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Abstract 
Prostitutionspolitiken i Sverige har sedan sent 1900-tal fokuserat på att kriminalisera köp av sex och 

att arbeta preventivt för att förhindra att människor hamnar i prostitution. På senare år har dock några 

av de partipolitiska ungdomsförbunden ändrat inställning och vill istället legalisera sexköp. 

Prostitutionspolitik är ofta kopplat till kvinnofrågor och därmed feministisk ideologi. I uppsatsen 

analyserades de svenska partiernas och partipolitiska ungdomsförbundens prostitutionspolitik utefter 

fyra feministiska ideologier. I uppsatsen undersöktes även ungdomsförbundens kopplingar till den 

internationella diskursen om ’sexarbetaren’. Resultatet visar att många av ungdomsförbunden är 

starkare i sin feministiska ideologi än moderpartiet, och att de liberala ungdomsförbundens 

resonemang om den prostituerade personen påminner om de som förs i den internationella 

sexarbetardiskursen. 
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1. Inledning 

Antalet slavar i världen har aldrig varit så högt som idag. Miljontals människor arbetar under 

slavliknande förhållanden och nekas rätten att röra sig fritt. Ett exempel är slavarbetarna som 

bygger idrottsarenor och hotell under OS och fotbollsevenemang i exempelvis Sotji och 

Qatar. De misshandlades, dog i olyckor, fick ingen lön och blev fråntagna sina pass. Protester 

hördes världen över, men i slutändan var det få som hölls ansvariga och slavarbetet fortsätter. 

Även om arbetet för arbetarnas rättigheter går trögt är de flesta personer och 

människorättsorganisationer dock rörande överens: slavarbetet är hemskt och bör stoppas.  

 

Miljontals kvinnor och barn lever i en liknande situation som de arenabyggande arbetarna. De 

lever ofta under samma slavliknande förhållanden, fysiskt begränsade, med låg inkomst och 

under ständiga hot. De mördas, misshandlas, våldtas och kidnappas från sina hem. Liksom 

elitsporten finns här stora pengar att tjäna, både för privatpersoner, företag och för stater. 

Ändå finns här, till skillnad från i diskussionen om byggarbetarna, en önskan att bevara, 

normalisera och till och med utöka denna form av farliga arbeten. Den enkla förklaringen till 

detta är att kvinnorna och barnen uppfyller ett helt annat behov än de byggarbetande männen: 

mäns sexuella behov. Debatten om prostitution har därför tagit ett helt annat håll än debatten 

om många andra former av slavarbete. Den för männen så självklara rätten till kvinnors 

kroppar är inte bara synlig mellan den enskilde mannen och kvinnan. Den gör sig synlig även 

i politiska debatter och staters lagstiftning. På senare år har den även börjat bli synlig i den 

svenska debatten, genom flera ungdomsförbunds avståndstagande till den svenska 

sexköpslagstiftningen. Trots olika ideologisk bakgrund har alla partier enats bakom en 

socialdemokratisk, feministisk lagstiftning. Några av ungdomsförbunden har nu börjat 

motsätta sig de socialistiska dragen i svensk prostitutionspolitik, och lägger fram krav på 

förändring med motivation funnen i andra feministiska ideologier. 

 

1.2 Syfte  

Syftet med uppsatsens är att undersöka hur samtalet kring prostitution ser ut inom ett antal 

politiska partier och dess ungdomsförbund. Syftet är att se hur den av alla riksdagspartier 

accepterade feministiska, socialdemokratiska sexköpslagen nu utmanas av ungdomsförbund 

med andra ideologiska bakgrunder, och att koppla detta till världsomspännande förändring i 

den feministiska debatten om prostitution. 
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1.3 Frågeställning och hypotes 
Frågeställning 

- Vilka feministiska ideologiska influenser kan vi se hos de olika ungdomsförbunden och dess 

moderpartier gällande prostitutionspolitik, och vilka likheter och skillnader finns mellan dem? 

 

- Har den liberala internationella ‘sexarbetardiskursen’ vad vi kan se påverkat 

ungdomsförbundens prostitutionspolitik? 

 

Hypotes 

Ungdomsförbunden tenderar att ha en tydligare koppling till sin ideologi än moderpartiet. De 

liberala ungdomsförbunden är mer påverkade av sexarbetardiskursen än de andra 

ungdomsförbunden. 
 

1.4 Källmaterial 

Vi har valt att utöver riksdagspartierna och deras ungdomsförbund inkludera Feministiskt 

Initiativ (FI) och ungdomsförbundet Unga Feminister (FI) i vår undersökning. Vi anser att 

gällande detta ämne är det relevant för undersökningen att inkludera dessa. FI är också största 

partiet utanför riksdagen. 

 

Ungdomsförbundens och moderpartiernas politiska partiprogram och hemsidor är vårt 

huvudsakliga källmaterial. Även politiska program från partiernas kvinnoförbund och lokala 

avdelningar kommer användas. I de fall där partiprogrammen inte innehåller information om 

deras åsikter gällande prostitution, och i de fall där informationen inte är tillräcklig har vi 

mailat partierna samt förbunden och ställt frågor. Alla ungdomsförbund och partier har 

dessutom fått mail från oss där vi frågar om de vill utveckla vad de menar eller har någon 

information att tillägga. De svar vi fått ses och används av oss som uttryck för officiella 

åsikter. Vi kommer även använda uttalanden och artiklar skrivna av politiker som 

källmaterial. 

 

Unga Feminister, Ung vänster (UV), Kristdemokratiska Ungdomsförbundet (KDU), 

Centerpartiets Ungdomsförbund (CUF) och Liberala Ungdomsförbundet (LUF) och 

respektive moderpartier har sin åsikt om prostitution inskriven i politiska program och/eller 

gjort den tydlig genom debattartiklar och uttalanden. Dessa blev ändå tillfrågade via mail om 
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de ville utveckla sina resonemang. Vi fick svar endast från KDU, som förklarade att det 

jämställdhetspolitiska manifest som låg ute på hemsidan inte reflekterade deras åsikter 

gällande prostitution, och vi fick i mailet en uppdaterad version av deras politik.  

 

Ungsvenskarna (US) och Sverigedemokraterna (SD) hade ingen information på sin hemsida, 

och blev därför tillfrågade via mail. I brist på källmaterial har vi valt att exkludera Moderata 

Ungdomsförbundet (MUF), Grön Ungdom (GU) och Svenska Socialdemokratiska 

Ungdomsförbundet (SSU), och därmed också respektive moderparti.  

 

1.5 Begreppsförklaring 

Prostitution (prostituerad) är det ord vi valt att använda i uppsatsen. Det är detta ord som 

används i debatter i riksdagen och det ord som användes i den diskussion som ledde fram till 

sexköpslagen. Vi anser att det i svensk kontext är mer neutralt och korrekt att använda 

‘prostitution’ och ‘prostituerad’ snarare än ‘sexarbete’ och ‘sexarbetare’, då prostitution inte 

ses som ett arbete i Sverige.  

 

Sexarbetardiskursen är den diskussion och debatt som förs på många håll internationellt sett, 

och som syftar till att normalisera och avkriminalisera alla aspekter av prostitution. Ordet 

sexarbete är vida diskuterat och analyserat, men begreppet ‘sexarbetardiskursen’ myntades av 

Kajsa Ekis Ekman i Varat och Varan (2010). Ekman menar att det från nyliberalt och 

sexradikalt håll pågår aktiva försök att sprida en positiv bild av prostitution och den 

prostituerade som stark, framgångsrik entreprenör i syfte att moraliskt försvara prostitutionens 

existens, enligt den kapitalistiska, marknadsliberala modellen. Alison Phipps har i The politics 

of the body (2014) även inom sexarbetardiskursen identifierat bilden av den prostituerade som 

en individ med en normbrytande sexualitet och en queer könsidentitet. Mer beskrivning av 

sexarbetardiskursen följer i undersökningskapitlet. 

 

1.6 Forskningsläge 

Forskningen kring prostitutionens orsaker och effekter på den prostituerade är något tudelad. 

Ekman, Outshoorn och Phipps har valt att fokusera på den skada prostitution åsamkar den 

prostituerade och de är kritiska till de försök som görs att legitimera sexindustrin. Östergren, 

Dodillet och Kempadoo fokuserar istället på de prostituerades aktörskap och vill visa den bild 

av frivillig prostitution och den feministiska frigörelse den innebär som de menar att 

prostitutionskritiker medvetet döljer och förminskar. 



4 
 

 

Författarna till The politics of prostitution har undersökt prostitutionsdebatten i flera olika 

länder. Nederländska professor emeritus Joyce Outshoorn finner exempelvis i 

prostitutionsdebatten i Nederländerna att från början ha diskuterat prostitution utifrån en oro 

över manligt sexuellt våld mot kvinnor så har debatten förskjutits till att nu handla om icke-

EUmedborgare som illegala sexarbetare och om huruvida tonåringar bör få köpa sex. I den 

förändrade diskursen ses den prostituerade som en ‘skilled’ arbetare och har i stort sett samma 

rättigheter och förpliktelser som andra arbetare (2004, s. 202-204). Yvonne Svanström, docent 

i ekonomisk historia, diskuterar den svenska diskursen där debatten till skillnad från den i 

Nederländerna var starkt könad och fokuserad på mäns sexuella våld mot kvinnor och 

kvinnors socioekonomiska utsatthet. Svanström förklarar skillnaden med att det var ett stort 

antal kvinnliga politiker och journalister som dominerade den svenska debatten, och som 

därmed lyckades driva samtalet i en annan riktning (2004, s. 243-244). 

 

Kamala Kempadoo och övriga författare i Trafficking and prostitution reconsidered vill 

dekonstruera den rådande diskursen kring prostitution och trafficking, som enligt dem är en 

överdriven, anti-feministisk myt. I antologin hävdas bland annat att den rådande bilden av 

trafficking och prostitution framställer kvinnor och barn som hjälplösa, passiva offer utan 

vilja och handlingskraft, medan de i själva verket är självständiga, påhittiga entreprenörer som 

har hittat ett sätt att tjäna pengar på sin sexualitet (Kempadoo 2005, s. xvii-xxiv, Ahmad 2005, 

s. 225-227).  

