
ÖREBRO UNIVERSITET 
Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete 
Socialt arbete 
Examensarbete 
Kandidatnivå, 15 högskolepoäng 
HT 2019 

 
  

“Se mig som den människa jag är” 
-   en diskursanalys om identitetskonstruktion bland kvinnor med erfarenhet 

av prostitution 
  
  
  
 
  
  
 
 

 
  

 
 

  
  

  
  

  
Författare: 
Eva Barsoum & Molly Lehmann 
Handledare: 
Per-Åke Nylander 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
  

 
ÖREBRO UNIVERSITET 
Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete 
Socialt arbete 
Examensarbete 
Kandidatnivå, 15 högskolepoäng 
HT 2019 
 
Sammanfattning 
 
Syftet med föreliggande studie var att undersöka hur prostituerade eller tidigare prostituerade 
kvinnor konstrueras i den svenska mediala diskursen. Mer specifikt syftar studien till att 
beskriva kvinnornas upplevelser av prostitutionen, hur kvinnornas identitet förmedlas och 
konstrueras samt vilken betydelse olika former av stigmatisering har för 
identitetskonstruktionen. Studien har en socialkonstruktivistisk vetenskaplig hållning och 
utgår från teorin diskurspsykologi som med stöd av begreppen identitet och stigmatisering 
syftar till att beskriva diskursen som bidrar till identitetskonstruktionen. Studien visar på ett 
antal betydelsefulla begrepp som var återkommande i mediaartiklarna och som är centrala i 
diskursen som bidrar till konstruktionen av kvinnornas identitet. Resultatet visar på att 
kvinnornas identitet till stor del konstrueras utifrån de upplevelser som kvinnorna erfarit 
främst under prostitutionen men även innan och efter prostitutionen. Förnedring, 
objektifiering, erfarenheter under uppväxten som påverkat kvinnorna till att prostituera sig, 
avsaknad av mänskligt värde, skuld, skam, frivillighet alternativt tvång till att prostituera sig 
och negativa konsekvenser av prostitutionen var värdefulla begrepp och uttryck som 
identifierades i artiklarna. Studien visar på att diskursen som bidrar till konstruktionen av 
kvinnornas identitet är påverkad av olika former av stigmatisering, som kunde identifieras 
genom de värdefulla uttrycken och begreppen. Vidare framkom i studien att stigmatiseringen 
som upplevts av kvinnorna beskrevs i former såsom objektifiering, skuld- och 
skambeläggning samt förnedring. Stigmatiseringen har i studien visat sig ha en direkt 
påverkan på konstruktionen av kvinnornas identitet utifrån att den lett till en negativ självbild, 
vilken är en del av kvinnornas identitet. 
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Abstract 
 
The purpose of the present study was to examine how women, with experience from prostitu-
tion, were constructed in the Swedish media discourse. More specifically the present study 
aims to examine the women’s experiences of prostitution, how the women’s identities are 
constructed and what effect stigma has on the identity construction. The study is based on a 
social constructivist approach. Discourse psychology is used, in relation to identity and 
stigma, to analyse the result of the study to examine the discourse on the women’s identity 
construction in media. The study shows a number of expressions that were recurring in the 
articles in media, that are central in the discourse that is affecting how the women’s identities 
are constructed. The study shows that the women’s experiences mostly during the prostitu-
tion, but also before and after the prostitution have and still are affecting the construction of 
their identities. Humiliation, objectification, childhood, lack of human values, shame, guilt, 
involuntary prostitution and negative consequences of the prostitution are expressions that are 
identified in the present study as valuable and central in the discourse in the media articles. 
The central expressions are, based on the discourse psychology, regarded as important as a 
value is put into the using of words that are connected to the expressions. Further, the study 
shoes that the discourse in the media articles are affected by experiences on being stigma-
tized. The stigmatization is shown in the study to take various forms such as: being objecti-
fied, getting blamed for the prostitution, feeling shame and being humiliated. Stigma is, as 
shown in the study, affecting the constructions of the women’s identities, as the stigma is im-
pacting the self-perceptions of the women which are a parts of the women’s identities.  
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Förord 
 
Vi vill inleda med att rikta ett stort tack till vår handledare Per-Åke, för dina uppmuntrande 
ord, goda råd och tydliga vägledning. Vi vill även tacka dig för att du ständigt har varit 
tillgänglig när vi har varit i behov av din hjälp. Du har hjälpt oss att utvecklas både i vår 
förmåga att resonera och skriva genom att utmana oss. Tack! Författandet av denna 
kandidatuppsats har varit rolig, tuff och lärorik samt har inneburit både skratt och 
utmaningar. Vi vill därmed även tacka varandra för att vi stöttat och ställt upp för varandra 
genom hela skrivprocessen, både i medgång och i motgång. Utan varandra hade skrivandet av 
uppsatsen vare sig varit lika kul eller lärorikt. 
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1.   Inledning 
”Nu kan torskarna praktiskt taget härja fritt” säger en kvinna som lever i prostitution i 
november 2019, och syftar på polisens beslut att minska resurserna som ska vara till skydd för 
de prostituerade (Aftonbladet, 2019-11-13). Debatten kring prostitution är ständigt pågående, 
men den offentliga debatten kring fenomenet expanderades ytterligare när polisen officiellt 
klargjorde att prostitutionsgruppen, alltså den del av polismyndigheten som arbetar med 
prostituerade, läggs ned. Prostitution är och har varit ett samhälleligt problem sedan en lång 
tid tillbaka, dock har fenomenet inte alltid betraktats som ett samhällsproblem. Prostitution 
innebär att det sker ett direkt utbyte mellan sexuella tjänster och pengar (Danna, 2012). Synen 
på prostitution har kommit att förändras i takt med bland annat globaliseringen. Prostituerade 
kvinnors identitetskonstruktion kopplad till stigmatisering är av vikt att förstå då upplevelsen 
av stigmatisering visat sig vara vanligt förekommande för målgruppen enligt Sallmann 
(2010). Vidare är även utvecklingen av samhällsstrukturer i form av exempelvis normer, lagar 
och diskurser både i nutid och historiskt sett avgörande för att kunna förstå fenomenet. 
 
Prostitution har en lång historia, både fenomenet i sig men även dess relation till lagstiftning 
och diskurser. För cirka 100 år sedan klassades exempelvis prostituerade som mentalt sjuka 
och asociala och diskursen kring prostitution under samma tid, kretsade kring att prostituerade 
kvinnor bar på en skam och vanärande sig själva och sina familjer (Danna, 2012). Ett 
historiskt paradigmskifte har dock lett till att  prostituerade i dagens Sverige inte längre 
betraktas som skyldiga till prostitutionen. Skulden för fenomenet läggs istället på de som 
köper sexuella tjänster samt även på välfärden som inte skyddar de prostituerade tillräckligt 
från utsattheten. År 1999 lagstadgades förbud mot köp av sexuella tjänster som en produkt av 
det paradigmskifte som tidigare nämnts (ibid.). I Brottsbalk (1962:700) [BrB] föreskrivs 
numer förbud mot köp av sexuella tjänster i 6 kapitlet, 11 § där det framgår att “den som, i 
annat fall än som avses förut i detta kapitel, skaffar sig en tillfällig sexuell förbindelse mot 
ersättning, döms för köp av sexuell tjänst till böter eller fängelse i högst ett år”. Lagen 
stiftades för att minska klyftorna i samhället mellan män och kvinnor, för att uppnå ett mer 
jämställt samhälle. Det är alltså lagligt att sälja men olagligt att köpa sexuella tjänster i 
Sverige. Lagen är baserad på en vilja att avskräcka från köp av sexuella tjänster och minska 
utsattheten för prostituerade. Resonemanget kring lagen var även att fler personer skulle 
undkomma prostitutionen och utsattheten som prostitutionen innebär, vilket i sin tur skulle 
leda till att personerna i fråga inte längre skulle uppleva stigmatisering. Det finns dock de som 
förespråkar att olika former av sexhandel, med prostitution inräknat, bör betraktas som yrken 
och således inte begränsas av sexköpslagen. Personer som är positiva till legalisering av köp 
av sexuella tjänster hävdar att legaliseringen skulle leda till att stigmatiseringen av 
prostituerade avtar (Månsson, 2017). Sammanfattningsvis finns det förespråkare både för och 
emot den rådande lagstiftningen och fenomenet diskuteras i flera olika kontexter, dock finns 
en gemensam bild av prostituerade som stigmatiserade. 

Stigmatisering är ett av de största problemen inom prostitution och kan beröra grupper av 
människor såväl som specifika individer utifrån deras avvikande karaktärer i samhället 
(Weitzer, 2018). Stigmatisering som fenomen handlar om förhållandet mellan individer och 
samhällets identitetsvärden, alltså samhällets normativa regleringar och förväntningar på 
individer. Identitetsvärden kan både vara formella såsom lagar, eller informella såsom 
samhällsnormer. Individer som stigmatiseras avviker från samhällets identitetsvärden vilket 
innebär att personerna inte ingår i vad som betraktas som normativt i samhället. Att sakna ett 
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eller flera betydelsefulla identitetsvärden leder till att individen blir utan ett socialt 
erkännande och därmed exkluderas från samhället (Persson, 2012). Social exkludering 
innebär den dynamiska processen av att bli utestängd, helt eller delvis, från sociala, kulturella, 
ekonomiska och politiska system som avgör det normativa i samhället. Denna definition ger 
bilden av att vissa personer inte kan delta eller ingå i ett samhälle, och att problemet således 
ligger i det sociala systemet (Sheppard, 2006). Stigma kan betraktas som ett fenomen som 
påverkar individens identitet och tar ifrån dem vissa möjligheter och tillgångar som finns för 
övriga individer i samhället. Prostituerade kvinnor är en grupp som stigmatiseras globalt på 
olika sätt utifrån handlingen att sälja sex, vilket ses som ett avvikande agerande. 
Stigmatisering ingår i prostituerade kvinnors vardagliga liv och påverkar således hennes 
självuppfattning. Prostituerade kvinnor objektifieras även genom att de tillskrivs negativa 
egenskaper och etiketter utifrån sina handlingar. Den attribution som sker på målgruppen 
övertar kvinnans individuella egenskaper och hon bemöts därmed enbart utifrån de tillskrivna 
egenskaperna (Sallmann, 2010). Goffman förklarar att individer hanterar stigma på olika vis. 
Vissa individer döljer de egenskaper som betraktas stigmatiserade i syfte att inkluderas i 
samhället, medan andra isolerar sig med en grupp individer som utsätts för samma eller 
liknande stigmatisering (Weitzer, 2018). I syfte att sträva mot att alla individer kan inkluderas 
i samhället bör professionella aktörer inom det sociala arbetet få en djupare förståelse för vad 
individer exkluderas från (Sheppard, 2006). 

Det föreligger varierade uppfattningar om hur prostitution ska förstås och hanteras trots att 
den ledande diskursen i Sverige idag är att prostitution är ett samhällsproblem som kräver 
insatser. Det finns för närvarande ett behov av att finna en djupare förståelse för hur kvinnor 
med erfarenhet av prostitution konstruerar sin identitet. Studien kommer att utgå från 
beskrivningar i artiklar i media om prostituerade eller tidigare prostituerade kvinnors 
upplevelser, och fokusera på hur diskursen i media förs samt hur stigmatiseringen av 
prostituerade kan identifieras utifrån språket. Studien förväntas bidra med en ökad förståelse 
för hur kvinnornas identitet kan förstås och betraktas utifrån diskursen. Diskurser påverkas av 
samhällssynen samt påverkar även samhällssynen då diskurser reproducerar vad som 
betraktas som sanning i samhället. Genom att klargöra den mediala diskursen gällande hur 
prostituerade eller tidigare prostituerade kvinnor konstrueras, kan en ökad förståelse för 
samhällssynen gällande fenomenet uppnås. En människas identitet skapas utifrån egna och 
andras konstruktioner av personen, vilket innebär att det är av vikt att klargöra hur kvinnorna 
konstrueras medialt, då detta kan förstås vara en del av kvinnornas identitet. En djupare 
förståelse för kvinnornas identitet kan vidare leda till en förbättrad relation mellan 
prostituerade och professionella socialarbetare, där kvinnan känner sig förstådd och bekräftad. 
Om en socialarbetare inte innehar en förståelse för kvinnans självuppfattning kan det 
exempelvis leda till omedvetna felskrivna attributioner. 

1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med uppsatsen är att undersöka hur prostituerade eller tidigare prostituerade kvinnor 
konstrueras i den svenska mediala diskursen. Forskningsområdet har avgränsats till att beröra 
enbart kvinnor med erfarenhet av prostitution, då kvinnor visar sig vara särskilt utsatta för 
fenomenet utifrån tidigare forskning. Följande frågeställningar kommer att besvaras:  
·       

-   Hur beskrivs prostituerade eller tidigare prostituerade kvinnors upplevelser av 
prostitution? 

-   Hur konstrueras och förmedlas kvinnornas identitet? 
-   Vilken betydelse har olika former av stigmatisering för denna identitetskonstruktion? 
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Löpande i arbetet kommer benämningen “prostituerad” att användas, trots existerande 
argumentation emot användning av benämningen. Anledningen till att benämningen 
“prostituerad” används, grundar sig i att det är den dominerade benämningen i den aktuella 
debatten om prostituerade, då det inte finns något begrepp som är synonymt till begreppet. 
Begrepp som “sexarbetare” eller “sexhandel” utesluts eftersom att dessa är mer övergripande 
och innefattar exempelvis porrindustrin samt strippor. Vidare kommer “kvinnorna” benämnas 
som förkortning för kvinnor med erfarenhet av prostitution, samt att “fenomenet” kan komma 
att användas som ersättning till prostitution som begrepp.  
 

2.   Bakgrund 
Följande avsnitt syftar till att ge läsaren en uppfattning om vad prostitution som begrepp 
innebär. Prostitution ställs i avsnittet i relation till stigmatisering, och vidare diskuteras den 
svenska modellen samt hur prostitution kan förstås utifrån ett historiskt perspektiv. Slutligen 
redogörs för de lagar och riktlinjer i Sverige som är relaterade till prostitution, för att läsaren 
ska få en förståelse för hur arbetet mot prostitution som samhällsproblem är utformat. 

2.1 Prostitution som fenomen 
Prostitution är ett komplext samhällsproblem med varierande orsaker och konsekvenser. 
Enligt Socialdepartementet (2015) är sex mot ersättning en handling där en person erbjuds en 
ersättning i utbyte mot sexuella handlingar. Ersättningen kan bestå av olika saker beroende på 
vad säljaren är i behov av, exempelvis pengar, droger eller sovplats. Sex mot ersättning 
benämns vanligtvis som prostitution, vilket innebär risk för felaktiga associationer i form av 
negativa stereotypa föreställningar. Genom att använda sig av benämningen “prostitution” kan 
stereotypa föreställningar göra det svårare för personer att förstå målgruppen som är i behov 
av hjälp. 0,2 procent av kvinnor i ålder 18–65 har någon gång i sitt liv fått ersättning för sex. 
Men benämningen “prostituerade” beskrivs enligt Socialdepartementet leda till ett mörkertal 
av andel personer som säljer sex, då de flesta inom målgruppen inte definierar sig som 
prostituerade (ibid.). Prostitution bör således definieras på ett generellt sätt då benämningen 
kan påverka samhällets bemötande av målgruppen till följd av förgivettagna föreställningar. 
 
Socialdepartementet (2018) hävdar att fenomenet har flertalet orsaker såsom exempelvis den 
prostituerades socioekonomiska situation samt mäns våld mot kvinnor. Vidare beskrivs att 
prostitution kan leda till allvarliga konsekvenser för såväl enskilda individer som för grupper. 
Socialstyrelsen (2015) förklarar vidare att personer som säljer sexuella tjänster mot ersättning 
beskrivs som en heterogen grupp, det vill säga en grupp av personer som inte nödvändigtvis 
ingår i samma kategorier gällande exempelvis kön eller klass. Det framkommer av sociala 
myndigheter som arbetar med prostitution att kvinnor utgör en majoritet av de som är 
involverade i sexarbete. Personer som säljer sex behöver inte göra det i samma omfattning, 
vissa gör det exempelvis tillfälligt i kombination med andra sysselsättningar. Samtidigt kan 
andra personer sälja sex dagligen och se det som sin huvudförsörjning. Pengar är det främsta 
skälet till prostitution, då detta kan fungera som försörjning, extra inkomst eller finansiering 
av ett missbruk. Andra drivkrafter och aspekter till att sälja sex kan vara bekräftelse eller 
uppmärksamhet. Prostitution kan även vara en konsekvens av tidigare upplevda sexuella 
övergrepp, då prostitutionen kan fungera som ångestdämpande, som en del av ett 
självskadebeteende. Personer som säljer sex har även olika förutsättningar, vilket speglas i 
priser och möjligheter att välja kunder. Exempelvis kan en utsatt ekonomisk situation leda till 
impulsiva överenskommelser med kunder som innebär risk för sexarbetaren att utsättas för 
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situationer med kunder där hot och våld förekommer (ibid.). Sämre ekonomi kan därmed ha 
en negativ påverkan på omständigheterna kring att leva i prostitution. 

Prostitution innebär sällan äkta intima interaktioner mellan sexarbetare och kunder. 
Prostituerade har förmågan att distansera sig känslomässigt i intima möten med sexköpare. 
Istället prioriterar de prostituerade sin ersättning som syftar till att tillfredsställa särskilda 
behov såsom ekonomiska eller känslomässiga behov (Maher, Pickering & Gerard, 2012). 
Socialstyrelsen (2015) förklarar att personer som säljer sex kan vara offer för människohandel 
där deras kroppar utnyttjas av sexköpare. Det föreligger en allmän uppfattning gällande 
prostitution, som handlar om att prostitution är ett dolt och tabubelagt ämne vilket gör det 
svårt att uttala sig om. Sex mot ersättning via internet har även gjort sexhandeln lättillgänglig 
och erbjuder köpare ett stort utbud att utforska. Som tidigare nämnt ingår negativa stereotypa 
föreställningar om prostituerade, vilka handlar främst om föreställningar om kvinnor med 
missbruk som säljer sex på gatan. Föreställningen har blivit en symbol för den prostituerade 
och är en dominerande fördom än idag. Myter om prostitution leder vidare till svårigheter att 
se den enskildes problem och behov av stöd, då samhällssynen påverkas av den drivande 
diskursen som upprätthåller negativa föreställningar om målgruppen. Prostituerade som grupp 
består av individer med olika förutsättningar och bakgrunder och dessa personer tillhör 
därmed inte en särskild personlighetstyp. Personer som inte är aktiva i normativa 
föreställningar om vilka platser sexhandel sker uppmärksammas inte och erbjuds därmed inte 
stöd och hjälp (ibid.). Sammanfattningsvis kan det konstateras att det finns särskilda 
dominerande föreställningar om prostituerade. Föreställningarna består främst av att 
prostituerade antas vara utsatta kvinnor som säljer sex på gatan. Föreställningar ger 
konsekvenser och sätter hinder för kunskapen och förståelsen för de personer som säljer sex i 
andra miljöer än på gatan.  

2.2 Prostitutionens historia och “den svenska modellen” 

Prostitution har inte alltid setts som ett samhällsproblem i Sverige. Månsson (2017) beskriver 
att mellan 1960-1970-talet skedde ett paradigmskifte i diskursen kring vem som bar ansvaret 
för prostitution i samhället. Innan paradigmskiftet betraktades prostituerade som ansvariga för 
handlingen, men förändringen i diskursen ledde till att ansvaret flyttades från prostituerade till 
välfärdssamhället och sexköparna. Från början av 1900-talet fram till paradigmskiftet 
klassades prostituerade som avvikande och det talades om prostituerade som mentalt störda 
samt farliga, på grund av att de betraktades som asociala. Diskursen kring prostituerade 
styrdes av ett perspektiv om att prostitution innebar skam och att en prostituerad kvinna själv 
var ansvarig för sina handlingar. I och med globaliseringen av sexindustrin kring 1960-talet 
började det offentliga samtalet kring prostitution förändras och ett nytt perspektiv kring 
fenomenet prostitution växte fram. Prostitution började under denna tid istället ses som en 
produkt av ett icke-fungerande välfärdssystem och politiker började resonera kring en 
koppling mellan fattigdom och prostitution. Från början av 60-talet fram till mitten av 70-talet 
kunde en stor ökning av prostitution uppmärksammas i Sverige. Ökningen tros ha berott på 
den globalisering och normalisering som prostitutionen genomgick vid det tillfället. Under 
perioden 1980-1995 sågs alltså prostitution som en konsekvens av välfärdens misslyckande 
att skydda de prostituerade, dock skulle diskursen komma att förändras ytterligare en gång 
innan lagstiftning kring fenomenet tillkom. Efter 1995 började diskursen innefatta 
perspektivet om sexköparen som förövare. I och med den nya diskursen skrevs ett lagförslag 
år 1998 om kriminalisering av sexköp som år 1999 stiftades som sexköpslagen, sexköp 
regleras dock numer i Brottsbalken (ibid.). Synen på prostitution har således förändrats från 
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ett individperspektiv till ett samhälleligt perspektiv vilket har resulterat i nya reformer kring 
fenomenet prostitution. 

