeministiskt synsätt i 

RFSL:s text (ibid) och skapar därmed en postfeministisk diskurs.  

Att se på den postfeministiska diskursen genom Rubins teori skapar en första tro att 

frivilliga sexsäljare är ett högt ställt beteende eftersom sexsäljarna utför sexuella handlingar 

frivilligt. Dock får sexsäljarna betalt och befinner sig inom kategorin sexbransch vilka inte är 

högställda beteenden. Så trots att sexsäljare befinner sig inom sexbranschen frivilligt är deras 

beteende inte högställt just på grund av titeln sexsäljare. Personer som inte följer det högt 

ställda beteendet får konsekvenser enligt Rubin (1984, s. 151). Dessa personer blir inte 

belönade med psykisk hälsa, respektabilitet, legalitet, social och fysisk mobilitet, 

institutionell hjälp samt materiella förmåner (ibid). På samma vis menar Mörner (2010, s. 112 

& 113) att personer som inte uppfyller den stereotypa offerrollen mister hjälp och 

stödinsatser från samhället. Offerrollen inkluderar en kvinna som blir brutalt utsatt för 

sexuellt våld och ska därför må mycket dåligt i efterhand, genom att vara ledsen och svag. 

Frivilliga sexsäljare uppfyller inte denna offerstatus och tar därmed skada av den eftersom de 

inte kan bemötas med stödinsatser och få sina rättigheter tillgodosedda (ibid). 

När sexsäljare inte uppfyller den offerstatus som utmålats gör detta att de går emot 

stereotypen. I Östergrens bok (2008, s. 173) talar frivilliga sexsäljare om hur de ogillar 

(radikal)feministers sätt att se ner på och tycka synd om sexsäljare. Ett exempel på den 

radikalfeministiska synen förekommer i ett citat i Weitzers text: 

I do not believe that any woman actually enjoys having this sort of sex 20 times a 

day with all sorts of gruesome-looking, smelly men. If the government believes they 

do, it is living in cloud cuckooland. I have news for the Attorney General: when 

these gruesome men sexually abuse these prostitutes  …  they do not tell them they 
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love them; in fact, they abuse them (Robert Johnson, Lib., Sept. 29). (Weitzer, 2008, 

s. 94) 

Sexsäljarna menar att om feminister verkligen brydde sig om dem skulle inte feminister 

skälla på sexsäljare och tycka synd om dem utan istället ta hänsyn till deras åsikter 

(Östergren, 2008, s. 179). Att RFSL (2019) då i sin text inte skäller på frivilliga sexsäljare 

utan talar om dem på ett icke-dömande vis och snarare lägger fokus på deras säkerhet visar 

att RFSL går emot det stereotypa synsättet och skapar ett nytt synsätt gällande frivilliga 

sexsäljare. I RFSL:s text går det att läsa hur de inte dömer frivilliga sexsäljare: 

[...] personer som, under frivilliga former är inblandad i sex mot ersättning, inte är 

kriminaliserade. (RFSL, 2019) 

Detta nya synsätt, som ser på sexsäljare som egna personer hör ihop med postfeminismen. 

Postfeminismen blir en dikotomi till radikalfeminismen och då kan en fråga sig varför dessa 

dikotomier nämns i samma text. Förutom postfeminismens individualistiska synsätt så 

utvecklades postfeminismen som en kritik gentemot tidigare feministiska synsätt som skapat 

en homogen kvinna (Rivers, 2017, s. 10). Att RFSL (2019) således väljer att skriva om 

dikotomier på ett sätt sig som legitimerar både frivilliga sexsäljare men även ofrivilliga så 

visar de på att det finns fler än en grupp sexsäljare. Därmed går RFSL (2019) emot den 

homogena bilden av sexsäljare genom att ta med dessa dikotoma bilder av sexsäljare på 

samma vis som postfeminismen går emot den tidigare feministiska homogena kvinnan.  

