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Abstract 

Människorättsorganisationen Amnesty International skapade internationell debatt då de 

i augusti 2015 valde att utveckla en policy där de bland annat förespråkar en avkrimina-

lisering av prostitution, inklusive sexköpare och tredjehandsparter. I denna undersök-

ning görs en argumentationsanalys av den motivering som Amnesty International pre-

senterat i försvar för sin nya policy, med syfte att granska huruvida en avkriminalisering 

kan anses vara det mest effektiva sättet att arbeta för prostituerades mänskliga rättighe-

ter. Argumentens hållbarhet och relevans i relation till detta analyseras och problemati-

seras utefter en teori framtagen genom tidigare forskning.  

 Fokus i uppsatsen är således avkriminalisering av prostitution och hur det bör 

regleras i relation till mänskliga rättigheter. Amnesty Internationals argumentation kon-

stateras sakna intersektionell analys och inneha en naiv inställning till en avkriminalise-

rings positiva effekter. En sådan riskerar att legitimera beteendet hos de som köper sex 

och de tredjehandsparter som tjänar pengar på prostitution genom att frånse det struktu-

rella förtryck som ligger till grund för deras handlingar. Att avkriminalisera dessa parter 

bidrar således inte nödvändigtvis till prostituerades mänskliga rättigheter utan kan istäl-

let reproducera de rasistiska, sexistiska och exploaterande strukturer som återfinns inom 

sexhandeln. 

!
Nyckelord: prostitution - avkriminalisering - Amnesty International - sexarbete - traffic-

king - sexhandel - sexköp - argumentationsanalys - sexindustrin 
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1. Inledning 

Prostitution är ett universellt, urtida fenomen som tycks ge konstant upphov till me-

ningsskiljaktigheter och indignationer. Oavsett ens egen närhet till, eller kunskap om, 

prostitution har många av oss ändå en åsikt kring dess vara eller icke vara, hur det bör 

vara reglerat och hur det relaterar till kvinnors ställning i samhället. Kanske är det där-

för som det skapade stora rubriker när The International Council inom människorättsor-

ganisationen Amnesty International den 11 augusti 2015 beslutade att utveckla en policy 

där de uppmuntrar stater att avkriminalisera prostitution; inte endast för de som säljer 

sex, utan även för köpare samt hallick- och bordellverksamhet.  Detta ställningstagande 1

väckte stor uppståndelse inom internationell media och två läger gick snart att urskilja; 

de som stöttade Amnesty International i deras beslut och de som förkastade policyn i 

tron om att en bred avkriminalisering inte är ett effektivt sätt att värna om prostituerades 

mänskliga rättigheter. Svenska Amnesty är ett exempel på de senare, och de har öppet 

tagit avstånd från huvudorganisationens nya policy.  Ett ställningstagande av en väleta2 -

blerad och högt ansedd människorättsorganisation likt Amnesty International i en såpass 

omstridd fråga, som berör en av de mest utsatta samhällsgrupperna, skulle oundvikligen 

ha blivit omstritt. Att de valde att utforma en policy där de uppmuntrar stater att avkri-

minalisera sexköpare, hallickar och bordellverksamhet ansågs dock extra kontroversiellt 

och gav upphov till många frågor gällande deras beslut.  

 För att försvara sin nya policy har Amnesty International således gått ut med 

ett antal officiella uttalanden på organisationens hemsida där de argumenterar för sitt 

ställningstagande. Dessa uttalanden kommer utgöra grunden i denna undersökning där 

jag genom en argumentationsanalys ämnar att granska de argument som Amnesty Inter-

national presenterar för att försvara en avkriminalisering av sexköpare och tredje-

handsparter. Vad gäller prostitution finns inga enkla svar kring hur det bäst bör regleras 

eller bemötas; i diskussionen kring de mänskliga rättigheterna hos en av samhällets 
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mest utsatta grupper är det därmed viktigt att se till effekterna av eventuella lagar, snara-

re än egna moraliska uppfattningar om rätt och fel. Lagändringar kommer få konse-

kvenser vilka kanske inte alltid är begränsade till de avsiktliga varav det är av betydelse 

att problematisera en policy likt Amnesty Internationals med hänsyn till den kontext i 

vilken policyn är avsedd att verka. Det kommer i denna undersökning göras genom 

kartläggningen av det aktuella forskningsläget samt min teori som utformats utefter det-

ta. Jag kommer således undersöka och problematisera inverkan av en eventuell avkri-

minalisering utefter Amnesty Internationals argumentation för att se huruvida det bör 

anses vara det bästa sättet att värna om de prostituerades mänskliga rättigheter. 

1.1. Problemformulering, syfte och frågeställningar 

Syftet med denna undersökning är att genom en argumentationsanalys granska Amnesty 

Internationals motivering till den policy där de uppmuntrar alla stater att avkriminalisera 

prostitution som en del i deras arbete att försvara prostituerades mänskliga rättigheter. 

För att kunna analysera relevansen och hållbarheten i deras argument är det essentiellt 

att jag i min undersökning fokuserar på vilka effekter en avkriminalisering av prostitu-

tion kan få, i relation till den aktuella kontext där prostituerade idag lever och verkar. 

Policyn innefattar fler punkter än just avkriminalisering av prostitution, det är dock 

kring detta som debatten har cirkulerat och även det som Amnesty Internationals re-

spons behandlar. I denna undersökning kommer därmed endast den aspekten av policyn 

diskuteras. Uppsatsen ämnar således att undersöka huruvida Amnesty Internationals nya 

policy är välmotiverad avseende en bred avkriminalisering av prostitution och om dess 

implementering kommer att ha önskad effekt på prostituerades mänskliga rättigheter. 

För att kunna inkludera detta i min undersökning har jag valt att arbeta utefter följande 

frågeställning: 

!
• Uppvisar Amnesty Internationals argumentation relevans och hållbarhet i påståendet 

att en bred avkriminalisering av prostitution värnar om prostituerades mänskliga rät-

tigheter?  
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1.2. Material och avgränsningar 

Materialet som ligger till grund för denna undersökning består av officiella uttalanden 

Amnesty International gjort tillgängliga på sin hemsida där de bemöter kritiken mot, 

och argumenterar för, sin nya policy som förespråkar en avkriminalisering av prostitu-

tion. Studien inleds dock med en litteraturöversikt av artiklar som diskuterar relevant 

forskning och teoretiska perspektiv, vilka bidrar med förståelse för det sammanhang  

denna policy är avsedd att verka i och vilka potentiella konsekvenser den kan få. Ur 

denna litteratur har även grunden till min teori växt fram och sedan kompletterats med 

ytterligare artiklar vilka presenteras nedan. 

1.2.1. Primärmaterial 

Primärmaterialet till denna undersökning utgörs av följande fem texter vilka Amnesty 

International publicerat på sin hemsida där de argumenterar för att en avkriminalisering 

av prostitution är det mest effektiva sättet att skydda prostituerade och deras mänskliga 

rättigheter: Global movement votes to adopt policy to protect human rights of sex wor-

kers , en presentation av beslutet publicerad samma dag som det fattades, Sex Workers’ 3

Rights are Human Rights  skriven av Amnesty Internationals Policy Advisor Catherine 4

Murphy som ett svar på den första vågen av kritik gentemot den nya policyn, Q&A: Po-

licy to protect the human rights of sex workers , tio stycken frågor och svar rörande pro5 -

stitution och Amnesty Internationals nya beslut, Decision on state obligations to re-

spect, protect and fulfill the human rights of sex workers , ett uttalande från The Interna6 -

tional Council där de presenterar skälen för The International Board att anta en policy 
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som avkriminaliserar sexarbete, samt en YouTube-video; Human rights for sex workers  7

där Gauri van Gulik, titulerad som Deputy Europe Director för Amnesty International, 

argumenterar för människorättsorganisationens ställningstagande samt bemöter den kri-

tik som riktats mot dem på grund av detta. Då syftet med min undersökning är att analy-

sera Amnesty Internationals argumentation gällande en specifik fråga sträcker sig mitt 

primärmaterial inte utanför de officiella utlåtanden som organisationen valt att göra an-

gående denna. För att få ett så brett omfång som möjligt på de texter som utgör grunden 

för denna undersökning har jag har dock valt att inkludera samtliga uttalanden kring 

detta beslut som vid tidpunkten för min undersökning fanns tillgängliga på Amnesty 

Internationals hemsida. Jag har även valt att exkludera argument från motståndarsidan i 

mitt primärmaterial då det visade sig vara för omfattande för denna undersökning och 

istället prioritera en mer djupgående analys av Amnesty Internationals argumentation. 

På grund av primärmaterialets omfattning har jag dock inte möjlighet att analysera varje 

enskilt argument i en uppsats med detta omfång. Istället kommer jag identifiera de 

grundläggande dragen i Amnesty Internationals argumentation för att sedan kategorisera 

argumenten i enlighet med dessa och välja ett par representativa argument för varje ka-

tegori att analysera ingående. 

1.2.2. Sekundärmaterial 

Sekundärmaterialet består inledningsvis av fem stycken utvalda artiklar till litteraturö-

versikten; Catharine A. MacKinnons Trafficking, Prostitution, and Inequality , Seo-8

Young Cho, Axel Dreher samt Eric Neumayers Does Legalized Prostitution Increase 

Human Trafficking , Max Waltmans Sweden's prohibition of purchase of sex: The law's 9

reasons, impact, and potential , Natividad Gutiérrez Chongs Human Trafficking and 10
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Sex Industry: Does Ethnicity and Race Matter?  samt Julia O’Connell Davidsons   11

Let’s go outside: bodies, prostitutes, slaves and worker citizens.  Dessa valda artiklar 12

avses bidra med olika, kompletterande insikter gällande sexindustrins utformning och 

inverkan och därmed forma en bild av den kontext i vilken Amnesty Internationals poli-

cy är avsedd att verka. Artiklar och författare till litteraturöversikten är utvalda med syf-

te att täcka flera olika nyanser avseende problematiken kring prostitution, samtidigt som 

jag vill belysa den skiljelinje som finns mellan Amnesty Internationals ställningstagande 

och de som har en abolitionistisk inställning till prostitution. Genom litteraturöversikten 

ges således insyn i motståndarsidans argumentation, forskning och resonemang. Jag har 

dock även valt att inkludera artikeln Sex Trafficking and the Sex Industry: The Need for 

Evidence-based Theory and Legislation skriven av Ronald Weitzer.  Weitzer är en ofta 13

förekommande förespråkare av avkriminalisering och således relevant i denna under-

sökning, trots att han perspektiv skiljer sig från resterande författare i litteraturöversik-

ten. Weitzers skilda perspektiv ser jag som en tillgång till denna undersökning då det 

blir ytterligare ett komplement till litteraturöversiktens mångfald och något som är mer i 

enlighet med Amnesty Internationals linje.  