 

Författaren Petra Östergren diskuterar i Porr, Horor och Feminister (2006) om man 

egentligen kan se prostitution som frivillig. Hon problematiserar uppdelningen mellan 

påtvingad och frivillig prostitution och om detta är något som faktiskt bör göras. I boken 

berörs även fördomar kring frivillig prostitution och åsikten att detta är något som oftast 

utförs av västerländska medelklasskvinnor. Östergren försöker genom intervjuer med svenska 

prostitutionspositiva prostituerade ge en bild av att prostitution inte är ett så stort problem som 

feminister vill få det att verka som, och att problemet egentligen ligger i bland annat 

sexualmoralen i samhället. Östergren poängterar även vikten i att tala om sexarbete istället för 

prostitution samt att respektera de länder och människor som anser att kommersiellt sex är ett 

arbete. Hon anser att om man legaliserar sexarbete gör man det möjligt att kämpa för bättre 

arbetsvillkor samt medborgerliga rättigheter och skyldigheter.  
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Idéhistorikern Susanne Dodillet ger i sin avhandling Är Sex Arbete? en annan bild av den 

svenska prostitutionsdebattens riktning än den Svanström ger. Där Svanström ger det höga 

antalet kvinnor i riksdagen som en möjlig förklaring, säger Dodillet att det bland annat istället 

kan vara det svenska välfärdssystemet som är orsaken. Hon exemplifierar med det tyska 

välfärdssystemet där enskilda individer har sämre skyddsnät än i Sverige, och där kvinnor i 

högre utsträckning förväntas arbeta gratis i hemmet. Denna osäkerhet för individen och 

slagordet ‘Lön för hushållsarbete’ har drivit på debatten till att legalisera alla parter i 

prostitutionen. Ger man en prostituerad rättighet som arbetare utökas deras skydd, som inte 

finns på samma sätt för en arbetslös kvinna i Tyskland som i Sverige, menar Dodillet. Hon 

menar vidare att kommersialiseringen av sex är en del i det feministiska arbetet mot oavlönat 

kvinnligt kodat arbete (2009, s. 214-218). 

 

Den svenska journalisten och författaren Kajsa Ekis Ekman gör i Varat och Varan (2010) en 

kritisk granskning av prostitutionsförespråkarnas argument utifrån en marxistisk analys. Hon 

drar en parallell mellan de queerfeministiska, nyliberala tankeströmningarna och de ökade 

kraven på legalisering av sexköp. Ekis Ekman försöker i sin marxistiska analys slå hål på den 

postmoderna, relativistiska idén om att kroppen, varan, är skiljt från jaget, varat, och att det 

därmed skulle gå att sälja sin kropp utan att sälja sig själv. Författaren kritiserar även de 

lobbykampanjer som drivs av bordellägare, torskar och kapitalister i ett försök att normalisera 

och dölja de problem som prostitution innebär, i syfte att profitera på prostituerade kvinnor. 
 

Alison Phipps, forskare vid University of Sussex, skriver i The Politics of the Body om 

kvinnokroppen i en nyliberal, nykonservativ diskurs i västeuropa. Hon beskriver bland annat 

hur feministisk kritik via nyliberalism har styrts in på fokus på identitet och könsuttryck 

istället för på faktiskt politik (2014, s. 10, 15). I sin analys av sexindustrin visar hon på 

influensen den nyliberala kontexten har haft på samtalet kring prostitution, men hon ser även 

påverkan från vänster. Genom att definiera prostitution som ett arbete är det många från 

vänstern som står upp för prostituerades rättigheter som arbetare, och därmed ger en 

normaliserande effekt av prostitution. Phipps menar att både rösterna från vänstern och från 

liberalt håll talar från en priviligerad position som har ‘råd’ att tala om identiteter och inte 

socioekonomisk politik eftersom de inte är de faktiska utsatta (2014, s. 97-99). 
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2. Metod och Teori 

2.1 Metod 

Prostitution anses vara en kvinnofråga och är därmed relaterad till partiernas och 

ungdomsförbundens feministiska ideologi. För att svara på våra frågor kommer vi därför 

analysera källmaterialet utifrån fyra olika feministiska ideologier. Sedan kommer den liberala 

sexarbetardiskursen identifieras utifrån den liberalfeministiska ideologin och forskningsläge. 

Den feministiskt-ideologiska skillnaden mellan moderparti och ungdomsförbund kommer att 

undersökas med hjälp av att skapa operationella indikatorer utifrån relevanta teorier. Vi 

kommer att välja att koncentrera oss på fyra olika feministiska teorier. Detta på grund av att vi 

anser att vi inte får med hela verkligheten om vi endast skulle koncentrera oss på två teorier 

som står i motsats till varandra. Partiernas feministiska ståndpunkt är inte så renodlad att det 

är möjligt att förhålla sig till endast två teorier. Vi väljer att titta på hur ungdomspartierna 

skiljer sig feministiskt-ideologiskt från sina moderpartier och detta genom indikatorer som gör 

det möjligt för oss att se vilken teori som går att applicera på det källmaterial vi undersöker 

genom kvalitativ närläsning.  

 

Tesen i uppsatsen, att ungdomsförbundens syn på prostitution skiljer sig från moderpartiernas, 

kommer att prövas genom att applicera de olika indikatorerna på källmaterialet för att se åt 

vilket teoretiskt håll de drar sig mot. Viktigt har varit att våra indikatorer formas på ett sätt så 

att de passar de frågeställningar uppsatsen bygger på och att indikatorerna eller 

analysverktygen kan appliceras på andra liknande fall för att skapa generaliserbara resultat 

(Esaiasson m.fl. 2012 s. 87-88). Vårt sätt att komma fram till de indikatorer som vi anser är 

relevanta och aktuella för vår frågeställning kommer att vara att se de stora skillnaderna 

mellan de teoretiska perspektiven. Genom att forma indikatorer utifrån detta ger det oss 

möjlighet att se vilket teoretiska håll ungdomspartierna rör sig åt och huruvida detta skiljer sig 

från moderpartierna (Esaiasson m.fl. 2012, s.55-56). 

 

Med hjälp av de indikatorer vi väljer ut skapar vi ett analysverktyg som vi kommer att 

använda för att analysera det empiriska material vi samlat. Vi letar efter ord som prostitution, 

sexköp, trafficking och koppleri. Vi undersöker också var informationen om 

prostitutionspolitiken är placerad i det politiska programmet, i vilken kontext och hur mycket 

där står.  Vi kommer sedan komparera det vi kommit fram till med hjälp av vårt analysverktyg 

för att beskriva fenomenet som undersöks med hjälp av de teorier vi valt ut. Indikatorerna 
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hjälper oss att se om fenomenet vi undersöker tillhör eller inte tillhör en specifik teori. 

(Esaiasson m.fl. 2012, s.137) 

 

När vi prövat våra indikatorer på både moderparti och ungdomsförbund kommer det bli klart 

vilken teoretisk riktning de har. Nästa steg blir då för oss att komparera ungdomsförbundens 

ideologiska resonemang med dess moderparti. Utifrån en sådan komparation kommer vi få 

fram ett resultat på potentiell skillnad och likhet mellan dem och möjligen kunna bevisa vår 

hypotes. Vi jämför för att beskriva den verklighet vi ser, vi använder oss av våra indikatorer 

för att klassificera fenomenen och därefter kunna jämföra med utgångspunkt i en teoretisk 

konstruktion (Esaiasson m.fl. 2012, s.136). Vidare kommer vi med hjälp av resultatet av vårt 

analysverktyg observera genom en kvalitativ närläsning hur den internationella nyliberala 

sexarbetardiskursen har påverkat ungdomsförbundens prostitutionspolitik.  

 

2. 1.1 Reflektion över metod och epistemologi  

Från början var det tänkt att materialet skulle analyseras utifrån Foucault-inspirerad 

diskursanalys. Att kombinera en mer positivistisk vetenskapssyn och en kvantitativ-inspirerad 

metod med en diskursanalys är dock inte möjligt, då diskursanalysen i sig kräver vissa 

ontologiska och epistemologiska utgångspunkter (Bergström & Boréus 2012, s. 355). Vi 

valde därför att inte göra en diskursanalys eftersom vi inte kunnat göra den på ett korrekt sätt 

och samtidigt utgå ifrån de metodologiska utgångspunkter och den vetenskapssyn som vi 

upplever förespråkas på Statsvetenskapliga institutionen. 

 

Resultatet blev att två olika epistemologiska utgångspunkter blandades, och metoden blev 

något ofullständig. Med en smått kvantifierad metod sprungen ur en annan vetenskapssyn än 

vår blev metoden något befläckad av oss. Metoden vi valde är dessutom bäst lämpad för att 

svara på den första frågan, medan den andra frågan hamnade lite i skymundan och blev 

metodiskt underutvecklad. Optimalt hade varit att fråga två analyserats utefter en annan 

metod, alternativt att hålla fast vid vår egentliga diskursanalys och utgå ifrån vår mer 

konstruktivistiska vetenskapssyn. 
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2.2 Teori 

2.2.1 Liberalfeminism 

Tydligt i den liberalfeministiska ideologin är fokus på individen och individens kamp. Det är 

främst upp till den enskilda kvinnan att genom sina egna val och handlingar ta sig förbi hinder 

skapade av ojämställdhet. Möjligheten till jämställdhet beror ofta på kvinnan själv. 

Liberalfeministisk strategi fokuserar därför ofta på att ge möjlighet för kvinnor att ta sig fram 

och stärka enskilda kvinnor genom ‘empowerment’. Liberalfeministers fokus ligger därmed 

ofta på att stifta jämlika lagar och se till att den lagen efterföljs, snarare än att stifta speciella 

lagar med syfte att få bort ojämställdhet på den sociala nivån. På den sociala, privata nivån 

anser liberalfeminister att politik inte är ett lämpligt tillvägagångssätt för förändring, utan 

lägger vikt vid attitydförändring och friheten att få uttrycka sin identitet. Fokus på den privata 

sfären är därför inte alltid stort, och distinktionen mellan privat och publikt är något som 

många liberalfeminister vill bibehålla. Den privata sfären är enligt liberalfeminister en sfär för 

personliga val och individuell frihet (Heywood 2012 s. 231, s. 234, s. 239).  

 

I den liberalfeministiska ideologin är definitionen av patriarkatet därför att patriarkatet främst 

råder och därmed bör bekämpas i det publika, exempelvis genom att få en jämn representation 

av kvinnor och män på viktiga positioner (Heywood 2012, s. 232). Liberalfeminister utgår 

ifrån att människor är rationella och kapabla att göra fria val, och därför bör det privata inte 

politiseras och göras publikt. Många liberalfeminister menar därför att det är naturligt att 

kvinnor och män väljer och prioriterar olika när det gäller yrke, karriär och familj (Heywood 

2012, s. 240). Den liberalfeministiska kampen har sedan den första vågens feminism präglats 

av tanken att både män och kvinnor är offer för ojämställdheten, och därför ska både män och 

kvinnor tillsammans kämpa för ett mer jämställt samhälle. Till skillnad från exempelvis 

radikalfeministisk ideologi är liberalfeminism mer fokuserat på samarbete än konflikt mellan 

könen (Heywood 2012, s. 239). 