Ytterligare en anledningen till att RFSL väljer att nämna flera grupper i sin text kan 

förklaras med hjälp av normaliseringsprincipen. Eftersom offerstatusen är det normativa 

synsättet som frivilliga sexsäljare ej uppfyller så fungerar normaliseringsprincipen som ett 

sätt att normalisera även andra grupper inom sexbranschen. Normaliseringsprincipen som 

egentligen handlar om att personer med funktionsvariationer ska kunna leva ett så normalt liv 

som möjligt (NE, u.å) har här ändrats till att gälla sexsäljare. När sexsäljare är stigmatiserade 

inom sexbranschen möts de av många föreställningar som påverkar deras liv genom att 

exempelvis inte få tillgång till vård eller få vårdnaden om sina barn (Levy & Jakobsson, 

2014, s. 600). När RFSL (2019) då lyfter en frivillig grupp av sexsäljare och talar om 

rättigheter för denna grupp visar det på en önskan om att normalisera sexsäljares livsstil. Att 

trots att sexsäljare befinner sig inom en stigmatiserad bransch ska de ha rätt till ett normalt 

liv. Det normala livet kan se olika ut för alla sexsäljare men det ska inkludera rättigheten att 
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vara förälder och kunna få hjälp utan att behöva bli mött av insatser som försöker få 

sexsäljare ur sexbranschen.  

Utöver postfeminismen går det även att se inslag av liberalfeminism i RFSL:s text 

(2019) när frivilliga sexsäljare nämns. Liberalfeminismen menar enligt Kissil och Davey 

(2012, s. 6) att sexsäljare inom sexbranschen befinner sig där på grund av arbetande 

anledningar. Arbetande sexsäljare kommer nämnas mer under nästa rubrik men här nämns 

dessa eftersom arbetande sexsäljare kan ses som frivilliga. RFSL som nämner frivilliga 

sexsäljare och deras säkerhet kan kopplas till arbetsrättsliga villkor. Denna säkerhet och dess 

villkor visar på liberalfeministiska attityder. 

En teori som kan visa på hur RFSL:s text (2019) har influerats av dessa olika 

maktordningar är Foucault (2008, s. 209). När det gäller just gruppen frivilliga sexsäljare är 

de tydligaste maktordningarna postfeminism, normaliseringsprincipen och liberalfeminism. 

Dessa tre maktordningar har haft betydelse när det gäller vilka aspekter RFSL har valt att 

nämna i sin text. Eftersom gruppen frivilliga sexsäljare nämns visar detta på att RFSL har 

influerats av postfeminism, för att framföra att en sexsäljare är kapabel till att göra ett eget 

val. Texten har influerats av normaliseringsprincipen, för att framföra att sexsäljare behöver 

normaliseras från stigmatisering så att de kan leva ett så normalt liv som möjligt. Slutligen är 

liberalfeminism en influens, för att framföra att sexsäljare som ser sig som frivilliga arbetare 

behöver utökade säkerhetsåtgärder.  

 

5.3 Arbetare 

Den sista gruppen som jag har kunnat urskilja ur RFSL:s text (2019) är arbetande sexsäljare. 

Det första jag märkte i samband med att arbetande sexsäljare nämndes var att mycket 

säkerhet diskuterades: 

Det möjliggör att kunna arbeta under arbetsrättsliga villkor, att kunna arbeta 

tillsammans för stärkt säkerhet, att kunna organisera sig fackligt med mera. Sådan 

avkriminalisering bör kompletteras med stärkta insatser mot de som har sex mot 

ersättning och köpare samt ett fortsatt förbättrat brottsbekämpande arbete mot 

människohandel. (RFSL, 2019) 

Eftersom RFSL lyfter en säkerhetsfråga visar det att den nuvarande situationen för sexsäljare 

inte är så säker som den kan bli. Att säkerheten är ett problem grundas i samhällssynen på 
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sexsäljare. Trots att Sverige är ett land som enligt Jonsson och Jakobsson (2017, s. 59) är 

negativt inställda gentemot sexköp så är sexbranschen fortfarande stigmatiserad. På samma 

vis som Rubin (1984, s. 152) menar att sexsäljare utövar dåligt sexuellt beteende så är 

föreställningarna kring sexsäljare likadana än idag. I Weitzers text går det att läsa följande 

citat: 

[Brothels] will attract undesirables, who will come past people’s premises where 

their families dwell, come past their yards where their children are playing, come 

past their schools, and come past their shops (Simon O’Brien, Lib., March 12). 