Kriminalisering av sexköp kallas globalt för ”den svenska modellen” då Sverige var det första 
landet att fatta beslut om detta. Numer förespråkar även Europeiska Unionen [EU] att 
medlemsländerna bör ta efter den svenska modellen. Flera länder både inom och utanför EU 
har valt att implicera den svenska modellen, bland annat Irland, Sydafrika och Kanada. 
Lagstiftningen har resulterat i en halvering av antal gatuprostituerade i Sverige (Månsson 
2017). Vidare beskriver Danna (2012) att den svenska modellen innebär såväl lagstiftning 
som sociala insatser riktade till prostituerade. Både socialtjänsten men framförallt polisen har 
fått ökade resurser för att motverka prostitution. Den svenska modellen har även lett till att 
män som köper sex numer ses som ”omanliga” och ”oattraktiva” då den svenska diskursen 
kring fenomenet prostitution lett till att gemene man har en negativ syn på sexköparna. 
Således kan konkluderas att det i dagens samhälle i Sverige finns en stigmatisering kring köp 
av sexuella tjänster, som är en konsekvens av kriminaliseringen av sexköp (ibid.). 
  
Eftersom köp av sexuella tjänster är kriminaliserat i Sverige är den prostitutionen som pågår 
svårare att upptäcka än vad den var innan lagen stiftades. Danna (2012) hävdar att 
kriminaliseringen av sexköp har lett till att prostitutionen inte är lika synlig på gatan men att 
eventuella chattrum på internet möjliggör kontakt mellan prostituerade och sexköpare. Dock 
beskriver författaren att polisens uppfattning är att de inte tror att prostitutionen flyttat in från 
gatan till andra forum. Dock ifrågasätter Månsson (2017) om internets framväxt har resulterat 
i att prostitution främst bedrivs online i dagens samhälle. Dock kan konkluderas enligt båda 
författarna att inga studier gjorts på området och att det därmed inte finns några bevis på 
vilken plats eller plattform prostitutionen främst bedrivs i nutid.   

2.3 Lagstiftning 

År 1999 stiftades sexköpslagen som begränsar köp av sexuella tjänster, lagen var från början 
en egen lag men ingår numer i Brottsbalken. Lagen stiftades i samband med det 
paradigmskifte som ledde till att prostitution började ses som ett samhällsproblem, lagen 
syftar till att skydda de som säljer sex genom att straffa de som köper sex (Månsson, 2017). 
Den nuvarande synen på och lagstiftningen kring prostitution och sexköp grundar sig i vad 
som kallas för ”den svenska modellen” som beskrivits tidigare i uppsatsen. Den svenska 
modellen innebär inte endast att sexköp är kriminellt i samhället utan syftar även till att 
erbjuda stöd till prostituerade genom det sociala arbetet såsom socialtjänsten (Danna, 2012). 
Kriminaliseringen av köp av sexuella tjänster regleras i BrB, 6 kapitlet 11 § som föreskriver 
att ”den som, i annat fall än som avses förut i detta kapitel, skaffar sig en tillfällig sexuell 
förbindelse mot ersättning, döms för köp av sexuell tjänst till böter eller fängelse i högst ett 
år”. I Sverige är det alltså inte kriminellt att sälja sexuella tjänster utan prostitutionen ska 
istället begränsas och motverkas genom kriminaliseringen av köp av sexuella tjänster. 

I den handlingsplan som Socialdepartementet (2018) tagit fram för att motverka prostitution, 
framgår att socialtjänsten i många fall måste bistå med insatser i kombination med andra 
insatser. Vidare beskrivs att behoven ser olika ut för olika personer och därmed kan bestå av 
både kortsiktiga och långsiktiga insatser. Insatser kan bestå av exempelvis samtalsstöd 
alternativt anhörigstöd eller försörjningsstöd. Utöver socialtjänstens ansvar att bistå med 
insatser till skydd för prostituerade framgår även att prostituerade kan vara offer för våld. I 
Socialtjänstlag (2001:453) [SoL], 5 kapitlet 11 §, första stycket framgår att det hör till 
socialnämndens ansvar att ”verka för att den som utsatts för brott och dennes närstående får 
stöd och hjälp”, om en prostituerad blir utsatt för våld eller övergrepp så klassas personen 
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som ett brottsoffer och är därmed berättigad stöd från socialnämnden. Vidare har 
socialnämnden utökat ansvar för att bistå med stöd för kvinnor som utsatts för våld eller 
övergrepp, detta regleras i SoL 5 kapitlet 11 §, andra stycket som föreskriver att 
”Socialnämnden ska särskilt beakta att kvinnor som är eller har varit utsatta för våld eller 
andra övergrepp av närstående kan vara i behov av stöd och hjälp för att förändra sin 
situation”. Socialtjänsten har således ansvar över att skydda och stötta brottsoffer och 
våldsutsatta samt att beakta kvinnors utsatthet av just våld. Eftersom prostituerade kan vara 
just våldsutsatta alternativt utsatta för människohandel så är socialtjänstens ansvar att erbjuda 
insatser av hög relevans till prostitution som fenomen. Waltman (2010) beskriver dock en 
brist i lagstiftning kring prostituerade, då det inte är lagstadgat att personer med erfarenheter 
av prostitution har rätt till stöd. Vidare beskrivs denna typ av komplettering av lagstiftning 
som nödvändig för att den svenska modellen ska få full effekt. Sammanfattningsvis finns 
lagar som berör sexköp, vidare kan utläsas att prostituerade i särskilda fall ingår under 
socialtjänstens ansvar. Utöver lagarna har Socialdepartementet skrivit en handlingsplan 
utifrån att motverka prostitution som fenomen. 

 

3.   Tidigare forskning 
I följande avsnitt kommer internationell och nationell forskning om prostitution i relation till 
identitet, stigmatisering och diskurser att presenteras, i syfte att kartlägga det nuvarande 
forskningsfältet för de valda områdena.  

3.1 Självbild och stämpling 

Enligt Sallmann (2010) utsätts prostituerade kvinnor för stigmatisering, som grundar sig i att 
sex mot ersättning inte ingår i ett normativt beteende. En prostituerad kvinna kommer att 
uppleva förändringen av att behandlas som en ”normal” person till att exkluderas från 
samhället när prostitutionen blir synlig för andra personer. Stigma handlar om negativa 
uppfattningar samt en social distans till personer, vilket kan leda till att stigmatiserade 
personers möjligheter i samhället begränsas. Vidare utgörs inte stigma enbart av den syn som 
andra har på personen, utan även av den uppfattning personen har av sig själv. Som nämnt 
utsätts prostituerade kvinnor för stigmatisering, men trots detta har det sociala arbetet inte 
uppmärksammat behovet av en djupare förståelse av stigmatiseringen hos prostituerade 
kvinnor (ibid.). Clark och Squires (2005) understryker att prostituerade kvinnor i behov av 
stöd eller hjälp är de sociala myndigheternas ansvar. I en studie av McNeece och Arnold 
(2002) framkommer dock att prostituerade kvinnor undviker kontakt med samhällsinstanser, 
trots behovet av stöd, vilket grundar sig i tidigare erfarenheter av att stigmatiseras i kontakten 
med professionella aktörer. Att som professionell aktör utsätta en prostituerad och sårbar 
kvinna för stigmatisering, kan ske omedvetet och grunda sig i en bristande förståelse för 
målgruppens situation (ibid.).  
 
Weitzer (2018) studerade prostituerades upplevelser av stigmatisering. Stigma beskrivs i 
studien som ett stort problem för prostituerade som kan innebära konsekvenser för livet. 
Studien utgår från Goffmans teori om stigmatisering som beskriver att de flesta individer 
försöker dölja sin avvikande identitet i syfte att inkluderas i samhället, medan andra vänder 
sig till en grupp som utsätts för samma eller liknande stigmatisering. Enligt teorin stärker och 
upprätthåller konventionella normer de dominerande föreställningarna om hur en individ bör 
se ut och uppträda. I Weitzers studie framkom att majoriteten av de prostituerade kvinnorna 
dolde prostitutionen i syfte att undvika att stigmatiseras av sitt sociala nätverk samt det övriga 



7  
  

samhället. En övervägande del av kvinnorna i studien förnekade även att de var prostituerade 
och levde således ett dubbelliv. Weitzer hävdar att nedsättande uttalanden bör elimineras från 
såväl den privata som offentliga diskursen om prostitution. Språket inom diskursen är 
avgörande för människors sätt att forma världen i syfte att minska stigmatiseringen hos 
målgruppen, då det är genom språket som förändring och utveckling av ett fenomen kan ske. 
Weitzer redogör även för språkets betydelse och menar på att maktrelationer är baserade på 
språket där dominerade grupper uttalar sig negativt om underordnade grupper. Weitzer hävdar 
att det redan innebär en sårbar och riskfylld livssituation att vara prostituerad och att daglig 
stigmatisering kan leda till en negativ självuppfattning hos individen. Stigmatisering nämns 
ofta i samband med prostitution men problematiseras sällan, i syfte att förändra de 
dominerande föreställningarna gentemot gruppen (ibid.).  
 
Sallmann (2010) redogör för stigmatiseringens påverkan av prostituerade kvinnors 
självkänsla. I studien framkommer att prostituerade kvinnor blir tillskrivna egenskaper av 
samhället och behandlas utifrån förgivettagna föreställningar som föreligger om dem, vilket 
påverkar kvinnornas självkänsla negativt. Stigmatisering har för flertalet kvinnor resulterat i 
att de ser sig själva och världen annorlunda. Utöver att prostituerade kvinnor blir 
stigmatiserade befinner de sig i en utsatt miljö med risker för att utsättas för våld eller 
sexuella övergrepp (ibid.). Prostituerade kvinnor är de som utsätts för flest våldtäkter av alla 
kvinnor i världen, men trots det uppmärksammas inte sådan statistik som problematisk. 
Psykologer har förklarat att männen som köper sex är oftast de som är kapabla till våldtäkter 
då de oftast är socialt isolerade, vilket leder till riskfyllda möten för kvinnorna. Prostituerade 
kvinnor betraktas av vissa mer som ett organ som sexköpare kan hyra för sex – alltså anser 
personer med bristande förståelse om prostitution att våldtäkter av prostituerade inte kan ske. 
Det krävs att uppmärksamma samhällets negativa syn på målgruppen i syfte att synliggöra 
den som problematisk (Farley, 2018). 
 
Kvinnor med erfarenhet av prostitution beskriver sin upplevelse av prostitution som att leva 
med tillskrivna egenskaper, våld och diskriminering enligt Sallmann (2010). Vidare förklarar 
Sallmann att våld och diskriminering är normaliserat och förväntat inom sexindustrin. 
Stigmatisering beskrivs som en del av prostituerade kvinnors liv som de inte kan undkomma. 
De prostituerade kvinnorna i studien berättar att deras självuppfattning blev permanent 
förändrad utifrån prostitutionen och deras upplevelser av stigma. Kvinnorna förklarade att de 
sårades av andra personers förgivettagna uppfattningar om dem vilket ledde till en osäkerhet 
kring deras självuppfattning. Att andra personer har en uppfattning om prostituerade som inte 
stämmer överens med hur den prostituerade uppfattar sig själv, leder enligt Sallman till att 
prostituerade ifrågasätter sina egna identiteter. Kvinnorna i studien upplevde även en 
diskriminering genom att de blev annorlunda behandlade i jämförelse med kvinnor som inte 
var prostituerade. Prostitution beskrivs av kvinnorna som en permanent “status” vilket medför 
att de upplever sig maktlösa i samhället. Den permanenta statusen grundar sig i att 
stigmatiseringen inte upphör när de prostituerade slutar sälja sex. När stigmatiseringen blir en 
del av en individs värld kommer det att påverka individens sätt att interagera med andra 
människor, att leva med stigma kan därmed betraktas som linsen genom vilken de utsatta 
tolkar och uppfattar världen. De prostituerade kvinnorna i studien menade på att det föreligger 
en samhällelig orättvisa som dömer vissa sårbara grupper och tolererar andra (ibid.). 
 
Sammanfattningsvis framhävs såväl gemensamma faktorer som skillnader i samtliga 
redovisade forskningsartiklar om stigma och prostitution. Att stigmatisering ingår i 
prostitution och är oundviklig för de prostituerade kvinnorna är återkommande i den tidigare 
forskningen. Både Sallmann (2010) och Weitzer (2018) hävdar att prostituerade kvinnor 
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exkluderas från samhället och utsätts för tillskrivna egenskaper till följd av att de säljer sex. 
De tillskrivna egenskaperna överensstämmer inte med kvinnornas självuppfattning vilket 
således leder till en osäkerhet hos kvinnorna gällande deras självuppfattning. Stigmatisering 
har visat sig leda till att de prostituerade betraktar sig själva och världen annorlunda, deras 
identitet blir permanent förändrad och påverkar deras självuppfattning på ett negativt sätt. 
Trots att kvinnorna anser sig ansvariga för sitt handlande inom prostitutionen uttrycker de i 
studien av Sallmann (2010) att de såras av samhällets bemötande gentemot dem. Weitzer 
(2018) förklarar att stigmatisering är en permanent status och det innebär oftast att en individ 
med avvikande identitet försöker dölja det i syfte att undvika att stigmatiseras av det övriga 
samhället. Vidare döljer kvinnorna sina avvikande handlingar utifrån deras medvetenhet om 
att sexförsäljning inte accepteras i samhället (ibid.). Utöver stigmatisering befinner sig 
prostituerade kvinnor i en utsatt miljö och det är därför enligt Farley (2018) angeläget att 
utveckla insatser i syfte att stödja och hjälpa målgruppen i deras livssituation, vilket enligt 
Clark och Squires (2005) är de sociala myndigheternas ansvar. Utifrån forskarnas olika 
perspektiv av fenomenet kan skillnader uppmärksammas i studierna, då perspektiven kan leda 
till en viss styrning i deras forskning utifrån deras förförståelse av fenomenet. Avslutningsvis 
kan konstateras att det finns omfattande forskning om stigmatiseringens negativa påverkan på 
prostituerade. Samtidigt föreligger en avsaknad av forskning kring prostituerade kvinnors 
identitetskonstruktion i relation till stigmatisering. 

3.2 De offentliga samtalen om prostitution 
Diskurser kring prostitution skiljer sig åt i olika kontexter och i olika länder. Niemi (2010) 
beskriver att diskurser om prostitution ofta utgår från hur prostitutionen regleras i lag. I länder 
utan lagstiftning kring prostitution ses prostitutionen ofta som en handelsvara, alltså en tjänst 
som går att jämföra med vilken tjänst som helst som säljs. Språkets påverkan på sexhandeln är 
stor eftersom diskursen leder till utveckling av eventuella insatser och åtgärder för att 
motverka prostitutionen. De språkliga handlingar som används kring prostitution är av vikt att 
identifiera då dessa leder till konsekvenser som både kan vara positiva och negativa för 
samhällsproblemet. 
  
Westerstrand (2008) förklarar två olika positioner som kan ses som två perspektiv gällande 
hur prostitution uppfattas. Den ena positionen innefattar en tanke om att prostitution inte bör 
existera i samhället, alltså att prostitution bör motverkas. Den andra positionen är 
normaliseringen av prostitution, alltså att prostitution ska få existera och vara legalt. Sveriges 
lagstiftning kring köp av sexuella tjänster kan tydligt kopplas till den första positionen, då 
prostitutionen är tänkt att minskas och arbetas mot i och med sexköpslagen (ibid.). Vidare 
förklarar Levy & Jakobsson (2014) att diskurser kring prostitution kan förstås utifrån 
ideologier i form av radikalfeminism och liberalfeminism. I studien framkommer att 
radikalfeminismen fokuserar på patriarkatet och dess påverkan på kvinnan som återfinns i en 
lägre maktordning än mannen. Radikalfeminismen däremot förklarar prostitution utifrån att 
kvinnans underordning gentemot mannen är orsaken till problemet. Den radikalfeministiska 
diskursen är dominerande i Sverige när det talas om prostitution idag. Levy & Jakobsson 
beskriver vidare den liberalfeministiska diskursen som präglas av att kvinnan ska ha ett fritt 
val att exempelvis arbeta med det som hon vill. Liberalfeminismens diskurs kring prostitution 
är således att kvinnan bör ha ett fritt val att arbeta med prostitution så länge det är på kvinnans 
egna villkor. 
  
I Sverige finns en relativt tydlig diskurs kring prostitution som kan härledas tillbaka till det 
paradigmskifte som tidigare nämnts i arbetet. Niemi (2010) beskriver att språket har haft en 
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tydlig roll i hur den svenska diskursen kring fenomenet formats. Vidare förklaras att 
exempelvis diskursen kring jämställdhet och mäns våld mot kvinnor lett till att diskursen 
kring sexhandel förändrats för att sedan leda till förändringar även i lagstiftning. Månsson 
(2017) visar även på att 80% av kvinnorna i Sverige respektive 60% av männen i Sverige har 
en positiv inställning till den rådande sexköpslagen. Inställningen till lagen är en konsekvens 
av Sveriges diskurs kring prostitution där sexköparna i kombination med välfärden ses som de 
skyldiga för prostitutionen. Även Danna (2012) hävdar att diskursen i Sverige numer 
fokuserar på mannens roll i den heterosexuella relationen mellan den prostituerade kvinnan 
och sexköpande mannen. Kuosmanen (2011) betonar att en stor del av den svenska 
befolkningen har en positiv syn på sexköpslagen. Vidare beskrivs dock att en övervägande del 
av svenskarna, trots att de stödjer sexköpslagen, inte tror att lagen motverkar prostitutionen i 
Sverige. Peled & Lugasi (2015) analyserade socialsekreterares diskurser gällande sina klienter 
som levde i prostitution. I studien framkom att socialsekreterarna tillskrev prostituerade 
negativa egenskaper. Trots att vissa av socialsekreterarnas klienter levde i förhållanden som 
var synonyma med att leva i prostitution, ville socialsekreterarna inte stämpla sina klienter 
genom att kalla dem för ”prostituerade”. 
  
Diskurserna kring fenomenet skiljer sig även internationellt sett. Stack, Adamczyk & Cao 
(2010) beskriver att diskurser och uppfattningar om prostitution grundar sig i de 
grundvärderingar som landet har. Studien utgår från teorin om sekulära och traditionella 
värderingar i olika länder. Traditionella värderingar innebär en låg tillit till andra människor 
jämfört med sekulära värderingar där det finns en hög tillit människor emellan. I traditionella 
länder visade det sig vara en lägre acceptans för avvikande beteenden, såsom prostitution, 
jämfört med länder med sekulära värderingar. Vidare visade sig även prostitution vara ett mer 
omfattande problem i de länder som hade en sämre ekonomisk ställning. Stack, Adamczyk & 
Cao hävdar vidare att i takt med att ekonomin förbättras i länder så ändras även kulturen och 
leder till en högre acceptans för avvikande beteenden, vilket prostitution kan klassas som 
(ibid.). Farvid & Glass (2014) studerade diskurser i tidningsartiklar om prostitution i Nya 
Zeeland. I studien framgick att diskursen i tidningsartiklarna handlade mer om allmänna 
uppfattningar om gatuprostitution snarare än att prostituerade fick möjlighet att uttrycka sig 
om prostitutionen. Diskursen som identifierades i studien grundade sig delvis i uttalanden i 
tidningsartiklarna där de prostituerade skuldbelades för prostitutionen som fenomen. 
Prostituerade beskrevs enligt uttalanden i tidningsartiklar som sämre individer än andra. 
Dessutom beskrevs det att de ”bra människorna” i grannskapen i Nya Zeeland, det vill säga 
familjer, kvinnor och barn, hävdades bli störda av prostituerades närvaro. En annan del av 
diskursen skuldbelade kvinnorna i den mån att kvinnorna ansågs ha valt prostitution som sitt 
yrke (ibid.). Diskurser kring prostitution tenderar även att handla om sexköpare eftersom 
prostitutionen möjliggörs genom att sexköpare är en av aktörerna inom fenomenet. Özaşçılar 
& Ziyalars (2015) beskriver i en diskursanalys av tidningsartiklar i Turkiet att den 
dominerande diskursen i artiklarna handlade om sexköpare som är högavlönade. Vidare 
beskrevs sexköpare snarare som offer än ansvariga för prostitutionen (ibid.). 
  
