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Abstract

Prostitution has been intensely debated in Sweden for nearly four decades. Two 

major investigations have so far been initiated by the government and numerous 

propositions have been put forward in the Swedish parliament resulting in the 

sexköpslag from 1999 that criminalizes purchase of sexual services. The law aims at 

punishing the buyer and protecting the women in prostitution, thus making it 

possible for women to be helped by various social interventions rather than 

punished. Swedish society has undergone major changes in these decades. 

Globalization, the internet and the membership in the EU have changed the Swedish 

society and influenced the discourse on prostitution.

This paper has a twofold aim, on the one hand investigating if, and how these 

changes have had an impact on the prostitution discourse in texts produced by the 

government and analyze how female and male sexuality in connection to 

prostitution is constructed. I have done so by analyzing texts spanning from 1981 to 

1998. Texts produced by the government have a direct impact on the community in 

terms of defining what is legal and what is not, but also have a normative function 

and a direct impact on social work and in the end, the wellbeing of individuals. I 

therefore argue that it is of importance to critically analyze and question these texts.

My conclusion is that cultural and social construction and stratification of  

perceived deviant sexuality in the form of prostitution in the period I studied has on 

the one hand undergone a profound change focusing on female prostitutes as both 

the root of a problem and its victims, and the other hand further cementing existing 

gender patterns prevalent in Swedish society for centuries. 
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”Popular culture is permeated with ideas that erotic variety is dangerous, 

unhealthy, depraved, and a menace to everything from small children to national 

security” (Gayle Rubin 2007 s. 159)

1.0 Bakgrund

Mänsklig sexualitet har under årtusenden varit föremål för tabu och kontroll i olika 

former (Liljeström 1981 s. 9). I Sverige har denna kontroll periodvis varit hård och 

ofta medfört stora konsekvenser för personer som brutit mot de lagar och normer 

som gällde i form av fängelsestraff, social kontroll utstötning (Frykman 1993 s. 137, 

161). Jonas Frykman skriver i sin avhandling Horan i bondesamhället om de 

kvinnor som under 1800 talet var sexuellt aktiva utom äktenskapet och som i 

samhällets ögon blev horor. Horan, den lösaktiga kvinnan, fick bära en horklut som 

ett synligt tecken för sin förlorade heder och sitt fallna tillstånd (Frykman 1993 s. 

117). 

Det var de gifta kvinnorna som stod för kontrollen av de ogifta flickornas sedlighet. 

En vanlig metod var ”gåsagången”, mjölkning av de ogifta kvinnorna för att 

upptäcka graviditet eller barnamord (Frykman 1993 s.112). Männen däremot, blev 

trots vissa sanktioner inte nämnvärt skadade av ett utomäktenskapligt förhållande, 

inte ens i de fall det ledde till barn. Vanligtvis räckte det med att mannen betalade 

underhåll för barnet och saken var undanstökad (Frykman 1993 s. 176).

Lagar mot regelrätt prostitution, dvs. samlag mot ersättning har funnits i Sverige i 

århundraden. Under 1800 talet infördes reglementering, vilket innebar att 

prostituerade kvinnor tvingades till veckovisa läkarkontroller och deras beteende 

övervakades av polisen (Svanström 2007 s.71). Männen däremot, utsattes inte för 

några kontroller och kunde fritt besöka prostituerade (Svanström 2007 s. 73). De 

prostituerade kvinnornas beteende sågs som en offentlig angelägenhet medan 

mannens beteende sågs som privat angelägenhet och reglerades inte.

Från 1900 talet och framåt har synen på sexualitet mer och mer förskjutits från att 

vara en offentlig till en privat angelägenhet. Lagtexterna från denna period bär 

vittne om denna utveckling. Under 1900 talet försvinner åtalspunkter som 

äktenskapsbrott, tidelag, homosexualitet, preventivlagen, (SoU 1981:71 s. 44) samt 

sårande av tukt och sedlighet (SoU 1981:71 s. 53). Under 1960-talet var Sverige, 
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enligt Gould, en av de mest sexualliberala länderna i världen (Gould 2001 s. 201). 

Denna liberala syn gällde även kommersialiserad sexualitet som pornografi och 

prostitution. Under andra halvan av 1970 talet svängde den politiska hållningen och 

blev successivt mer restriktiv i förhållande till prostitution. Svanström menar att

prostitutionsdebatten hamnade på den politiska agendan efter att 1976 års 

sexualbrottsutredning. Utredningen blev starkt kritiserad och flera kvinnorörelser 

krävde både en ny utredning och ett inkluderande av prostitution i utredningen 

(Svanström 2004 s. 227). 1977 initierade den dåvarande regeringen en utredning 

gällande könsköp (Ibid s 227). Enligt Dodillet utgick prostitutionsutredningen från 

att prostitution var ett allvarligt samhällsproblem (Dodillet 2009 s. 93). I 

utredningen jämställs prostitution med ”andra sociala missförhållanden” såsom 

brottslighet och missbruk (SoU 1981:71 s. 15).