(Weitzer, 2008, s. 96) 

I citatet menar den citerade personen att en legalisering, som i texten ses som en lösning på 

sexsäljares säkerhet, kommer göra att bordeller placeras i bostadsområden inom vilka barn 

och familjer rör sig. Alltså är säkerheten en viktig fråga politiskt men det är inte okej att 

sexsäljare rör sig inom områden som består av barn och barnfamiljer enligt befolkningen. 

Synen på sexsäljare är således än idag lika dåligt inställd som den var när Rubin utvecklade 

sin teori. Detta gör att säkerhetsfrågan som rör sexsäljare blir ett känsligt ämne just på grund 

av å ena sidan stigmatiseringen men å andra sidan viljan att förbättra en arbetares säkerhet. 

Varför väljer RFSL då att lyfta säkerhetsfrågan trots det stigma som kretsar runt 

sexbranschen? Svaret på detta kan vara olika men jag anser att det handlar om 

liberalfeminismens influens. Liberalfeminister som tidigare nämnts anser att sexsäljare är 

arbetare inom sexbranschen och ska därmed ha möjlighet till en ökad säkerhet (Kissil & 

Davey, 2012, s. 6-7). RFSL (2019) instämmer och skriver att en avkriminalisering skulle ge 

sexsäljare möjligheten att arbeta under arbetsrättsliga villkor. På samma vis citerar Weitzer 

(2008, s. 100) i sin text en person som menar att sexbranschen ska hamna under samma 

kontroll som andra företag vilket för första gången kommer skapa en möjlighet för sexsäljare 

att kunna ta del av samma skydd som andra arbetare. Just detta är vad RFSL (2019) vill föra 

fram i sin text, att sexsäljare som ses som arbetare kan ta del av de skydd som rör arbetare 

vilket skulle öka säkerheten inom sexbranschen.  

Fortsättningsvis kan RFSL:s (2019) yttrande om sexsäljare som arbetare kopplas till 

normaliseringsprincipen. Eftersom sexsäljare som ses som arbetare kan befinna sig inom 

sexbranschen frivilligt (Kissil & Davey, 2010, s. 6) är det problematiskt att bli stigmatiserade 

och förlora möjligheten till vård och skydd. Således kan RFSL:s val att tala om arbetande 

sexsäljare ses som en vilja att normalisera denna grupp. Normaliseringsprincipen har som sagt 
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en vilja att normalisera stigmatiserade grupper så att dessa kan leva ett så normalt liv som 

möjligt (NE, u.å). När RFSL (2019) yttrar sig om sexsäljare på ett sätt som syftar till att öka 

deras säkerhet och få bort stigmatiseringen genom att se på dem som arbetare så uttrycker 

RFSL normaliseringsprincipens önskemål. Därför menar jag att RFSL yttrar sig om sexsäljare 

på detta vis just för att sexsäljarna ska kunna leva ett så normalt liv som möjligt utan 

stigmatisering och dess konsekvenser. 

Dock är det problematiskt att se på sexsäljare som arbetare. Westerstrand (2012, s. 