 Eftersom syftet med denna undersökning är att analysera argumentationen 

bakom en policy som avses verka internationellt har jag i mitt urval till litteraturöversik-

ten valt att inkludera forskning från flera olika länder och som innefattar resonemang 

med utgångspunkt i olika samhälleliga kontexter. Då Amnesty Internationals policy är 

framtagen under de senaste två åren  har jag dock strävat efter att hitta så ny, men sam14 -

tidigt relevant, forskning som möjligt för att ge en bild av det aktuella forskningsfält 

inom vilket policyn är utvecklad. Litteraturöversikten sträcker sig därmed inte längre 

tillbaka än år 2011, med undantag för MacKinnons Trafficking, Prostitution and Inequa-

lity vilken först publicerades år 2009, sedan igen 2010 samt 2011.  På grund av förfat15 -
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tarens betydande roll inom prostitutionsdebatten valde jag trots detta att inkludera denna 

i min kartläggning av forskningsläget. Utöver dessa artiklar använder jag mig av en ne-

derländsk rapport från år 2007 som undersöker vad den avkriminalisering av prostitu-

tion som skedde i Nederländarna år 2001 fick för verkan.  Även om denna rapport är 16

från år 2007 anser jag att den är högst relevant även i denna undersökning då dess fokus 

är just avkriminaliseringens effekter, vilket bland annat inkluderar hur de prostituerades 

situation förändrades. Den är således inte nödvändigtvis tidsbunden i den aspekten. Som 

del i mitt sekundärmaterial finns även två stycken mer teoretiska artiklar skrivna av Ja-

nice G. Raymond; Prostitution on Demand - Legalizing the Buyers as Sexual Consu-

mers  och Ten Reasons for Not Legalizing Prostitution and a Legal Response to the 17

Demand for Prostitution , samt en av Julia O’Connell Davidson; The Rights and 18

Wrongs of Prostitution.  Både Raymond och O’Connell Davidson är framstående namn 19

inom den akademiska prostitutionsdebatten och genom sin abolitionstiska utgångspunkt 

bidrar de med nyanserande perspektiv till Amnesty Internationals argumentation. Dessa 

artiklar kommer tillsammans med delar av min litteraturöversikt forma det teoretiska 

ramverk jag applicerar i min undersökning.  

1.3. Begreppsanvändning 

För att synliggöra den könshierarki som ligger till grund för stor del av det förtryck och 

utsatthet som prostituerade utsätts för har jag valt att i denna uppsats använda mig av 

pronomet hon då jag talar om den prostituerade och han då jag talar om köpare och 

tredjehandsparter. Jag är givetvis medveten om att relationerna inom sexhandeln inte 

alltid har denna könsutformning, det är dock fallet i en betydande majoritet av dem. Ett 

könsneutralt språk riskerar därmed att i detta sammanhang osynliggöra en grundläggan-
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de, strukturell problematik inom sexhandeln varav det finns anledning att här göra en 

generalisering för att belysa denna könsstruktur.  

 Jag har även valt att i denna studie använda mig av termen prostituerad och 

inte sexarbetare. Valet av terminologi kan i detta fall vara oerhört laddat då vissa anser 

att användandet av begreppet prostituerad förmedlar att det är något en person är snara-

re än något den gör och fördrar istället sexarbetare som inte anspelar på något innebo-

ende i individen utan istället dess handlingar. Således kan det ha betydelse i hur vi upp-

fattar dessa individer och deras handlingar. Mitt val att ändå använda ordet prostituerad 

i denna text är inte för att på något sätt underminera de prostituerade och deras erfaren-

heter, och jag vidkänner att ordet i sig inte är oproblematiskt. Jag anser dock att det vore 

mer problematiskt att i detta sammanhang använda begreppet sexarbetare då huruvida 

en i laglig mening kan ses som arbetare eller ej beror på hur prostitution är reglerat i den 

stat en verkar inom. Då denna undersökning även behandlar prostitution ur ett interna-

tionellt perspektiv och inkluderar trafficking i analysen riskerar begreppet sexarbetare 

att förbise de som inte upplever sin situation som arbete, varken i laglig eller personlig 

mening.  

 Jag vill även inleda med att understryka att då jag i undersökningen talar om 

avkriminalisering av prostitution är det avkriminalisering av köpare och tredjehandspar-

ter som avses, inte de prostituerade själva. Likaså när jag använder begreppet tredje-

handsparter inkluderar det både hallickar såväl som bordellverksamhet och annan lik-

nande organisering.  

!

!

!
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2. Litteraturöversikt och tidigare forskning 

Nedan presenteras ett, för denna undersökning relevant, urval av den tidigare forskning 

som finns tillgänglig gällande prostitution, dess utformning, relevant problematik och 

konsekvenserna av en avkriminalisering. 

 Catharine A. MacKinnon belyser i sin artikel Trafficking, Prostitution, and In-

equality  komplexiteten i trafficking, prostitution och dessa två fenomens relation till 20

varandra. MacKinnon har ett abolitionistiskt förhållningssätt till prostitution, något som 

genomsyrar hennes artikel och resonemang. Hon inleder med att konstatera att det finns 

fem underliggande moraliska antaganden i debatten kring prostitution, antaganden vars 

syfte är att separera det dåliga från det mindre dåliga; vuxenprostitution särskiljs från 

barnprostitution, inomhus från utomhus, laglig från olaglig, frivillig från tvingad och 

prostitution från trafficking. Dessa moraliska antaganden är ideologiska, bortkopplade 

från den verklighet där empiriska undersökningar visar att dessa antaganden överlappar 

varandra kontinuerligt och tydliga skiljelinjer är svåra att hitta.  MacKinnon menar att 21

det i den internationella debatten kring prostitution finns två olika läger; de som anser 

att det är sexarbete och ser en avkriminalisering som nödvändigt för att undkomma 

stigmatisering, och de som menar att det är sexuell exploatering och således en konse-

kvens av, och uttryck för, det uråldriga kvinnoförtrycket.  Som abolitionist tillhör 22

MacKinnon själv det senare och det är utgångspunkten för hennes argumentation i den-

na artikel som behandlar prostitution, dess konsekvenser och underliggande strukturer.

 Sambandet i ett av MacKinnons fem påståenden analyseras genom statistik 

från 150 olika länder i artikeln Does Legalized Prostitution Increase Human Traffic-

king?  Artikeln syftar till att undersöka huruvida en statlig legalisering av prostitution 23

ökar flödet av trafikerade personer in det landet.  Författarna identifierar två teoretiska 24

!  8
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konsekvenser en avkriminalisering har på trafficking; en som skulle leda till minskade 

nivåer av trafficking och en som skulle leda till ökade. För att få en bild av vilken av 

dessa två teoretiska konsekvenser som tycks vara dominant i praktiken vänder de sig 

sedan till empiriska studier. Genom en bred undersökning baserat på flera olika variab-

ler och länder konstaterar de att länder där prostitution är lagligt har ett större flöde av 

trafficking än länder där det är olagligt.  För att kontextualisera hur flödet av trafikera25 -

de personer varierar beroende på ett lands lagstiftning gällande prostitution har de i arti-

keln undersökt rapporter från Sverige, Danmark och Tyskland vars reglering gällande 

prostitution skiljer sig från varandra. Jämförelsen mellan de tre länderna visar att ande-

len trafikerade prostituerade, i förhållande till övriga prostituerade, var relativt konstant 

oavsett lagens utformning i landet. Det innebär dock att Tyskland där prostitution är av-

kriminaliserat och som därmed har en större marknad än Sverige, där sexköp och bor-

dellverksamhet kriminaliserades 1999, även har ett större flöde av trafikerade personer 

in i landets sexhandel.  26

 Just den svenska sexköpslagen och dess effekter diskuteras av Max Waltman i 

artikeln Sweden's prohibition of purchase of sex: The law's reasons, impact, and poten-

tial.  Waltman är, likt MacKinnon, abolitionistisk i sitt resonemang kring prostitution 27

och ställer sig således positiv till den svenska lagen som han menar synliggör prostitu-

tion som något exploaterande, skadligt och ett uttryck för könad, sexuell dominans.  28

Waltman anser att en avkriminalisering av sexköp och koppleri skulle osynliggöra det 

faktum att majoriteten av de som köper sex är män och majoriteten av de prostituerade 

är kvinnor. Om lagstiftning ska belysa att prostitution härrör ur, såväl som orsakar, 

ojämställdhet är det lika ineffektivt att i kampen för jämställdhet avkriminalisera alla 

parter som det vore att kriminalisera de prostituerade, resonerar Waltman.  Han anser 29

dock att den svenska sexköpslagen uppvisar brister i hur den tolkats juridiskt sedan den 

trädde i kraft, vilket nu hindrar effektiv implementering. Det har funnits en motvillighet 

!  9
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att se de prostituerade som brottsoffer vilket gör att förövaren, i detta fall sexköparen, 

inte blir skyldig den prostituerade skadestånd. Den prostituerade tenderas istället att kal-

las som vittne i fall där en köpare varit åtalad. Detta implicerar att sexköp utgör ett brott 

som saknar offer och att den prostituerades samtycke således är legitimt och inte ett re-

sultat av exploatering. Det faktum att lagens implementering uppvisar brister menar 

dock Waltman inte är en anledning att förespråka en avkriminalisering av prostitution 

utan snarare för en starkare implementering och uttolkning av den svenska sexköpsla-

gen.  30

Någon som i kontrast till ovanstående ställer sig skeptisk till den abolitionis-

tiska prostitutionsrörelsen är professorn Ronald Weitzer. I sin artikel Sex Trafficking and 

the Sex Industry: The Need for Evidence-based Theory and Legislation  ifrågasätter 31

Weitzer prostitutionsmotståndares generella argumentation och empiriska bevis. Han 

menar att de ger en felaktig bild av verkligheten då de framställer exploatering och do-

minans som underliggande drag inom prostitution, istället för variabler. Istället menar 