 

Detta gör att den liberala feminismen har kritiserats på grund av dess bristande fokus på 

problematiska strukturer. Deras könsblindhet gör att de inte ser omedvetna normer och 

djupgående strukturer som påverkar det fria valet. Liberalfeministerna anser inte att kvinnors 

särställning i samhället är ett strukturellt problem, kritikerna å andra sidan anser att det är en 

patriarkal struktur man måste fokusera på för att förbättra kvinnors ställning i samhället 

(Marinucci 2010, s.87). 
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2.2.2 Radikalfeminism 

Inom radikalfeminismen läggs stor vikt vid den kvinnliga kroppen och mäns utövande av 

sexuellt våld. Det sexuella våldet och det heterosexuella äktenskapet är grunden till mäns 

kontroll över kvinnor och deras kroppar (MacKinnon 2009, s. 146-149. Pateman 2009, s. 127) 

Den radikala feminismen kan karakteriseras som kritik mot patriarkalt förtryck. Enligt teorin 

anser man att det patriarkala förtrycket som samhället är uppbyggt på, påverkar alla sociala 

kontexter där män och kvinnor förs samman (Marinucci 2010, s. 53). Patriarkatet genomsyrar 

alla aspekter av det sociala livet, ekonomin, politiken och historieskrivningen, och i alla tider 

har kvinnor behandlats och porträtterats som objekt och fostrats in i en underlägsen roll 

gentemot mannen (Heywood 2012, s. 242). Patriarkatet karakteriseras som en social struktur 

som ger fördelar åt de som är män eller maskulina och framför kvinnor och feminina personer 

(Marinucci 2010, s. 88). Fokus ligger därmed ofta på genusrelationer och könsroller och de 

normer som styr kvinnor och män till olika egenskaper och agerande. Även om 

radikalfemnister gärna agerar på politisk nivå, anser de att aktion på social nivå är viktigast. 

Medvetandegörande om normer och könsroller ses som ett av de viktigaste sätten att 

motarbeta ojämställdhet (Heywood 2012, s. 242). 

 

Som grundläggande faktor till förtryck räknas av många radikalfeminister mäns våld mot 

kvinnor (och andra män). När radikalfeministisk teori grundlades på 1960- och 70-talet var 

tanken om att ojämställdheten gick ända in i den privata relationen mellan en kvinna och en 

man i ett förhållande ny och radikal (Heywood 2012, s. 242). Ojämställdheten fanns alltså inte 

bara på politisk-juridisk nivå, utan även på privat-social nivå, menar radikalfeministierna. Den 

första vågens feminism, och i modern tid den liberala feminismens, fokus på enbart politisk 

jämställdhet var inte tillräcklig. Uttrycket “det privata är politiskt” myntades under denna 

andra vågens feminism för 50-60 år sedan (Heywood 2012, s. 243).  

 

Inom den radikala feminismen finns det förespråkare som anser att heterosexuella relationer 

är problematiska. De anser att sexuella relationer mellan män och kvinnor automatiskt bevarar 

patriarkala strukturer (Marinucci 2010, s. 88). Inom teorin anser man att det rättsliga systemet 

förespråkar heterosexualitet och detta gör att man håller den patriarkala strukturen vid liv, 

man gör kvinnor beroende av män (Marinucci 2010, s. 90) Kvinnoseparatism är därför något 

som förespråkas av somliga radikalfeministiska teoretiker. Samma inriktning av 

radikalfeminism menar att mannen i sig är förtryckande, och att sexuella relationer mellan 

män och kvinnor alltid är en form av våldtäkt (Heywood 2012, s. 246.  Rich 1996, s. 235). En 
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kritik som ibland riktas mot radikalfeministisk teori är att detta fokus på reproduktion, 

heterosexuella relationer och kvinnoseparatism leder till ett särartstänkande och fortsatt 

stereotypisering av det essentiellt kvinnliga.  

 

2.2.3 Socialistisk feminism 

Socialistisk feminism är en variant och vidareutveckling av den marxistiska feminismen. 

Strikt marxistisk feminism menar att det är det kapitalistiska samhället som har skapat 

patriarkatet, och att patriarkatets fall naturligt följer på kapitalismens fall. I den socialistisk-

feministiska ideologin är varken patriarkatet eller kapitalismen ensam anledning till mäns 

förtryck mot kvinnor. Den ekonomiska obalansen mellan män och kvinnor i ett kapitalistiskt 

samhälle, som gör kvinnor ekonomiskt beroende av män, är det som utgör basen för 

kvinnoförtrycket tillsammans med genusarbetsdelning, snedfördelning av resurser och 

könsdiskriminering på exempelvis arbetsmarknaden. Parallellt med det ekonomiska förtrycket 

finns också könsförtrycket. Den socialistiska feminismen är mer intersektionell i sin analys än 

den liberala feminismen, och faktorer till förtryck och diskriminering utöver kön inkluderar 

även klass och etnicitet/ras. Liksom radikalfeministisk ideologi anser man att patriarkatet 

genomsyrar alla aspekter av ens liv. Jämställdhet uppnås därför först när både patriarkatet och 

kapitalismen har raserats. Socialistiska feminister är därför inriktade på politisk förändring 

gällande både exempelvis resursfördelning och normer i privatlivet. Kvinnan måste frigöras 

både publikt och privat (Heywood 2012, s. 240-242). De är dock inte lika kritisk till 

heterosexualitet och äktenskap som förtryckande institution som många radikalfeminister är. 

 

En kritik som riktas från liberalt håll mot både socialistiska feminister och radikala feminister 

är att deras analys av ett allt genomsyrande patriarkat skapar en bild av kvinnor som passiva 

offer, vilket skapar en mentalitet där förändring ses som alltför svår och omöjlig att 

genomföra istället för att tillskriva kvinnor aktörskap och driva dem framåt mot förändring. 

 

2.2.4 Särartsfeminism 

Särartsfeminismen, eller essentialistisk feminism, är ofta funnen inom den konservativa 

ideologin. Vanligtvis brukar konservativ politik ta avstånd från feminism och ibland kalla sig 

anti-feministisk, dock har särartsfeminismen vunnit mark bland framför allt konservativa 

kvinnor. Detta gör att mycket av den konservativa ideologin även återfinns i särartsfeministisk 

ideologi, exempelvis synen på moral och traditionella åsikter om exempelvis sex och 

äktenskap. Särartsfeministisk ideologi utgår ifrån att män och kvinnor föds med biologiska 
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skillnader som påverkar personlighet, livsval, intressen osv. Detta är naturligt och inget man 

bör ändra. Man menar att ojämställdheten mellan män och kvinnor finns på grund av att man 

nedvärderar de kvinnliga egenskaperna och sysselsättningarna och sätter det manliga över det 

kvinnliga. Kvinnor och mäns roller bör därför värderas som likvärdiga, om än olika. Det är 

främst denna omvärdering särartsfeminister arbetar för att genomföra. Särartsfeminister är 

därför ofta försvarare av traditionella föreställningar kring hemmet och familjen (Heywood 

2012, s. 233-236). Den falang av radikalfeminsiter som värdesätter kvinnliga egenskaper och 

förespråkar kvinnoseparatism har som tidigare nämnt kritiserats för att vara essentialistiska i 

sin syn på kön, och att de har en koppling till de konservativa särartsfeministerna.  

 

Den radikalfeministiska hållningen behöver dock inte innebära att skillnaden mellan könen är 

naturlig, utan att den är skapad och i vår samtid där skillnaden mellan män och kvinnor är stor 

bör denna skillnad också uppmärksammas för att kunna förändras. Liberalfeminister i sin tur 

har fått kritik från både särartsfeminister och radikalfeminister för att deras feministiska 

process snarare leder till att kvinnor görs mer manliga, istället för att uppvärdera det 

kvinnliga. Kvinnan blir därmed jämlik med mannen enbart genom att anpassa sig efter hans 

regler (Heywood 2012, s. 243). Enligt särartsfeminismen ser inte kvinnan sig som mannens 

like, istället har kvinnan med sin moderlighet något att tillföra samhället, det är denna olikhet 

mellan mannen och kvinnan man bör fokusera på se att även kvinnan har något att tillföra fast 

på ett annat vis än mannen (NE Särartfeminism, 2017).  

 

2.3 Analysverktyg 

För att kunna sortera in ungdomspartier samt moderpartier utifrån syn på prostitution används 

fyra olika feministiska teorier; liberalfeminism, radikalfeminism, särartsfeminism och 

socialistisk feminism. För att kunna härleda de olika partierna till en specifik teori analyseras 

källmaterialet utifrån fem olika variabler. Indikatorerna har valts ut genom att påvisa var de 

största skillnaderna mellan teorierna ligger. Beroende på hur varje indikator går att applicera 

med på källmaterialet syns åt vilket teoretiskt håll partierna rör sig mot. Med hjälp av en tabell 

har vi ställt upp de fyra teorierna i relation till de fem indikatorerna. Se även Bilaga 1 för 

vidare förklaring.  
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Tabell 1

. 

 

Tabell 1. I kolumnen längst till vänster beskrivs de fem olika indikatorer som kommer att appliceras på källmaterialet. I den 

översta raden är de fyra feministiska teorierna uppställda. Med hjälp av denna uppställning gör vi det möjligt att genom 

tabellen se hur indikatorerna ska besvaras för att tillhöra en viss teori.  
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3. Prostitutionsdiskussionen 

År 1999 blev Sverige först i världen med att straffbelägga köp av sexuella tjänster, men 

samtidigt låta försäljning av sexuella tjänster vara lagligt. Lagen röstades fram under en 

socialdemokratisk regering, trots motstånd från Moderaterna och dåvarande Folkpartiet. 

Kristdemokraterna var för förbudet, men ville även kriminalisera försäljning av sexuella 

tjänster (Outshoorn 2004, s. 239). I dag står alla riksdagspartier plus Feministiskt Initiativ 

bakom förbudet, trots olika ideologisk åskådning. De flesta av riksdagspartiernas officiella 

ungdomsförbund ställer sig även de bakom förbudet, med undantag för Centerpartiets 

ungdomsförbund, Moderata Ungdomsförbundet och Liberala ungdomsförbundet.  

 

Lagstiftningen fick den normerande effekt regeringen hoppades på, och under många år efter 

instiftandet av lagen var det svenska folket och dess politiker i stort sett överens om att 

sexköp är och bör ses som något negativt, och att den prostituerade bör ses som ett brottsoffer. 