110) skriver att sexarbetarapproachen genomsyras av ett fokus som ligger på kvinnlighet. En 

vilja att kvinnligheten ska reformeras så att den på ett bättre sätt ska passa in i sexbranschen 

på ett sätt som uppfyller mäns önskan om att köpa sex. Alltså är det problematiskt med 

sexarbetarsynen eftersom sexsäljare och sexbranschen får fortsätta i en utsatt situation där 

män utnyttjar den patriarkala makt de innehar. Även Weitzer lyfter problematiken med 

sexarbetarsynen genom att citera en person: 

They want to call it a sex industry. They want to call prostitutes sex workers. They 

want to tone it down. They want to use euphemisms so that prostitution goes away or 

sits in the background, so that it will not inuence our daughters, our community, 

our kids, our families, or our marriages.  …  It is an attempt to call the slave trade for 

women something else (Graham Jacobs, Lib., Sept. 20). (Weitzer, 2008, s. 95) 

Med detta citat lyfter Weitzer (2008) i sin text att synen på sexsäljare som arbetare blir ett sätt 

att förminska de skador och problem som sexsäljare erfar inom sexbranschen. Alltså är det 

problematiskt att se på sexbranschen som endast ett arbete. Dock talar inte RFSL (2019) om 

endast en arbetargrupp utan lyfter flera grupper. Genom att göra detta så blir inte RFSL:s text 

lika problematisk som den hade blivit om endast arbetande sexsäljare nämndes. 

Trots att RFSL lyfter flera sexsäljare så kan jag ändå se i texten att 

sexarbetarapproachen är starkast. RFSL använder sig av intertextualitet för att stärka sina 

argument och ståndpunkter. I sin text skriver de: 

I ett internationellt perspektiv har RFSL samma synsätt som FN:s 

världshälsoorganisation, WHO, och UNAIDS, FN:s samordnande organ mot 

hiv/aids, som båda avråder från kriminaliserande lagstiftning när det gäller sex mot 

ersättning. Även ledande människorättsorganisationer som Amnesty International 

och Human Rights Watch är för en avkriminalisering av sex mot ersättning, utifrån 

ett människorättsperspektiv. (RFSL, 2019) 
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Genom att använda sig av intertextualiteten stärks deras argument eftersom de hänvisade 

källorna också använder sexarbetarapproachen. Således innebär det att synen på sexsäljare 

som arbetare är den starkaste synen i RFSL:s text (2019). Anledningen till att synen är den 

starkaste beror enligt mig på säkerhetsfrågan. Eftersom hela RFSL:s text genomsyras av en 

önskan om ökad säkerhet för hela sexbranschen så är arbetarsynen den som starkast kan 

uppfylla detta. Arbetarsynen är den syn som lyfter arbetsrättsliga villkor, som RFSL (2019) 

redan nämnt och därmed den syn som trycker på en ökad säkerhet.  

När RFSL trycker på frågan om säkerhet så visar de att de bryr sig om sexsäljares 

rättigheter. Även fast de främst uttrycker sig ur en sexarbetarsyn så bryr sig RFSL om alla 

grupper inom sexbranschen eftersom de i sin text uttrycker en önskan om ökad säkerhet för 

alla grupper. RFSL:s val att tala om säkerheten kan kopplas till den svenska synen på sexköp. 

Jonsson och Jakobsson (2017, s. 59) skriver att Sverige har en befolkning som är negativt 

inställda gentemot sexköp. Den inställningen visar på att Sverige vill hjälpa sexsäljare från att 

fara illa och bli utsatta. Så när RFSL (2019) framför att en avkriminalisering skulle hindra 

sexsäljare från att fara illa och bli utsatta men även stärka deras rättigheter så uttrycker sig 

RFSL på ett sätt som motsvarar den svenska befolkningens synsätt. Dessutom innebär RFSL:s 

sätt att skriva och lyfta säkerheten för alla grupper inom sexbranschen att RFSL placerar 

makten hos sexsäljare. På samma vis som Foucault (2008, s. 209) menar att det finns flera 

maktordningar i samhället så är RFSL en maktordning eftersom de är en myndighet. RFSL 

använder sig av sin makt för att lyfta de röster som inte är lika hörda och sätter därmed 

makten hos sexsäljare, så att deras röster ska höras.  
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6. Avslutning 

6.1 Diskussion 

Syftet med denna undersökning har varit att undersöka vilka diskurser om sexsäljare som 

formas i RFSL:s text. Slutsatsen som blivit är att RFSL främst skapar liberalfeministiska 

diskurser i sin text. Detta beror på att RFSL talar om sexsäljare på ett sådant vis som stämmer 