Sammanfattningsvis finns flertalet tidigare studier kring diskurser om prostitution, studierna 
är gjorda i olika kontexter och forskning har gjorts inom området både i Sverige samt 
internationellt. Westerstrands (2008) teori om de två olika positionerna gällande prostitution 
kan jämföras med Levy & Jakobssons (2014) förklaringar av radikalfeministiska och 
liberalfeministiska diskurser om prostitution. Vidare är det bestämda sättet att tala om 
prostitution olika i olika sammanhang. Peled & Lugasi (2015) beskriver yrkesverksamma 
socialsekreterares sätt att tala om prostituerade som nedvärderande medan som Danna (2012) 
och Niemi (2010) förklarar så är den allmänna svenska diskursen om prostitution baserad på 
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tanken om kvinnan som offer. Diskursen om prostitution kan enligt Niemi (2010) leda till 
förändringar i samhället samtidigt som Stack, Adamczyk & Cao (2010) hävdar att varierade 
värderingar i samhället ligger till grund för hur diskurserna är utformade. Slutligen kan förstås 
utifrån det nuvarande forskningsfältet att diskurser existerar i flera kontexter. Vidare kan även 
diskurser om prostitution innefatta diskurser gällande vem som bär ansvar för fenomenet samt 
hur prostituerade uppfattas. Diskurser om prostitution kan förstås utifrån varierade teorier och 
förklaringar som visar på hur diskursen om prostitution kan förstås i relation till samhällets 
strukturer. 

3.3 Studiens motivering  

Tidigare forskning visar på att stigmatisering är vanligt förekommande för prostituerade. Vi-
dare visar tidigare forskning på att diskurser kring fenomenet prostitution utgår från olika per-
spektiv samt att diskurserna påverkas av och har en påverkan på samhällssynen kring fenome-
net. Dominerande diskurser visar sig skapa en förutfattad bild av prostituerade, vidare är den 
förutfattade bilden en grund för stigmatisering. Det är således språket i diskursen som 
utformar stigmatiseringen och uppfattningen om prostituerade. Genom en analys av tidigare 
forskning har en kunskapslucka identifierats gällande hur personer med erfarenhet av 
prostitution konstruerar sin identitet genom språket. Vad som kan utläsas av den tidigare 
forskning som finns inom fältet för närvarande, är att diskursanalyser är gjorda gällande 
antingen den politiska, mediala eller allmänna diskursen kring prostitution. I tidigare studier 
inom fältet har ingen forskning bedrivits gällande prostituerade kvinnors diskurser kring 
identitetskonstruktion i relation till stigma. Därmed kommer föreliggande studie att utgå från 
artiklar i media med berättelser från kvinnor med erfarenhet av prostitution. Utifrån artiklarna 
i media kommer konstruktionen av kvinnornas identiteter att analyseras utifrån diskurser med 
fokus på stigmatisering. Genom föreliggande studie kan en ökad kunskap gällande 
målgruppens identitetskonstruktion uppnås genom ett uppmärksammande av 
problemområdet, vilket således kan leda till en utveckling och förbättring i det professionella 
bemötandet av målgruppen. 
 

4.   Teori 
I följande avsnitt presenteras studiens teoretiska ram bestående av diskurspsykologi, identitet 
och stigmatisering. Diskurspsykologin syftar till att förklara den diskurs som existerar i 
mediaartiklar gällande kvinnorna i studiens identitetskonstruktion. Genom ett 
diskurspsykologiskt perspektiv kan således diskursen tydliggöras, vilket kommer att ske med 
stöd av begreppen identitet och stigmatisering. Identitet syftar inom den teoretiska ramen, till 
att beskriva kvinnorna i studiens sätt att konstruera sin identitet. Stigmatisering bidrar med 
förklaringar på hur identitetskonstruktionen kan förstås utifrån den stigmatisering som 
kvinnorna i studien upplevt eller fortsatt upplever.  

4.1 Diskurspsykologi 

Diskurspsykologi är en av flera teorier som studerar diskurser. Winther Jørgensen & Phillips 
(2000) förklarar att diskurspsykologin utgår från individers språkanvändning. Individers 
handlingar och sätt att skänka begrepp betydelse är i fokus då diskurspsykologin ställer 
handlingarna och betydelsefullheten i relation till processer och strukturer i samhället. 
Diskurspsykologin har en socialkonstruktionistisk utgångspunkt genom att diskurserna anses 
vara konstruktioner. Diskurserna skapar ett sätt att se världen och sig själv. Det är således 
sociala interaktioner som möjliggör identiteter och identitetskonstruktioner. Vidare beskriver 
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Winther Jørgensen & Phillips att diskurspsykologin analyserar individers språkanvändning i 
den naturliga utvecklingsmiljön för diskursen. Alla processer som sker inom individen är 
enligt teorin påverkade av de sociala samspel och diskurser som individen tagit del av. Både 
den sociala och psykologiska verkligheten bygger på språket, då språket innebär att 
människan kan bilda attityder gällande olika fenomen, objekt och handlingar (ibid.). 
 
Centrala begrepp inom diskurspsykologin är jaget och identitet (Winther Jørgensen & 
Phillips). Jaget beskrivs, till skillnad från den kognitiva psykologin, inte som ”en autonom, 
avgränsad enhet med en uppsättning autentiska karakteristika” (s.99). Diskurspsykologin 
menar istället att jaget bör ses som socialt. Diskurspsykologin studerar således de sociala 
identiteterna, alltså de identiteter som kan identifieras i grupper och sociala sammanhang. 
Förståelsen för hur identiteter uppstår, förändras samt hamnar i konflikter är centralt inom 
teorin. Jaget anses existera både inom individen samt i den yttre världen, eftersom jaget även 
är socialt utöver psykiskt. Vidare beskriver Winther Jørgensen & Phillips att identiteter inte 
uppfattas som fasta, då de är diskursiva och således under ständig förändring. Identiteter 
skapas när en person talar, vilket lett till att människor kan ha flertalet identiteter som skapats 
utifrån olika diskurser (ibid.). Utifrån en beskrivning av Hall (1996, s.27) kan identiteter inom 
diskurspsykologin förstås som en ”tillfällig anknytning till de subjektspositioner som de 
diskursiva praktikerna konstruerar för oss” (ibid.). Vad Hall menar är att identiteter tillfälligt 
skapas när individen tar del av diskurser som utgår från diskursens användares konstruktioner. 
Hall beskriver även att trots att identiteter uppstår tillfälligt när vi talar så utgår de nya 
identiteterna från tidigare identiteter som individen haft. Hall menar vidare att identiteter kan 
även vara antagonistiska, alltså motsägelsefulla, vilket leder till konflikter identiteterna 
emellan eftersom identiteterna har värderingar som ställer sig i motsats till varandra (ibid.). 
  
Diskurspsykologin studerar inte endast identiteter som kan identifieras hos den enskilda 
individen, utan även kollektiva identiteter (Winther Jørgensen & Phillips, 2000). En kollektiv 
identitet innebär en identitet bestående av en grupp individer som har en specifik gemenskap 
då de innehar särskilda egenskaper. Exempelvis kvinnor som grupp kan ses som en kollektiv 
identitet, att en identitet är kollektiv innebär dock inte att gemenskapen alltid existerar. Två 
kvinnor kan ha antagonistiska identiteter i ett annat sammanhang, men en kollektiv identitet 
som kvinnor. Diskurspsykologin finner även den kognitiva psykologins sociala identiteter 
användbara, alltså de identiteter som kan identifieras i grupper och således i sociala 
sammanhang. När det talas om en social identitet så används förutfattade meningar och 
stereotyper för att förklara identiteten. Den sociala identiteten är inte specifik för en individ 
utan handlar snarare om det sociala och således själva gruppen. Individens självbild och 
identitet grundar sig på de stereotyper och förutfattade meningar som finns om den gruppen 
som individen är en del av. Vidare beskrivs även att individens sätt att värdera sig själv 
baseras på hur bra personen trivs i gruppen, alltså anses en person inte trivas med sig själv om 
hen inte trivs i gruppen (ibid.). 
  
4.2 Identitet   
Stier (2003) beskriver identitet som den som individen är varje dag oavsett vilken situation 
individen befinner sig i. Identiteter är formade efter språkbruket då språkbruket möjliggör 
eller förhindrar identiteter. Språket medför även att identiteter kan formas utifrån en specifik 
karaktär. Individer upplever frågor om identitet i flera faser i livet som exempelvis under 
vuxenblivandet. Identiteter skapas utifrån samhällets betingelser, men påverkas även av 
individens omgivning socialt och kulturellt, och händelser som individen upplever i livet. 
Trots att identiteter ofta ses som subjektiva konstruktioner så påverkas de återkommande 
gånger av andra individer (ibid.). En identitet konstrueras således genom ett samspel mellan 
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samhälle, omgivning och individen själv. Vidare förklarar Stier att en identitet inte alltid är 
självklar för individen, detta då människan kan hamna i en ny livssituation där hen måste 
anpassa sig på nytt. Även relationer är grundläggande för identiteter, då relationer såsom 
granne, vän eller förälder är en del av individens identitet. Identitet som begrepp kan liknas 
vid ord som ”självuppfattning” och ”självbild” och är således den uppfattning som finns om 
individen (ibid.). Helkama, Myllyniemi, Liebkind (2000) beskriver vidare att identitet kan 
delas in i två kategorier, den sociala identiteten och den personliga identiteten. Den sociala 
identiteten fokuserar på egenskaper som möjliggör att individen är en del av en grupp, då 
gruppmedlemmarna delar på dessa egenskaper. Den personliga identiteten syftar istället till 
egenskaper som gör individen unik (ibid.). Sammantaget menar dock Stier på att identiteter 
grundar sig i föreställningar som individen har gällande sig själv som utgår från de 
antaganden individen gjort om sig själv. En analys av identiteter och identitetskonstruktioner 
bidrar således med kunskap om hur identiteter skapas och vad identiteten innefattar. Eftersom 
identiteter utgår från både personens egen uppfattning och andras uppfattning om individen så 
är identiteter komplexa och unika. För att få en förståelse för en identitet måste flera faktorer 
vägas in, alltså exempelvis att vara prostituerad eller att vara kvinna.  

4.3 Stigma  

Persson (2012) skriver om sociologen Erving Goffman som redogör för begreppet stigma i sin 
teori om identitetsstyrning. Goffman menar att individer försöker styra sin identitet i relation 
till samhällets identitetsvärden, alltså de normativa förväntningar och föreställningar som 
existerar gällande hur en individ bör uppträda och se ut. Identitetsstyrning sker inom 
interaktioner, vilket innebär att individen konstruerar och styr sin identitet i samspel med 
andra. Goffman använder sig av begreppet stigma i syfte att problematisera de samspel och 
spänningar som finns mellan individen, de andra och samhället i särskilda kontexter. Stigma 
förklaras som förhållandet mellan samhällets identitetsvärden och individer, samt hur 
individerna påverkas av avsaknaden av vissa identitetsvärden. Goffman beskriver en form av 
stigma som karaktäristisk, vilken handlar om den personliga karaktären som främst baseras på 
individens förflutna eller nuvarande situation innefattande exempelvis fängelsevistelser, 
alkoholism eller arbetslöshet. Goffmans redogörelser från år 1963 gällande olika former av 
stigma kan dock komma att kritiseras då föreställningar om det normativa förändras i 
samband med samhällets utveckling. Trots kritiken kan olika former av stigma fortfarande 
identifieras i dagens samhälle och påverka individs identitet (ibid.). 

Persson (2012) förklarar att en individ strävar efter ett fungerande samspel i interaktion med 
andra och olika uppfattningar som inte stämmer överens kan innebära risk för konflikt mellan 
parter. Roller blir som ett skal för identiteten där individen kan använda sig av roller för att 
antingen visa upp eller dölja vissa delar av sig själv, detta blir i synnerhet tydligt när det gäller 
stigmatisering. För att undvika att utsättas för stigmatisering kan individen försöka dölja det 
avvikande i syfte att inkluderas i samhället. Att sakna ett identitetsvärde innebär att individen 
blir utan socialt erkännande och därmed kan stigmatiseras vilket således påverkar dennes 
självuppfattning negativt. Att utsättas för stigmatisering leder till känslor av skam och skuld 
som kan styra hur individen väljer att konstruera och styra sin identitet. Individen är enligt 
Goffman en aktiv konstruktör av sin identitet. Jag-identiteten, som förklaras som individens 
självbild i sociala situationer, har en omfattande roll i både konstruktionen av identiteten och 
de roller individen utformar för att framställa sig själv. Individer som saknar ett 
identitetsvärde riskerar att stigmatiseras i interaktion med andra och gynnas av att dölja det 
för att framställa sig som normal. Goffman beskriver att prostituerade är en grupp som klassas 
som socialt avvikande, utifrån att deras egenskaper eller handlingar avviker från den sociala 
ordningen (ibid.)  
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Att vara prostituerad ingår inte i de normativa föreställningar om hur en samhällsindivid ska 
uppträda, prostitution betraktas generellt som avvikande och leder till stigmatisering och 
exkludering från samhället för prostituerade. Att avvika från samhället förutsätter dock att 
prostituerade kvinnors handlingar är synliga för det övriga samhället. Prostituerade kvinnor 
kan försöka dölja sin avvikande karaktär i syfte att ingå i det normativa och således undvika 
att stigmatiseras. Prostituerade kvinnors identitetskonstruktion påverkas därmed av deras 
position i samhället som prostituerade, vare sig identiteten döljs eller inte. Kvinnorna är aktiva 
konstruktörer av sina identiteter, och jag-identiteterna har en omfattande roll som baseras på 
deras självuppfattningar.  
 

5.   Metod 
I följande avsnitt presenteras studiens vetenskapsteoretiska hållning och metodval. Det 
redogörs även för informationssökningen som resulterat i relevanta artiklar för studien samt 
för de etiska överväganden som gjorts i arbetet. 

5.1 Vetenskapsteoretisk hållning 

I denna studie används socialkonstruktivismen som vetenskapsteoretisk hållning. Danermark, 
Ekström, Jakobsen & Karlsson (2003) skriver att det enligt socialkonstruktivismen finns ett 
oändligt antal av beskrivningar av verkligheten. Socialkonstruktivismen menar att 
verkligheten är konstruerad och att det således inte existerar någon slutgiltig sanning. 
Ontologin, alltså hur världen anses vara beskaffad, beskrivs vara hur vi förstår, skapar tankar 
och föreställningar om saker och ting. Människan förklaras beskriva sin egen verklighet 
utifrån sin relation till omvärlden, och är därmed en observatör som skapar sin egen bild av 
verkligheten. Kunskap nås enligt socialkonstruktivismen genom det gemensamma språket och 
genom analys av språkets konsekvenser på individer (ibid.).  

Sahlin (2002) skriver att inom konstruktivismen hävdas det att ingenting är ett problem om 
det inte upplevs och beskrivs som det av någon. För att tala om problem krävs därmed en 
subjektiv definition. Ett socialt problem måste även uppfattas som existerande och samtidigt 
vara möjligt att åtgärda, detta utifrån att en lösning alltid ska finnas till ett problem. Ett 
tillvägagångssätt för att påkalla offentliga insatser är att uppmärksamma ett socialt problem. 
För att exempelvis våld ska kunna uppfattas som ett samhällsproblem måste det finnas en 
uppfattning om att det är samhällets ansvar att åtgärda det genom lagstiftning eller annan 
förebyggande insats. På individnivå kan inte ett problem definieras som ett socialt problem 
om det inte föreligger ett samhälleligt intresse att ta ansvar för det. Sahlin förklarar vidare att 
sociala institutioner existerar redan när människor föds, och att dessa konfronterar oss som 
sociala fakta, faktan upplevs som naturliga eller som att de existerar oberoende av vår vilja 
(ibid.). Socialkonstruktivismen menar vidare på, enligt Helkama, Myllyniemi och Liebkind 
(2000), att världen byggs upp och konstrueras i medvetandet. Samtidigt uppfattas 
medvetandet i sig som en produkt av den sociala interaktionen och pekar på att människan är 
en social varelse. Människan som social varelse föds in i en värld med en viss kultur och lär 
sig använda dess språk. Den sociala konstruktivismen representeras även bäst av 
diskursanalys, vilket studerar tal och text (ibid.).  

Allwood och Erikson (2017) förklarar att inom socialkonstruktivismen diskuteras normalitet, 
vilket handlar om en diskussion kring vår konstruerade bild om vad som är normalt eller 
onormalt i samhället. Exempelvis är det vår sociala konstruktion som får oss att se 
heterosexualitet som det “normala” i samhället framför homosexualitet. I vår vardagliga 
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förståelse av verkligheten är vi oftast omedvetna om att den konstrueras socialt, vilket innebär 
att vi betraktar den som oberoende av hur vi konstruerar den (ibid.). Prostitution beskrivs som 
ett samhällsproblem och i Sverige tydliggörs det genom lagstiftningen samt de offentliga 
insatserna som riktar sig till prostituerade och sexhandeln. Prostitution betraktas generellt som 
ett avvikande agerande i samhället, vilket kopplas till de konstruerande och rådande normer 
som föreligger. Som nämnt ovan fokuserar socialkonstruktivismen på verkligheten som 
socialt konstruerad, verkligheten ser annorlunda ut beroende på individens relation till 
omvärlden. Eftersom prostitution som fenomen innehåller förgivettagna föreställningar om 
individer som ingår i gruppen kan problematiken studeras utifrån språket, där språket 
dessutom betraktas som en resurs i socialkonstruktivismens epistemologi. Genom att ha 
antagit det socialkonstruktivistiska perspektivet som vetenskapsteoretisk hållning i denna 
studie kunde en förståelse för språkets betydelse och roll inom diskursen om prostituerade 
kvinnors identitetskonstruktion tydliggöras.  

5.2 Konsekvens av vetenskapsteoretisk hållning 
I studien har en avvägning behövts göras gällande vems konstruktion, alltså de prostituerades 
eller skribenternas, som ska användas som data för analys. Vi har valt att ta ställning till vad 
artikeln uttrycker och konstruerar istället för att redogöra för om det är skribenten eller den 
prostituerade som konstruerar det som beskrivs i artiklarna. Valet baseras på att den 
prostituerades berättelse och således konstruktion används av skribenten som utifrån 
berättelsen konstruerar mediaartikeln. Därmed har vi i avsnittet för resultat valt att beskriva 
hur artikeln konstruerat innehållet. Vi är väl medvetna om att både skribentens och den 
prostituerades konstruktioner används och kommer till uttryck i artiklarna, vilket kan ses som 
en konsekvens av socialkonstruktivismen, som utgör studiens vetenskapsteoretiska hållning. 
Delvis konstruerar skribenterna och kvinnorna i studien kvinnornas upplevelser tillsammans, 
då kvinnorna konstruerar sina berättelser gällande deras upplevelser utifrån sina olika sätt att 
konstruera världen. Vidare konstruerar sedan skribenterna kvinnornas upplevelser genom 
artiklarna, utifrån sina (skribernas) sätt att se världen. Artiklarna är således konstruerade 
utifrån en kombination av kvinnornas och skribenternas konstruktioner av världen. Eftersom 
föreliggande studie syftar till att undersöka hur kvinnorna konstrueras genom den svenska 
mediala diskursen, var artiklar med beskrivningar av kvinnorna nödvändiga som data för 
studien. Därmed har vi som författare varit medvetna under studiens genomförande om att 
artiklarna konstruerats av både kvinnorna och skribenterna tillsammans, för att sträva efter 
saklighet i presentationen av empirin. Utifrån de artiklar som använts som data i studien, har 
även vi som författare till studien gjort en subjektiv tolkning av innehållet. Alltså är resultatet 
tolkat och skrivet utifrån vår konstruktion av världen, och således har även vi som forskare en 
påverkan på resultatet.  