Internationellt har andra länder så smått börjat efterfölja den svenska modellen (Regeringen, 

2016). Lagen har dock på senare år börjat ifrågasättas av bland annat RFSU, forskare, 

privatpersoner och politiker. Amnesty Internationals svängning i frågan satte fart på en ny 

diskussion kring den nuvarande prostitutionspolitiken. Internationellt sett har länder som 

Tyskland och Nederländerna avkriminaliserat alla delar av prostitutionen, och i Indien läggs 

krav från prostituerade på att prostitution ska vara lagligt.  

 

Den internationella debatten kan grovt indelat sägas ligga mellan två läger. På den ena sidan 

finns kravet att legalisera alla aspekter av prostitutionen så att det blir ett legitimt arbete. 

Syftet med legaliseringen enligt en del prostituerade och diverse NGOs är både att förbättra 

prostituerades levnadsvillkor och utöka deras sociala skyddsnät, medan syftet från statligt håll 

kan vara att profitera på det arbete de prostituerade utför genom att exempelvis beskatta det. 

Kapitalisters och t.ex. bordellägares syfte är också att enklare kunna profitera på kvinnors 

lönearbete. Det är också från detta håll som sexarbetardiskursen kommer från. På andra sidan 

finns kravet att prostitution bör ses som sexuellt våld och utnyttjande av kvinnor. Prostitution 

är därför något som bör arbetas bort, både genom lagstiftning och normförändrande arbete på 

social nivå.  
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4. Prostitutionspolitik i Sverige 

I vår empiriska undersökning och analys kommer källmaterialet analyseras löpande och 

samtidigt diskuteras utifrån tidigare forskning. Undersökningen är disponerad efter partiernas 

uttalade ideologiska tillhörighet, med de liberala partierna först, sedan de feministiska 

partierna, och sist de konservativa partierna. De partier med mer utvecklade åsikter (C/CUF, 

FI/UF och KD/KDU) om prostitution ligger först, och därefter kommer de med mindre 

information. Det mesta av diskussionen sker därför under de ovan nämnda partierna och 

ungdomsförbunden. Efter undersökningen och analysen följer i ett nytt kapitel en kort 

sammanfattning av resultatet samt svar på frågeställningen. 

 

4.1 De liberala  

4.1.1 Centerpartiet och Centerpartiets Ungdomsförbund 

Både Centerpartiet och Centerpartiets ungdomsförbund säger sig ha en liberalfeministisk 

hållning (C hemsida, CUF politiskt program 2016, kap. 3.2). 

CUF använder sig av orden ‘sexsäljare’ och ‘sexarbetare’, istället för ordet ‘prostituerad’ som 

Centerpartiet använder, i alla omnämnande utom ett. CUF använder ordet prostituerad enbart 

när de talar om koppleri och trafficking, och gör därmed en tydlig distinktion mellan 

sexarbete-frivillighet och prostitution-ofrivillighet, en uppdelning som Centerkvinnorna starkt 

talar emot. Centerkvinnorna menar att en prostituerad alltid är i underläge till köparen, och att 

det inte går att särskilja människohandel och prostitution (Svd 2013, UNT 2016). C visar här 

tydligare koppling till åsikten att prostitution inte är ett arbete och att prostitution är en 

struktur som försätter människor i en utsatt situation. 

 

I CUFs sakpolitiska program går det att läsa under rubriken ”Sexualitet och Könsidentitet” att 

ungdomsförbundet anser att sexköpslagen bör avskaffas, och att det ska vara lagligt att köpa 

och sälja sex. Detta motiveras med att en människa har rätt att bestämma över sin sexualitet, 

sin könsidentitet och sina sexuella preferenser, och därmed också rätt att bestämma över sin 

egen kropp. Vidare skriver de ”Kopplerilagen är heller inte anpassad till ett Sverige där 

sexköp är tillåtet. Den bör därför anpassas med utgångspunkten att den ska vara till skydd för 

de prostituerade. En individ ska inte dömas utifrån sin sexuella läggning eller preferenser.” 

(CUF sakpolitiskt program 2016, kap. 2.6). Denna anspelning på att prostitution har med 

sexualitet, könsidentitet och sexuell läggning att göra går att koppla till den liberalfeministiska 

ideologin. Genom att se prostitution som en sexualitet förläggs det till den privata sfären, där 
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politik enligt liberalfeministisk ideologi inte hör hemma. Därmed är det logiskt att ta bort 

lagstiftningen som förbjuder sexköp, menar CUF. Alison Phipps beskriver hur nyliberal 

feministisk retorik gällande sexualitet och könsuttryck används för att rättfärdiga prostitution 

och förklara prostitutionens existens, istället för den socialistiska förklaringen om social och 

ekonomisk utsatthet (2014, s. 98-100). Även Ekis Ekman skriver om hur bland annat 

bordellägare och pimps genom lobbyorganisationer sprider sexarbetardiskursen: idén om att 

prostitution är en form av sexuell läggning och en sexuell frigörelse för en sexuell minoritet 

för att måla upp en positiv bild av prostitution.  

 

Historiskt sett är tanken om den prostituerades avvikande sexualitet en ständigt 

återkommande berättelse. Under exempelvis reglementeringstiden i Sverige, när prostitution 

var lagligt och statligt kontrollerat, var det en vanlig tanke att denna sortens förfallna, fattiga 

arbetarklasskvinnor kvinnor som prostituerade sig gjorde det på grund av sin könsdrift och 

okvinnliga sexualitet (Ekman 2010, s. 51-52). I en tid då kvinnlig sexualitet ansågs vara 

passiv, undergiven och näst intill icke-existerande behövdes en förklaring till existensen av 

prostituerade kvinnor (Ekman 2010, s. 90). Förklaringen låg alltså i avvikande kvinnors 

sexualitet, och inte hos de sexköpande männen. Ur CUFs politik kan urskiljas två 

rättfärdigande till legalisering av alla aspekter av prostitution. Den ena är kopplingen till det 

privata, identiteten och rätten att uttrycka sig själv och sin sexualitet genom prostitution. Den 

andra är kopplingen till rätten att sälja. Dessa kopplingar kan spåras till den sexarbetardiskurs 

som Ekman och Phipps skriver om. Phipps har identifierat två olika kopplingar inom 

sexarbetardiskursen (som CUF också kan kopplas till). Den första kopplingen till det privata 

och identiteten är en liberal, sexradikal hållning, och den andra om rätten att sälja är en 

nyliberalistisk och kapitalistisk hållning (2014, s. 98-101).  

Som både Phipps och Ekman påpekar så är den nyliberala tanken att prostitution existerar på 

grund av den prostituerades identitet och deras vilja att sälja. Ingen förklaring läggs på 

efterfrågan ifrån männen. CUF gör alltså en koppling mellan prostitution och sexualitet, och 

försvarar rätten att sälja sex med individens rätt att bestämma över sin kropp, vilket är en 

tydlig koppling till både individualism, det privata och identiteten, och tilltro till den 

prostituerades aktörskap, som är typiskt för den liberalfeministiska ideologin.  

 

CUF menar dock att det finns problem inom prostitutionen, och att människor far illa. De 

skriver: 

”Dock är sexhandeln en bransch intimt förknippad med stora problem, såsom trafficking och 
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människor som tvingas till sex. Därför måste samhället ta ett större socialt ansvar, med bland 

annat uppsökande och kontrollerande verksamhet för att skydda de sexarbetande, exempelvis 

genom införande av nationella exitprogram för att hjälpa de sexarbetare som vill komma ur 

sexarbete. Vi är även mycket positiva till organisering hos sexarbetare som ett sätt att 

förbättra deras rättigheter.” (CUF sakpolitiskt program 2016, kap. 2.6) 

 

CUF föreslår att eftersom det förekommer tvång och slaveri inom prostitutionen så bör det 

finnas en viss kontroll av de prostituerades verksamhet, och det även ska finnas möjlighet för 

prostituerade att organisera sig. De anser dock inte att dessa människor skulle bli hjälpta av att 

sexköp är olagligt. De nämner ingenting om att människor tvingas till prostitution av 

exempelvis ekonomiska skäl, utan relaterar tvånget snarare till trafficking som är mer fysiskt 

tvång. CUF noterar problemen kopplade till prostitution, men gör ingen koppling till varken 

struktur eller exempelvis att det är manligt våld som riktas mot de prostituerade, och kan 

därmed inte sägas gå utanför den liberalfeministiska ramen.  

 

Forskning från liberalt håll tar också upp problemen med våldet inom prostitutionen, men 

lägger inte heller anledningen hos strukturer eller mäns våld. De två svenska forskarna 

Susanne Dodillet och Petra Östergren ser problemet med våldet, men förklarar det snarare 

med samhällets stigmatisering av prostituerade. Östergren ger en bild av att prostituerade 

snarare upplever våld ifrån det horfobiska samhället och radikala feminister, inte ifrån de 

sexköpande männen. Samma förklaring ges av Dodillet. (Dodillet 2009, s. 339-340. Östergren 

2006, s. 203-204) 

 

Intressant är att deras åsikt att det är positivt för prostituerade att organisera sig är något 

motsägelsefullt till vad de tidigare sa om prostitution och sexualitet. Att prostituerade 

organiserar sig är i hög grad en politisering av något de tidigare förlagt till den privata, icke-

politiska sfären. Igen kan en koppling till de två olika teman inom sexarbetardiskursen som 

Phipps identifierat. Som Ekman och Phipps dock påpekar är en legalisering av sexköp inget 

som är nödvändigt för organisering av prostituerade. 

 

Centerpartiet gör en annan tolkning av prostitution. C står bakom den nuvarande 

sexköpslagstiftningen, med anledning av att de gör bedömningen att prostitution är något som 

de inte vill se i vårt samhälle eftersom det är utsatta individer som utnyttjas. De skriver 

exempelvis ” I flera europeiska länder har prostitutionen blivit laglig. Det ser vi som ett svek 
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mot några av de svagaste i samhället. Samhället ska hjälpa kvinnor och män ur prostitution.” 