överens med liberalfeministiska åsikter. Bland annat beskriver RFSL sexsäljare på ett sätt 

som indikerar att sexsäljarna skulle arbeta inom sexbranschen. Men de ställer sig även 

positiva till en avkriminalisering vilket är en åsikt som stämmer överens med 

liberalfeministers åsikter. Genom att uttrycka sig på ett liberalfeministiskt vis skapar RFSL 

diskurser om sexsäljare som arbetare vilket gör att endast sexsäljare som ser sig som arbetare 

får möjlighet att yttra sina erfarenheter. RFSL:s beskrivningar av sexsäljare som arbetare 

leder in på ett postfeministiskt synsätt. Då sexsäljare i texten beskrivs som arbetare och för att 

RFSL använder frasen “personer som har sex mot ersättning” för att tala om sexsäljare yttras 

en frivillighet. Denna frivillighet visar ett postfeministiskt förhållningssätt där sexsäljare ses 

som kapabla att göra egna val och därför väljer att sälja sexuella tjänster frivilligt. På så vis 

skapar RFSL en postfeministisk diskurs inom vilken sexsäljare ses som frivilliga och har 

gjort ett individuellt val. 

Förutom att beskriva sexsäljare i ett positivt ljus där frivillighet och arbete är centralt 

visar sig även en beskrivning av sexsäljare som utsatta. Detta indikerar en radikalfeministisk 

influens som ser på sexsäljare som utsatta av maktmissbruk. Därmed skapas även diskurser 

om sexsäljare som utsatta ur ett radikalfeministiskt perspektiv. Eftersom RFSL yttrar dessa 

tre feminismer är RFSL med och konstruerar tre olika sexsäljare: en arbetande, en frivillig 

och en utsatt. Detta innebär i sin tur att dessa tre grupper har tagit plats i texten och därmed 

fått möjligheten att höras. Det innebär inte nödvändigtvis att grupperna har fått höras 

personligen men det är dessa tre grupper som beskrivs och därmed får en talan i texten. 

RFSL:s text är således en mycket inkluderande text då flera perspektiv ryms samt att RFSL 

ställer sig bakom lösningar för alla grupper inom sexbranschen. 
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6.2 Fortsatt forskning 

Genomgående under forskningsprocessen har undersökningen utförts på ett sådant sätt att 

resultatet blev väldigt smalt. Med tanke på den tidsram som varit och uppsatsens omfång har 

inte större undersökningar varit möjligt. Dock skulle resultatet fördelaktigt förbättras om 

intervjuer inkluderades. Eftersom analysen endast undersöker RFSL:s text utifrån ett 

diskursivt perspektiv saknas de personliga åsikterna och erfarenheterna. En möjlighet för 

fortsatt forskning skulle därmed vara att inkludera intervjuer för en djupare analys som kan 

bekräfta eller förneka det som diskursanalysen visar. Intervjuerna skulle kunna utföras med 

sexsäljare som bekräftar eller förnekar RFSL:s beskrivningar. Intervjuerna kan även utföras 

med anställd/a på RFSL som kan förklara hur de tänker gällande beskrivningar i texten. Eller 

så kan intervjuerna utföras med annan lämplig part men jag anser att intervjuer tillsammans 

med en analysmetod skulle fördjupa analysen. 

Utöver intervjuerna rekommenderas en analys som tar fler feministiska inriktningar i 

beaktning. Detta skulle göra att RFSL:s text går att analysera utifrån fler perspektiv och 

därmed kunna visa på flera diskurser än de som denna uppsats presenterar. Flera perspektiv 

skulle ge en tydligare bild över RFSL:s text och hur den konstruerar sexsäljare utifrån ett 

feministiskt perspektiv. Vidare kan nästa steg i forskningen även anpassa en annan metod. 

Med hjälp av exempelvis ideologianalys eller idéanalys skulle forskningen kunna undersöka 

just RFSL djupare i samband med den text de skrivit. 
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