5.3 Informationssökning 

Litteratursökningen genomfördes via databaserna Primo och Social Services Abstract. 
Majoriteten av tidigare forskning valdes från databasen Primo, då det framkom flest antal 
relevanta träffar på nationella och internationella artiklar i förhållande till studieobjektet. De 
sökord som tillämpades i litteratursökningen var: prostitut*, identity, discourse, social 
service*, women, stigmatization, construction, exposed. De nämnda sökorden kombinerades 
även i olika variationer i syfte att finna relevanta artiklar till studien, som ”prostitution AND 
identity” och ”construction AND stigmatization”. I samband med sökningen tillfördes även 
val av ämnesområden, vilka främst var sociology & social history, social work, prostitutes 
och women. Vi valde att avgränsa årtalet vid val av artiklar, årtalet begränsades från 2000 och 
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senare. Övrig litteratur i form av kurslitteratur och elektroniska källor hittades genom 
sökningar i Primo och via andra vetenskapliga artiklar.  

5.4 Urval 

Till studien bedömdes ett målinriktat urval vara mest lämpligt, Danermark, Ekström & 
Karlsson (2018) förklarar att ett strategiskt urval är när forskaren strategiskt väljer ut 
enheterna utifrån forskningsfrågorna. Ett strategiskt urval är ett styrt urval på basis av 
definierade kriterier av studieobjektet. Urvalet innebär således att enheterna väljs ut utifrån att 
enheterna har en specifik karakteristik som forskaren vill åt. Syftet med det valda urvalet är 
att kunna välja ut respondenter som förväntas ha förståelse för en särskild social företeelse, 
forskaren bör därmed vara medveten om vilka kriterier som ska tillämpas i val av 
respondenter (ibid.). I studien är prostitution den sociala företeelse som problematiseras, och 
materialet innehållande språkliga utsagor valdes ut utifrån studiens syfte och frågeställningar. 
Genom ett målinriktat urval valdes artiklar som handlade om en eller flera prostituerade 
kvinnor, och dessutom innehöll språkliga utsagor från kvinnor med erfarenhet av prostitution. 

5.5 Datainsamlingsmetod 

Denna studie är en kvalitativ textanalys som utgått från publicerade dokument i form av 
artiklar i media. Vi har således använt oss av dokumentinsamling som datainsamlingsmetod 
för studien. Dokumentinsamling innebär att redan publicerade dokument samlas in som data 
för studien (Fejes & Thornberg, 2009). Insamlingen av studiens empiriska material skedde via 
sökningar på sökmotorn Google med kombinationer av sökord såsom: ”prostitution i 
Sverige”, ”prostituerad kvinna talar ut” och ”sälja sex mot ersättning debatt”. Framtagna 
artiklar analyserades utifrån studiens inkluderings- och exkluderingskriterier för att finna 
relevant empiriskt material, genom att sålla bort artiklar som inte innehöll sådan information 
att den var av relevans för studiens syfte. Inkluderingskriterierna var att materialet skulle 
innefatta kvinnor som beskriver sin upplevelse av prostitution, vidare inkluderades enbart 
svenska artiklar utifrån att det är den svenska repotage om prostitution som problematiseras i 
föreliggande studie. Artiklarna skulle innehålla en intervju med, eller berättelse av svenska 
kvinnor som är eller varit prostituerade, i syfte att utesluta debatter om exempelvis 
prostituerade immigranter. Exkluderingskriterierna uteslöt artiklar som berörde mäns 
upplevelser, eftersom föreliggande studie syftar till att undersöka kvinnors 
identitetskonstruktioner. Debatten om människohandel är i nära anknytning till prostitution, 
vilket således innebar att artiklar om människohandel exkluderades då det riskerade att styra 
studiens fokus bort från prostituerade kvinnor. Vidare exkluderades artiklar om berättelser 
eller intervjuer av sexköpare eller annan part inom sexutbytet förutom den prostituerade. 
Artiklar som var skrivna före år 1999, då den svenska sexköpslagen vann laga kraft, 
exkluderas i syfte att undersöka en nutida diskurs. Utifrån studiens inkludering- och 
exkluderingskritrier, urval och efter noggrann läsning valdes 9 artiklar om 9 kvinnor av 
relevans för studiens syfte ut som data för studien. Sex av de 9 artiklarna handlar om olika 
kvinnor där varje kvinnas upplevelser redogörs för, vidare handlar två av de 9 artiklarna om 
en och samma kvinnas upplevelser, medan en av artiklarna berör två olika kvinnors 
upplevelser. Empirin av totalt 9 artiklar innefattar sju repotage, en debattartikel och en egen 
berättelse publicerad av ungdomsmottagningen. Eftersom det föreligger svårigheter med att 
utläsa antal sidor i samtliga artiklar, har en ordräkning av varje artikel genomförts och således 
presenteras att ett ordantal av samtliga artiklar befinner sig mellan 328 – 1526 antalet ord. 
Alla förutom två artiklar låg inom spannet mellan 1000 – 1500 ord, även fast två artiklar var 
korta gjorde vi bedömningen att innehållet i dem var relevanta för vår studie. I artiklarna 
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berättade kvinnorna om sina erfarenheter av prostitution, artiklarna består både av citat och 
skribentens tolkningar och beskrivningar av kvinnornas berättelser. De valda artiklarna har 
inhämtats från media och tidningar såsom exempelvis Expressen. Se vidare förteckning av 
artiklar i Bilaga 1. 

5.6 Dataanalysmetod 

Eftersom studiens syfte är att undersöka hur prostituerade eller tidigare prostituerade kvinnor 
konstrueras i den svenska mediala diskursen, har diskursanalys använts som dataanalysmetod 
i studien. Diskursanalys innebär enligt en analys av hur språket bidrar till hur verkligheten 
konstrueras (Bolander & Fejes, 2009) . I studien har diskurspsykologisk diskursanalys använts 
då denna form av diskursanalys fokuserar på identiteter. Winther Jørgensen & Phillips (2000) 
beskriver att den diskurspsykologiska diskursanalysen analyserar diskurser utifrån hur 
individer talar om något. Utifrån denna form av diskursanalys analyseras vilka ord som 
används i sociala sammanhang genom att fokusera på hur språket kan förstås utifrån den 
specifika gruppen, individens olika identiteter och utifrån ordvalens värde för personen. En 
diskurspsykologisk diskursanalys användes i studien i syfte att skapa förståelse för hur språket 
som kvinnorna använder konstruerar deras identitet. Genomförandet av diskursanalysen 
gjordes utifrån den diskurspsykologiska teorin (se avsnitt 4.1 Diskurspsykologi). 
Diskursanalysen genomfördes genom att betydelser i språket utifrån identitetskonstruktion, 
stigma och prostitution identifierats och tematiserats. Vidare beskriver Winther Jørgensen & 
Phillips även att den diskurspsykologiska diskursanalysen analyserar hur samspelet inom en 
kontext kan förstås utifrån språket. Samspelet i denna studie är kvinnorna med erfarenhet av 
prostitution och skribenterna samt deras gemensamma sätt att konstruera kvinnornas identitet. 
 
Utöver en diskurspsykologisk diskursanalys användes även tematisering som 
dataanalysmetod för studien, i syfte att skapa en tydlig bild av data och möjlighet att kunna 
identifiera gemensamma teman i data. Szklarski (2009) beskriver att tematisering innebär att 
data reduceras från ej processad data till teman utifrån likheter och skillnader. Insamlad data 
läses igenom och kondenseras genom att kortare meningar bildas innehållande endast det 
centrala och mest betydelsefulla i data. Kondenseringen genomfördes genom noggrann 
läsning av de 9 artiklarna som utgör studiens data. Efter att ha läst varje artikel tre gånger och 
studerat texten och dess underliggande meningar djupgående, kunde citat väljas ut som sedan 
kondenserades till endast det centrala innehållet. Utifrån de kondenserade enheterna 
jämfördes materialet för att kunna finna likheter och skillnader, utifrån likheterna och 
skillnaderna kunde materialet grupperas in i olika grupper. När grupperingar gjorts och 
artiklarna lästs igenom ytterligare två gånger, kunde teman skapas och namnges. Hela 
processen sammanställdes i en tabell (se exempel analysprocess) för att skapa en konkret bild 
av data. Analysprocessen resulterade i fyra teman; att inte bli sedd som människa, att ha en 
negativ självbild, att uppleva skuld och skam och slutligen: efter prostitutionen. Tabell för 
koncentrering och kategorisering återfinns i Bilaga 2. 
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Exempel på analys 
Meningsbärande enhet Kondenserad enhet Tema 

Artikel 6 
“Vill du inte ta mig i handen och se mig som 
den människan jag är, bakom mitt yttre?”. 

Önskan om att bli sedd 
som människa. 

Att inte bli behandlad 
som människa 

 

5.7 Giltighet och tillförlitlighet 
Ekström & Larsson (2000) beskriver giltighet och tillförlitlighet som centrala när kvalitativ 
forskning bedrivs. Giltighet innebär att studien studerar det som avsetts att studeras, alltså att 
studien motsvarar det syfte som formulerats. Metodvalen som gjorts, såsom att ha en 
kvalitativ ansats, att göra en dokumentstudie samt att använda oss av diskursanalys i 
kombination med en tematisk analys har inneburit att empirin kunnat analyseras för att 
motsvara studiens syfte och frågeställningar. Vidare beskriver Ekström & Larsson att 
tillförlitlighet innebär att studien innehåller uppgifter som är sanna. Föreliggande studies 
empiri består som tidigare nämnt av kvinnornas berättelser i artiklar i media. Vi är medvetna 
om att artiklarna består av citat från kvinnorna men även av skribenternas tolkningar och sätt 
att uttrycka sig i artiklarna. Vi är även medvetna om att artiklarna som valts ut för studien inte 
är skrivna eller publicerade för att vara anpassade efter föreliggande studies syfte, såsom om 
exempelvis intervjuer hade genomförts och vi som författare till studien hade kunnat styra 
empirin utefter studiens syfte. Eftersom data inte är anpassad efter föreliggande studies syfte, 
riskeras att data inte skulle kunna besvara föreliggande studies syfte och frågeställningar. För 
att undvika att syfte och frågeställningar inte skulle kunna besvaras utifrån studiens empiri, 
har vi som författare varit medvetna om problematiken och varit nogranna med att finna 
artiklar med tillräckligt utförligt och fylligt innehåll som kan besvara studiens syfte och 
frågeställningar. Trots problematiken att data inte är anpassad efter studiens syfte, bedömdes 
artiklar i media vara bäst lämpad som data för studien, då studien syftar till att undersöka hur 
den mediala diskursen i Sverige konstruerar kvinnor med erfarenhet av prostitution, se vidare 
avsnitt 7.1 Metoddiskussion. Vidare kan även konstateras att kvinnornas berättelser, även om 
de består av citat, är påverkade av exempelvis de frågor som skribenterna ställer till kvinnorna 
samt syftet med mediaartikeln. Det finns även risk för att citat är tagna ur sina sammanhang, 
dock har vi valt att lita på att skribenterna inte manipulerat berättelserna i mediaartiklarna. 
Samtidigt kan vi som författare till studien inte veta om skribenten innehar ett särskilt syfte 
med texten och därmed styr texten för att gynna sitt syfte med publikationen. Som författare 
till studien är vi även medvetna om att enbart ett perspektiv i diskursen om prostitution berörs, 
då det är prostituterade eller tidigare prostituerade kvinnor som berättar om sina upplevelser. 
Vi har tagit ställning till att artiklarnas utgivare har olika politiska intressen alternativt är 
politiskt obundna, utifrån det har vi valt att använda oss av artiklar som är publicerade i olika 
typer av media för att få en samlad bild av den mediala diskursen.  

5.8 Etiska överväganden 

I studien har ett flertal etiska överväganden gjorts. Vetenskapsrådet (2002) har utvecklat fyra 
forskningsetiska huvudprinciper för att skydda forskningsdeltagare från att ta skada av 
studien: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 
Föreliggande studie saknar forskningsdeltagare och använder sig av insamlad data i form av 
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offentligt publicerade dokument som består av offentligt publicerade artiklar i media, utifrån 
detta har vi valt att inte specifikt utgå från Vetenskapsrådets fyra forskningsetiska principer. 
Istället har andra, för studien relevanta, etiska överväganden gjorts. I studien har 9 artiklar om 
9 kvinnor använts som data, varav kvinnorna i fem av artiklarna var anonyma medan 
kvinnorna i fyra av artiklarna ej var anonyma. Vi har valt att använda fingerade namn på de 
fyra kvinnorna som inte var anonyma i artiklarna av respekt för deras integritet. Vidare är inte 
kvinnorna i studien medvetna om att deras berättelser använts i studien, dock har kvinnorna 
godkänt publicering av mediaartiklarna och artiklarna är därmed offentliga.  
 
Akademikerförbundet SSR:s (Blennberger, 2017) etiska riktlinjer beskriver en risk för att 
personen i fråga objektifieras och reduceras till en del av en grupp istället för att hen ses som 
en enskild individ. Eftersom föreliggande studie är en diskursanalys, där diskursen hos 
prostituerade kvinnor som grupp studerats gällande deras identitetskonstruktion, har 
kvinnorna som enskilda individer reducerats till delar av en grupp utifrån studiens syfte och 
frågeställningar. Socialstyrelsen (2018) beskriver personer i prostitution som en särskilt utsatt 
grupp i samhället. Utifrån att prostituerade är särskilt utsatta gjordes valet att använda sig av 
redan offentligt material för att inte utsätta prostituerade för någon ytterligare risk. Valet att 
använda oss av en kvalitativ textanalys gjordes således då vi kunnat använda oss av artiklar i 
media som är godkända av prostituerade i fråga och publicerade offentligt.  
 
Vidare har en annan viktig etisk fråga varit hur vi som författare till föreliggande uppsats har 
strävat efter saklighet när vi hanterat den tidigare forskning och de mediaartiklar som valts ut 
till studien. Helgesson (2015) beskriver att tidigare forskning och andra texter som används 
till studier ska återges sakligt av forskaren. Att återge andras använda texter i form av 
exempelvis vetenskapliga artiklar och mediaartiklar innebär ett ansvar att redovisa en 
representativ bild av det aktuella fältet och innehållet i texterna (ibid.). I föreliggande studie 
har tidigare forskning hanterats noggrant och aktsamt för att undvika att återge en missvisande 
bild av forskningen. Forskningen har sökts med hjälp av olika sökord i flera relevanta 
databaser för att få en representativ bild av forskningsfältet. Vi som författare till studien har 
presenterat forskningen utifrån det nuvarande forskningsfältet och inte endast presenterat 
forskning som skulle gett en missvisande bild av den kunskapslucka som studien avsett fylla. 
Inga citat är tagna ur kontext i studien, då även detta skulle gett läsaren en missvisad bild av 
forskningsläget. Vidare har vi varit noggranna med att på ett sakligt sätt återge innehållet i 
mediaartiklarna som är föreliggande studies empiriska data. Genom noggrann upprepad 
läsning av mediaartiklarna och två olika läsarperspektiv har en saklig beskrivning av 
innehållet i artiklarna kunnat återges i resultatet. Vi är dock medvetna om att beskrivningarna 
i resultatet utgår från vår tolkning av texterna, vilket riskerar att resultera i att vi tolkat något 
annorlunda än hur personen som uttryckt sig, avsåg mena. Vi har i studien strävat efter 
saklighet och objektivitet men är fullt medvetna om att vi som författare till studien inte kan 
undgå viss påverkan av resultatet i och med att det utgår från våra tolkningar. 
 

6.   Resultat och analys  
I följande avsnitt kommer studiens resultat och analys presenteras. Resultat och analys 
redogörs för, utifrån de fyra teman som identifierats i tematiseringen av materialet: Att inte bli 
behandlad som en människa, att ha negativ självbild, att uppleva skuld och skam och efter 
prostitutionen. 
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6.1 Att inte bli behandlad som en människa 

Samtliga kvinnor i artiklarna beskriver möten med sexköpare. I artikel 11 beskrivs att Sofia, 
som lever i prostitution, känner sig rädd inför varje möte med sexköpare, rädslan beskrivs 
grunda sig främst i Sofias upplevelse av en tidigare sexköpare som utsatt henne för en grov 
våldtäkt. Det beskrivs i artikeln att Sofia upplevde sexköparen som trevlig till en början men 
att han förändrades när de var ensamma tillsammans. Trots Sofias rädsla för att utsättas för 
våld och övergrepp utsätter hon sig dagligen för en sådan risk genom prostitutionen för att 
finansiera sitt drogmissbruk. Även artikel 72 skriver om en våldtäkt som den tidigare 
prostituerade kvinnan Klara blivit utsatt för av en sexköpare, och eftersom ingen i Klaras 
omgivning visste att hon var prostituerad berättade hon inte om våldtäkten för någon. Klara 
beskrivs dock ej ha varit medveten om det övergrepp hon utsatts för vid tillfället, vilket 
uttrycks i citatet nedan (A7): 

Jag mådde piss och trodde jag hade gått in i väggen, jag fattade liksom inte vad som var fel. 
(Pozar, 2016, 8 juni). 

I artikeln förklarars vidare att det var i samtal med en terapeut flera år efter övergreppet som 
Klara förstod att hon utsatts för en våldtäkt. Vidare uttrycks att risken att utsättas för 
övergrepp ingår i att prostituera sig (A7). I artikel 1 beskrivs dock ett förtroende som Sofia 
har till en viss sexköpare, som låter henne övernatta hos honom utan att förgripa sig på henne. 
Sofia upplevs vara glad när hon pratar om den sexköpare som hjälpt henne. ”Han ser mig som 
en människa” uttrycker Sofia angående den hjälpande sexköparen. Vidare förklaras det i 
artikel 1 att samma sexköpare har varit den enda personen som besökt Sofia när hon har 
hamnat på sjukhus. Sofia beskrivs uppskatta sexköparens vänliga behandling av henne som 
människa, då det är ett sällsynt bemötande från sexköpare gentemot prostituerade. I artikel 8a3 
beskrivs Rebeccas upplevelse av att utnyttjas av sexköpare som var medvetna om hennes 
sårbara situation som en ung tjej med psykisk ohälsa. I artikeln förklarars vidare att samtidigt 
som Rebecca kände en bekräftelse när hon sålde sig själv, försämrades hennes psykiska 
mående efter varje sexköp. Den utsatta situationen ledde således till att Rebecca utvecklade 
ett självskadebeteende i syfte att förflytta den psykiska smärtan till en fysisk (A8a). Artikel 64 
skriver om sexköpares utnyttjande av Maja, och förklarar att sexköpare inte ser människan 
som finns bakom den prostituerade. Istället blir den prostituerade en bekräftad bild av en kåt 
kvinna med en obegränsad sexlust för sexköpare. Vidare förklaras i artikel 6 att sexköparna 
inte respekterar prostituerades villkor vid sexköpet, exempelvis om kondom får användas eller 
inte. Jessica i artikel 45 beskrivs ha blivit lurad av sexköpare vid flera tillfällen då hon inte fått 
betalt, Jessica beskrivs uppleva att sexköparna inte respekterar henne som person eller som 
prostituerad. Respektlöshet och förnedring är vanligt förekommande i de prostituerades 
berättelser i ovannämnda artiklar, I artikel 6 beskrivs Maja uppleva att sexköpare anser att de 
har rätt att göra vad dem vill med prostituerades kroppar. I artikel 1 beskrivs den förnedring 
Sofia utsattes för av en sexköpare, detta illustreras i citat av Sofia när hon beskriver 
övergreppet: 

                                                                                                 
1 Artikel 1 kommer även att benämnas som A1 i avsnittet för resultat och analys, se bilaga 1 
2 Artikel 7 kommer även att benämnas som A7 i avsnittet för resultat och analys, se bilaga 1 
3 Artikel 8a kommer även att benämnas som A8a i avsnittet för resultat och analys, se bilaga 1 
4 Artikel 6 kommer även att benämnas som A6 i avsnittet för resultat och analys, se bilaga 1 
5 Artikel 4 kommer även att benämnas som A4 i avsnittet för resultat och analys, se bilaga 1  
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Jag tänkte shit, han kan faktiskt göra vad som helst. Han tog mitt huvud och körde ner mig i 
toalettstolen, spolade, spottade och kallade mig hora. ”Slicka rent, slicka rent hora”, skrek 
han. (Freje, 2017, 16 december). 