(C hemsida) Centerpartisten Raymond Pettersson säger såhär på Centerpartiets hemsida ”Jag 

vill se ett samhälle fritt från våld i hemmet, människohandel och prostitution.” (C hemsida) C 

beskriver här prostituerade som svaga personer som behöver hjälp att ta sig ur prostitutionen, 

vilket talar för att C ser en struktur som tvingar in människor i prostitution och inte ett fritt 

val, vilket går utanför den liberalfeministiska ideologin och snarare lutar åt en både radikal - 

och socialistisk feminism. Till skillnad från CUF pratar de inte om individers rättigheter och 

val, och heller ingenting om sexualitet. C likställer och talar även om prostitution i samband 

med människohandel och våld i hemmet, vilket båda är brott som utförs mot andra människor, 

vilket indikerar starkt mot radikalfeministiskt håll. De har dock gemensamt med CUF att de 

inte könar varken den prostituerade eller sexköparen, vilket ligger inom ramen för den 

liberalfeministiska ideologin. Fokus ligger dessutom enbart på den prostituerade och inte på 

sexköparen, och därmed är det den prostituerades aktörskap som ändå är relevant, inte 

köparens. Ingenting nämns om hur prostitution exempelvis ska stoppas genom att minska 

efterfrågan, utan enbart genom att de prostituerade lämnar prostitutionen, vilket återigen är en 

koppling till den prostituerades aktörskap. Även om C har tydlig koppling till radikal- och 

socialistisk-feministiska idéer så har de också en koppling till den liberalfeministiska, om än 

kanske inte lika starkt som CUF. Tydligt hos CUF är den internationella sexarbetardiskursen, 

medan C håller sig i den diskurs som rådde när sexköpslagen instiftades.  

 

4.1.2 Liberalerna och Liberala Ungdomsförbundet 

Liberalerna anser sig vara ett parti som kämpar för feminism utan socialism. De har tagit 

tydlig ställning i frågan kring prostitution genom att uttrycka att prostitution aldrig är 

acceptabelt i vårt samhälle. Partiet menar att de som säljer sex ska få tillgång till hjälp för att 

ta sig ur sin situation och att de som köper sex ska straffas. Man anser att den sexköpslag man 

har i Sverige idag ska råda, sexköp ska alltså vara förbjudet. Ytterligare vill man utvidga den 

hjälp som finns för de prostituerade som vill komma ifrån sin rådande situation. Slutligen 

bygger de sin politik på att de vill ge fler offer för människohandel permanent 

uppehållstillstånd i Sverige (L, Partiprogram).  

 

De anser som sagt att sexköpslagen är bra för Sverige. Dock menar liberalerna att man även 

behöver använda sig av fler insatser för att nå och hjälpa de som är prostituerade. I 

partiprogrammet står inget konkret om vad prostitution beror på och hur det uppkommer. 

Istället väljer man att påpeka att det är viktigt att få kunskap om prostitution för att nå det och 
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kunna bekämpa det. Liberalerna menar att man även måste koncentrera sig på arbetet mot 

sexköparen (L, Partiprogram). 

 

I partiprogrammet nämns inget om strukturer eller patriarkala maktordningar. Inte heller 

fokuserar de på våld mot kvinnor eller att det skulle vara kvinnor som i högre utsträckning är 

utsatta (L, Partiprogram). Detta går att koppla ihop med den indikator som handlar om att se 

individen istället för strukturen och resonemanget faller under den liberalfeministiska teorin. 

Dock kvarstår att liberalerna menar att sexköpslagen är positiv och att fokus bör ligga på att 

bestraffa de som köper sex. Det går även att se att Liberalerna indikerar att dra sig mer åt det 

radikalfeministiska hållet. De menar att prostitution ska skötas genom politiken, då de är för 

sexköpslagen. Även deras strävan att arbeta förebyggande för att motverka prostitution 

indikerar på radikalfeminism.  

 

Att liberalerna anser att sexköpslagen är positiv och att man borde arbeta förebyggande för att 

bekämpa prostitution är ett resonemang likt det Erin O’Brien för. Hon anser att genom politik 

påverkas den dominanta inställningen på sexarbete och trafficking (O’Brien, 2015, s.207). 

Liberalerna vill arbeta med de attityder som finns om prostitution och det kan, om man utgår 

från O’Briens forskning, vara en anledning till att man anser att sexköpslagen är en 

fungerande lag. 

 

Liberala Ungdomsförbundet, som anser sig vara ett liberalfeministiskt förbund, har i sitt 

handlingsprogram för år 2015 beskrivit kort var de står i frågan kring prostitution. De anser 

att köpa och sälja sex inte i sig är något negativt. Dock anser de att det finns problem 

kopplade till prostitution, så som trafficking och utnyttjande, men att bemöta dessa problem 

genom att förbjuda sexköp menar de är fel. (LUF Handlingsprogram 2015, punkt 226) Det är 

tydligt att det liberala ungdomsförbundet rör sig mot en ännu mer tydlig och utpräglad 

liberalfeminism än dess moderparti. Att inte se det som negativt att köpa och sälja sex är 

något som hamnar under indikatorn för individens egna fria vilja. Att det ska vara möjligt att 

sälja och köpa sex visar på att det är individens egna intresse som är det som räknas. 

Ytterligare kan man se att LUF inte väljer att prata om fenomenet som prostitution, istället 

skriver man endast om människor som köper eller säljer sex. Resonemanget LUF för är 

tydligt liberalfeministiskt. När man analyserar källmaterialet indikerar LUF att föra en mycket 

liberalt feministisk politik i frågan om prostitution, då de anser att sälja sex är något privat och 

att det är individen som styr och inte strukturer. 
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Petra Östergren menar att man bör tala om sexarbete istället för prostitution och att 

legalisering av sexarbete gör det möjligt att skapa bättre arbetsvillkor för de som säljer sex 

(2008, s. 48-50). Man kan se likheter mellan Östergrens uttalande och LUF:s 

handlingsprogram då de anser det vara viktigt att låta individen göra det den vill och ändå få 

lämpligt skydd av staten, vilket är en tydlig indikator för att tillhöra den liberala feminismen. 

LUF menar att prostitution kan vara frivilligt, att man kan utföra det som ett arbete och att 

man då skapar en identitet kring det. Detta är ett tydligt argument ur sexarbetardiskursen som 

Phipps talar om (2014, s. 98-100). 

 

Likt centerpartiets ungdomsförbund är liberalfeministiska idéströmningar tydliga inom LUF. 

Detta syns bland annat genom att de skriver “att köpa och sälja sex är 

i sig inget negativt. det finns dock många problem som trafficking och utnyttjande. Dessa 

problem kan dock bemötas utan att förbjuda sexköp.” (LUF 2015, Handlingsrpogram). En 

annan likhet mellan CUF:s och LUF:s liberala syn på prostitution är det faktumet att LUF 

heller inte tar upp andra problematiska faktorer kring prostitution, så som exempelvis mäns 

våld mot kvinnor (LUF 2015, Handlingsprogram). LUF föreslår även att prostituerade ska 

licensieras som ett sätt att lösa problemen med prostitution, så som utnyttjande och 

människohandel (LUF 2015, Handlingsprogram). Detta var under reglementeringstiden i 

Sverige (som nämnt i kapitlet ovan) ett sätt för staten att kontrollera de prostituerade, och ett 

sätt att kontrollera just de problem som prostitution kunde medföra. Att mena att lösningen på 

problemen med prostitution är att hålla koll på den prostituerade är ett sätt att lägga över allt 

ansvar, och därmed allt aktörskap, på den prostituerade, vilket indikerar på liberalfeminism. 

Att licensiera, och därmed professionalisera, prostitution är även ett argument ur 

sexarbetardiskursen. 

 

4.2 De feministiska 

4.2.1 Feministiskt Initiativ och Unga Feminister 

Likheterna mellan moderpartiet och ungdomsförbundens prostitutionspolitik är många, även 

om FIs politik är mer utvecklad. UF och FI har även gemensamt att de inte uttalat vill placera 

sig på den politiska höger-vänsterskalan, utan säger sig tillhöra främst den feministiska 

ideologin. UF och FI förtydligar att de tillhör en intersektionell feminism som tar med kön, 

klass, etnicitet, sexualitet och funktionalitet som faktorer för förtryck.  

Både moderparti och ungdomsförbund tar ställning för den svenska sexköpslagstiftningen och 
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vill även på många sätt utöka och stärka den, framför allt genom att sprida dess normerande 

effekt till andra länder. UF vill även förbjuda svenskars sexköp utomlands (UF partiprogram 

2016, s. 23). Till skillnad från de liberala partierna är FI och UF positiva till lagstiftande för 

att ge en normerande effekt i samhället (UF partiprogram 2017, s. 23. FI partiprogram 2017, 

s. 52. Schyman 2010). Både FI och UF vill även arbeta för att ändra mäns inställning till 

kvinnor och kvinnors kroppar (FI rapport, UF 2017, s. 23) 

 

Tydligt hos båda är fokus på den globala prostitutionen och det koloniala, patriarkala förtryck 

de menar ligger bakom att vita svenskar köper icke-vita kvinnors och barns kroppar (UF 

2016, s. 23. FI partiprogram 2017, s. 52-52). UF skriver exempelvis i sitt partiprogram “Att 

exploatera människors kroppar är aldrig rätt. Kroppen kan aldrig bli en vara som kan handlas 

med. Vi ser strippklubbar som en del av ett patriarkalt och kolonialt system som gör att 

framförallt unga kvinnors kroppar reduceras till handelsvaror, till för att exploateras av män.” 

(UF 2016, s. 23). Ett resonemang om kroppen och jaget förs i Ekis Ekmans Varat och Varan. 

Ekman hävdar däri att liberal- och queerfeministisk retorik i sexarbetardiskursen gärna 

separerar på jaget, varat, och kroppen, varan, för att på så vis kunna framföra en bild av den 

prostituerade som självständig, framstående aktör som säljer en vara, inte sig själv (Ekman 

2010, s. 87-94) UFs och FIs resonemang tar liksom Ekman avstånd ifrån den uppdelning av 

människan och kroppen som de menar att prostitution innebär. Östergren menar tvärtom att 

den prostituerade kvinnan blir fråntagen sitt aktörskap och reduceras till enbart en kroppsdel 

när man målar upp en bild av henne som passiv och utsatt för ett brott (2006, s. 294). Kamala 

Kempadoo och Prabha Kotiswaran har i sina respektive undersökningar av prostitutionen i 

olika delar av Asien starkt ställt sig emot bilden av den asiatiska, prostituerade kvinnan som 

ett offer för mäns våld. Istället menar det att bilden av den hjälplösa prostituerade asiatiska 

kvinnan är en rasistisk stereotyp och en andrefiering gjord av vita, västerländska kvinnor. De 

vill istället visa på de prostituerade kvinnornas aktörskap och att prostitution är ett arbete 

precis som exempelvis hushållerska (Kempadoo 2005, s. xxiii, Kotiswaran 2011, s. 17). Detta 

är inte likt den bild som UF och FI vill framställa. 

 

Både FI och UF nämner även social utsatthet, ekonomi, missbruk och könad ojämlikhet som 

orsaker till prostitutionens existens. Tydligt hos både UF och FI är att det inte bara är kvinnor 

som utnyttjas till prostitution, utan även barn, unga män och transpersoner. (UF partiprogram 

2016, s. 7, FI partiprogram 2017, s. 43). FI lägger dessutom extra tydligt vikt på att 

prostitution existerar på grund av manlig efterfrågan, manligt våld och mäns förtryck av 
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kvinnor, barn, transpersoner och andra män. Lösningen är att utjämna klasskillnader, rasism, 

sexism och andra ojämlikheter samt förändra mäns attityd. 