1.1 Problemformulering

Den mänskliga sexualiteten är enligt Rubin föremål för lagreglering, sexuell 

stratifiering och ”erotisk förföljelse” av människor som avviker sexuellt vilket kan 

leda till att de grupper som faller under kategorin ”dålig/olaglig sexualitet” riskerar 

att utsättas för ”straffande stigmatisering” och rättsliga påföljder (Rubin 2007 s. 

165). Rubin menar att kontrollen av sexuella avvikare sker på två plan, dels genom 

lagar och förordningar som reglerar, kontrollerar och begränsar avvikarnas 

handlingar och dels genom social praktik, till exempel i form av 

tvångsomhändertagande av barn (Ibid s.167 f). 

Avvikande och normbrytande sexualitet, till vilken prostitution tillhör, kan således 

leda till svåra konsekvenser för dem som utövar den. Det sociala arbetet utförs i ett 

socialt sammanhang som påverkas av både lagen och av rådande samhällelig 

ideologi (som enligt Rubin i viss mån speglar varandra) (Rubin 2007 s.165). 

Utfrån detta har det varit av stor vikt för mig som blivande socionom att granska hur 

konstrutioner av kvinnors och mäns sexualitet i förhållande till prostitution skapas i 

den maktsfär som styr det sociala arbetets praktik. Socialt arbete har många 

beröringspunkter med prostitution, dels i form av olika projekt som utförts för att 

hjälpa prostituerade kvinnor bort från prostitution, dels KAST projekt (arbete med 

sexköpare) och dels att man kommer i kontakt med prostituerade och deras familjer 



6

inom ramen för ”vanligt” socialt arbete (Svanström 2004 s. 226). Om diskursen och 

den sociala praktiken stigmatiserar vissa grupper riskerar de att särbehandlas 

negativt  eller helt undvika de myndigheter vars syfte är att hjälpa dem (Sallman 

2010 s. 4).

2.0 Syfte och frågeställningar

Syftet med min uppsats är att analysera diskursen om, hur och på vilket sätt 

kvinnors och mäns sexuella beteende som sexsäljare och köpare konstruerats i 1981 

års prostitutionsutredning (bakgrund och åtgärder), kommittédirektivet till 1995 års 

prostitutionsutredning, 1995 års prostitutionsutredning (betänkande) och 1995 års 

prostitutionsutredning om homosexuell prostitution samt propositionen till lagen om 

kvinnofrid (1995-1998) och knyta det till diskursen om prostitution.  

Jag ämnar nå detta syfte genom att besvara följande frågeställningar:

� Hur beskrivs och diskuteras kvinnors och mäns sexuella beteende i 

förhållande till rollerna som sexsäljare/köpare?

� Hur har debatten kring prostitution i relation till internationalisering och 

prostitution förts i ovanstående utredningar och kommittédirektivet och 

vilka argument har använts?

3.0 Prostitution

Prostitution innebär att en person utför sexuella handlingar på en eller flera personer 

mot betalning. Den sexuella kontakten är tillfällig, något som poängters i t.ex. prop 

1997/98:55 (s.2). De två vanligaste formerna av prostitution är enligt SoU 1981 

heterosexuell prostitution med mannen som köpare och kvinnan som säljare och 

homosexuell prostitution med män som säljare och män som köpare ( SoU 1981:71 

s. 89). 

1999 kriminaliserade Sveriges riksdag köp av sexuella tjänster. Motiveringen var bl. 

a. jämställdhet. Kvinnor skulle inte få utnyttjas. Prostitution kan enligt den svenska 
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lagstiftningen tolkas som ett uttryck för en strukturell ojämställdhet mellan könen 

(swedengov.se). 

3.1 Prostitution och internationalisering

Synen på och förhållandet till prostitution påverkas idag mer påtagligt än tidigare av 

internationalisering och globalisering. Från 1980 talet och framåt har det i Sverige 

skett stora förändringar i förhållande till både nationella och virtuella gränser. I 

slutet av 1980 talet rämnade Sovjetunionen och fordom stängda Östeuropeiska 

gränser öppnades. 1992 ingick Sverige i EES avtalet vilket i praktiken avskaffade 

gränskontroller mellan fördragsländerna (trädde i kraft 1/1 1994) 