Weitzer att det finns en bred variation av individuella upplevelser av prostitution och 

trafficking och att de således inte bör ses som homogena fenomen.  Weitzer vill bland 32

annat nyansera bilden av de män som köper sex och menar att de inte alla är våldsamma 

eller köper sex för att de anser sig ha rätt till kvinnors kroppar, även om det finns de 

som uppvisar sådana tendenser.  Vidare diskuteras trafikerade individers upplevelser 33

där Weitzer fastslår att även om vissa upplever det förtryck som prostitutionsmotstån-

darna talar om ser andra det snarare som en möjlighet till ett stabilare liv och försörj-

ning. Dessa individer påstås även kunna uppskatta det faktum att de ses som vackra, 

exotiska och åtråvärda utomlands.  34

I diskussionen kring prostitution är det högst relevant att inte endast belysa 

den underliggande könshierarkin utan även andra intersektionella aspekter såsom etnici-

tet och klass då exempelvis exotifiering är ett återkommande fenomen inom prostitu-

!  10

 Ibid., s. 463-65.30

 Weitzer, 2011.31

 Ibid., s. 1338.32

 Ibid., s. 1362-63. 33

 Ibid., s. 1344-45.34



tion, som Weitzer nämnde ovan. Natividad Gutiérrez Chong gör just detta i sin artikel 

Human Trafficking and Sex Industry: Does Ethnicity and Race Matter?  Hon diskute35 -

rar hur intersektionaliteten mellan rasism, sexism, etnicitet och klass gör vissa kvinnor 

mer utsatta för diskriminering och exploatering än andra, och hur dessa strukturer åter-

finns inom människohandeln och sexindustrin. Den prostituerades etnicitet har visat sig 

vara avgörande när män köper sex; att betala för kvinnor som tillhör en annan etnicitet 

och nationalitet upplevs som exotiskt och lockande.  Gutiérrez Chong identifierar fyra 36

grundläggande orsaker till varför en kvinnas etnicitet påverkar hennes utsatthet inför 

trafficking och prostitution; exotifieringen av en kvinna på grund av hennes etnicitet är 

en tillgång på marknaden, en oprivilegierad etnicitet gör kvinnan billigare, sexuell ex-

ploatering är sammankopplad med manlig exploatering av, och våld mot, kvinnor med 

viss etnicitet samt att strukturell fattigdom och socialt utanförskap främst drabbar etnis-

ka och icke-vita kvinnor.  37

 Preferensen gentemot det exotiska inom prostitution, som Gutiérrez Chong 

diskuterar, bekräftar att det inte endast är det sexuella utbytet inom prostitution som är 

av betydelse; hur kroppen en betalar för ser ut är även det avgörande. Julia O’Connell 

Davidson analyserar detta i artikeln Let’s go outside: bodies, prostitutes, slaves and 

worker citizens.  Forskning på människor som köper sex visar att de inte endast bryr 38

sig om kvaliteten eller utformningen på den service de köper, utan även den sociala 

identiteten och kroppen hos den som tillhandahåller tjänsten. Kunden vill inte endast ha 

sex, de vill ha sex med någon av ett visst kön, i en viss ålder och med ett visst utseende. 

Det som säljs inom prostitution går således inte att separera från kroppen och individen 

hos den prostituerade, då det är av stor betydelse för köparen.  Beroende på hur vi vär39 -

derar olika kroppsliga egenskaper såsom kön, etnicitet, ålder och klass kan därmed för-

tryckande strukturer reproduceras och stagneras i sammanhang där kroppen är av bety-

delse, vilket gör kroppen och dess sociala markeringars betydelse problematisk.  40
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3. Teori och metod 

3.1. Teori 

Vart en står i frågan gällande en avkriminalisering av prostitution beror både på vilken 

information en fått tillgång till kring vilka konsekvenser en sådan skulle leda till, likväl 

som hur en ser ideologiskt på frihet, kroppen och jämställdhet. Jag har med detta i åtan-

ke valt att utforma mitt teoretiska ramverk utifrån tre grundläggande premisser som är 

genomgående i mycket av kritiken gentemot en avkriminalisering av prostitution. Dessa 

har tagit form utefter Julia O’Connell Davidsons artiklar The Rights and Wrongs of Pro-

stitution samt Let’s go outside: bodies, prostitutes, slaves and worker citizens, Janice G. 

Raymonds Prostitution on Demand - Legalizing the Buyers as Sexual Consumers samt 

Ten Reasons for Not Legalizing Prostitution and a Legal Response to the Demand for 

Prostitution, Max Waltmans Sweden's prohibition of purchase of sex: The law's reasons, 

impact, and potential och Catharine A MacKinnons Trafficking, Prostitution, and In-

equality.  

 Mitt val att utforma ett eget teoretiskt ramverk utifrån tidigare forskning grun-

das i önskan om att ha en teori som kan fånga essensen i de grundläggande strukturerna 

inom prostitution. Den strukturella utformningen är viktig att ha i åtanke vid en analys 

av en avkriminaliserings konsekvenser då det är i den kontext lagen är avsedd att verka, 

detta teoretiska ramverk kommer således bidra med viktiga insikter och perspektiv när 

det sedan appliceras på primärmaterialet. Trots att nedanstående premisser går in i 

varandra på många sätt har jag för att tydliggöra mitt teoretiska perspektiv här försökt 

skilja dem åt. 

3.1.1. Säljande och köpande av sex innebär att den prostituerade gör avkall 

på sin egen fria vilja och kroppsliga integritet 
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Hur vi ser på prostitution relaterar onekligen till vilken syn vi har på kroppen, frihet och 

arbete. Eftersom en persons handlingar inte kan frikopplas från personen i sig innebär 

nästan all form av lönearbete ett överförande av bestämmanderätten från arbetaren till 

arbetsgivaren. Detsamma gäller prostitution; köparen använder sig av pengar, eller and-

ra materiella tillgångar, för att säkra sig makt över den prostituerades person som han 

annars inte skulle ha. Detta överförande av bestämmanderätt är något som är gemen-

samt i relationen mellan alla anställda och deras arbetsgivare, och som kräver att arbeta-

ren under den betalda tiden gör avkall på sin egen vilja.  Det innebär vidare att den 41

prostituerade i utbyte mot pengar, eller motsvarande, avsäger sig sina egna sexuella 

önskningar till förmån för köparens. För att ändå kunna göra sin kropp tillgänglig kräver 

det därmed att hon i olika mån måste fixera sig själv och sin kropp som den andre, ett 

objekt, för att tillfredsställa de sexuella önskningarna hos köparen.  Vad gäller att göra 42

avkall på sin personliga vilja mot betalning kan prostitution i den aspekten jämföras 

med många andra lönearbeten. Till följd av kroppens uppenbara betydelse inom prosti-

tution är det dock inte endast tjänsten som är relevant inom prostitution.  När vi köper 43

en produkt som skapats genom lönearbete köper vi endast produkten i sig, det är inte för 

oss relevant vilka egenskaper den individ som har skapat den har, medan kunden inom 

prostitution köper både kvinnans kropp och hennes arbete då dessa inte går att separera 

ifrån varandra. Kroppen utgör således ”produkten” där köparen genom betalning får 

tillgång till denna som han annars inte skulle ha.  44

3.1.2. Intersektionellt förtryck och ojämlika maktförhållanden utgör grun-

den för de betalda relationerna inom sexhandeln 

Prostitution bör förstås som ett fenomen grundat på ojämlikhet vad gäller etnicitet, 

klass, ålder och kön. Individer inom prostitution tillhör i oproportionerligt hög grad so-

cialt utsatta samhällsgrupper, ett faktum som ger uttryck för strukturer som härrör från, 
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och reproducerar, de från kolonialismen.  Finansiell utsatthet är den vanligaste anled45 -

ningen som anges av prostituerade till varför de befinner sig inom sexhandeln.  De som 46

börjar med prostitution är även ofta väldigt unga, vilket endast bidrar till deras redan 

utsatta position.  Undersökningar gällande prostitution i Sverige har genomgående 47

funnit bevis för att kringliggande omständigheter såsom misshandel, hemlöshet, sexuellt 

utnyttjande som barn, rasism och diskriminering driver människor till prostitution.  In48 -

divider vänder sig således ofta till sexhandel i brist på andra möjligheter, på grund av 

intersektionellt förtryckande strukturer.  

 Efter allt vi vet om de omständigheter som driver majoriteten av prostituerade 

in i prostitution är det en fråga om ideologisk positionering huruvida en fortfarande an-

ser att det hon gör är ett fritt val och att dessa sexuella förbindelser bygger på verkligt 

samtycke från hennes sida, eller om det snarare bör ses som en överlevnadsstrategi.  49

Vore prostitution verkligen ett frivilligt val borde vi onekligen se fler män som prostitu-

erade. Anledningen att vi inte gör detta beror dock på att även utsatta och marginalise-

rade pojkar växer upp till att bli vuxna män, med alla de privilegier som det medför. 

Ingen väljer den största gemensamma nämnaren prostituerade delar, nämligen att de 

föddes som flickor.  När han köper sex exploaterar köparen därmed de omständigheter 50

som drev den prostituerade till att sälja sex och utbytet mellan den prostituerade och 

köparen är således asymmetriskt och ojämlikt. Sexköpare och hallickar tjänar på de dis-

kriminerande strukturer som tvingar kvinnor till prostitution och dessa förtryckande 

maktstrukturer utgör således grunden för det sexuella utbytet inom sexhandeln.  51

!
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3.1.3. Efterfrågan upprätthåller sexhandeln, och den har ett kön 

Manlig efterfrågan är den huvudsakliga faktorn i utvidgningen och upprätthållandet av 

trafficking, prostitution och sexindustrin.  En bred avkriminalisering av prostitution 52

synliggör inte det faktum att efterfrågan har ett kön, därmed kan den heller inte bemöta 

denna uppenbara könshierarki eller åtgärda orsaken till de kränkningar som prostituera-

de får utstå. Utan efterfrågan på prostitution skulle inte denna våldsamma och exploate-

rande industri existera. Istället för att sträva efter att avkriminalisera och försöka förbätt-

ra villkoren inom en diskriminerande, förtryckande industri borde vi därmed istället fo-

kusera på efterfrågan, ty utan den skulle det inte finnas en bråkdel av den nuvarande 

mängd prostituerade vars mänskliga rättigheter förbises.  Sexindustrin existerar för att 53

miljontals män aktivt väljer att utnyttja den, trots de omständigheter som omringar de 

kvinnor som ofta söker sig till prostitution. Deras val att betala dessa kvinnor för sexu-

ella tjänster skapar i sin tur enorma vinster för hallickar och människohandlare som 

upprätthåller ett utbud.  Avkriminalisering av sexindustrin förespråkar således en man54 -

lig sexualitet som är grundad på sexuell exploatering av kvinnor.  När de lagliga hind55 -

ren för att köpa kvinnors kroppar försvinner, riskerar även de moraliska och sociala 

hindren att göra detsamma och män som tidigare inte skulle köpt sex kan efter en av-

kriminalisering se det som moralisk försvarbart. En avkriminalisering av koppleri och 

sexköp sänder således ut signaler till framtida generationers män att kvinnors kroppar är 

handelsvaror och att prostitution är ett harmlöst nöje mellan två samtyckande 

individer.  Detta är något som kommer befästas, oavsett vad syftet med avkriminalise56 -

ringen är, och således bidra till att upprätthålla patriarkala strukturer som förtrycker 

kvinnor.  