 

FI gör heller ingen större skillnad mellan prostitution och sexslaveri, utan menar att båda är 

ett brott som en person utsätts för (Schyman 2010). FI fokuserar också på pornografins och 

strippklubbars samverkan med prostitution och människohandel för sexuella ändamål, och vill 

därför förbjuda strippklubbar och vidare problematisera pornografi och sexualiseringen av 

kvinnors kroppar. (Schyman 2010). De skriver “Jämställdhet kan inte uppnås så länge det är 

möjligt för män att köpa kvinnors och mäns kroppar genom prostitution, stripp- eller 

sexklubbar.”(FI partiprogram 2017, s. 53.) De menar att prostitution och strippklubbar är ett 

direkt hinder för jämställdhet mellan män och kvinnor i samhället. Detta indikerar starkt till 

radikalfeminism som menar att kön är en grundläggande faktor till förtryck. UF vill även de 

förbjuda strippklubbar på grund av den sexuella exploatering av kvinnokroppar som det 

innebär.  

 

Denna retorik där kvinnor beskrivs som offer för mäns sexuella våld och för ett förtryckande 

samhälle är något som några forskare menar är en felaktig bild av prostituerade. Dodillet och 

Östergren har försökt ge en annan berättelse av prostituerade kvinnor. Östergren och Dodillet 

menar exempelvis att bilden av den prostituerade kvinnan som ett hjälplöst, passivt offer är 

ofeministisk och könsstereotyp och bidrar snarare till fortsatt ojämställdhet än som ett steg på 

vägen om kvinnlig frigörelse. De menar att det är viktigt att se att den prostituerade kvinnan 

valt att sälja sex. Har man valt det är det frivilligt. Frigörelsen, menar de, kan snarare ligga i 

att börja ta betalt för de tjänster man som kvinna förväntas utföra gratis (Dodillet s. 430-437, 

440. Östergren 2010, s. 205). Etikforskaren Heather Widdows menar dock att detta är ett 

felaktigt sätt att se på det fria valet och aktörskap. Widows skriver om ’The choice paradigm’ 

som blivit rådande i debatten om prostitution och dess arbetsstatus. Paradigmet består av att 

debatten om prostitution enbart handlar om huruvida den prostituerade har valt det eller inte. 

Författaren menar att enbart att ett val gjorts är inte nog för att fullt ut försäkra sig om det 

etiska i praktiken, och att allt inte blir rättfärdigat tack vare detta val (2013, s. 158, 174). 

Vidare menar Widows att motsatsen mellan offer och aktörskap är felaktig. Ett offer kan visa 

aktörskap, men ändå vara exploaterad och utnyttjad (2013, s. 161). UF och FI kan därför 

sägas stå utanför sexarbetsdiskursen.  

 

Sammanfattningsvis pekar indikatorer hos UF och FI mot radikalfeminism och socialistisk 
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feminism. Att etnicitet och klass är andra anledningar till förtryck är kopplat till socialistisk 

feminism. Fokus på det könade våldet i form av att män utövar våld mot kvinnor och andra är 

kopplat till radikalfeminism. Att de menar att det är strukturer som leder till prostitution 

kopplas till socialistisk feminism. Deras vilja att både lagstifta och normförändra kopplas till 

den radikalfeministiska synen på det politisk-materiella. Hos FI är det extra tydligt fokus på 

den manliga sexköparens aktörskap och den prostituerades icke-aktörskap och 

brottsofferstatus, vilket indikerar till radikalfeminism. Kopplingarna hos UF och FI är därmed 

starka till både socialistisk feminism och radikalfeminism, om än starkare koppling mellan FI 

och radikalfeminism. Relationen mellan UF och FI är präglat av likheter i 

prostitutionspolitiken snarare än skillnader. Varken UF eller FI är synligt påverkade av den 

nyliberalistiska sexarbetardiskursen. 

 

4.2.2 Vänsterpartiet och Ung vänster 

Ung vänster skriver om prostitution i sitt partiprogram på deras hemsida. UV anser sig vara 

ett feministiskt förbund. De menar att kvinnor idag lever under hårt förtryck på grund av 

förväntade ideal som visas i exempelvis media, och de anser att en av de grövsta formerna av 

kvinnoförtryck är prostitution. Man kan läsa på Ung vänsters hemsida att de menar att 

prostitution är en kvinnoförtryckande struktur (UV 2017, Feminism).  

 

En tolkning av deras syn på att bekämpa prostitution är genom att se strukturer som påverkar 

kvinnor negativt och att om dessa strukturer förändras kommer även prostitutionen att minska. 

När UV väljer att poängtera strukturellt kvinnligt förtryck som en faktor till prostitution går 

detta att härleda till den radikala feminismen. UV hamnar under den radikala feminismen då 

man där poängterar tydligt att prostitution handlar om mäns våld mot kvinnor. Resonemanget 

hamnar även under den socialistiska feminismen då man även här menar att prostitution ofta 

är könat och ofta våld mot kvinnor. Då UV skriver om prostitution i sitt partiprogram kopplar 

de det tydligt samman detta med kvinnors lågavlönade arbeten och brist på jämställdhet på 

arbetsmarknaden, detta är en indikator på att UV har en socialistiskt feministisk syn på 

prostitution då de tydligt sammanför det med ekonomiska faktorer (UV 2017, Feminism). 

Utifrån detta resonemang kan man se att de inte står bakom sexarbetardiskursen då de inte 

försöker normalisera prostitution. 
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Även moderpartiet, som anser sig vara ett feministisk parti, poängterar att sexköp är en del av 

det sexualiserade våldet mot kvinnor. De menar att sexköp har ett underliggande budskap som 

är att kvinnor är en handelsvara som män har rätt att köpa. Det går det att se att Vänsterpartiet 

indikerar att utgå från en socialistisk feministisk teori då de ser prostitution som styrt av bland 

annat ekonomiska strukturer. Inom den socialistiska feminismen är det sexköparen som är den 

styrande aktören, precis som man inom Vänsterpartiet anser. Vänsterpartiet vill att även 

sexköp utomlands ska kunna straffas, detta på grund av att svenskar varken ska kränka 

mänskliga rättigheter i Sverige eller utomlands (V 2017, Prostitution). Detta visar på en 

förståelse för den maktobalans som kan råda mellan sexturistande vita män och den icke-vita 

prostituerade, vilket även detta indikerar till socialistisk feminism. Som nämnt i kapitlet ovan 

är detta enligt Kempadoo och Kotiswaran snarare en stereotypisering av icke-vita och en 

passivisering av icke-vita kvinnor, än en anti-rasistisk och feministisk analys. 

 

Partiet använder sig inte av ordet struktur men tydligt är att de anser att problemet ligger i att 

det är ett rådande mönster som måste brytas för att kvinnor inte ska bli förtryckta då de 

skriver: “Sexköp är en del av det sexualiserade våldet mot kvinnor och sexköpens 

underliggande budskap är att kvinnor är en handelsvara som män har rätt att köpa, förbruka 

och göra sig av med.” (V 2017, Prostitution). Då partiet tydligt tar upp problemet med 

rådande strukturer är intressant då de indikerar att det är strukturer som styr när det handlar 

om prostitution. Även här ser man att partiet drar sig åt ett socialistiskt feministiskt håll likväl 

som mot en radikalfeministiskt. 

 

Ännu ett stöd för att vänsterpartiet lutar åt en socialistisk feministisk teori är att källmaterialet 

pekar åt att likna det resonemang som Ekis Ekman för. Hon, likt vänsterpartiet, anser att det 

bland annat är ekonomiska strukturer som leder till en acceptans kring att köpa sex. Ekmans 

marxistiska argumentation går att likna vid vänsterpartiets uttalanden om att kvinnan blir en 

vara som männen anser sig ha rätten att köpa och att dessa strukturer behöver förändras för att 

motverka prostitution (Ekman 2010, s. 85-86). 

 

Vänsterpartiet och Ung Vänster för liknande resonemang kring prostitution, och båda 

indikerar till radikalfeminism och socialistisk feminism, liksom FI och UF gör i kapitlet ovan.  
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4.3 De konservativa 

4.3.1 Kristdemokraterna och Kristdemokratiska Ungdomsförbundet 

Kristdemokraterna och deras ungdomsförbund är båda skeptiskt inställda till feminism, men 

delade meningar verkar råda inom partiet och ungdomsförbundet. Några är helt emot 

feminism, några är öppna för en viss feminism.  

 

Kristdemokraterna har endast några meningar om prostitution på sin hemsida där de kort 

redogör för att de ställer sig bakom den svenska sexköpslagstiftningen (KD prostitution). 

Kristdemokratiska Kvinnoförbundet (KDK) har däremot flera rapporter och program gällande 

prostitution, både i samband med människohandel och våld mot kvinnor och har propagerat 

för spridande av sexköpslagen både inom EU och som norm i FN. KDK skriver i sina 

rapporter Våld mot kvinnor (2003) och Människohandel (2007) om prostitution. De anser att 

prostitutionens existens beror på social och ekonomisk utsatthet, mäns makt, våld mot och 

kontroll av kvinnor, brist på inflytande, arbetslöshet och hemlöshet. De menar att hade inte 

mäns efterfrågan funnits hade inte tillgången heller funnits, och därför bör preventiva åtgärder 

riktas mot att minska kvinnors sårbarhet och att förändra mäns inställning till kvinnor och 

kvinnors kroppar (KDK Våld mot kvinnor, 2003, s. 8-11, KDK Människohandel 2007, s. 10-

11). KD talar oftast om män som köpare och kvinnor som prostituerade. KD erbjuder också 

flera förslag på lagar som ska förhindra och försvåra för sexköpare, exempelvis att censurera 

reklam för sexförsäljning på nätet, förbud mot biltrafik nattetid på gator där polisen vet att det 

förekommer prostitution och utökat ansvar för hotellägare och lägenhetsförmedlare (KDK 

Människohandel 2007 s. 27-29). 

 

Fokus på mäns våld, utövande av makt och utnyttjande av kvinnor är kopplat till det könade 

våldet och den könade prostitutionen, vilket är kopplat till radikalfeminism. Att KD vill arbeta 

preventiv genom att förhindra att kvinnor hamnar i olika former av utsatthet och även vill 

lagstifta för att försvåra sexköp kan kopplas till deras syn på det politiska materiella och 

därmed den socialistisk-feministiska ideologin. KD lägger även till stor del över aktörskapet 

på den sexköpande mannen och tillskriver den prostituerade kvinnan offerstatus, vilket 

indikerar för radikalfeminism och socialistisk feminism.  