Det framgår att Sofia upplevde att sexköparen som utsatte henne för övergreppet, hade 
makten att göra vad som helst med henne. I artikel 1 förklarars vidare att händelsen fick Sofia 
att vilja ta mer droger, vilket beskrivs som en ”ond cirkel”. I artikeln framgår beskrivningen 
av en ond cirkel som dåliga val som leder till ytterligare dåliga val. Trots övergreppet 
förklaras det i artikel 1 att Sofia fortfarande är prostituerad med anledning av att kunna 
finansiera sitt drogmissbruk, vilket även har fått Sofia att utföra sexuella tjänster för ett pris 
som enligt Sofia är väldigt lågt. Även Rebecca beskrivs ha befunnit sig i en “ond cirkel” när 
hon prostituerade sig, men förklarar att det inte involverade droger utan ett 
självskadebeteende som eskalerade efter varje möte med en sexköpare (A8a). Maja i artikel 6 
beskrivs uppleva alla sexköpare som egoistiska personer som enbart fokuserar på sina egna 
behov framför den prostituerades känslor och vilja. Maja menar att mötet med en sexköpare 
påverkar den prostituerades självkänsla negativt, eftersom sexköpare utsätter prostituerade för 
förnedring. Maja beskrivs känna ett förakt för sina tidigare sexköpare som oftast är 
omedvetna om den psykiska och/eller fysiska skada och påfrestning de utsätter prostituerade 
för (A6). Trots att det i artikeln om Sofia beskrivs en ömsesidigt genuin relation till en 
särskild sexköpare (A1), beskrivs Maja uppleva att det inte existerar sexköpare som har goda 
intentioner med sexköpet (A6). Majas upplevelse av sexköpare kan även styrkas av Rebecca i 
artikel 8a som förklaras ha upplevt att samtliga sexköpare hon har mött, medvetet utnyttjat 
och påverkat hennes psykiska mående negativt. 
 
I artikel 56 förklaras Gabriella och Josefines upplevelse av prostitution och Gabriella förklaras 
känna att sexköparna bör ställas till ansvar för sexköpet. I artikeln framgår att Gabriella 
upplevt att prostituerade kvinnor har jämförts med en handelsvara gällande utbud och 
efterfrågan av sexköp. Gabriellas liknelse innebär att prostitution inte skulle existera om det 
inte vore för sexköpare, men att sexköpare inte heller skulle existera om det inte vore för 
prostituerade. Vidare förklaras att Gabriella anser att prostituerade kvinnor generellt befinner 
sig i en utsatt situation och att sexförsäljningen av kvinnor inte sker av egen vilja (A5). 
Liknelsen mellan prostituerade kvinnor och handelsvaror framstår i artikel 5 som att 
prostituerade kvinnor objektifieras. Maja beskrivs i artikel 6 ha upplevt att hennes tidigare 
sexköpare inbillat sig att de inte köpt en handelsvara, och menar på att hon var en handelsvara 
under tiden som prostituerad. Maja beskrivs ha upplevt att sexköparna blundande för den 
verklighet som de visste existerade, att prostituerade kvinnor inte vill sälja sin kropp 
egentligen (A6). I artikel 8a beskrivs Rebecca även ha upplevt en liknande känsla av att vara 
en handelsvara, vilket illustreras i citat nedan som handlar om betydelsen av en tatuering som 
Rebecca har: 

Idag är jag inte någon handelsvara längre, jag är fri. (Mastberg, 2018, 24 mars). 

I artikel 8b7 beskrivs Rebeccas tatuering finnas till för att ständigt påminna henne om hennes 
mänskliga värde. Gabriella, Rebecca och Maja uttrycks på olika sätt ha liknande upplevelser 
av att som prostituerad kvinna jämföras med en handelsvara (A5, A8a, A8b & A6). Vidare 
beskrivs Klara i artikel 7 uppleva att en sexköpare som döms för brott mot sexköpslagen kan 
liknas med en person som parkerar sin bil fel. Liknelsen med bilen förklaras som att 
sexköpare inte ser brott mot sexköpslagen som ett allvarligt brott och att sexköpare endast 
                                                                                                 
6 Artikel 5 kommer även att benämnas som A5 i avsnittet för resultat och analys, se bilaga 1 
7 Artikel 8b kommer även att benämnas som A8b i avsnittet för resultat och analys, se bilaga 1 
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döms till böter, precis som när en bil blir felparkerad. Samtliga liknelser är jämförelser med 
objekt för att illustrera hur de tidigare prostituerade kvinnorna upplever prostitutionen (A5, 
A6, A7, A8a & A8b). I artikel 7 beskrivs Klara uppleva att sexköparna inte bryr sig om vad 
de utsätter prostituerade för och förklarar vidare att det föreligger en orättvisa i samhället som 
dömer de prostituerade men inte sexköparna. Sådan samhällssyn beskrivs i artikeln grunda sig 
i en allmän uppfattning om att prostituerade säljer sig själv frivilligt (A7). Både Sofia och 
Gabriella beskrivs sälja/ha sålt sex för att finansiera ett drogmissbruk och har inte sålt sina 
kroppar av fri vilja (A1 & A5). Rebecca beskrivs uppleva att prostitution i allmänhet inte 
alltid sker för behovet av pengar, utan att det istället föreligger en stark förbindelse mellan 
prostitution och psykisk ohälsa (A8a).  

I artikel 8a framgår att prostitution är en destruktiv livsstil och för Rebecca var prostitutionen 
ett sätt att bli bekräftad på, vilket gjorde prostitutionen beroendeframkallande för Rebecca. I 
artikeln framgår att prostitution inte bidrar till något positivt för de prostituerade, utan enbart 
påverkar prostituerade kvinnor negativt på olika sätt. I artikeln beskrivs Rebeccas upplevelse 
om att prostitutionen var en bekräftelse på att hon dög till någonting, samtidigt som Rebeccas 
psykiska ohälsa eskalerade efter varje sexköp (A8a). Vidare beskrivs även Klara ha mått 
psykiskt dåligt av prostitutionen vilket ledde till att hon sökte professionell hjälp, som 
beskrivs som hennes enda utväg från prostitutionen (A7). Artikel 6 beskriver Majas 
upplevelse av att sexköparna inbillat sig att de gör prostituerade kvinnor en tjänst genom att 
betala för sexuella tjänster, men att de i själva verket objektifierar prostituerade genom att 
utnyttja hennes kropp för sin egen tillfredsställelse. I artikel 6 beskrivs att Majas sexakter med 
hennes tidigare sexköpare var ett skådespel för henne, hon ville snabbt få mötet med 
sexköparna överstökade och ingen njutning från hennes sida var involverad. Rebecca beskrivs 
i artikel 8a ha intalat sig själv att hennes bilden av sex redan var förstört för henne på grund av 
det tidigare övergrepp hon utsatts för. Vidare beskrivs i artikel 8a att Rebeccas förstörda syn 
på sex innebar att hon övertygade sig själv att hon kunde sälja sin kropp utan en känslomässig 
inblandning. I artikel 38 uttrycker Saga att sexköpares utnyttjande av prostituerade kvinnor, är 
ett sätt objektifiera henne och andra prostituerade. I ovan nämnda artiklar framgår att de 
tidigare eller nuvarande prostituerade kvinnorna upplever att majoriteten av sexköparna inte 
behandlar prostituerade som människor, utan att sexköparna istället objektifierar dem på olika 
sätt (A8a, A7, A6 & A3). Förnedring, övergrepp och utnyttjande av prostituerade kvinnor är 
återkommande i artiklarna och kvinnorna beskriver prostitutionen som en negativ upplevelse. 
 
När det gäller mötet med en sexköpare har flertalet kvinnor i artiklarna beskrivit en 
upplevelse av att inte bli behandlad som människa genom förnedring (A3, A5, A6, A7, A8a & 
A8b). Resultatet indikerar att artiklarna beskriver upplevelser av att förnedras i mötet med 
sexköpare, på olika sätt. I artikel 1 beskrivs en specifik händelse där den prostituerade 
kvinnan förnedrats av en sexköpare och i artikel 6 förklaras den generella upplevelsen av att 
förnedras i mötet med sexköpare som prostituerad kvinna. Dock är en gemensam faktor som 
identifierats att alla artiklar skriver om förnedring som ett vanligt förekommande fenomen 
inom prostitutionen. Ordet förnedring tolkas som betydelsefullt i diskursen om 
identitetskonstruktion i artiklarna, Winther Jørgensen & Phillips (2000) menar att individers 
handlingar och sätt att skänka begrepp betydelse är i fokus då diskurspsykologin ställer 
handlingarna och betydelsefullheten i relation till processer och strukturer i samhället. Vidare 
förklarar Persson (2012) att en individ som saknar ett identitetsvärde blir utan socialt 
erkännande och således stigmatiseras av andra personer i samhället. Att sälja sin kropp ingår 
inte i det som betraktas som normativt i samhället, prostituerade betraktas istället som 
avvikande och blir således stigmatiserad av andra. Förnedringen som utövas på kvinnorna 
                                                                                                 
8 Artikel 3 kommer även att benämnas som A3 i avsnittet för resultat och analys, se bilaga 1  
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tolkas som stigmatisering av prostituerade, då sexköpare utövar förnedrande handlingar mot 
prostituerade, som för dem betraktas som avvikande individer. Vidare skriver Persson (2012) 
att utsättas för stigmatisering kan styra hur individen konstruerar sin identitet, vilket utifrån 
resultatet kan förstås som att identitetskonstruktioner påverkas hos kvinnorna då de blir 
behandlade som avvikande individer. I artiklarnas diskurs om prostituerade kvinnors 
identitetskonstruktion tolkas ordet förnedring vara betydelsefull, i relation till den 
stigmatisering som utövas på de prostituerade.  

I flera av artiklarna beskrivs de prostituerade kvinnornas upplevelse av att likställas med 
handelsvaror (A5, A6, A7, A8a & A8b). Resultatet indikerar på att kvinnorna objektifieras i 
mötet med sexköpare. I artikel 8a beskrivs det att kvinnan upplevde sig fri från att bli 
behandlad som en handelsvara när hon lämnat prostitutionen och i artikel 6 beskrivs det att 
sexköpare är medvetna om att prostituerade kvinnor är handelsvaror när de köper sexuella 
tjänster. Vidare beskrivs kvinnornas jämförelser med sig själva som ett objekt i förhållande 
till sexköpare (A5 & A7). Att jämförelsen med objekt är utmärkande i artiklarna tolkas som 
att de prostituerade kvinnornas identitetskonstruktion påverkas i mötet med sexköpare. Stier 
(2003) förklarar att identiteter är formade efter språkbruket som möjliggör eller förhindrar 
identiteter. Språket medför även att identiteter kan formas utifrån en specifik karaktär. Trots 
att identiteter ofta ses som subjektiva konstruktioner så påverkas de återkommande gånger av 
andra individer. Således implicerar språket, innefattande artiklarnas jämförelser med objekt, 
en betydelsefull roll i diskursen om de prostituerades identitetskonstruktion. Artiklarna 
förmedlar att identitetskonstruktionen hos de prostituerade påverkas i mötet med sexköparen 
då kvinnorna beskriver sig själva som objekt. Winther Jørgensen & Phillips (2000) förklarar 
att både den sociala och psykologiska verkligheten bygger på språket, då språket innebär att 
människan kan bilda attityder gällande olika fenomen, objekt och handlingar. Inom diskursen 
om de prostituerade kvinnornas identitetskonstruktion tolkas därmed jämförelser av objekt 
som framstående i språket som konstruerar deras verklighet. 

6.2 Att ha negativ självbild 

I flera av artiklarna framgår att kvinnorna fått en negativ självbild och självkänsla genom 
prostitutionen. I artikel 29 uttrycks upplevelsen av en negativ självbild och självkänsla genom 
att Ellen inte haft någon respekt för sig själv under tiden som prostituerad. Ellen beskrivs ha 
varit likgiltig när hon prostituerade sig, vilket enligt artikeln grundat sig i hennes brist på 
respekt för sig själv, vilket uttrycks i nedanstående citat: 
 
Jag var ofta rädd, men drogerna och bristen på respekt för mig själv gjorde mig totalt 
likgiltig till allt som hände. (Ellen, u.å.). 
 
I artikel 8a beskrivs att Rebecca kände ett behov av att stänga av sina känslor under möten 
med sexköpare, för att inte skada sig själv fysiskt. Vidare framgår att Rebecca skar sig själv i 
armarna om hon inte stängde av sina känslor under mötena (A8a). I artikeln om Maja framgår 
att Maja förlorat sin självrespekt i samband med prostitutionen (A6). I artikel 6 framgår vidare 
att Maja inte kunde respektera sig själv och att hon behövt tvinga sig själv att separera sig som 
person från sin kropp under tiden hon hade sex med sexköpare, genom att föreställa sig att 
hon var någon annanstans. Maja beskrivs ha förlorat sin självrespekt i samband med att 
männen som köpt sex av henne inte ens kunnat se henne i ögonen, på grund av att sexköparna 
inte hade någon respekt för henne som person i relation till att hon var prostituerad (A6). 

                                                                                                 
9  Artikel 2 kommer även att benämnas som A2 i avsnittet för resultat och analys, se bilaga 1  
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Vidare uttrycks i artikel 6 att Maja förlorade respekten för sig själv på grund av att 
sexköparna inte hade någon respekt för henne, vilket illustreras i följande citat: 
 
För när du låg där, var mina tankar på ett annat ställe. En plats där jag inte behövde tänka 
på att jag tillät dig att suga min självrespekt ur mig, utan att du ens såg mig i ögonen i tio 
sekunder. ([Maja], 2014, 7 januari). 
 
I artikeln om Sofia beskrivs hennes upplevelse av att distansera sina tankar från mötena med 
sexköparna, genom att tänka på pengarna hon tjänar under mötena (A1). Trots att Sofia 
försöker tänka på annat så beskrivs hon i artikel 1 fortfarande tycka att det är jobbigt att 
uppleva möten med sexköpare. I artikeln om Sofia framgår vidare att Sofia tänker ”jag har 
mina pengar, jag har mina pengar” , samt att hon tänker på ett sådant sätt för att reducera 
känslan av att må dåligt (A1). Vidare beskrivs i artikel 1 att Sofia stänger av, vilket förklaras 
som en överlevnadsinstinkt som slår in i situationer där Sofia upplever att det är jobbigt eller 
känner sig utsatt. Även Jessica i artikel 4 beskriver att hon haft behov av att förflytta sina 
tankar till en annan plats. Jessica beskrivs i artikeln ha stängt av och tänkt på saker såsom vad 
hon ska göra med pengarna som hon tjänar eller vilken mat hon ska laga senare (A4). I 
artikeln om Jessica beskrivs vidare att Jessica behövt “stänga av” för att klara av mötena med 
sexköparna eftersom hon upplevt det som jobbigt att sexköparna oftast är äldre och inte bryr 
sig om Jessica som person (A4). I artikel 2 framgår Ellens rädsla för sexköparna, dock undgår 
hon rädslan genom likgiltighet då hon missbrukat droger och förlorat sin självrespekt. Vidare 
framkommer i artikeln om Ellen att hon upplevt att hon tillhört någon annan under 
prostitutionen, alltså att hon inte ägde sin egen kropp och att hon inte fick bestämma över sig 
själv då hon upplevde att hon tappat sin självständighet och blev beroende av andra 
människor (A2). Ellen började skilja på sig själv som person och på sin kropp för att kunna 
överleva, då hon upplevde att hennes kropp inte tillhörde henne längre, i följande citat från 
artikel 2 illustreras Ellens känsla av att behöva tillämpa separationen mellan kropp och person 
för överlevnad: 
 
Min kropp var inte min längre. Jag gjorde skillnad på mig själv och min kropp för att 
överleva. (Ellen, u.å.). 

I artikeln om Ellen framgår även att hon känt sig svag, känslan beskrivs ha uppstått genom att 
hon börjat sälja sex (A2). Vidare framgår i artikel 2 att Ellen innan prostitutionen känt sig 
stark, men att hon började känna sig svag när äldre män utnyttjade hennes kropp för betalt 
sex. I artikeln om Ellen framgår vidare att Ellen inte betraktat sig själv som prostituerad från 
början, utan började se sig som prostituerad efter en tid (A2). Det framgår även i artikel 2 att 
Ellen intalade sig själv att hon trivdes med att sälja sex, men att detta inte gjorde att hon 
mådde bättre eller fick en bättre självbild. I flera av artiklarna framgår upplevelsen av en 
negativ självbild i samband med prostitutionen (A1, A2, A6 & A8a). Den negativa självbilden 
visar sig i flera artiklar ta sig till uttryck genom att kvinnorna inte beskrivs uppleva sig ha 
något värde utöver att deras kroppar är värda något (A2, A6 & A8a). Vidare beskrivs i 
artiklarna om Ellen och Maja att de båda förlorat sin självrespekt i samband med 
prostitutionen och att de, utifrån sin förlorade självrespekt, distanserat sitt sig som personer 
från sina kroppar för att klara av prostitutionen (A2 & A6).  
 
I flera av artiklarna framgår även att kvinnornas självbild upplevs påverkas av mötet med 
sexköpare. I artikel 6 framgår att Majas negativa självbild bekräftas av sexköparnas sätt att 
behandla henne på. Maja beskrivs i artikeln känna sig utnyttjad av männen som är hennes 
sexköpare, då de endast använder hennes kropp i syfte att ha sex, men inte ser människan som 
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hon faktiskt är (A6). Upplevelsen av att inte vara värd mer än det som prostitutionen innebär 
illustreras i följande citat från artikel 6: 
 
Det du gjorde var att bekräfta mina misstankar om att jag inte var värd mer än så. Att jag var 
en maskin som bara tjänade till att låta andra utnyttja min sexualitet. ([Maja], 2014, 7 
januari). 
 
I artikeln om Maja beskrivs hon även uppleva att sexköparna använder hennes kropp för att de 
anser sig ha rätt att ha sex och därmed rätt att utnyttja hennes kropp, vilket lett till att Maja 
känner att hon inte har något värde mer än som en maskin för männen (A6). Det framgår även 
i artikel 6 att Majas känsla grundar sig i sexköparnas människosyn, alltså att sexköparna 
använder sin makt gentemot henne och att de anser sig ha rätt att utnyttja hennes kropp. I 
artikeln om Maja beskrivs en generell påverkan av sexköparnas människosyn, alltså att Maja 
påverkats till att ha en känsla av att inte vara värd mer än det som hon utsätts för (A6). Jessica 
i artikel 4 beskrivs ha upplevt att känna bekräftelse av mötena med sexköparna. I artikeln 
beskrivs dock att Jessica upplever att bekräftelsen endast är tillfällig och inte varar när mötena 
med sexköparna är över (A4). I artikel 8a framgår att Rebecca känt sig vacker och värd något 
när hon prostituerat sig, vilket i artikeln beskrivs ha berott på att sexköparna ville ha Rebecca 
och att hon därmed kände sig åtråvärd. Känslan av att vara åtråvärd och vacker beskrivs i 
artikeln om Rebecca ha varit en betydelsefull och nästintill beroendeframkallande känsla för 
henne eftersom hon blivit mobbad som yngre och då blivit kallad för exempelvis ful (A8a). 
Vidare beskrivs i artikel 8a att känslan av att vara värd något, var en känsla som Rebecca ville 
åt och att prostitutionen kunder bidra med att hon kände sig värdefull även om det bara var för 
tillfället. I artikel 2 framkommer att Ellens negativa självbild bildats och bekräftats av 
sexköpare, citat: 

Jag började tro på honom när han sa att det enda jag var var en hora och att jag inte var 
värd något utom för honom. (Ellen, u.å.). 
 