!
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3.2. Metod 

Då syftet med min undersökning är att analysera Amnesty Internationals motivering av 

sin nya policy faller det sig naturligt att jag använder mig av en argumentationsanalys. 

Jag har valt att utgå ifrån Argumentationsanalys - Färdigheter för kritiskt tänkande, en 

bok skriven av Gunnar Björnsson, Ulrik Kihlbom och Anders Ullholm, vars övergri-

pande innehåll presenteras nedan.   57

 Vikten i ett bra argument ligger i dess beviskraft - det vill säga hur starkt ar-

gumentet talar för eller emot ett påstående, en tes. Hög beviskraft kräver att argumentet 

både är hållbart och relevant.  Hållbarheten hos ett påstående definieras av Björnsson, 58

Kihlbom och Ullholm enligt följande; ”Hållbarheten hos ett påstående är ett mått på 

den grad av tilltro som vi har skäl att ha till påståendet.”  Ett argument som saknar 59

hållbarhet saknar således även beviskraft. Graden av hållbarhet varierar och kan vara 

mer eller mindre svår att bedöma beroende på argument.  Vår bedömning av ett argu60 -

ments hållbarhet är beroende av våra bakgrundsuppfattningar och ett argument kan så-

ledes framstå som mer eller mindre hållbart beroende på individ.  Därav spelar ens te61 -

oretiska perspektiv en betydande roll i bedömningen av detta, vilket framkommer i un-

dersökningen i nästa avsnitt. Relevansen hos ett argument i förhållande till tesen kan 

däremot, till skillnad från hållbarheten, avgöras utan någon egentlig uppfattning om ar-

gumentets riktighet. Det handlar om argumentets beviskraft gentemot tesen, snarare än 

mot omvärlden.   62

 I min undersökning kommer jag inleda med att identifiera tesen för varje kate-

gori inom mitt primärmaterial. Därefter väljer jag ut två argument per kategori vars syf-
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te är att stärka tesen, så kallade pro-argument.  Argumentets relevans och hållbarhet 63

analyseras sedan ingående för att kunna dra en slutsats kring argumentets beviskraft. 

Beviskraften hos ett pro-argument är ett mått på våra skäl att acceptera tesen som 

riktig.  Teser, eller påståenden som de också kallas, kan i sin tur indelas i faktuella och 64

normativa, även argument kan ha utformningen av faktuella eller normativa påståenden. 

Faktuella påståenden är beroende av att ett visst sakförhållande har förelegat, föreligger 

eller kommer att föreligga. Det behöver dock inte betyda att ett sådant påstående är sant 

utan även falska påståenden, eller påståenden där sanningen inte går att fastställa, kan 

vara faktuella. Ett normativt påstående talar istället om att det vore önskvärt att ett visst 

sakförhållande skapas eller att vi moraliskt sett bör agera på ett visst sätt. För ett norma-

tivt påstående går det, i motsats till ett faktuellt påstående, sällan eller inte alls att fast-

ställa huruvida det är sant eller ej. Normativa påståenden kan dock vara mer eller mind-

re hållbara beroende på de grunder som finns för påståendet. På grund av de skilda ka-

raktärerna mellan dessa typer av påståenden tar en ställning till dem på olika sätt och 

kan således tjäna på att skilja dem åt i en argumentationsanalys.  65

 Sammanfattningsvis kommer begreppen tes (T), hållbarhet, relevans, bevis-

kraft, pro-argument (P), faktuellt påstående samt normativt påstående utgöra mina led-

ord i appliceringen av denna metod på mitt primärmaterial. I bedömningen av argumen-

tens hållbarhet kommer även teori och tidigare forskning appliceras. 

!
!
!
!
!
!
!
!
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4. Argumentationsanalys 

I denna undersökning ämnar jag att genom min metod dekonstruera mitt primärmaterial 

för att rannsaka de argument som Amnesty International använder i försvar för en av-

kriminalisering av prostitution. Eftersom många av argumenten är genomgående i de 

olika delarna av primärmaterialet kommer jag dela upp deras argumentation i enlighet 

med argumentens karaktär snarare än respektive text. Totalt har jag sorterat in argumen-

ten i fem olika kategorier; jämställdhet och jämlikhet, säkerhet, empirisk bakgrund, traf-

ficking samt mänskliga rättigheter. På grund av denna uppsats begränsningar har jag 

valt ut två pro-argument per kategori, vilka jag anser är representativa för den övergri-

pande argumentationen inom varje kategori, som jag analyserar ingående. Vid avvägan-

det av argumentens beviskraft kommer fokus vara på argumentets relevans gentemot 

tesen samt argumentets hållbarhet, i analysen av vilken teori och tidigare forskning ap-

pliceras.  

4.1. Jämställdhet och jämlikhet 

T1 En avkriminalisering av prostitution skulle bidra till kampen för jämlikhet, jäm-

ställdhet och kvinnors rättigheter. 

!
The International Council REQUESTS the International Board to adopt a 

policy that seeks attainment of the highest possible protection of the human 

rights of sex workers, through measures that include the decriminalization 

of sex work taking into account:[…] 2. Amnesty International’s overarching 

commitment to advancing gender equality and women’s rights. 3. The obli-

gation of states to protect every individual in their jurisdiction from discri-

minatory policies, laws and practices[…].  66
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!
Amnesty Internationals tes utgörs här av ett faktuellt påstående då det bygger på sakför-

hållandet mellan en avkriminalisering och deras arbete för jämställdhet och jämlikhet. 

Huruvida detta påstående är falskt eller sant får vi dock närmare insyn i genom bevis-

kraften i  pro-argumenten för denna tes. 

!
T1P1 En avkriminalisering av prostitution ursäktar inte den värld som driver dessa 

kvinnor in i sexindustrin.  

!
You cannot enter this debate without recognizing that it is often women who 

live on the outskirts of society who are forced into sex work. It may be their 

only way to earn a living. Decriminalizing their work does not mean condo-

ning a world which leads them onto the streets.  67

!
Amnesty Internationals argumenterar för sitt påstående att en avkriminalisering av pro-

stitution bidrar till jämställdhet och jämlikhet på flera olika grunder. De konstaterar 

bland annat att utsatta och marginaliserade kvinnor ofta drivs in i sexindustrin som en 

sista utväg att tjäna pengar. Samtidigt menar de att en avkriminalisering av prostitution 

inte är ett sätt att ursäkta de omständigheter eller den värld som gjorde att de hamnade i 

den situationen. Då Amnesty International inte vidareutvecklar sitt resonemang för att 

förklara hur eller varför denna policy inte verkar ursäktande mot de omständigheter 

som driver kvinnor till prostitution är det upp till var individs enskilda tolkning. Detta är 

ett argument som utgörs av ett normativt påstående, då den talar om hur det bör förhålla 

sig i relationen mellan omvärlden och en avkriminalisering av prostitution. Relevansen 

gentemot tesen är hög; förutsatt att denna policy ska främja jämställdhet och jämlikhet 

är det essentiellt att den inte samtidigt verkar ursäktande gentemot de diskriminerande 

strukturer som konstaterats driva kvinnor in i prostitution som en sista utväg. 

 Vidare behöver vi avgöra argumentets hållbarhet för att kunna dra någon slut-

sats kring beviskraften. Huruvida det stämmer att en avkriminalisering av prostitution 

inte verkar ursäktande mot den värld som driver utsatta kvinnor in i sexindustrin är be-
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roende av det teoretiska perspektiv som appliceras vid tolkningen av detta påstående. 

Som framkommer i teorin utgör ojämlika maktförhållanden och intersektionellt förtryck 

grunden inom sexindustrin då det är dessa som driver vissa individer till prostitution, 

något som även Amnesty International vidkänner genom sitt konstaterande att det ofta 

är marginaliserade kvinnor som vänder sig till sexarbete som sitt enda sätt att tjäna sitt 

uppehälle. Diskriminerande samhällsstrukturer tvingar därmed kvinnor in i prostitution, 

vilket de män som sedan betalar för att få tillgång till dessa kvinnors kroppar onekligen 

drar nytta av, män vars efterfrågan upprätthåller sexindustrin. Att avkriminalisera dessa 

mäns handlingar trots att vi vet att de kvinnor som säljer sex ofta gör det som en sista 

utväg legitimerar dessa handlingar. Maktrelationer inom prostitution är ett resultat av 

samma förtryckande patriarkala och rasistiska strukturer som återfinns ute i världen. Att 

mena att en avkriminalisering inte ursäktar den värld som driver diskriminerande indi-

vider till prostitution i brist på val, när det samtidigt legitimerar de som drar nytta av 

deras diskriminering, är således ett argument som i enlighet med teorin uppvisar svag 

hållbarhet.  

 Sammantaget innehar detta argument således hög relevans men svag hållbar-

het gentemot tesen. Till följd av den svaga hållbarheten i detta argument brister argu-

mentet således i sin beviskraft. 

!
T1P2 Vi kan inte straffa de som tvingas till prostitution på grund av diskriminering ge-

nom att kriminalisera sexarbete och frånta dem val. Istället bör vi arbeta för jämställd-

het på en bredare front.  