 

KDU beskriver i sitt mail till oss även de prostitution som något som orsakas av utsatthet, 

exempelvis på grund av missbruk eller människohandel, och tar avstånd från uppfattningen att 

prostitution är något kvinnor gör frivilligt. De talar liksom KD om de prostituerade som 
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kvinnor, men könar dock inte sexköparna. KDU för heller inte diskussionen om mäns 

efterfrågan och mäns makt och våld mot kvinnor. De använder sig av ett mer värderande 

språk än KD, och använder ord som “destruktiv livsstil” (om sexköparna), “moraliskt 

förkastligt” (om sexköparna) och “prostitution är ovärdigt” (om de prostituerade) (KDU 2017, 

mail, Bilaga 2). Vidare vill de även påpeka vilken effekt legaliserat sexköp kan medföra för 

den moraliska aspekten i samhället. Exempelvis skriver de ”Ingen kvinna i Sverige eller 

någon annan ska behöva gå på gatan och sälja sex för sin försörjning. Prostitution är ovärdigt 

och försätter kvinnor i en utsatt och mycket destruktiv social situation på ett sätt som inte är 

anständigt vårt samhälle.” (KDU 2017,mail, Bilaga 2.) och ”det kan också vara relevant att 

reflektera över vilken kultur och syn på kvinnor, sex, otrohet och relationer som legaliserad 

sexhandel riskerar att medföra samt hur den förändrade synen skulle påverka enskilda 

människor, familjer och samhället i stort.” (KDU 2017, mail, Bilaga 2.). Det är denna 

sexualmoral från samhället och feminister som bland annat Östergren och Kotiswaran menar 

är en av de fundamentala anledningarna till prostituerades utanförskap och utsatthet för våld. 

Östergren kallar det för horfobi och horstigmatisering, och Kotiswaran menar att det är en del 

av, i hennes exempel, det indiska samhällets syn på sexualitet och traditionella värderingar. 

Kotiswaran menar även att sexualmoraliserande mot prostituerade är något som privilegierade 

feminister är ansvariga för (Kotiswaran 2011, s. 10). 

 

Denna direkta betoningen på anständighet och moral är tydligt överensstämmande med den 

särartsfeministiska ideologin. Det kan även kopplas till både det privata och identiteten, som i 

sin tur kan kopplas både till särartsfeminism och liberalfeminism. Deras åsikt att prostitution 

är något en kvinna inte gör frivilligt utan tvingas till på grund av utsatthet indikerar på en 

socialistisk-feministisk syn på strukturer. Avsaknaden av fokus på den manliga sexköparen 

gör att de inte kopplas till radikalfeminism genom den indikatorn. Inga kopplingar till 

sexarbetardiskursen finns. 

 

Kristdemokraternas resonemang påminner mycket om Centerpartiets. Men där Centerpartiets 

ungdomsförbund går åt ett tydligare liberalfeministiskt håll, drar Kristdemokratiska 

ungdomsförbundet åt ett särartsfeministiskt håll. Medan KD håller sig inom ramarna för 

socialistisk och radikalfeministisk ideologi, går KDU även in under särartsfeministisk 

ideologi: den moraliska förkastlighet som KDU menar att prostitutionens existens innebär och 

totala offerstatus de tillskriver de prostituerade påminner om vad Phipps skriver om en del av 

debatten i Storbritannien. Hon beskriver hur nykonservativa och radikalfeministiska grupper 
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inom prostitutionsdebatten har allierat sig och starkt betonar den prostituerades offerstatus och 

samtidigt det moraliskt hemska med att behöva prostituera sig (2014, s. 76). KDUs betoning 

på moral gör alltså att de skiljer sig något från KD. 

 

4.3.2 Sverigedemokraterna och Sverigedemokratisk Ungdom Ungsvenskarna 

Ungsvenskarna skriver på deras hemsida att de är ett icke-feministiskt parti och 

sverigedemokraterna skriver inget angående feminism på deras hemsida. 

Sverigedemokraterna och Ungsvenskarna hade båda väldigt lite information om sexarbete och 

prostitution på respektive hemsidor.  Därför skickades mail ut till ansvariga från både 

moderparti och ungdomsförbund för att få svar på var de står i frågan. Sverigedemokraterna 

svarar att de inte anser att prostitution bör legaliseras. De menar inte att människor skulle sälja 

sex frivilligt och uppskatta sitt arbete, ett resonemang som indikerar att gå emot den liberala 

feminismen där man menar att den prostituerade är en egen aktör (SD 2017, mail, Bilaga 3.). 

Sverigedemokraterna menar att även om det kanske finns människor som uppskattar att 

prostituera sig så är det fler som gör det som sista utväg för att få en inkomst eller blir 

utnyttjade på olika sätt. De anser att prostitution är något som drabbar de mest utsatta i 

samhället och att samhället har ett ansvar att människor inte ska hamna i en sådan utsatt 

situation. Slutligen menar Sverigedemokraterna att de som köper sex ska straffas. Dock anser 

de att personer ska straffas i Sverige för att ha köpt sex utomlands (SD 2017, mail, Bilaga 3). 

Sverigedemokraterna tenderar att ha samma radikalfeministiska syn på prostitution som de 

övriga riksdagspartier som införde den nuvarande svenska sexköpslagen (Svanström, 2004, s. 

233). 

Sverigedemokraternas resonemang går att koppla till den radikala feminismen då de menar att 

sexköp bör vara kriminellt. De lägger skuld på de som köper sex och även de hallickar som 

till stor del gör utnyttjande av prostituerade möjligt. Dock väcker det intresse att man i sina 

svar inte använder sig av begrepp som kvinnoförtryck eller patriarkal struktur. Inom den 

radikala feminismen är det viktigt att se hur patriarkala strukturer, som gör det accepterat för 

män att utnyttja kvinnor, är det som är problemet när det handlar om 

prostitution.  Sverigedemokraternas syn på prostitution som en sista utväg för att få tag på 

pengar går att härleda till den socialistiska feminismen baserat på den indikator som rör det 

beroendemönster mellan den prostituerade och aktören som i detta fall är sexköparen. Man 

anser inom den socialistiska feminismen att det skapas ett ekonomiskt beroende mellan den 

prostituerade och den styrande aktören. Detta går att koppla samman med hur 
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Sverigedemokraterna ser på försäljning av sex som enda utväg till att få en inkomst, den 

prostituerade blir ekonomiskt beroende av aktörerna. Man kan härleda Sverigedemokraternas 

resonemang till viss del till den särartsfeministiska teorin då de man kan se att de indikerar till 

att man ser den prostituerade som ett offer. 

Ungsvenskarna har inte heller de någon information om frågan tillgänglig på sin hemsida. 

Deras svar på mail byggdes till största del på att de anser det vara moraliskt förkastligt att 

köpa och sälja sex och att sex inte går att likställa med andra tjänster. Utifrån detta uttalande 

kan man tydligt härleda Ungsvenskarnas syn på prostitution till den radikala feminismen och 

särartsfeminism där man anser att prostitution och sexköp är fel men att den prostituerade inte 

ska skuldbeläggas (US 2017, mail, Bilaga 4). Ytterligare blir det också ett tydligt 

ställningstagande mot den sexarbetardiskurs som bland annat Ekman (2010) talar om. Att 

hänvisa till prostitutionens moraliska förkastlighet men ändå se den prostituerade som ett 

offer för omständigheterna är en indikation till särartsfeministisk ideologi. Liksom hos KDU 

syns kopplingar till den allians mellan nykonservativa och radikalfeministiska åsikter som 

Phipps beskriver (2014, s. 76).  

Ungsvenskarna menar att det är sexköpare och övriga inblandade i allt från trafficking till 

hallickverksamhet som ska straffas (US 2017, mail, Bilaga 4). De menar även att man bör 

utvisa de som inte fått asyl i Sverige omedelbart eftersom det vittnas om att många 

papperslösa utnyttjas inom prostitution. Det finns en utbredd åsikt, lik den ungsvenskarna har, 

att det finns samband mellan trafficking och prostitution och att människor idag tas över 

gränser för att bli utnyttjade sexuellt. Dock ser Ungsvenskarna de papperslösa prostituerade 

som illegala människor snarare än offer, liknande som vad som skett i den nederländska 

debatten om prostituerade, där den utomeuropeiska prostituerade nu inte längre av staten ses 

som ett offer för trafficking, utan som en illegal sexarbetare (Outshoorn 2004, s. 199). 

Ungsvenskarna tillskriver dock inte de papperslösa något aktörskap eller ser dem som 

arbetare, bara som illegalt vistande i Sverige. Därför kan det inte sägas att Ungsvenskarna 

anammat argument ur sexarbetardiskursen. 
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5. Sammanfattning 

Likheter och skillnader mellan moderparti och ungdomsförbund ligger i vilken feministisk 

ideologi de drar sina resonemang från. CUF och LUFs argumentation kommer ifrån 

liberalfeministiskt håll. C drar ett liberalfeministiskt håll, men även åt radikalfeminism och 

socialistisk feminism. L har ett liberalfeministiskt resonemang liksom sitt ungdomsförbund, 

dock även med koppling till radikalfeministisk ideologi. Både UF och FI har 

radikalfeministiska och socialistiskt-feministiska argument, dock mer tydligt 

radikalfeministiska hos FI. V kopplade tydligt till radikal- och socialistisk-feministisk 

ideologi, liksom UV. Även KD var tydligt socialistisk-feministiska och radikalfeminiska i sitt 

resonemang. KDUs resonemang indikerade dock på särartsfeminism snarare än socialistisk 

feminism. SD indikerar främst till socialistisk feminism, till skillnad från Ungsvenskarna som 

hade tydliga kopplingar till särart- och radikalfeminism.  

 

Vår hypotes om att ungdomsförbunden har tydligare koppling till sin ideologi än sitt 

moderparti stämde för CUF, LUF, KDU och Ungsvenskarna. V och UV hade ungefär samma 

feministiska ideologi, medan FI var något starkare i sin koppling till radikalfeminism och 

socialistisk feminism än vad UF var. 