Ellen beskrivs, i artikel 2, till en början ha känt att hon hade ett mänskligt värde men att hon 
sedan påverkades av en sexköpare till att tro att hon inte var värd något mer än som 
prostituerad. I artikeln om Ellen beskrivs vidare att hon upplevt en känsla av att reduceras till 
att bara vara en prostituerad istället för att ha ett mänskligt värde (A2). I två av artiklarna 
beskrivs sexköparna påverka och bekräfta den negativa självbild som kvinnorna i artiklarna 
har (A8a & A2). I flera av artiklarna beskrivs att sexköparna inte tillsätter kvinnorna som 
egna individer något värde, utan att det enda värdet de har som människor ligger i deras 
kroppar (A2, A4, A6 & A8a). I tidigare nämnda artiklar har sexköparnas sätt att behandla 
kvinnorna på, påverkat dem till att fortsatt upprätthålla en negativ självbild och självkänsla. 
 
I resultatet framkommer att kvinnorna i artiklarna upplever att de haft en negativ självbild 
under tiden som prostituerade. Winther Jørgensen & Phillips (2000) beskriver att identiteter 
konstrueras i samband med att en person använder sig av språket och talar om sig själv och 
världen. I artikel 2 uttrycks Ellen ha förlorat sin självrespekt i samband med prostitutionen, 
vilket kan liknas med artikel 6 om Majas upplevelse av prostitutionen som även den beskrivs 
ha inneburit en känsla av att inte ha någon självrespekt. Maja (A6) beskrivs dock, till skillnad 
från Ellen (A2), ha förlorat självrespekten på grund av att sexköparna tog den ifrån henne, 
medan det inte uttrycks något i artikeln om Ellen gällande hur eller vem som gjorde att Ellens 
självrespekt förlorades. Vidare beskriver Winther Jørgensen & Phillips (2000) att en 
människa som inte trivs i en grupp inte heller trivs med sig själv, och att personen således 
värderar sig själv lägre om hen befinner sig i en grupp där hen inte trivs. Utifrån 
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diskurspsykologin kan beskrivningarna av Ellen och Majas förlorade självrespekt förstås 
utifrån att de inte trivs med att vara en del av gruppen prostituerade. Persson (2012) förklarar 
att saknade identitetsvärden hos en individ kan leda till en negativ självbild, utifrån att 
personen stigmatiseras av att sakna identitetsvärden. Prostituerade kan förstås som en grupp 
som har en sådan avsaknad av identitetsvärden vilket leder till att Ellen i artikel 2 och Maja i 
artikel 6 beskrivs uppleva en förlorad självrespekt till följd av att ha blivit stigmatiserade. 
Genom språket konstrueras Ellen och Majas identitet då det beskrivs i artiklarna om dem, en 
direkt följd i form av förlorad självrespekt, av att tillhöra den stigmatiserade gruppen 
prostituerade (A2 & A6). 
  
I flera av artiklarna framgår att möten med sexköpare haft en påverkan på kvinnornas 
självbild. Persson (2012) beskriver att identitetsstyrning innebär att individen omkonstruerar 
sin identitet utifrån samspelet och interaktionen med andra. Interaktioner och samspelet med 
andra och dess påverkan på identiteten beskrivs på olika sätt i artiklarna. I artikel 8a framgår 
att Rebecca kände att hon hade ett värde när hon sålde sex, och att hon inte upplevde att hon 
var värd något annars. I artikeln om Rebecca beskrivs hon ha känt sig vacker och åtråvärd 
under möten med sexköpare (A8a), vilket kan liknas med Jessica i artikel 4 som beskrivs ha 
känt bekräftelse under mötena. Till skillnad från i artiklarna om Rebecca (A8a) och Jessica 
(A4), beskrivs i artikeln om Ellen att hon upplevt att hennes värde reducerats i mötet med 
sexköpare (A2), vilket kan liknas med Majas upplevelse av att inte känna sig värd mer än de 
övergrepp som prostitutionen innebar för henne (A6). I artikel 6 beskrivs att sexköparna 
bekräftade Majas redan negativa självbild. I flera av artiklarna uttrycks att kvinnorna på olika 
sätt hur mötena med sexköpare har påverkat dem. Sexköparnas påverkan kan, utifrån den 
diskurspsykologiska teorin, förstås som att kvinnorna under mötet med sexköparna, 
omkonstruerar sin identitet då det sker ett samspel och en interaktion mellan prostituerade och 
sexköpare. Winther Jørgensen & Phillips (2000) beskriver människors språkanvändning och 
meningsfullhet i gemensamma begrepp som centrala för att kunna identifiera en diskurs. 
Gemensamt för artiklarna är att alla artiklar uttrycker sig om avsaknaden av ett mänskligt 
värde. Trots att artiklarna beskriver avsaknaden av ett mänskligt värde på olika sätt, kan 
”mänskligt värde” förstås som ett betydelsefullt begrepp i prostituerades diskurs om sina 
identiteter. Persson (2012) beskriver att en persons självbild bildas genom de stereotyper och 
förutfattade meningar som finns om den stigmatiserade grupp som personen är en del av. Att 
artiklarna uttrycker sig om att ha en avsaknad av ett mänskligt värde kan förstås utifrån att en 
negativ självbild påverkats av omvärldens stereotyper och förutfattade meningar om 
prostituerade. Beskrivningarna av att sakna ett mänskligt värde kan således förstås utifrån en 
upplevelse av en negativ självbild som upprätthålls av omvärlden.  

6.3 Att uppleva skuld och skam 

I flertalet artiklar framgår en känsla av skuld och skam, både under tiden som prostituerad 
men även efter prostitutionen. I artikel 2 beskrivs att Ellen tidigare upplevt att prostitutionen 
var hennes fel. I artikeln om Ellen framgår vidare att hon inte längre skuldbelägger sig själv 
för prostitutionen utan att hon nu ser det som något hon blivit utsatt för av sexköparna, samt 
att hon upplever prostitutionen som ett utnyttjande av henne och hennes sexualitet (A2). Ellen 
beskrivs tidigare ha skuldbelagt sig själv för att ha sålt sex och för att ha varit prostituerad, 
Ellens syn på att inte längre känna någon skuld för prostitutionen i följande citat från artikel 2: 
  
…att det som hände mig inte var mitt fel utan att jag blev utnyttjad… (Ellen, u.å.). 
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Saga beskrivs i artikel 3 inte känna någon skuld för prostitutionen. I artikeln om Saga framgår 
att hon blivit utsatt för övergrepp som ung och att hon själv tror att det är övergreppen som 
gjort att hon började prostituera sig (A3). I artikel 3 framgår att Saga tror att övergreppen tagit 
sig till uttryck i prostitutionen, som ett självskadebeteende. Vidare beskrivs i artikeln om Saga 
att hon inte fått någon hjälp när hon försökt visa tecken på hur hon mått under sin uppväxt 
(A3). I artikel 3 framgår vidare att Saga tror att en våldtäkt blev starten för prostitutionen. 
Även i artikel 7 beskrivs Klara förstå erfarenheten av prostitution utifrån de övergrepp som 
hon utsatts för som barn. Klara beskrivs ha haft en känsla av att vilja skada sig själv, innan 
hon blev skadad av någon annan, och utifrån detta började hon sälja sex (A7). Även Rebecca i 
artikel 8a beskrivs ha upplevt traumatiska händelser som yngre, såsom att hon blev mobbad 
vilket ledde till att hon kände att bekräftelsen hon fick av att ha sex med sexköparna betydde 
mycket för Rebecca och därmed blev som en drog för henne. I en artikel om Rebecca uttrycks 
att Rebeccas uppväxt varit svår och att hon inte känt sig hemma någonstans, vilket lett till 
ångest som gjort att hon började rymma hemifrån (A8b). I artikel 8b framgår vidare att det var 
under en rymning från hemmet, som Rebecca först fick kontakt med prostitutionen. I en av 
artiklarna om Rebecca beskrivs hon ha fått flera försök till hjälp men att det inte lyckats på 
grund av kommunikationsproblem parterna emellan (A8b). I artikel 8b illustreras Rebeccas 
behov av bekräftelse i följande citat: 
  
När jag blev sedd av mannen på perrongen kände jag mig vacker. Någon ville faktiskt vara 
med mig. Det blev en bekräftelse och jag blev fast i det beteendet i flera år. (Olofsson, 2018, 
21 februari). 
 
I flertalet artiklar framkommer olika perspektiv på vem som bär skulden för att en person blir 
prostituerad (A2, A3, A7, A8a & A8b). I alla ovanstående artiklar framgår att traumatiska 
händelser, främst i form av övergrepp, hade en stor påverkan på att kvinnorna blev 
prostituerade. 
 
I flera av artiklarna beskrivs upplevelser av att skuldbeläggas och skambeläggas av andra. I 
artikel 8a beskrivs att Rebecca ljugit för sina närstående om prostitutionen. I artikeln om 
Rebecca beskrivs att hon ljugit och sagt att hon skulle träffa kompisar när hon i själva verket 
träffade sexköpare (A8a). I artikel 8a framgår dock att Rebecca, trots att hon försökt dölja 
prostitutionen, inte kunde undanhålla att hon sålde sex. I en av artiklarna om Rebecca framgår 
även att de personer runtom Rebecca som visste om prostitutionen, försökte stoppa henne från 
att träffa sexköparna (A8a). Rebecca beskrivs även i artikel 8b ha upplevt skam utifrån att ha 
sålt sex. I artikeln om Rebecca beskrivs att hon försökt att tvätta bort känslan av att vara 
smutsig (A8b). I samma artikel om Rebecca beskrivs hon även ha upplevt att smutskänslan 
inte gick att tvätta bort, utan att den blev en del av henne trots att hon försökte tvätta bort den 
efter varje möte med sexköpare (A8b). I artikeln om Ellen framgår att hon ljög för människor 
runtomkring henne för att hon inte ville berätta om prostitutionen (A2). Ellen beskrivs i artikel 
2 inte ha haft möjlighet att kunna berätta om prostitutionen för sina vänner utan valde istället 
att ljuga och leva ett dubbelliv. Att skämmas för prostitutionen är även något som även Saga i 
artikel 3 uppmanats att göra av andra människor. I artikeln om Saga beskrivs att människor 
runtomkring Saga ansett att hon borde skämmas för att ha varit prostituerad (A3). Dock 
förklaras i artikel 3 att Saga till slut fick nog av att skämmas över prostitutionen och valde att 
sluta skämmas för det, vilket illustreras i följande citat: 
  
Jag har ofta fått höra att jag borde skämmas för att jag varit prostituerad, men till slut 
vägrade jag. (Åberg, 2018, 5 september). 
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I artikel 5 framgår att Gabriella upplevt att hon skuldbelagts av andra för prostitutionen. I 
artikeln om Gabriella beskrivs hennes åsikt om att det är viktigt att inte skuldbelägga sig själv 
eller andra för prostitutionen (A5). I artikel 7 framkommer att Klara dolt prostitutionen från 
sin omgivning. I artikeln om Klara framgår att ingen som hon kände visste om att hon var 
prostituerad utan istället försökte hon bete sig som vanligt för att ingen skulle märka att hon 
var prostituerad (A7). I artikel 7 framgår vidare att Klara blivit skuldbelagd av samhället för 
prostitutionen. I artikeln om Klara beskrivs att hon, trots samhällets förmåga att skuldbelägga 
prostituerade, inte själv känner någon skuld för prostitutionen och att hon inte heller 
skuldbelägger någon annan prostituerad för den situation som de befinner sig i (A7). I artikel 
7 beskrivs vidare att åsikten att prostitution inte är de prostituerades fel grundar sig i att Klara 
anser att prostitution inte är något som en människa skulle göra frivilligt utan att det finns 
andra faktorer som påverkar individen och tvingar hen till prostitution, vilket beskrivs i 
nedanstående citat: 
  
Folk tror att man gör det frivilligt och därför får skylla sig själv… Det finns inte en enda 
människa i världen som sålt sex för att den vill. Det grundar sig alltid i ett tvång eller en sista 
utväg. (Pozar, 2016, 8 juni). 
  
Utöver artikel 7 och Klara så uttrycks i flera av artiklarna att prostitution betraktas som ett 
arbete av andra i samhället. I artikel 3 framgår att prostitution kan uppfattas som ett jobb, 
vilket Saga inte tycker att det borde uppfattas som. I artikeln om Saga framkommer vidare att 
hon inte tycker att man ska bli utsatt för övergrepp på ett jobb, att det inte är något som en 
människa skulle välja (A3). Saga beskrivs i artikel 3 uppleva att bland annat liberalismen 
skuldbelägger de prostituerade genom att ansvaret läggs på den enskilda att lyckas, eller att ta 
sig ur en jobbig situation. I artikeln om Saga framgår att hon ser fattigdom som den främsta 
orsaken till prostitution samt att det finns andra situationer som de prostituerade befinner sig i 
och behöver ta sig ur (A3). Vidare framkommer i artikel 3 att Saga inte anser att det går att se 
prostitution som ett jobb utifrån att hon endast ser det som en lösning som ingen person som 
hade fått välja, hade valt. I artikel 5 framkommer att Josefine inte tycker att prostitution ska 
betraktas som ett jobb, utan beskriver istället prostitution som något som inte är valbart för 
den prostituerade i fråga. I artikeln om Gabriella och Josefine beskrivs att Gabriella upplever 
att andra lägger skulden för prostitutionen på de prostituerade men att så inte borde vara fallet, 
eftersom prostitution inte sker frivilligt (A5). I artikel 4 beskrivs att Jessica först såg 
prostitutionen som ett jobb likt vilket jobb som helst, men att det synsättet förändrats sedan 
dess. Jessica beskrivs i artikeln om henne, ha upplevt att prostitutionen blev ”värre och värre” 
genom att det börjat tära på hennes psykiska mående (A4). Jessica beskrivs vidare i artikel 4 
ha svårt att skilja mötena med sexköparna från sina känslor, i citat nedan beskrivs hur Jessica 
resonerar kring att skilja känslor från mötena: 
 
Till slut börjar det ju ta på psyket, många tjejer i den här branschen säger att det är lugnt 
bara man själv vill. Men jag tror att det är väldigt svårt att hålla sig utanför känslomässigt. 
Det är ju ändå så nära man kan komma en annan människa och det blir väldigt påfrestande. 
(Daniels, 2015, 27 augusti). 
  
I artikel 5 beskrivs att Gabriella upplevt att hon som prostituerad jämförts med en handelsvara 
och att utbudet beror på efterfrågan och tvärtom. I artikeln om Gabriella och Josefine beskrivs 
att Gabriella inte tror att det skulle finnas något utbud av prostituerade om det inte hade 
funnits några sexköpare samtidigt som att sexköpare inte skulle existera om det inte funnits 
några prostituerade (A5). I artikel 5 beskrivs att Gabriella inte tycker att prostituerade eller 
människor med erfarenhet av prostitution ska jämföras med handelsvaror eftersom det bidrar 
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till att samhället lägger skulden på de prostituerade istället för på andra påverkande faktorer. I 
artikel 6 beskrivs Majas upplevelse av att prostituerade endast existerar för att tillfredsställa 
sexköparna, alltså att prostituerade inte säljer sex för sin egen skull. I artikeln om Maja 
framgår att prostituerade alltid är tvingade ut i prostitution och det är en inbillning att 
prostituerade inte är en handelsvara (A6). I artikel 6 beskrivs vidare Majas kamp för att få 
sexköpare att sluta köpa sex, eftersom hon anser att de bär skulden för prostitution. I artikeln 
om Maja framkommer att Maja inte tycker att sex ska vara en handelsvara, eftersom 
prostitutionen endast skadar de prostituerade och att sex ska ske på ömsesidiga villkor (A6). I 
artikel 6 beskrivs Majas perspektiv på prostituerades existens utifrån sexköparnas behov i 
följande citat: 
  
De prostituerade är bara där för att du och dina likasinnade påstår att er sexualitet kräver att 
ni har tillgång till sex när det passar er. ([Maja], 2014, 7 januari). 
 
Vidare beskrivs i artikel 8a en ilska som Rebecca känner gällande den period då hon började 
prostituera sig. I artikeln om Rebecca beskrivs hennes känsla av att ha känt sig övertalad och 
att hon varit sårbar vid den tidpunkten som hon började prostituera sig (A8a). Rebecca 
beskrivs vidare i artikel 8a känna sig utnyttjad, och skuldbelägger inte sig själv för 
prostitutionen utan menar på att det fanns många olika faktorer som gjorde att hon började 
sälja sex. I flera av artiklarna framkommer att känslan av skam är vanligt förekommande för 
de prostituerade i artiklarna (A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8a & A8b). Vidare framgår även att i 
flertalet artiklar beskrivs prostitutionen orsakas av ett behov som exempelvis bekräftelse eller 
pengar.  
 
I flertalet artiklar talas det om att uppleva skuld och skam på olika sätt. Diskurser utmärks av 
begrepp som ses som värdefulla utifrån gruppens språkbruk (Winther Jørgensen & Phillips, 
2000). Ett centralt och värdefullt begrepp som identifierats i beskrivningarna i artiklarna är 
”uppväxt”. I artikel 3 framgår att Saga utsatts för övergrepp som under sin uppväxt som 
beskrivs ligga till grund för prostitutionen, vilket kan liknas med artikeln om Klara, där även 
hon beskrivs skuldbelägga de övergrepp som hon blivit offer för som ung (A7). Både i 
artikeln om Saga (A3) och i artikeln om Klara (A7) beskrivs kvinnorna ha använt 
prostitutionen som ett självskadebeteende. Till skillnad från de övergrepp som kvinnorna 
utsatts för i artikel 3 och 7 beskrivs det i artikeln om Rebecca (A8a) att hon utsatts för 
mobbning under sin uppväxt vilket lett till att hon utvecklade ett bekräftelsebehov som kunde 
fyllas genom prostitutionen. Uppväxten visar sig således vara återkommande i artiklarnas 
innehåll, och tolkas därmed som ett värdefullt begrepp i diskursen om identitetskonstruktion 
med koppling till vem som bär skuld för prostitutionen. Gabriella i artikel 5 beskrivs uppleva 
att hon som prostituerad skuldbelagts av andra för att ha varit prostituerad men upplever inte 
att hon känner någon skuld. Beskrivningen, i artikeln om Gabriella och Josefine, av Gabriellas 
upplevelse av skuld (A5) kan liknas vid beskrivningen i artikeln om Jessica (A4) av hennes 
upplevelse av att prostitutionen inte är ett jobb eftersom det tär på den prostituerades psykiska 
hälsa, samt Klara i artikel 7 som inte beskrivs betrakta prostitutionen som ett jobb baserat på 
att prostitution inte är frivilligt. I artikeln om Josefine och Gabriella beskrivs att Josefine inte 
heller känner någon skuld för prostitutionen då prostitution inte beskrivs som något frivilligt 
eller valbart (A5). Även i artikeln om Saga beskrivs prostitution inte betraktas av henne som 
något ofrivilligt då övergrepp inte beskrivs som något som en person skulle välja frivilligt, 
således ses prostitutionen inte som ett jobb (A3). Stier (2003) förklarar att identiteter delvis 
formas utifrån händelser som en person upplever i sitt liv. Att ha upplevt prostitution kan 
således konstruera en identitet och händelser i livet kan påverka hur en persons attityder och 
identitet omkonstrueras. 
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I resultatet framgår även att kvinnorna i flera av artiklarna upplevt känslan av skam. Persson 
(2012) beskriver att känslan av skam kan uppstå när en person blir stigmatiserad och att 
personen då anpassar och omkonstruerar sin identitet. I artikeln om Saga beskrivs hon ha 
uppmanats att skämmas för prostitutionen, dock beskrivs vidare att hon inte längre skäms 
(A3). Till skillnad från Saga (A3), så beskrivs Rebeccas (A8b) upplevelse av skam mer 
bildligt sin skam genom att hon upplevt känslan av att vara smutsig till följd av att ha sålt sex. 
Att Saga och Rebecca (A3 & A8b) beskrivs ha upplevt skam kan förstås utifrån 
stigmatiseringen gentemot prostituerade som förstås en orsak till uttrycken i artiklarna om 
skam. Vidare förstås även att identiteten omkonstrueras utefter den upplevda skammen, alltså 
att kvinnorna skapat sig nya identiteter utifrån den skam som upplevts. 
  