!
 We know that gender equality and other forms of inequality and discrimina-

tion are forcing, pushing people into this sex industry. And we believe that 

you cannot punish those who are therefore driven to sex work by criminali-

zing it and in fact taking away choices. We believe we need to work on gen-

der equality more broadly and that’s what we stand for.  68

!
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Även här konstaterar Amnesty International genom ett normativt påstående att diskri-

minering och ojämställdhet tvingar människor till prostitution. Något som de menar inte 

avhjälps genom att kriminalisera köpare och tredjehandsparter, vilket begränsar och 

fråntar val, istället menar de att vi bör arbeta för jämställdhet på ett bredare plan. Hur 

detta ska se ut specificeras dock inte. Relevansen i detta argument är måttlig: Amnesty 

International tycks syfta på att en kriminalisering av just prostitution, till skillnad från 

andra kriminaliserade inkomstkällor, skulle drabba utsatta individer negativt i relation 

till jämställdhet då majoriteten av prostituerade är kvinnor. 

 Amnesty International är motsägelsefulla i sin argumentation då de inleder 

med att konstatera att ojämställdhet mellan könen och annan diskriminering tvingar 

människor in i prostitution, men att kriminalisera det vore att frånta val från dessa indi-

vider. Redan här faller hållbarheten i detta argument då det bygger på en paradox där de 

menar att individer som tvingas till något samtidigt har ett val i samma handling. De 

menar även att prostitution inte bör kriminaliseras på grund av att det är en bransch som 

individer drivs till på grund av diskriminering och kvinnoförtryck, utan att vi istället ska 

arbeta för jämställdhet på ett bredare vis. Utan att specificera hur lämnas det dock öppet 

för tolkning. En kan exempelvis se det som att påståendet att de inte vill kriminalisera 

en bransch genomsyrad av könsdiskriminering utan istället vill arbeta för jämställdhet 

på ett bredare vis är motsägelsefullt. Om prostitution ses som en oundvikligt diskrimi-

nerande och förtryckande praktik, till följd av den kontext där den idag verkar, går den 

inte att göra jämställd. Den kommer fortfarande domineras av män som betalar för 

kvinnors kroppar och genom det exploaterar de diskriminerande strukturer som fick 

henne att vända sig till prostitution. Genom att avkriminalisera prostitution blir således 

fronten i kampen för jämställdhet och jämlikhet smalare, inte bredare. Jag skulle där-

med vilja fastslå att likt Amnesty International påstå sig arbeta för jämställdhet och jäm-

likhet genom att legitimera och befästa en praktik som bygger på diskriminerande struk-

turer, vilket de även själva erkänner, är ytterligare en paradox i deras argumentation som 

ger detta argument svag hållbarhet. 

 Detta arguments måttliga relevans gentemot tesen, i kombination med svag 

hållbarhet leder till att även beviskraften här bedöms som svag.   

!
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4.2. Säkerhet och hälsa 

T2 Kriminalisering av prostitution hämmar säkerheten för de prostituerade.  

!
 We have chosen to advocate for the decriminalization of all aspects of con-

sensual adult sex - sex work that does not involve coercion, exploitation or 

abuse. This is based on evidence and the real-life experience of sex workers 

themselves that criminalization makes them less safe.  69

!
En stor del av Amnesty Internationals argumentation kring sin nya policy baseras på det 

antagande att en avkriminalisering av prostitution skulle bidra till de prostituerades sä-

kerhet. Här utgörs tesen av ett faktuellt påstående, då de hänvisar till empiriska fakta, 

vars sanningsgrad tydliggörs genom analysen av pro-argumenten nedan.  

!
T2P1 En kriminalisering av köpare och hallickar har samma negativa effekt mot prosti-

tuerade och deras säkerhet som en kriminalisering av prostituerade själva.  

!
We believe that of course decriminalization of sex workers themselves is 

essential to protect them and grant them access to the rights they are entitled 

to. But we’re also opposed to criminalization indirectly that leads to the 

practice going under ground, that leads to lack of safety and so for example 

by criminalizing the buyers a lot of sex workers have told us, in those kind 

of countries, that they feel less safe because they are forced to go under-

ground, they are forced to meet people in their homes for example. And so 

ultimately again it has the same impact as criminalizing of sex workers 

themselves. The same goes for third parties, for brothels, for exploiters. Of 

course we’re against exploitation, but we don’t believe that criminalizing, 

broadly, sex work protect those women.  70
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!
Amnesty International argumenterar att kriminalisering av sexköpare och hallickar leder 

till indirekt kriminalisering även av prostituerade, och därmed drabbar dessa negativt. 

Detta är således ett faktuellt påstående, då Amnesty International menar att den nuva-

rande, osäkra situationen för prostituerade är beroende av det faktum att det är krimina-

liserat i många länder. Relevansen i detta argument är hög; om påståendet att en krimi-

nalisering utsätter prostituerade för högre säkerhetsrisker stämmer har det en direkt 

koppling till tesen.  

 Vad gäller hållbarheten är det svårare att avgöra och beroende av empiriska 

studier. Amnesty International menar att en kriminalisering av köpare och hallickar 

drabbar den prostituerade negativt och försvårar hennes situation, utan vidare utveckling 

kring hur en avkriminalisering skulle påverka köpare och tredjehandsparter. De menar 

att kriminalisering av köpare och hallickar har samma effekt på prostituerade som om 

prostituerade själva hade varit kriminaliserade. Ett sådant påstående är dock falskt i fle-

ra aspekter. En kriminalisering av endast köpare och hallickar innebär exempelvis att 

dessa går att anmäla för deras handlingar, medan den prostituerade själv är skyddad av 

lagen.  En kriminalisering av endast köpare och hallickar synliggör även den maktoba71 -

lans och könshierarki som är inneboende i prostitution och resterande samhällskontext 

som det verkar inom, likt Waltman diskuterar i sin artikel.  Amnesty International me72 -

nar även att kriminalisering inte skyddar exploaterade kvinnor. Genom att avkriminali-

sera prostitution tar de dock ifrån dessa kvinnor möjligheten att anmäla de som exploa-

terar henne genom att betala henne för sex, eller tjänar pengar på det. En kriminalise-

ring/avkriminalisering skickar även olika signaler till samhället genom lagens normativa 

verkan och som resoneras i teorin kan prostitution som praktik bidra till att reproducera 

och befästa de strukturer som genomsyrar den. Det vill säga att rasism och sexism som 

frodas inom prostitution legitimeras indirekt då prostitution som industri avkriminalise-

ras, och de män som betalar för kvinnors kroppar stärks i sin åsikt att de inte gör något 

fel eller exploaterande när en människorättsorganisation likt Amnesty International 

stödjer deras beteende.  
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 Något som bör tas i beaktande är även anledningen till varför Amnesty Inter-

national anser att det vore osäkert för kvinnor inom prostitution om det kriminalisera-

des. Det bygger i hög grad på det faktum att den misshandel och de kränkningar som 

prostituerade utsätts för ofta är av kunder och tredjehandsparter.  Hade det inte varit för 73

dessa mäns benägenhet att misshandla och på andra sätt kränka prostituerade hade inte 

oron inför prostituerades säkerhet funnits. Att Amnesty International till följd av detta 

vill avkriminalisera dessa parter bygger på en naiv bild av att inomhus-prostitution skul-

le vara säkrare för kvinnor. Något som kan bestridas av det faktum att köpare och tred-

jehandsparter då får större frihet när de tillåts handla bakom stängda dörrar.  Om pro74 -

stitution förstås som exploatering till följd av det vi vet om de omständigheter som leder 

prostituerade in i sexindustrin går det inte att göra prostitution säkert för kvinnor. De 

kommer fortfarande vara utsatta.  Att arbeta för att göra det ”säkrare” för kvinnor ge75 -

nom avkriminalisering, istället för att sträva efter att eliminera mäns efterfrågan på att 

köpa kvinnors kroppar, är således att arbeta för att hålla kvinnor kvar inom prostitution, 

trots att de, likt Amnesty International tidigare konstaterat, ofta tvingas in i det.  

 Hållbarheten i detta argument är således svag då en kriminalisering av köpare 

och tredjehandsparter bevisligen inte har samma effekt som en kriminalisering av pro-

stituerade, varken i laglig mening eller i vilka normativa signaler de olika utformningar-

na skickar. Trots argumentets höga relevans gentemot tesen blir beviskraften således 

svag som ett resultat av argumentets svaga hållbarhet. 

!
T2P2 Prostituerade tillhör en av de mest utsatta grupperna i världen. I många fall är de 

som utsätter dem för brott och kränkningar polisen, kunder eller hallickar.   

!
 Sex workers are one of the most marginalized groups in the world. In many 

countries, they are threatened with a whole host of abuses, including rape, 

beatings, trafficking, extortion, forced eviction and discrimination, including 

exclusion from health services. More often than not, they get no, or very 
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little legal protection. In fact, in many cases these violations and abuses are 

carried out by the police, clients and abusive third parties.  76

  
Amnesty International presenterar ännu ett faktuellt påstående som stöd för tesen. De 

presenterar ovan en rad fakta, tillstånd som underförstått skulle förbättras genom deras 

policy. De delger dock inte hur. Problematiken som framkommer i detta argument är 

högst relevant för varför det måste ske en förbättring av prostituerades villkor och rele-

vansen i detta argument gentemot tesen är således hög.  

 Amnesty International konstaterar att det i många fall är polisen, kunder och 

tredjehandsparter som utsätter prostituerade för misshandel, våldtäkt, trafficking och 

andra människorättskränkningar. Detta är alltså de parter som Amnesty International vill 

avkriminalisera genom sin nya policy. Underförstått är den presenterade problematiken 

något som skulle förbättras genom en avkriminalisering. Hållbarheten i påståendet att 

det bästa sättet att skydda prostituerade från våldsamma kunder och hallickar är genom 

att avkriminalisera alla parter, istället för endast de prostituerade, är dock beroende av 

empiri för att kunna bedömas, något som Amnesty International inte delger. I en neder-

ländsk rapport från år 2007; Prostitution in the Netherlands since the lifting of the brot-

hel ban upptäcktes dock att de prostituerades autonomitet, främst inom klubbar och 

eskortverksamheter, hade minskat under de fem år prostitution varit avkriminaliserat.  77

Den minskade autonomiteten är oroväckande vad gäller argumentet för de prostituera-

des säkerhet; att hallickar får större makt över kvinnornas handlingar kan knappast an-

ses bidra till deras säkerhet. 