 

Den internationella sexarbetardiskursen var tydlig hos CUF och LUF. Den fanns dock inte 

hos någon av de andra ungdomsförbunden. Hos Centerpartiets ungdomsförbund och Liberala 

Ungdomsförbundet är det tydligt att det finns en önskan om att sex ska bli ett lönearbete, 

alternativt ses som ett sätt att uttrycka sin sexualitet på. Detta går tvärt emot den nuvarande 

policyn att prostitution inte är ett arbete, utan ett kvinnoförtryck orsakat av socioekonomisk 

utsatthet. Likt den debattförändring Outshoorn identifierade i Nederländerna kan vi hos CUF 

och LUF se en liknande vändning. Tydliga kopplingar till den bild av sexarbetare Ekman och 

Phipps skriver om finns också hos de båda ungdomsförbunden: hos CUF och LUF fanns en 

bild av prostituerade som självständiga aktörer och/eller som personer med en annan identitet 

och sexuell läggning. Argumentationen för en förändrad prostitutionspolitik som förs i 

respektive partiprogram liknar mycket de resonemang som förs av Östergren, Dodillet, 

Kotiswaran och Kempadoo. 
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Slutord 

Som framgår av analysen är den socialdemokratiska sexköpslagstiftningen ifrågasatt av 

liberalfeministiska tankegångar om prostituerades identitet och aktörskap. Den liberala och 

kapitalistiska idén om lönearbete sprids till allt fler områden i människors liv, först genom att 

under feministisk banderoll lägga ut exempelvis barnomsorg och äldreomsorg på 

arbetsmarknaden, och nu även det emotionella och sexuell i form av sexarbete, även detta 

med feministiska argument. Frågan är dock om lösningen att göra lönearbete av tidigare 

obetalt arbete är något som befriar kvinnor, eller helt enkelt något som ytterligare befriar män 

från ansvar. En vidare undersökning av liberal prostitutions- och arbetspolitik ur ett 

feministiskt, genuskritiskt perspektiv hade därför varit intressant som fortsatt forskning inom 

området. 
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7. Bilagor 

7.1 Bilaga 1 Indikatorer  

1. Den första indikatorn appliceras på källmaterialet för att undersöka den syn partiet eller 

ungdomsförbundet har på förhållandet mellan strukturen och individen eller aktörskapet. Det 

vill säga om hur man ser på om prostitution är ett strukturellt problem eller om det är 

individen själv som har ansvar och bör ha full tillgång till sin fria vilja.  

 

2. Synen på könad prostitution eller könat våld är viktig som indikator för att till viss del fylla 

i det som den första indikatorn inte får med. Alltså är det är specifikt könsliga strukturer som 

leder till prostitution. Enligt en del av de teorier som används i undersökningen beror 

prostitution på att det finns en struktur som gör mäns våld mot kvinnor accepterat och att 

prostitution är ett uttryck av det.  

 

3. Ytterligare är huruvida man bör distansera det politiska och privata livet en skiljepunkt 

mellan de olika teorierna, därav är detta en viktig indikator för att undersöka det utvalda 

källmaterialet. Med hjälp av denna indikator undersöks hur mycket av människors 

individuella privatliv bör innefattas i politiken. Detta är intressant på grund av att man 

exempelvis inom den liberala feminismen menar att sälja sex är något den enskilda individen 

själv bestämmer över med sin fria vilja.  

 

4. Mellan de fyra feministiska teorierna som används i undersökningen finns det delade 

meningar om huruvida det finns andra faktorer, såsom klass och etnicitet, som spelar in när 

det handlar om förtryck inom prostitution. Det som undersöks är hur man inom källmaterialet 

ser på vilka människor som säljer och köper sex och om det finns flera orsaker och faktorer 

som ger ett sådant resultat. 

 

5. Slutligen undersöks även hur moral spelar in i diskussionen kring prostitution. Det som 

skiljer sig, och gör indikatorerna intressanta att applicera på källmaterialet, är hur 

moderpartierna och ungdomsförbunden väljer att ställa sig moraliskt till frågan om 

prostitution.  
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7.2 Bilaga 2 Mail KDU 

Kristdemokratiska Ungdomsförbundet (KDU) är för dagens svenska sexköplag, och vi är 

starkt emot prostitution. Vi tycker till skillnad från de tre liberala ungdomsförbunden, att 

sexköp fortsatt ska vara förbjudet och kriminaliserat. 

Ingen kvinna i Sverige eller någon annan ska behöva gå på gatan och sälja sex för sin 

försörjning. Prostitution är ovärdigt och försätter kvinnor i en utsatt och mycket destruktiv 

social situation på ett sätt som inte är anständigt vårt samhälle. 

Det finns de hävdar att många kvinnor skulle prostituera sig av fri vilja, att det är deras rätt att 

sälja sig själva och att sexköp därför ska legaliseras. Vi delar inte den 

verklighetsbeskrivningen eller uppfattningen. 

 

Vår bedömning är istället att de flesta som prostituerar sig gör det för att de befinner sig en 

mycket svår och utsatt situation, för att finansiera sitt eget missbruk eller för att de har fallit 

offer för människohandel och tvingas till det. Sexköp bidrar till att upprätthållla dessa utsatta 

människors destruktiva livsstil, på ett sätt somt inte är moraliskt försvarbart. Vi menar 

dessutom att det är så moraliskt förkastligt att det behöver vara kriminaliserat. 

Värt att nämna är att också i de fall där prostitutionen sker helt frivilligt bidrar sexhandeln till 

att upprätthålla och öka efterfrågan på sexuella tjänster i samhället och det skapar i sin tur 

ökad grogrund för människohandel. Vi har exempelvis sett hur den lagliga prostitutionen i 

Tyskland, också har bidragit till ökad människohandel till landet. Det här kunde vi inte minst 

se i samband med att fotbolls-VM senast arrangerades i Tyskland. Det är ett bra exempel på 

det samband som finns mellan å ena sidan "frivillig" eller "legaliserad prostitution", och å 

andra sidan människohandel och trafficking. För oss i KDU är det en väldigt bra anledning till 

varför sexköp fortsatt ska vara kriminaliserat. och jag understryker för övrigt gärna att vi vill 

se hårdare straff för personer som gör sig skyldiga till människohandel och trafficking. 

Våra viktigaste argument för vår syn på sexköp och prostitution framgår av texten ovan, men 

det kan också vara relevant att reflektera över vilken kultur och syn på kvinnor, sex, otrohet 

och relationer som legaliserad sexhandel riskerar att medföra samt hur den förändrade synen 

skulle påverka enskilda människor, familjer och samhället i stort.   

Avslutningsvis vill jag förtydliga att den enda egentliga anledningen till att vi har frångått vår 

tidigare uppfattning att det också ska vara kriminaliserat att sälja sex är att vi befarar att färre 

kvinnor som befinner sig i utsatt situation då skulle våga söka stöd med en sådan lagstiftning. 
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Därmed riskerar vi en situation där färre som gjort sig skyldiga till sexköp skulle dömas. Det 

skulle vara olyckligt, och rent av kontraproduktivt för vårt viktiga arbete att få bort 

prostitutionen. 

 

Ha det fint, 

 

mvh 

 

CHRISTIAN CARLSSON, Förbundsordförande KDU Sverige 

Led. i Kristdemokraternas partistyrelse 

Gruppledare i Utbildningsnämnden i Stockholms stad 

Mobil: +4676 527 25 31 / +46768 93 71 55 

twitter / instagram / snapchat : @ChristianCkd / @KDUSverige 

hemsida: www.christiancarlsson.wordpress.com / www.kdu.se 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.christiancarlsson.wordpress.com/
http://www.kdu.se/
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7.3 Bilaga 3 Mail SD 

Hej Ida-Maria! 

Sverigedemokraterna vill inte leganisera prostitution, inte heller vårt ungdomsförbund.  

Jag köper inte argumentet från legaliseringsivrare om att vissa skulle göra detta frivilligt och 

helt enkelt uppskatta sitt arbete. Det finns säkert en hel del som känner så, men för varje 

personer som uppskattar sitt yrke som prostituerad finns det mängder med människor som gör 

det som sista utväg för pengar eller som utnyttjas på annat sätt. 

Prostitution drabbar samhällets mest utsatta och samhället måste stå upp för att personer inte 

ska hamna i en så pass utsatt situation som många av de prostituerade är. Vårt sociala 

skyddsnät ska vara så pass starkt att ingen ska råka illa ut. De som utnyttjar dessa personer 

ska givetvis straffas. 

Sverigedemokraterna är däremot emot att straffa personer i Sverige för att de köpt sex 

utomlands. Även om det i min värld är djupt omoraliskt att köpa sex, vore det orimligt att 

staffa personer som utfört en handling som är lagligt i de flesta länder. Att åberopa svensk lag 

för handlingar i ett annat land skulle öppna upp för liknande tolkningar av andra länder i 

Sverige. Jag tycker t.ex. inte att personer från länder där alkohol är olagligt och omoraliskt 

skulle straffas i sitt hemland för att de druckit alkohol eller att de inte täckt sitt hår i Sverige. 

Hoppas du är nöjd med svaret! 

--- 

Pontus Andersson 

Politisk sekreterare, SD Malmö 

Ledamot i Helsingborgs kommunfullmäktige 

2:e vice talesperson - Ungsvenskarna SDU 

http://www.situationmalmo.nu/ 

pontus.andersson@sd.se 

telefon: +4640341121 

 

http://www.situationmalmo.nu/
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7.4 Bilaga 4 Mail US 

Hej, 

Prostitution tillhör kanske inte de mest aktuella ämnena varpå det inte återfinns på vår 

hemsida. Vi önskar inte legalisera prostitution men vi vill heller inte kriminalisera att sälja sin 

kropp då vi inte anser att det skulle lösa något. Det är sexköpare och övriga inblandade i allt 

från trafficking till hallickverksamhet som ska straffas. 

Den huvudsakliga anledningen till att vi inte vill legalisera det är för att vi finner det moraliskt 

förkastligt att köpa och sälja sex på det viset, sex går inte att likställa med andra tjänster. Det 

finns garanterat ett fåtal som de facto önskar sälja sin kropp och vars situation underlättats 

ifall sexköp blev lagligt. Det får dock inte väga tyngre än alla de som idag är prostituerade 

som en konsekvens av tvång, utpressning och/eller hot. 

 

Då prostitution ofta föranleds av trafficking vill vi se till att motarbeta det genom utökade, 

och förbättrade, gränskontroller och utökade resurser till den polisiära verksamheten. Det 

vittnas även om att personer som lever som papperslösa nyttjas inom prostitution varpå det är 

viktigt att omgående utvisa de som nekas uppehållstillstånd i Sverige. Dessa åtgärder 

tillsammans med bättre dialog överlag mellan olika samhällsfunktioner (t ex att skolan, om de 

misstänker oegentligheter, faktiskt går vidare till exempelvis Socialen med det) hade kunnat 

underlättat arbetet med att få bukt på problemet. 

 

Tobias Andersson 

Talesperson Ungsvenskarna SDU 

Fullmäktigeledamot Skövde  

 

 