Vidare framgår i resultatet att flera artiklar talar om att dölja prostitutionen från människor i 
den närmsta miljön, alltså vänner och familj. I artikeln om Ellen beskrivs hon ha dolt 
prostitutionen från människor runtom sig genom att ljuga och leva ett dubbelliv (A2). 
Beskrivningen i artikel 2 av Ellens sätt att dölja prostitutionen kan liknas med Rebecca i 
artikel 8a som även hon beskrivs ha ljugit för folk runtomkring sig för att dölja prostitutionen. 
Persson (2012) beskriver att en person som är stigmatiserad kan välja att dölja delar av sig 
själv för att inkluderas och för att betraktas som normal av andra. En person som döljer en del 
av sig själv går in i en annan roll för att inte behöva visa sitt avvikande beteende (ibid.). I 
artiklarna om Rebecca och Ellen beskrivs kvinnorna ha dolt en del av sig själva för sina 
vänner och familjer, beskrivningarna förstås som ett sätt att ha dolt sig själva för att undvika 
stigmatisering och exkludering (A8a & A2). Vidare kan ”dubbelliv” förstås som ett värdefullt 
begrepp i beskrivningarna, då begreppet tydliggör hur Ellen (A2) och Rebecca (A8a) gått in i 
olika roller beroende på vilken miljö de befunnit sig i, vilket gjort att nya identiteter behövt 
konstrueras. Stier (2003) beskriver att relationer har en stor påverkan på identiteter och en del 
av en identitet är de relationer en person har. Beskrivningen i artiklarna om att ljuga för 
närstående om delar av sig själv förstås utifrån relationers påverkan som att kvinnorna i 
artiklarna beskrivs omkonstruera sin identitet anpassat efter den miljön de befinner sig i för att 
bibehålla de relationer som de hade sedan innan. 
  
I flera av artiklarna framkommer även att kvinnorna upplevt eller upplever att de skuldbelagts 
för prostitutionen. I artikeln om Gabriella och Josefine beskrivs Gabriella uppleva att hon som 
prostituerad skuldbelagts av andra för att ha varit prostituerad men upplever inte att hon 
känner någon skuld (A5). Beskrivningen av Gabriellas upplevelse av skuld kan liknas vid 
beskrivningen av Jessicas (A4) upplevelse av att prostitution inte är ett jobb som människor  
eftersom det tär på de prostituerades psykiska hälsa samt Klara i artikel 7 som inte beskrivs 
betrakta prostitutionen som ett jobb baserat på att prostitution inte är frivilligt. I artikeln om 
Klara beskrivs hon dock ha upplevt att samhället tenderar att skuldbelägga prostituerade (A7). 
Josefine i artikel 5 beskrivs inte heller känna skuld för prostitutionen då prostitution inte 
beskrivs som något frivilligt eller valbart. Även i artikeln om Saga beskrivs hon betrakta 
prostitution som något ofrivilligt då övergrepp inte beskrivs som något som en person skulle 
välja frivilligt, således ses prostitutionen inte som ett jobb (A3). Stier (2003) förklarar att 
identiteter delvis formas utifrån händelser som en person upplever i sitt liv. Beskrivningarna 
av kvinnornas upplevelser av att vara prostituerade utifrån att de inte haft något val, förstås 
som en betydelsefull händelse kopplade till deras identiteter. Eftersom prostitution är en 
traumatisk upplevelse, tolkas prostitutionen konstruera en ny identitet som även kan förstås 
vara påverkad av övergrepp såsom Saga beskrivs ha upplevt i artikeln om henne (A3). 
”Frivillighet” kan utifrån resultatet identifieras som ett betydelsefullt ord i kvinnorna i 
artiklarnas diskurser om identiteter utifrån stigmatisering. Persson (2012) förklarar vidare att 
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stigmatisering uppstår när det finns en spänning i samspelet mellan individen och samhället. 
Artiklarnas beskrivningar av kvinnornas upplevelser av att bli skuldbelagda av samhället 
förstås således som stigmatisering, då artiklarna beskriver att kvinnornas och samhällets 
attityder motsäger varandra. 

6.4 Efter prostitutionen 

I artikel 2 uttrycks att Ellen numer får hjälp med att bearbeta sina tidigare erfarenheter av 
prostitution, bland annat bearbetar hon de övergrepp av har utsatts för av sexköpare. Det 
framgår vidare att Ellen, efter prostitutionen, upplever sig fri från de sexköpare som har 
utnyttjat henne. Även Rebecca beskrivs känna sig fri i livet efter prostitutionen (A8a & A8b). 
I artikel 2 beskrivs att Ellen inte förstod att hennes kropp inte var någon annans ägodel när 
hon var prostituerad, men att hon nu efter prostitutionen förstår det. För Ellen är dock inte 
livet efter prostitutionen enkel, hon menar att det medföljer konsekvenser av att ha varit 
prostituerad (A2). I artikel 7 beskrivs Klaras liknande upplevelser om livet efter prostitution, 
då hon genomgått traumaterapi och andra liknande behandlingar i syfte att bearbeta sina 
tidigare erfarenheter av prostitution. Klara beskrivs inte kunna undgå att hon en gång varit 
prostituerad, vilket illustreras i citatet nedan: 

Jag kan inte säga “jag har varit prostituerad, nu är jag fri”. Det kommer alltid finnas där, 
även om jag gör andra val idag. (Pozar, 2016, 8 juni). 

Det framgår i citatet ovan att Klara inte kan ignorera det faktum att hon sålt sin kropp tidigare 
i sitt liv, Klaras tidigare erfarenheter kommer ständigt att finnas närvarande trots att hon 
lämnat prostitutionen (A7). I artikel 8a beskrivs att prostituerade kvinnor kan uppleva det som 
omöjligt att lämna prostitutionen på grund av de svåra omständigheter som prostituerade lever 
i, utifrån Rebeccas erfarenheter. Det är dock möjligt att bli ”fri” från prostitutionen med hjälp 
av någon annan, vilket Rebecca upplevt att hon blivit (A8a). Saga i artikel 3 beskrivs uppleva 
att livet efter prostitutionen innebär ett liv präglat av trauman till följd av den negativa 
påverkan prostitutionen har på det psykiska tillstånd. Saga beskrivs ännu inte ha lämnat 
prostitutionen men säljer numer sig sällan, vilket uttrycks som en framgång för Saga. Det 
framgår i artikeln att Saga känner ett missnöje med politiken i Sverige och menar att 
prostitutionen kan motverkas genom strängare lagar och straff i brottet mot sexköpslagen. I 
artikeln 3 beskrivs vidare att strängare lagar och straff kan leda till att sexköpare undviker att 
köpa sex från prostituerade för att undvika att bli frihetsberövad. Artikeln redogör för att 
prostituerade kvinnor skulle betraktas som brottsoffer i större omfattning än det gör idag, om 
sexköpare dömdes till strängare straff än böter (A3). Strängare straff för sexköpare kan enligt 
artikel 3 även uppmärksamma de prostituerades behov av stöd. Klaras tidigare sexköpare 
beskrivs ha blivit dömda till att betala böter, men att de dömda inte brytt sig (A7). Det 
framgår således att de nuvarande svenska lagarna och påföljande straff gällande sexköp inte är 
tillräckligt stränga (A3 & A7). Att de nuvarande lagarna och straffen för sexköp inte står i 
relation till det övergrepp som de prostituerade anser sig utsättas för, vilket innebär 
svårigheter för kvinnorna att lämna prostitutionen då deras roll som brottsoffer inte får 
tillräckligt erkännande och stöd av allmänheten. Att inte få tillräckligt erkännande eller stöd 
kan kopplas till Josefine som uttrycks alltid ha känt sig ensam i prostitutionen, då hon saknat 
en känsla av gemenskap och förståelse av andra (A5). 

För Rebecca finns en önskan om att det inte existerar några konsekvenser av prostitutionen i 
livet efter prostitutionen. Dock beskrivs Rebecca vara medveten om att hon levt ett destruktivt 
liv som prostituerad och att erfarenheterna alltid kommer att påverka henne. Samtidigt 
beskrivs i artikeln att Rebecca mår bättre idag och att hon har funnit ett sätt att hantera sin 
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problematiska bakgrund som tidigare prostituerad (A8a). I artikeln beskrivs Rebeccas liv efter 
prostitutionen samt att hon upplever att erfarenheterna av prostitutionen ”sätter spår”, vilket 
på ett liknande sätt uttrycks av Ellen i citatet nedan (A2): 

 Men jag har många ärr och sår. Ständigt är jag beredd att fly om det skulle behövas och det 
är jobbigt att gå runt med den känslan. (Ellen, u.å.). 

I citatet ovan beskrivs känslan av att prostitutionen gett konsekvenser som påverkat Ellens liv 
efter prostitutionen, vilket även beskrivs i artikel 8a. Det framgår att erfarenheterna av 
prostitutionen präglat kvinnornas liv trots att de lämnat prostitutionen (A2 & A8a). För 
Jessica i artikel 4 beskrivs situationen se annorlunda ut i jämförelse med artikel 2 och artikel 
8a. Detta eftersom Jessica, som Saga, ännu inte lämnat prostitutionen (A4 & A3). I artikeln 
beskrivs det att Jessica upplever det svårt att sluta sälja sin kropp, att hon får hon abstinens 
när hon försöker sluta som leder till att hon fortsätter att sälja sig. Vidare framgår i artikeln att 
Jessica har en utsatt ekonomisk situation som innefattar omfattande privata skulder och att 
prostitutionen blir en form av tröst för henne. I artikeln beskrivs även att Jessica upplever att 
det är svårt att beskriva upplevelsen av att vilja lämna prostitutionen men samtidigt inte kunna 
göra det (A4). I artiklarna framkommer att kvinnorna mått psykiskt dåligt av att vara 
prostituerade (A4 & A7). Klara beskrivs ha upplevt att hennes psykiska mående blev så dåligt 
att hon inte kunde fortsätta att sälja sin kropp, vilket blev vändpunkten för henne att söka 
hjälp. Det var i kontakten med en terapeut som Klara kunde bearbeta sin problematiska 
livssituation (A7). Detsamma gäller Rebecca som uttrycks ha bearbetat prostitutionen hos en 
terapeut (A8b). Saga beskrivs uppleva att det medföljer en känsla av ett psykologiskt tvång 
som behöver bearbetas i livet efter prostitutionen (A3). För Rebecca var hennes psykiska 
ohälsa en anledning till att hon började prostituera sig, men att hon mådde ännu sämre 
psykiskt efter varje möte med sexköpare (A8a). Ellen i artikel 2 beskrivs ha mått väldigt 
dåligt under prostitutionen samt att livet efter prostitutionen fått henne inse att hon blivit 
utnyttjad. Ellens mående under prostitutionen illustreras i citatet nedan (A2): 

Även om jag intalade mig att jag gillade det jag höll på med mådde jag fruktansvärt dåligt. 
(Ellen, u.å.). 

I artiklarna uttrycks en negativ påverkan som prostitutionen har på de nuvarande eller tidigare 
prostituerade kvinnornas psykiska mående (A2, A3, A4, A7 & A8a). I artiklarna framkommer 
även att de kvinnor som har lämnat prostitutionen har haft ett behov av att bearbeta och finna 
förståelse för den utsatta livssituationen de befunnit sig i. I artikel 3 beskrivs att Saga, som 
fortfarande är aktuell som prostituerad, bearbetar de övergrepp som utsätts för parallellt med 
den fortsatt bedrivna prostitutionen. Jessica är, precis som Saga, fortfarande aktuell inom 
prostitution och vill försöka sluta (A4 & A3). I artikel 4 beskrivs Jessicas upplevelse av att 
prostitutionen påverkar det psykiska måendet successivt och att det är svårt att inte involvera 
känslor i prostitutionen. Enligt Jessica är det inte enkelt att lämna prostitutionen, hon måste 
ändra både nummer och namn för att tidigare sexköpare inte ska kunna ha möjligheten att nå 
henne. Rebecca, som lämnat prostitutionen, förklaras uppleva att den inre smärtan som 
tillkommit från prostitutionen fortfarande finns kvar (A8a & A8b). Det uttrycks i artikel 8b att 
Rebecca inte känner att det tillkommer några positiva konsekvenser av att sälja sin kropp, att 
det enbart leder till att den som säljer sin kropp mår dåligt. Samtidigt uttrycks Rebeccas 
känsla av glädje och lycka över att ha lämnat prostitutionen, att hon äger sin egna kropp. 
Vidare illustreras Rebeccas känslor av glädje i livet efter prostitutionen i citatet nedan (A8b): 

När jag mådde som sämst trodde jag aldrig att jag skulle kunna få tillbaka livet och känna 
glädje igen. (Olofsson, 2018, 21 februari). 
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I artiklarna förmedlas att den tidigare prostituerade kvinnans psykiska hälsa förbättras efter att 
hon lämnat prostitutionen (A2, A8a & A8b). Samtliga nämnda artiklar förmedlar även 
behovet av att hjälpa aktuella prostituerade kvinnor att lämna prostitutionen, då det bidrar till 
att det psykiska måendet försämras. I artikel 7 beskrivs att Klara inte förstod att det hon 
gjorde var destruktivt när hon sålde sin kropp, eftersom ingen pratade om det. Även i artikel 5 
förmedlas det av Josefine och Gabriella att människor behöver informeras om hur 
verkligheten ser ut i prostitutionen, för att samtidigt motverka att kvinnor blir involverade i 
prostitutionen.  

I flertalet artiklar beskrivs upplevelsen av livet efter prostitutionen och dess konsekvenser 
(A2, A5, A6, A7, A8a & A8b). De tre uteslutna artiklarna är undantag då de prostituerade 
kvinnorna i dessa artiklar fortfarande är involverade i prostitution (A1, A3 & A4). I artikel 7 
beskrivs Klaras erfarenheter av prostitution alltid finns närvarande och att hon inte kan undgå 
dem. På ett liknande sätt beskrivs att Ellens och Rebeccas erfarenheter av prostitution har 
”satt sina spår” efter att de har lämnat prostitutionen (A2 A8a & A8b). Vidare förklaras i 
artiklarna att kvinnorna i artiklarna behövt bearbeta sina erfarenheter av prostitution i syfte att 
värna om sitt psykiska mående som påverkats negativt (A2, A3, A7, A8a & A8b). I flertalet 
artiklar kan således negativa konsekvenser av prostitutionen utläsas som gemensamt för 
kvinnorna i artiklarna. Persson (2012) beskriver att prostituerade är en grupp som klassas som 
socialt avvikande, utifrån att deras egenskaper eller handlingar avviker från den sociala 
ordningen. Vidare beskriver Winther Jørgensen & Phillips (2000) att identiteter inte uppfattas 
som fasta, då de är diskursiva och således under ständig förändring. Identiteter skapas när en 
person talar, vilket lett till att människor kan ha flertalet identiteter som skapats utifrån olika 
diskurser. Hall (1996) menar att trots att identiteter uppstår tillfälligt när vi talar så utgår de 
nya identiteterna från tidigare identiteter som individen haft. Kvinnorna i de nämnda 
artiklarna har tidigare ingått i en grupp som betraktas som socialt avvikande i samhället, det 
innebär således att deras identiteter i livet efter prostitutionen är ett resultat av den tidigare 
identiteten de hade som prostituerade. I artiklarna beskrivs de negativa konsekvenserna som 
prostitutionen resulterat i, och hur kvinnorna betraktar sig själva idag i jämförelse med hur de 
betraktade sig som prostituerade. I artiklarna berörs inte positiva konsekvenser av prostitution, 
det tolkas således att negativa konsekvenser är centrala i diskursen om prostituerade kvinnors 
identitetskonstruktion. 

I flertalet artiklar beskrivs de svåra omständigheter som kvinnorna befinner sig i eller har 
befunnit sig i som prostituerade (A2, A3, A5, A7, A8a & A8b). Samtliga artiklar förklarar 
även den negativa påverkan som prostitutionen har eller har haft på kvinnorna, och att de varit 
i behov av någon form av bearbetning på grund av prostitutionen. I artikel 8a beskrivs 
Rebeccas upplevelse av att en inre smärta tillkommer av prostitutionen och att smärtan inte 
försvinner efter prostitutionen. I artiklarna gällande Ellen och Rebecca framgår att kvinnorna 
upplevt sig frias från känslan av att deras kropp är någon annans ägodel genom att lämna 
prostitutionen, och att lämna prostitutionen beskrivs som en framgång (A2, A8a & A8b). I 
flertalet av artiklarna som nämnts ovan beskrivs övergrepp i form av kränkningar och 
våldtäkter som vanligt förekommande i de prostituerades upplevelser av möten med 
sexköpare. I artiklarna beskrivs ett engagemang för att förhindra att andra kvinnor blir 
involverade i prostitutionen (A3, A5, A7, A8a & A8b). Vidare beskrivs Saga och Klara 
uppleva att det föreligger ett behov av strängare lagar och straff mot sexköpare i syfte att 
förhindra att prostitutionen bedrivs (A3 & A7). Utifrån artiklarnas beskrivningar av 
kvinnornas negativa upplevelser av prostitution och kvinnornas kamp för att förhindra att 
prostitution bedrivs, synliggörs en bild av vad som framstår som normalt och onormalt i 
artiklarna gällande prostitution. Winther Jørgensen & Phillips (2000) skriver att diskurser 
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skapar ett sätt att se världen och sig själv. Winther Jørgensen & Phillips förklarar vidare att 
diskurspsykologin analyserar individers språkanvändning i den naturliga utvecklingsmiljön 
för diskursen. Alla processer som sker inom individen är enligt teorin påverkade av de sociala 
samspel och diskurser som individen tagit del av. Studiens artiklar beskriver att, att sälja 
sexuella tjänster är en handling som inte betraktas som normal. Artiklarna redogör även för att 
prostitution inte bör få existera och att andra kvinnor inte bör utsättas för det. I artiklarna 
framgår en konstruerad bild, given av de prostituerade kvinnorna som skapats utifrån de 
sociala samspel som kvinnorna haft med sexköparna. Den konstruerade bilden består av att 
kvinnorna beskriver övergrepp som normalt inom prostitutionen. Samtidigt som prostitution 
generellt framstår som ett onormalt agerande i diskursen, med bakgrund i att artiklarna 
förespråkar att prostitutionen bör motverkas i samhället. 

Sammanfattningsvis redogör samtliga artiklar för de prostituerade eller tidigare prostituerade 
kvinnornas upplevelser av prostitution. I artiklarna framkommer kvinnornas åsikter och 
upplevelser av prostitution, i kombination med skribenternas tolkningar av deras berättelser. 
De fyra identifierade teman är ett resultat av övergripande mönster som synliggjorts genom 
analys av empirin. I temat Att inte bli behandlad som människa framkommer beskrivningar av 
att förnedras och objektifieras i mötet med sexköpare. I temat Att ha negativ självbild 
framkommer beskrivningar av förlorad självrespekt och avsaknad av ett mänskligt värde i 
rollen som prostituerad kvinna. I temat Att uppleva skuld och skam framkommer 
beskrivningar av ett dubbelliv och skuldbeläggning av samhället. I temat Efter prostitutionen 
framkommer beskrivningar av negativa konsekvenser av prostitutionen och normativitet inom 
prostitutionen. Sammantaget visar kvinnornas berättelser i artiklarna, genom språket, på en 
generell negativ upplevelse av prostitution på olika sätt.   

 

7.   Slutdiskussion 

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur prostituerade eller tidigare prostituerade kvinnor 
konstrueras i den svenska mediala diskursen. För att besvara syftet har vi tagit hjälp av tre 
frågeställningar gällande hur kvinnornas upplevelser av prostitution beskrivs i artiklarna, hur 
kvinnornas identitet konstrueras i artiklarna samt vilken betydelse stigmatisering har för 
kvinnornas identitetskonstruktion.Vi har utgått från ett socialkonstruktivistiskt 
vetenskapsteoretiskt förhållningssätt för att förstå språkets betydelse för hur kvinnornas 
identitet konstrueras i artiklarna i media. Enligt Helkama, Myllyniemi och Liebkind (2000) 
representeras socialkonstruktivismen bäst av diskursanalys, därmed har en diskursanalys 
genomförts med diskurspsykologi, identitet och stigmatisering som teoretisk ram. 
Diskurspsykologin syftar till att synliggöra betydelsefulla begrepp och uttryck i språkliga 
utsagor, som sedan ställs i relation till strukturer i samhället (Winther Jørgensen & Phillips, 
2000). 
 