 Flera av de problematiska aspekter som presenteras ovan skulle dessutom 

kunna förbättras genom en avkriminalisering av endast de prostituerade, såsom deras 

tillgång till sjukvård och utsatthet gentemot polisen. Likaså vräkningsproblematik beror 

på andra delar i prostitutionsregleringslagar som inte behöver inkludera en avkriminali-

sering. Vad gäller det våld som prostituerade utsätts för, framförallt från köpare och hal-

lickar, kan en avkriminalisering resultera i att det blir svårare att anmäla dessa parter; i 

ett system där dessa parter är kriminaliserade finns det alltid anledning till anmälan, 

medan en avkriminalisering skulle leda till att det krävs en tyngre bevisbörda för att 
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kunna anmäla dem för brott mot den prostituerade.  Hållbarheten i ljus av detta reso78 -

nemang bedöms som svag då en avkriminalisering av köpare och tredjehandsparter inte 

nödvändigtvis bidrar till att motverka de våld prostituerade utsätts för av dessa; beroen-

de på utgångspunkt kan istället det motsatta vara fallet. 

 Beviskraften i detta argument bedöms därmed som svag till följd av den svaga 

hållbarheten. Detta trots att argumentet uppvisade hög relevans gentemot tesen. 

4.3. Empirisk bakgrund 

T3 Forskning tyder på att en avkriminalisering är det bästa sättet att arbeta för prosti-

tuerades mänskliga rättigheter och emot de kränkningar de utsätts för. 

!
The research and consultation carried out in the development of this policy 

in the past two years concluded that this was the best way to defend sex 

workers’ human rights and lessen the risk of abuse and violations they 

face.   79

!
Detta är ett faktuellt påstående där Amnesty International menar att en avkriminalise-

ring enligt deras empiriska bevis är det mest effektiva sättet att arbeta emot prostituera-

des rättighetskränkningar. Detta påstående exemplifieras och motiveras genom argu-

menten nedan där vi får insyn i vad som framstår som några av de fall som dök upp un-

der deras efterforskningar till denna policy.  

  

T3P1 Polisen i vissa länder tar inte prostituerades anmälningar på allvar och utnyttjar 

prostituerade genom att kräva sexuella tjänster. 

!
 We must not turn away from people like the woman in Papua New Guinea 

who told us about the time she tried to report abuse by a client to the police 
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only to be told that they did not want to ”waste time” on sex workers. Nor 

should we ignore what happens in Hong Kong where the police are allowed 

to receive ’sexual services’ from sex workers in order to collect evidence.  80

!
Amnesty International menar här att deras policy är viktigt för att förbättra situationen 

för de prostituerade som inte blir tagna på allvar av polisen när de anmäler att de blivit 

misshandlade av en kund eller de som blir sexuellt utnyttjade av polisen. Detta är ett 

normativt påstående från Amnesty International då det talar om hur vi moraliskt sett bör 

agera i en viss situation. Då argumentet berör allvarliga rättighetskränkningar innehar 

det hög relevans gentemot tesen.   

 Hållbarheten i argumentet att en policy som avkriminaliserar kunder och hal-

lickar är det mest effektiva sättet att få polisen att ta prostituerade på allvar är dock mer 

tveksam och svårbedömd. Det kan istället vara så att det i ett land där sexköpare och 

tredjehandsparter är kriminaliserade är lättare för en prostituerad att anmäla misshandel 

och våldtäkt av hallickar eller kunder, detta då hon redan per automatik kan ses som en 

brottsoffer i lagens mening, beroende på den juridiska uttolkningen av en sådan lag.  81

Att exempelvis bevisa våldtäkt av en kund kan vara problematiskt då ord står mot ord, 

är dock prostitution kriminaliserat har kunden alltid begått ett brott vilket även borde 

innebära att polisen är mer benägen att stötta dessa prostituerade kvinnor som är oskyl-

diga. Problematiken med att polisen själv utnyttjar dessa kvinnor reflekterar den negati-

va kvinnosyn som genomsyrar patriarkala samhällen och påverkar kvinnor, och fram-

förallt prostituerade kvinnor, oerhört negativt. De ses som objekt snarare än individer 

och även polisen ser det som deras rättighet att ha tillgång till dessa kvinnors kroppar. 

Hur en policy som avkriminaliserar hallickar och sexköpare ska förbättra kvinnosynen 

och framförallt polisens attityd gentemot dessa kvinnor är dock oklart. Det handlar om 

underliggande samhällsstrukturer som diskriminerar och nedvärderar kvinnor och såle-

des förtrycker prostituerade. Problemet med polisens bemötande bör istället åtgärdas 

genom utbildning där de lär sig att ta kvinnor generellt och prostituerade kvinnor speci-
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ellt på allvar och behandla dem som likvärdiga människor, istället för att se dem som 

objekt vars kropp de har rätt till.  

 Sett ur detta perspektiv blir hållbarheten och således även beviskraften i detta 

argument svag, trots den höga relevansen.  

!
T3P2 Våldtäkt av prostituerade är oerhört vanligt.  

!
 For example, a 2010 study of sex workers in Papua New Guinea’s capital 

Port Moresby found that over a period of six months, 50% of sex workers 

had been raped (by clients or by police).  82

!
Även detta argument i form av ett faktuellt påstående med empirisk bakgrund innehar 

hög relevans gentemot tesen då det påvisar en problematik kring prostitution som är 

mycket angelägen i kampen för prostituerades säkerhet. Hållbarheten i antagandet att 

en avkriminalisering skulle motverka denna problematik är dock inte lika uppenbar.  

 Hur en policy som inkluderar avkriminalisering av kunder ska minska de våld-

täkter som prostituerade utsätts för av kunder och polis är inget som Amnesty Interna-

tional utvecklar vidare i sin argumentation i någon del av primärmaterialet, istället är 

det underförstått att deras policy är det bästa sättet att arbeta emot detta. Förutsatt att 

bordellverksamhet avkriminaliseras och prostituerade kan betjäna kunder enskilt bör de 

enda sättet att kontrollera att hon inte blir våldtagen eller misshandlad av sin kund vara 

att installera kameror i alla rum som ständigt övervakas. Även om så är fallet kan det 

dock vara svårt att i efterhand övertyga polisen om att det verkligen var en våldtäkt och 

inte något som hon och kunden samtyckligt kommit överens om. MacKinnon resonerar 

kring våldtäkt inom prostitution och konstaterar att det som ligger till grund för samtyc-

ke inom prostitution är det monetära utbytet, snarare än ett sexuellt samtycke, och såle-

des blir den prostituerade i förlängningen våldtagen varje gång hon inte får betalt.  Då 83

pengar utgör grunden för samtycke kan det i motsats även finnas de som anser att en 

prostituerad inte heller kan bli våldtagen om hon då får betalt. I en värld där prostitution 
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är avkriminaliserat är den prostituerades enda möjlighet att få sin våldtäktsman ställd 

inför rätta att övertyga polisen och rätten om att det som skedde faktiskt var en våldtäkt 

och inte samtyckligt, något som kan leda till att ord står mot ord såvida inte omfattande 

bevis finns. Är det istället kriminaliserat kan den prostituerade alltid anmäla en kund 

eller hallick vilket ger henne makt i en situation där hon på så många andra sätt är ex-

tremt utsatt. Givetvis återstår fortfarande samma problematik med att bevisa våldtäkt  

men lagen är åtminstone på hennes sida och kunden eller hallicken är alltid skyldiga till 

brott. Att jämställa dessa utsatta kvinnor med sina förövare i lagen riskerar att reprodu-

cera det patriarkala, förtryckande system som utgör grunden för deras utsatthet. 

 Att en avkriminalisering är det mest effektiva sättet att arbeta för att minska 

våldtäkter mot prostituerade och förändra polisens bemötande är således högst tvivelak-

tigt. Hållbarheten och beviskraften för detta argument är således svag, trots den höga 

relevansen.   

4.4. Trafficking 

T4 En avkriminalisering av prostitution är inte oförenligt med arbetet emot trafficking. 

!
States have the obligation to prevent and combat trafficking for the purposes 

of sexual exploitation and to protect the human rights of victims of traffic-

king.  84

!
Denna tes innefattar ett faktuellt påstående då den påpekar de lagliga omständigheter 

som omger trafficking och att det i den aspekten skiljer sig från prostitution. I argumen-

ten nedan utvecklar Amnesty International sitt resonemang kring trafficking och prosti-

tution och vart dessa skiljer sig åt.  

!
T4P1 En trafikerad kvinna som tvingas sälja sex är inte en sexarbetare, hon är en trafi-

kerad kvinna och ska skyddas i enlighet med det.  
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 We have at all times committed to address trafficking. Trafficking is an ab-

horrent abuse of human rights and must be criminalized as a matter of inter-

national law. We do not consider a trafficked woman who is forced to sell 

sex to be a ’sex worker’. She is a trafficked woman and deservers protection 

as such.  85

!
Detta argument utgörs av ett normativt påstående då det utpekar en distinktion mellan 

traffickingoffer och prostituerade som Amnesty International menar innebär att före-

komsten av trafficking inte bör ses som ett hinder vid en avkriminalisering av prostitu-

tion. De menar att det är två skilda fenomen som bör bemötas på olika sätt och att en 

kvinna som hamnat inom prostitution till följd av trafficking inte bör ses som en sexar-

betare, utan bör skyddas i enlighet med sin status som trafikerad. Påståendet blir norma-

tiv då den talar om hur det bör vara, inte hur det alltid ser ut. Relevansen i detta argu-

ment är hög då just trafficking är ett allvarligt människorättsbrott, precis som Amnesty 

International konstaterar. Att en policy avsedd att skydda mänskliga rättigheter tar av-

stånd från trafficking är således essentiellt och distinktionen mellan trafikerade prostitu-

erade och ”frivilliga” prostituerade är ytterst relevant i en diskussion om avkriminalise-

ring av prostitution.  

 Hållbarheten i påståendet att det går en tydlig skiljelinje mellan en trafikerad, 

prostituerad kvinna och andra prostituerade är dock inte lika självklar. I argument  T1P2 

säger Amnesty International att de kvinnor som tvingas till prostitution på grund av 

könsdiskriminering inte ska straffas ytterligare genom att fråntas valet att arbeta som 

prostituerad. Kvinnor som tvingas till prostitution till följd av trafficking är dock explo-

aterade och bör skyddas i enlighet med det, enligt argumentet ovan. I det första fallet ses 

hon således som prostituerad främst och ett offer för förtryck och diskriminering sekun-

därt. Medan trafikerade, prostituerade kvinnor är trafikerade främst och prostituerade 

sekundärt. Det framkommer då i Amnesty Internationals argumentation att de gör en 

tydlig särskiljning av de olika typerna av tvång som driver kvinnor in i prostitution; den 

ena formen använder de som ett argument för avkriminalisering så att de kvinnorna inte 

ska fråntas ”valet” att arbeta som prostituerad, medan den andra gör kvinnor till offer 
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för allvarliga människorättskränkningar och objekt för skydd i enlighet med internatio-

nell lag. Amnesty Internationals behov av att särskilja olika typer av tvång inom prosti-

tution ignorerar problematiken med att det ens är tvång involverat. De strukturer som 

gör att vissa individer faller offer för trafficking är desamma som tvingar andra indivi-

der in i prostitution. Könsdiskriminering är en konstant underliggande faktor, i kombi-

nation med intersektionellt förtryckande strukturer såsom rasism, fattigdom och margi-

nalisering. Gränsen mellan vad som gör en diskriminerad kvinna som tvingats till pro-

stitution till ett offer för människorättskränkningar och vad som gör henne till ”sexarbe-

tare” är således enligt Amnesty International huruvida hon hamnat där genom traffic-

king eller ej. Enligt deras argumentation handlar det således i slutändan om den involve-

rade tredjehandsparten. Att dra en tydlig skiljelinje mellan trafficking och prostitution i 

relation till de kvinnor som arbetar för hallickar är dock inte så enkelt som de får det att 

framstå, menar MacKinnon; ”Trafficking is transportation, transfer, harboring, or re-

ceipt of a human being for purposes of sexual exploitation: it is straight-up pimping.”  86

Att göra en tydlig moralisk och praktiskt åtskillnad mellan prostituerade och trafikerade 

kvinnor är därmed mer komplicerat än vad Amnesty International försöker framställa 

det som i sin argumentation för denna policy.  

 Att trafikerade kvinnor ska skyddas bör ses som en självklarhet. Amnesty In-

ternationals tydliga distinktion mellan trafikerade och ”sexarbetare” måste dock pro-

blematiseras då tvång uppenbarligen är involverat även för många andra prostituerade 

kvinnor. Att en avkriminalisering av prostitution inte är oförenligt med arbetet emot 

trafficking eftersom prostituerade och trafikerade prostituerade inte bör skyddas på 

samma villkor bedöms som ett argument med måttlig hållbarhet. Detta eftersom traffic-

king och prostitution inte nödvändigtvis samspelar, men i väldigt många fall faktiskt gör 

det när kvinnor i slutändan tvingas till prostitution till följd av förtryckande strukturer 

och faller under kontroll av en tredjehandspart. Beviskraften i detta argument bedöms 

således även den som måttlig.  

!
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T4P2 Det finns inga bevis för att trafficking ökar när prostitution blir avkriminaliserat, 

istället blir det lättare för kvinnor att delta i åtal mot människohandlare när de inte ar-

betar under jord eller är rädda för polisen.  

!
There is no evidence to suggest that somehow trafficking goes up when sex 

work is decriminalized. However, women actually can participate in some 

of the prosecutions much more easily of traffickers if they are not under-

ground and if they are in a position where they can discuss things with the 

police openly and are not afraid of the police, as we’ve documented in so 

many countries where it is a crime.  87

!
Relevansen är återigen stark i detta faktuella påstående då argumentet att en avkrimina-

lisering av prostitution inte ökar mängden trafikerade personer är nödvändigt för att te-

sen ska hålla. Huruvida påståendet är sant eller ej är dock beroende av empiriska bevis, 

vilket diskuteras i relation till argumentets hållbarhet nedan. 

   Hållbarheten i detta argument blir i relation till tidigare forskning presenterad 

i denna uppsats svag. Att trafficking inte ökar då prostitution avkriminaliseras motsätts 

av de empiriska bevis som analyseras i Does Legalized Prostitution Increase Human 

Trafficking? Desto mindre regleringar som finns av prostitution i ett land, desto större 

blir bevisligen marknaden. Då andelen trafikerade prostituerade visade sig vara konstant 

i de länder som undersöktes, som alla tre hade olika former av reglering av prostitution 

och skild utbredning av marknaden, leder det till slutsatsen att en större marknad också 

leder till fler trafikerade kvinnor.  88

 Att kvinnor skulle ha lättare att delta i åtal mot människohandlare när de inte 

arbetar i det dolda är även det ett påstående med flera frågetecken. Amnesty Internatio-

nals argumentation utgår ifrån att en avkriminalisering av även köpare och hallickar 

skulle visa sig mer effektivt vid åtal av människohandlare än den svenska modellen där 

endast de prostituerade är avkriminaliserade. Båda dessa system utgår dock från att traf-

ficking alltid är olagligt och att den prostituerade aldrig är olaglig. Kvinnor har därmed 
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samma möjlighet att delta i åtal då köpare och hallickar är kriminaliserade, om inte stör-

re då lagen då alltid är på hennes sida. Amnesty International menar även att prostitue-

rade enligt deras erfarenhet ofta är rädda för polisen i länder där prostitution är ett brott. 

Det framgår dock inte om de menar länder där även de prostituerade är kriminaliserade, 

eller endast köpare och tredjehandsparter, i vilket fall det är förståeligt och en viktig an-

ledning till varför prostituerades villkor förbättras när de själva avkriminaliseras. Stor 

del i problematiken tycks ligga i prostituerades förtroende för polisen, att denna relation 

skulle förbättras genom en avkriminalisering av köpare och tredjehandsparter är dock 

inte en självklarhet utan snarare något som bör bearbetas genom polisens utbildning.  

 Detta argument uppvisar således svag hållbarhet gentemot tesen vilket trots 

hög relevans leder till att detta argument innehar svag beviskraft. 

4.5. Mänskliga rättigheter 

T5 En avkriminalisering av prostitution är det mest effektiva sättet att förebygga kränk-

ningar av prostituerades mänskliga rättigheter.  

!
As a global human rights organization, Amnesty International has a respon-

sibility to assess how best to prevent human rights violations. As such, it is 

right and fitting that we should look at one of the most disadvantaged 

groups of people in the world, often forced to live outside the law and deni-

ed their most basic human rights: sex workers.  89

!
Denna tes utgörs av ett faktuellt påstående, det vill säga att Amnesty Internaional som 

människorättsorganisation har ett ansvar att arbeta för de mänskliga rättigheterna hos en 

av världens mest utsatta grupper. Samtliga tidigare argument i denna undersökning rela-

terar i allra högsta grad, på ett eller annat sätt, till prostituerades mänskliga rättigheter, 

vilket också utgör grunden i Amnesty Internationals argumentation. I detta avsnitt ana-

lyseras dock mer övergripande argument som även de berör en avkriminaliserings rele-
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vans gentemot mänskliga rättigheter men som inte passat in under någon av de tidigare 

teserna.  

!
T5P1 Arbetet för prostituerades mänskliga rättigheter är viktigare än moraliska mot-

sättningar gällande prostitution.  

!
 Any foray into the lives of sex workers reveals so many crucial human 

rights issues that urgently need addressing. How can we reduce the threat of 

violence to sex workers? What can be done to ensure their access to medical 

care and help prevent HIV? And how can discrimination and social margi-

nalization that put sex workers at increased risk of abuse be stopped? These 

questions about health, safety and equality under the law are more important 

than any moral objection to the nature of sex work.  90

!
Amnesty International argumenterar här att det mest effektiva sättet att motverka prosti-

tuerades människorättskränkningar, såsom misshandel, diskriminering och bristande 

tillgång till sjukvård, är genom en avkriminalisering av prostitution och att det således 

bör stå över eventuellt moraliskt motstånd till prostitution. Detta är ett normativt påstå-

ende, då det berättar hur vi bör förhålla oss till prostitution, där relevansen gentemot 

tesen är hög. Hållbarheten uppvisar dock större svagheter.  

 Argumentet gällande prostituerades säkerhet har bemötts ovan i T2, likaså 

jämställdhet i T1 där det konstaterades att en avkriminalisering av hallickar och köpare 

inte är det mest effektiva sättet att arbeta för varken prostituerades säkerhet eller jäm-

ställdhet. Att förespråka en avkriminalisering med motivering att det bidrar till de pro-

stituerades hälsa är även det påstående med bristande hållbarhet. Att prostituerade ex-

empelvis har möjlighet att testa sig för könssjukdomar och behandla dessa gör ingenting 

för att minska könssjukdomars spridning till dessa kvinnor. För att förbättra prostituera-

des hälsa är det logiskt sett köparen som bör testas då det är denne som smittar kvinnor-

na med, vad som kan vara livshotande, sjukdomar. Att arbeta för prostituerades hälsa 

vore således att skydda dem från kunder, inte att ge dem ett test för att bekräfta och be-
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handla vad denne har smittat dem med, resonerar MacKinnon.  Prostituerade kvinnor 91

uppvisar även enligt studier lika höga nivåer av Post Traumatic Stress Syndrome som 

krigsveteraner och kvinnor som utsatts för tortyr och våldtäkt, oavsett hur de hamnade 

inom prostitution och om de arbetar på gatan eller inomhus.  I undersökningen från 92

Nederländerna där de kartlagt resultatet av avkriminaliseringen fem år efter dess inträ-

dande fann de även att de prostituerades mentala hälsa hade försämrats påtagligt på alla 

bedömda punkter sedan avkriminaliseringen.   93

 Amnesty International säger även att frågan om jämställdhet under lag är vik-

tigare än eventuella moraliska motsättningar till prostitution. Som nämnt tidigare har 

dock lagar normativ verkan vilka är beroende av den kontext inom vilken lagen verkar. 

Att jämställa män och kvinnor i lagen på ett sätt som gynnar män i en uppenbart patri-

arkal samhällsstruktur och bransch bidrar därmed inte till jämställdhet. Istället osynlig-

gör det den underliggande maktstruktur som tvingar kvinnor in i prostitution och som 

dessa män exploaterar och drar fördel av när de tillåts betala dessa kvinnor för sex. En 

motsättning till avkriminalisering av köpare och tredjehandsparter behöver därmed inte, 

som Amnesty International påstår, bero på en moralisk motsättning. Även sett till fakta 

och statistik tycks en avkriminalisering inte vara det mest effektiva sättet att arbeta för 

prostituerades mänskliga rättigheter såsom jämställdhet, säkerhet och hälsa.  

 Detta argument uppvisar således svag hållbarhet och beviskraft trots dess höga 

relevans gentemot tesen. 