De betydelsefulla begrepp och uttryck som identifierats i studien, kan alla kopplas till 
stigmatisering som delvis orsakas av samhällsstrukturer såsom normer och liknande, som 
påverkar andra aktörer att stigmatisera en person tillhörande en stigmatiserad grupp. Den 
första frågeställningen besvaras utifrån kvinnornas upplevelser av prostitution som beskrivs i 
artiklarna utifrån betydelsefulla uttryck i form av upplevelser av förnedring, objektifiering, 
förlorad självrespekt, avsaknad av mänskligt värde, dubbelliv, negativa konsekvenser och att 
prostituera sig ofrivilligt. De betydelsefulla uttrycken är återkommande i beskrivningarna i 
artiklarna, och tyder på att kvinnorna upplever olika former av stigmatisering som är direkt 
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kopplade till deras erfarenheter av prostitution. De nämnda betydelsefulla uttrycken är 
utmärkande och centrala i den diskurs som förs i artiklarna om kvinnornas identiteter, och 
beskriver deras upplevelser som kvinnor med erfarenhet av prostitution.  

Utifrån de betydelsefulla uttrycken som identifierats besvaras den andra frågeställningen 
genom att det kan förstås att kvinnornas identitet konstrueras i artiklarna utifrån deras egna, 
sexköparens och samhällets uppfattningar om dem som prostituerade. 
Identitetskonstruktionen utgår från den negativa självbild som flera kvinnor i studien 
beskrivits ha fått som konsekvens av prostitutionen. Den negativa självbilden utgår även från 
möten med sexköpare, då det i studien framkommit att sexköpare har en tendens att bekräfta 
eller upprätthålla den negativa självuppfattning som kvinnorna beskrivits ha. Flera kvinnor i 
studien beskrivs utifrån artiklarna ha upplevt avsaknad av mänskligt värde samt förlorad 
självrespekt utifrån att ha en negativ självbild. Den identitet som konstrueras av kvinnorna i 
studien, utgår även från den tidigare identiteten som kvinnorna har haft. Genom språket 
konstrueras kvinnornas identitet och självbild, när det i artiklarna beskrivs upplevelser av 
förnedring, objektifiering, förlorad självrespekt och avsaknad av mänskligt värde. Diskursen 
som bidrar till konstruktionen av kvinnorna i studiens identitet förstås vara påverkad av 
stigmatisering.  
 
Den tredje frågeställningen berör stigmatisering, som har visat sig vara återkommande i 
beskrivningarna av kvinnorna i mediaartiklarna, vilket tyder på att stigmatisering har en 
betydande roll för konstruktionen av kvinnornas identitet. Objektifiering och förnedring av 
kvinnorna, utförd av sexköpare, är två former av stigmatisering som i studien visat sig leda till 
att kvinnorna upplevt att deras mänskliga värde har reducerats och att de därmed fått en 
negativ självbild. Den negativa självbilden visar sig i studien upprätthållas av fortsatta möten 
med sexköpare samt samhällets syn på prostituerade. Ytterligare en form av stigmatisering 
som identifierats i artiklarna är att kvinnorna som lämnat prostitutionen beskrivs ha skuld- och 
skambelagts, vilket ofta följt med dem även efter att de avslutat livet i prostitution. Kvinnorna 
beskrivs i artiklarna ha skuld- och skambelagts för prostitutionen av både sig själva och 
samhället, vilket lett till att de fått en negativ självbild som förstås ha varit en del av deras 
identitet. Kvinnornas negativa självbild som en del av deras identitet påverkar även framtida 
identiteter. Eftersom stigmatisering har en negativ påverkan på kvinnornas självbild och då 
självbilden är en del av kvinnornas identitet, påverkas kvinnornas identiteter direkt av 
stigmatiseringen. 
 
I tidigare forskning av Sallmann (2010) framkommer att prostituerade kvinnor utsätts för 
stigmatisering, eftersom att sälja sin kropp inte ingår i det normativa och prostituerade 
betraktas således som en avvikande grupp i samhället. Weitzer (2018) hävdar att 
stigmatisering även har en påverkan på individens självuppfattning. Sallmann menar vidare 
att när stigmatiseringen blir en del av en individs värld kommer det att påverka individens sätt 
att interagera med andra människor. Föreliggande studie bekräftar delvis Sallmanns och 
Weitzers studier som båda beskriver att stigmatiseringen påverkar individens självuppfattning 
och sätt att interagera med andra människor. En skillnad mellan föreliggande studie jämfört 
med Weitzers och Sallmanns studier, är dock att föreliggande studie studerar en diskurs och 
fokuserar på språkets betydelse för konstruktionen av kvinnorna i media. Vidare framkommer 
i föreliggande studie att kvinnorna beskrivs ha upplevt att jämföras med objekt och 
handelsvaror. Niemi (2010) förklarar att prostitution ses som en handelsvara i länder utan 
lagstiftning kring fenomenet. I föreliggande studie framkommer dock flera av kvinnornas 
upplevelser av att bli objektifierade samt av att jämföras med handelsvaror trots att 
sexköpslagen existerar i Sverige, vilket delvis motsäger Niemis studie i så motto att det skulle 
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vara kopplat till avsaknad av lagstiftning. Vidare har vissa likheter mellan tidigare forskning 
och denna studie identifierats, gällande att stigmatiseringen hos målgruppen kan minskas 
genom att nedsättande uttalanden elimineras från diskursen om prostitution. Att 
stigmatiseringen hos målgruppen minskas innebär att de stereotypiska föreställningarna av 
prostituerade minskar eller alternativt elimineras, vilket vidare kan leda till att prostituerades 
exkludering från samhället kan minska. Den största skillnaden är att föreliggande studie 
framhåller att stigmatiseringen har en påverkande roll i diskursen som bidrar till de 
prostituerade kvinnornas identitetskonstruktion, vilket inte direkt berörts i tidigare forskning.  
 
Studiens huvudsakliga fynd har stor relevans för det sociala arbetets praktik då studien kan 
bidra med utökad förståelse för personer med erfarenhet av prostitution, utifrån deras 
identitetskonstruktioner. En utökad förståelse kan leda till att socialarbetare utvecklar ett 
förbättrat bemötande gentemot klienter med erfarenhet av prostitution. Vidare ger studien 
indikationer för ett behov av samhällsförändringar då det framgår i resultatet av studien att 
flera av kvinnorna vill nå ut till allmänheten och genom det slå hål på de fördomar som finns 
om dem som grupp i samhället. Att personer med erfarenhet av prostitution får föra sin talan i 
den offentliga debatten om prostitution kan leda till förändringar då allmänheten kan få en 
ökad förståelse för gruppen och ett nytt fokus riktas på debatten om prostitution. En förändrad 
samhällsdiskurs om prostitution kan långsiktigt leda till reformer såsom ny lagstiftning eller 
nya insatser som motverkar prostitutionen. Kvinnorna i studien beskrivs uppfatta 
prostitutionen som något som de inte valt själva, prostitutionen ses snarare som något som 
sker genom tvång i form av exempelvis behovet av pengar eller som ett självskadebeteende. I 
flera av artiklarna framgår att kvinnorna upplever att prostitution ofta betraktas som något 
frivilligt av allmänheten, alltså som ett arbete som de prostituerade själva valt. En förändring i 
diskursen skulle även tänkas kunna leda till att stigmatiseringen förändras, då 
stigmatiseringen utgår från den rådande diskursen. Om prostituerade får utrymme att föra sin 
egen talan, bli lyssnade på och bli förstådda, så kan stigmatiseringen av prostituerade således 
även minska genom en förändring av diskursen om prostitution. 

7.1 Metoddiskussion 

I studien kan både begränsningar och styrkor identifieras. En begränsning i studien är att 
studiens empiriska data, i form av artiklar i media, är inte direkt skrivna eller anpassade för 
studiens syfte. Genom exempelvis intervjuer med prostituerade eller en diskursanalys av 
självbiografier skrivna av prostituerade skulle empirin kunna bli mer innehållsrik och 
anpassas för att undersöka identitetskonstruktionen. Eftersom syftet med föreliggande studie 
var att undersöka den mediala diskursen gällande hur kvinnor med erfarenhet av prostitution 
konstrueras, användes därmed artiklar i svensk media, trots att artiklarna inte är skrivna eller 
anpassade efter studiens syfte. Ytterligare en begränsning är att artiklarna delvis är skrivna 
utifrån skribenternas tolkningar av kvinnornas beskrivningar om sig själva. Eftersom vi som 
författare även har en påverkande roll genom att vi tolkar mediaartiklarna genom vår läsning 
av dem, blir det en dubbel tolkning av kvinnornas berättelser. Vi som författare till studien vet 
inte heller om skribenterna tolkat kvinnorna rätt, eller påverkat mediaartikeln på något sätt 
som gör att den inte överensstämmer med kvinnornas uppfattningar av sina situationer. En 
styrka med studien är att studien använt offentliga texter, alltså mediaartiklar, som empiriska 
data. Genom att använda redan existerande offentliga texter har vi som forskare inte haft en 
direkt påverkan på kvinnorna, såsom hade kunnat ske i exempelvis intervjuer då frågor som 
kan upplevas som känsliga för kvinnorna riskerar att ställas. Ytterligare en styrka med 
föreliggande studie är att studien behandlat 9 artiklar om 9 kvinnor, vilket gett ett innehållsrikt 
material som utgör studiens data. För att synliggöra en diskurs, är innehållsrika data en 
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förutsättning då det främjar analysen genom att likheter och skillnader i språket kan 
identifieras. 

7.2 Vidare forskning 

Studiens resultat kan tänkas inspirera till framtida forskning inom samma problemområde. Ett 
förslag på vidare forskning kan vara att genomföra en kvalitativ studie baserad på intervjuer 
med prostituerade, om deras identitetskonstruktion. Intervjuer kan resultera i en djupare 
förståelse om forskningsdeltagarnas egna upplevelser av prostitution. I denna studie 
framkommer prostituerade kvinnors önskan om att deras utsatta situation uppmärksammas i 
samhället, därför anser vi att en kvalitativ studie med exempelvis narrativ analysmetod bör 
genomföras, i syfte att ge de prostituerade kvinnornas röst ett större utrymme i samhället. 
Ytterligare förslag på vidare studier är att en liknande studie som föreliggande studie görs, 
men med fokus på motsatt part, alltså sexköpare. Det innebär därmed ett förslag om en 
diskursanalys om sexköpares perspektiv av prostitution. Den föreslagna studien om diskursen 
om sexköpare kan tänkas kunna jämföras med denna studie, då det skulle vara intressant att ta 
del av likheter och skillnader i studiernas resultat om de olika parterna. Vidare forskning inom 
problemområdet betraktar vi som en förutsättning för utvecklingen av insatser i syfte att 
förbättra livssituationen för målgruppen.  
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BILAGA 1  

Tabell 1: Förteckning av de valda artiklarnas titel, skribenter, utgivare och 
utgivningsdag 

Artikel Titel Skribent Utgivare/datum 

Artikel 1 Sofia: Ingen trodde 
jag skulle bli såhär 
gammal 

Josephine Freje Expressen 16/12–17 

Hämtad 20/11-19 från: 
https://www.expressen.se/nyheter/
qs/sofia-ingen-trodde-jag-skulle-
bli-sa-har-gammal/ 

  

Artikel 2 Ellen såg det inte 
som prostitution 

Ellen Umo (u.å.) 

Hämtad 19/11-19 från: 
https://www.umo.se/sex/regler-
och-lagar-om-sex/ellen-sag-det-
inte-som-prostitution/ 

  

Artikel 3 Torskarnas 
våldtäktsfantasier 
är Sagas vardag 

Lenita Åberg Proletären 5/9–18 

Hämtad 20/11-19 från: 
http://proletaren.se/artikel/torska
rnas-valdtaktsfantasier-ar-sagas-
vardag 

  

Artikel 4 Jessica jobbar som 
prostituerad 

Björn Daniels Dalarnas Tidningar 27/8–15 

Hämtad 20/11-19 från: 
https://www.dt.se/artikel/jessica-
jobbar-som-prostituerad 
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Artikel 5 [Gabriella] och 
[Josefine] var 
prostituerade: “På 
vilka andra jobb 
blir man 
våldtagen?” 

Linnea Borgert Svt 16/2-19  

Hämtad 21/11-19 från: 
https://www.svt.se/nyheter/inrikes/e
mma-och-amanda-var-
prostituerade-det-ar-inte-ett-jobb  

Artikel 6 Till mina sexköpare [Maja] Svt 7/1-14 

Hämtad 20/11-19 från: 
https://www.svt.se/opinion/till-
mina-sexkopare  

Artikel 7 Klara började sälja 
sex som 15 åring 

Irena Pozar Veckorevyn 8/6-16 

Hämtad 22/11-19 från: 
https://veckorevyn.com/nyheter/livs
stil/klara-borjade-salja-sex-som-15-
aring-det-var-ett-
sjalvskadebeteende/  

Artikel 8a [Rebecca] lurades 
att sälja sin kropp 
som 14-åring 

Helene 
Mastberg 

Aftonbladet 24/3-18 

Hämtad 19/11-19 från: 
https://www.aftonbladet.se/svenska
hjaltar/a/5VOMv1/louise-lurades-
att-salja-sin-kropp-som-14-
aring?fbclid=IwAR3fGKZgcqroaqa
wYYe_NvjNsNMpDKRtjdb26QYc
LUclJIxiy2fKJ-75QOk  

Artikel 8b [Rebecca] var bara 
14 år när hon 
började sälja sex 

Anna Olofsson Allas 21/2-18  

Hämtad 19/11-19 från: 
https://www.allas.se/relationer/louis
e-var-bara-14-ar-nar-hon-borjade-
salja-sex/123994  

*Artikel 8a och 8b handlar om samma person i olika tidsskrifter 
*Namn som är markerade med hakparentes är fingerade av studiens författare  
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BILAGA 2  

Tabell 2: Förteckning av studiens tematiska analys  

Meningsbärande enhet Kondenserad enhet Tema 

Artikel 1 
“Innan vi skiljs åt frågar vi 
Sofia vad hon vill att folk ska 
förstå om hennes liv.  
- Att jag är människa, det är allt 
jag vill“. 

Önskan om att bli sedd som 
människa. 

Att inte bli behandlad som 
människa 

Artikel 6 
“Vill du inte ta mig i handen 
och se mig som den människan 
jag är, bakom mitt yttre?”. 

Önskan om att bli sedd som 
människa. 

 

Artikel 5 
“...jag har sett att vi blir 
jämförda med mjölkpaket. Att 
om det inte finns mjölk skulle 
ingen köpa...”. 

Upplevelse av att likställas med 
en handelsvara.  

 

Artikel 7 
“Att ha köpt någon annans 
kropp blir som att parkera bilen 
fel. Och de som döms bryr sig 
inte ens”. 

Upplevelse av att brott mot 
sexköpslagen inte tas på allvar 
av sexköpare. 

 

Artikel 8a 
“Idag är jag inte någon 
handelsvara längre, jag är fri”. 

Upplevelse av att likställas med 
en handelsvara. 

 

Artikel 8b 
“Inga pengar i världen i kan 
köpa mig längre, jag är inte till 
salu”. 

Upplevelsen av att likställas 
med en handelsvara. 

 

Artikel 4 
“De som ligger med mig bryr 
sig inte om mig…”. 

Upplevelse av att inte bli 
bemött för den hon är. 

 

Artikel 3 
“Du blir lättare för torskarna att 
avhumanisera”.  

Upplevelse av att inte bli 
behandlad som människa. 

 

Artikel 6 
“Det finns inga snälla kunder. 
Det finns bara kunder som 
bekräftar kvinnornas negativa 
syn på sig själv”. 

Har en negativ självbild. Att ha negativ självbild 
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Artikel 2 
“Jag började tro på honom när 
han sa att det enda jag var var 
en hora och att jag inte var värd 
något utom för honom”. 

Upplever avsaknad av 
mänskligt värde. 

 

Artikel 8a 
“När någon ville betala för mig 
så kände jag mig vacker och att 
jag var värd något”. 

Upplever sig ha ett värde under 
möten med sexköpare. 

 

Artikel 4 
“...man får väl någon typ av 
bekräftelse just när man ligger 
med kunden...”. 

Upplevelse av att bli bekräftad 
i möten med sexköpare. 

 

Artikel 1 
“Jag upprepar ”jag har mina 
pengar, jag har mina pengar”. 
De kommer ju ofta snabbt, men 
det är jobbigt ändå”. 

Tänker på något annat under 
möten med kunder, men 
upplever ändå mötena som 
jobbiga.  

 

Artikel 3 
“Jag har ofta fått höra att jag 
borde skämmas för att jag varit 
prostituerad, men till slut 
vägrade jag”. 

Uppmanas att känna skam på 
grund av prostitutionen, men 
känner ingen skam längre. 

Att uppleva skuld och skam 

Artikel 2 
“...det som hände mig inte var 
mitt fel utan att jag blev 
utnyttjad”. 

Har känt skuld för 
prostitutionen men gör inte det 
längre. 

 

Artikel 5 
“...att man inte lägger skulden 
på oss”. 

Känner att samhället 
skuldbelägger henne för 
prostitutionen, men känner 
ingen skuld själv. 

 

Artikel 7 
“Det är det jag gör som ses som 
tabu, fast det egentligen inte är 
ett eget val...folk tror att man 
gör det frivilligt och därför får 
skylla sig själv”. 

Upplever att andra personer 
anser att den prostituerade bär 
ansvaret för att denne säljer 
sex. 

 

Artikel 6 
“De prostituerade är bara där 
för att du och dina likasinnade 

Upplevelse av att prostituerade 
endast existerar i syfte att 
tillfredsställa någon annan. 
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påstår att er sexualitet kräver 
att ni har tillgång till sex när 
det passar er.” 

Artikel 4 
“Hon berättar att hon såg det 
som ett vanligt jobb till en 
början men att det sedan 
kändes värre och värre.” 

Prostitutionen sågs som ett 
vanligt jobb först, men inte 
längre. 

 

Artikel 8b 
“...jag försökte duscha bort 
ångesten och smutskänslan 
men det hade etsats sig fast 
inom mig.” 

Upplevelse av att känna sig 
smutsig som prostituerad. 

 

Artikel 8a 
“Hon tyckte att sex redan var 
förstört för hennes del efter det 
tidigare övergreppet. Idag blir 
hon rasande när hon tänker på 
hur hon som var ett sårbart 
barn, utnyttjades.” 

Upplevelse av att ha blivit 
utnyttjad genom prostitutionen. 

 

Artikel 2 
“Men jag har många ärr och 
sår. Ständigt är jag beredd att 
fly om det skulle behövas och 
det är jobbigt att gå runt med 
den känslan.”. 

Upplever att prostitutionen 
fortsatt påverkar henne negativt 
trots att hon inte längre säljer 
sex. 

Efter prostitutionen  
 

Artikel 3 
“När man väl kommer ur 
prostitutionen omvandlas allt 
till trauman. Det psykologiska 
tvånget finns där”. 

Upplever att den negativa 
påverkan av prostitution är 
oundviklig och ständigt 
närvarande. 

 

Artikel 5 
“...jag har alltid varit ensam i 
det”. 

Känner sig ensam.  
 
 

Artikel 7 
“Jag kan inte säga “jag har 
varit prostituerad, nu är jag fri”. 
Det kommer alltid finnas där, 
även om jag gör andra val 
idag”. 

Upplever att hon inte kan 
undkomma sina tidigare 
erfarenheter av prostitution.  
 

 

Artikel 8a Upplever att hon anpassat sig 
till att leva med sina tidigare 
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“Jag hade velat säga att mitt liv 
är perfekt, men jag var till salu 
i så många år att det sätter 
spår”.  

erfarenheter av prostitution. 

Artikel 4 
“Det är jättesvårt att sluta, det 
blir nästan som en drog, man 
får abstinens. Jag klättrar på 
väggarna hemma…” 

Upplever svårigheter med att 
lämna prostitutionen.  

 

Artikel 8b 
“Jag är så glad att jag tog mig 
ur detta...” 

Känner glädje över att ha 
lämnat prostitutionen.  

 

 
 