!
T5P2 Policyn handlar inte om att skydda hallickar, Amnesty International står fast vid 

att de som exploaterar eller misshandlar prostituerade måste kriminaliseras. 

!
To be clear, our policy is not about protecting ”pimps”. Amnesty Internatio-

nal firmly believes that those who exploit or abuse sex workers must be 

criminalized.  94
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Detta är ett faktuellt påstående då det konstaterar det faktum att syftet med policyn inte 

är att skydda hallickar, utan främst att arbeta för prostituerades mänskliga rättigheter. 

Relevansen i detta argument bedöms som måttlig. För en policy avsedd att arbeta för de 

mänskliga rättigheterna hos prostituerade kan det ses som ett viktigt ställningstagande 

att fastställa att den inte handlar om att skydda hallickar och att de som exploaterar och 

misshandlar en utsatt samhällsgrupp ska straffas. Samtidigt kan ett sådant uttalande an-

ses redundant då denna policy onekligen skyddar hallickar i deras verksamheter, oavsett 

om det är syftet med den eller ej. 

 Hållbarheten i detta argument bedöms därmed som svag; även om syftet inte 

är att skydda hallickar blir det onekligen en av konsekvenserna med Amnesty Interna-

tionals policy. Att de finner det nödvändigt att argumentera för att denna konsekvens 

inte är avsedd liknar ett erkännande av en svaghet i denna. Om syftet inte inkluderar att 

skydda hallickar bör de istället sträva efter att utveckla en policy som inte får oönskade 

effekter och är mer inriktad på den specifika problematik som deras de försöker mot-

verka.  

 Utöver det är Amnesty Internationals användande och förståelse av ordet ex-

ploatering i detta sammanhang värt att begrunda. De har tidigare konstaterat att kvinnor 

tvingas in i prostitution på grund av könsdiskriminering och andra diskriminerande 

strukturer, samtidigt som de förespråkar en avkriminalisering av hallickar och bordell-

verksamhet vilka tjänar pengar på dessa kvinnor. Att ha individer som tvingats till pro-

stitution som en sista utväg som grunden för sin försörjning bör onekligen anses vara 

exploatering, vilket Amnesty International avfärdar när de säger sig vara emot exploate-

ring av prostituerade samtidigt som de förespråkar en avkriminalisering. Likväl gäller 

för de män som väljer att betala prostituerade för sex; dessa män tjänar på att kvinnor 

lever under förtryck som driver dem till prostitution och genom att ge dem pengar får de 

kontroll över, och tillgång till, deras kroppar som de annars inte skulle ha. Att påstå att 

det inte utgör en form av exploatering för hallickar att tjäna pengar på någon som tving-

ats till prostitution, eller för köpare som endast har tillgång till en individs kropp på 

grund av hennes marginalisering och diskriminering, är ett kontroversiellt ställningsta-

gande av Amnesty International som förminskar dessa diskriminerande och intersektio-

nella strukturer.  
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 Hållbarheten i detta argument bedöms därmed som svag då deras policy onek-

ligen skyddar hallickar som exploaterar prostituerade och deras utsatthet, oavsett om det 

är syftet eller ej. Trots hög relevans blir således även beviskraften för detta argument 

svag.  
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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5. Diskussion och sammanfattning 

Efter denna undersökning står det klart att ens uppfattning om en avkriminaliserings 

effekter i relation till prostituerades mänskliga rättigheter är beroende av vilket teore-

tiskt perspektiv en väljer att applicera vid analysen av en sådan. Jag valde att gå in i 

denna undersökning med en abolitionistisk teori i kontrast till Amnesty Internationals 

ställningstagande. Vid analysen av deras argumentation kom jag således fram till andra 

slutsatser än dem de argumenterade för, där en avkriminalisering inte framstår som det 

självklart bästa alternativet i kampen för prostituerades mänskliga rättigheter. 

 I undersökningen framkom att Amnesty International uppvisar motsägelsefulla 

argument i sitt försvar av deras nya policy; de menar bland annat att den är avsedd att 

arbeta för emot diskriminering och kvinnoförtryck samtidigt som de vidkänner att dessa 

faktorer är vad som tvingar många in i sexindustrin. Att legitimera och avkriminalisera 

ett fenomen som bygger på diskriminering och privilegierades utnyttjande av förtryckta 

individer förbiser de många intersektionellt diskriminerande strukturer som genomsyrar 

sexhandeln. Dessutom bör en ha i åtanke vilken normativ verkan en avkriminalisering 

skulle få och vilka signaler det skickar till samhället när en människorättsorganisation 

likt Amnesty International legitimerar handlingarna hos de män som betalar för att få 

tillgång till utsatta, marginaliserade kvinnors kroppar. Amnesty International tycks ha 

intagit positionen att prostitution är ofrånkomligt och vill således ”göra det så bra som 

möjligt” genom en avkriminaliserad industri vilket är en naiv inställning till denna ex-

ploaterande praktik. Istället för att legitimera och cementera de strukturer som driver 

kvinnor in i prostitution genom att avkriminalisera deras förövare skulle ett ställnings-

tagande för prostituerades mänskliga rättigheter försöka råda bot på den efterfrågan som 

upprätthåller sexhandeln och de som faktiskt utnyttjar och misshandlar dessa kvinnor. 

Detta då oavsett Amnesty Internationals syfte med en sådan kommer en avkriminalise-

ring oundvikligen ge köpare och hallickar mer legitimitet och män som annars inte skul-

le ha betalat för sex kan nu omvärdera sin moraliska ståndpunkt när en människorätts-

organisation stöttar individers vilja att göra just det. 
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 Amnesty Internationals val att använda termen ”sexarbetare” är även det en 

reflektion av den inställning de har till sexindustrin. Att kalla prostitution för arbete till-

skriver det dock positiva associationer som tyvärr inte är närvarande för en stor del av 

de kvinnor som tvingats in i denna industri för sin överlevnads skull. De mest utsatta 

prostituerade befinner sig troligtvis inte i en position där de har möjlighet att ha kontakt 

med en människorättsorganisation; när Amnesty International säger att de nått detta be-

slut genom konsultation med prostituerade måste en därmed reflektera över vilka dessa 

prostituerade är och vilken situation de befinner sig i. När en diskuterar policys likt 

denna, vars syfte är att få fäste i internationell lag, är det av yttersta vikt att ta den aktu-

ella kontexten i beaktande, vilket kan vara problematiskt när samhällskontexten kan 

skilja drastiskt från land till land. Frågan är då vilka prostituerade denna policy skulle 

hjälpa; den västerländska universitetsstudenten som arbetar som eskort för att betala 

studielånen, eller den etniskt diskriminerade, ensamstående fembarnsmamman som ar-

betar på bordell och är skyldig sin hallick pengar? Att en internationell lag får samma 

verkan i alla samhällskontexter är inte troligt, och som framkommit tidigare riskerar just 

denna policy att drabba redan utsatta än mer negativt då deras förövare legitimeras. Ar-

betet med denna undersökning har således lett mig till insikten att såvida en internatio-

nell lagstiftning, eller policy, nödvändigtvis ska utformas bör denna utgå ifrån de mest 

utsatta, vilka tyvärr är de som oftast inte har någon möjlighet att sätta agendan. I ett 

jämställt samhälle hade kanske en avkriminalisering av prostitution varit något positivt 

och, likt Amnesty International argumenterar, bidragit till att ge prostituerade mer legi-

timitet och autonomitet. Diskussionen handlar således inte om moraliska motsättningar 

till prostitution; det finns säkert de som faktiskt vill arbeta med att sälja sex och där det 

inte nödvändigtvis måste vara problematiskt. En kan dock inte låta den gruppen prosti-

tuerade vara utgångspunkten för hur vi formulerar lagar och policys då vi vet att en stor 

del prostituerade inte har lyxen att kunna välja. Vi lever inte i ett jämställt eller jämlikt 

samhälle, någonstans i världen, och diskriminerande strukturer leder således till att vi 

alla har olika förutsättningar och möjligheter beroende på de egenskaper vi råkade födas 

med. 

 Syftet med denna undersökning har inte varit att presentera en lösning på hur 

prostitution bör vara reglerat, istället har jag strävat efter att utmana Amnesty Interna-
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tionals argumentation där de fastslår att en avkriminalisering av köpare och tredje-

handsparter är nödvändig i kampen för prostituerades mänskliga rättigheter. I ljus av 

den tidigare forskning som använts har jag genom min studie avsett att bidra med nyan-

serade perspektiv till Amnesty Internationals nya policy genom en egenutvecklad, aboli-

tionistisk teori där de grundläggande strukturerna inom prostitution tydliggörs. För att 

stärka slutsatserna i denna uppsats ytterligare skulle dock omfattande empiriska under-

sökningar vara nödvändiga, bland annat på vilka konsekvenser olika former av prostitu-

tionslagar får i olika kontexter. Vad gäller prostituerades mänskliga rättigheter bör stu-

dier även inriktas på manlig efterfrågan för att få insyn i, och kunna motverka, den verk-

liga orsaken till prostituerades människorättskränkningar. Oavsett lagens utformning är 

den prostituerade alltid utsatt i relation till sin hallick eller sina kunder, att rikta in sig på 

dessa i försöken att motverka problematiken tycks således logiskt.  

 Sammanfattningsvis är frågan om hur vi bör reglera prostitution en som saknar 

tydliga svar. Det står dock klart att det är problematiskt att i ett patriarkat avkriminalise-

ra, och därigenom legitimera, en exploaterande praktik som aldrig sker på en jämställd 

grund utan är beroende av sexism, rasism och marginalisering för att få in tillräckligt 

med prostituerade för att möta efterfrågan. Debatten kring utformningen av prostitu-

tionslagar måste således ha ett intersektionellt perspektiv för att kunna synliggöra de 

underliggande strukturer som leder vissa in i sexindustrin medan andra är priviligierade 

nog att att tjäna pengar på dessa individers kroppar. Genom sin policy skulle Amnesty 

International som människorättsorganisation dock istället osynliggöra det förtryck som 

kvinnor lever under och legitimera deras förövare i sina exploaterande handlingar. Att 

en internationell avkriminalisering skulle vara ett bidrag i kampen för prostituerades 

mänskliga rättigheter tycks således vara en naiv och världsfrånvänd uppfattning, när det 

istället riskerar att legitimera och cementera de förtryckande strukturer som ligger till 

grund för varje utbyte inom sexhandeln.  
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