(www.euupplysningen.se). 1995 blev Sverige en fullvärdig medlem i den 

Europeiska Unionen vilket innebär att rörlighet för människor och varor blev fri 

inom medlemsstaterna (euupplysningen.se). Denna utveckling har dels påverkat 

utvecklingen av prostitution i form av en större, och friare rörlighet länder emellan, 

men även synen på prostitution. En annan viktig utveckling var datoriseringen och 

utvecklingen av internet i Sverige vilket gav upphov till framväxten av 

informationssamhället. 1995 hade ca. 3% av hushållen datorer uppkopplade mot 

internet. 2005 var siffran 70% och 2008 var 81 % av hushåll med datorer 

uppkopplade mot internet (wii.se). I förhållande till prostitution har detta haft två 

betydelser: Internet har vuxit fram som handelsplats för prostitution, och människor 

från hela världen kan erbjuda sina tjänster globalt. Försäljning av sexuella tjänster 

går från att finnas lokalt till att finnas tillgängligt i hemmet, dygnets alla timmar och 

från världens alla hörn. I en undersökning som Wii (World Internet Institute) gjorde 

2009 uppgav 17 % av de tillfrågade att de använde internet för att sexsurfa1 (wii.se, 

2009). 

1

                                               
1 Det kan vara på sin plats att diskutera termen sexsurfa. Enligt WII innebär sexsurfa att personen går in på sajter 

med sexuellt innehåll (WII.se). Det innebär att det inte görs någon skillnad mellan att konsumera pornografi eller 

besöka sajter där prostituerade bjuder ut sina tjänster. 
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3.2 HIV

Ytterligare en aspekt som kan kopplas till prostitution och globalisering är HIV 

epidemin och den debatt som fördes kring sjukdomen på 1980 talet. Det första HIV 

fallet som registrerades i Sverige var 1982 (www.hivportalen.se). Därefter har 

antalet smittade ständigt ökat. Detta speglas i prostitutionsutredningen 1995. I SoU 

1995:71 står bland annat att ”75 % av alla nya fall av HIV smitta kommer från 

Afrika” (SoU 1995:71 s. 146).

4.0 Kunskapsöversikt/tidigare forskning

Få fält är så omskrivna och omdebatterade som prostitution, dess orsaker och 

möjliga förhållningssätt till fenomenet (Eduards 2007 s. 152). Jag gjorde sökningar i 

flera olika databaser, både bok och artikelsökningar. Boksökningen skedde i 

Linnéuniversitetets katalog och i e-brary, ett nätbaserat fackboksbibliotek som 

genererade 286 respektive 6823 träffar. Jag delade upp sökningen i två kategorier, 

svensk och internationell forskning. De sökord jag använde var ”prostitution”, ”sex 

work” ”politics” och ”Sweden” var för sig och tillsammans. Jag gjorde även en 

sökning på ”male prostitution” , ”homosexual prostitution” och ”global 

prostitution”. Sökningen genomfördes i ELIN. ”Prostitution” genererade 4668 

träffar medan ”sex work” genererade 778 träffar. Däremot genererade ”homosexual 

prostitution” endast 4 träffar, varav två artiklar kom från en vetenskaplig tidskrift 

(AIDS Care). Jag gick även igenom de två avhandlingar som i stor utsträckning 

användes som källa i SoU 1981:71 och SoU 1995:15, nämligen Stig Larssons 

”Könshandeln” samt Sven-Axel Månssons ”Könsköparna”.

Jag har gjort urvalet av den tidigare forskningen baserat på dels de kategorier och 

utgångspunkter som presenteras nedan och dels baserat på en spännvidd över tiden 

1975-2009. Jag valde att avgränsa sökningen till denna tidsperiod då min studie 

behandlar texter skrivna under denna tid.

Den forskning jag gick igenom kan grovt delas upp i två kategorier, dels forskning 

om fenomenet prostitution och näraliggande fenomen som missbruk, trafficking och 
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pornografi, dels forskning om synen på prostitution, kunskapsproduktion i ämnet 

samt skapandet av lagar och regler baserat på denna kunskap.

Torben Jensen granskar i artikeln Prostitutionsforskning? –Teori och forstaelse 

indenfor forskning i prostitution de teoretiska och moraliska utgångspunkter han 

menar finns i den nordiska prostitutionsforskning. Utgångspunkterna, menar Jensen, 

är bland annat att prostitution speglar samhällets makt och könsstrukturer, att de är 

synd om de prostituerade och att aktörerna i könshandeln är offer och behöver 

samhällets hjälp (Jensen 1990 s 48). Vidare menar Jensen att 

prostitutionsforskningen genomsyras av en moralistisk hållning vars ståndpunkter är 

att sexualitet som objektifieras och används som handelsvara är fel. 

En stor del av den existerande prostitutionsforskningen har enligt Jensen sin 

utgångspunkt i socialt arbete, vilket i sig är problematiskt då det redan på förhand 

blir problembestämt (ibid 1990 s 47). Det finns även en tendens att fokusera på de 

kvinnliga säljarna och koppla ihop bakgrundsfaktorer som sexuella övergrepp, 

fattigdom och andra sociala faktorer med prostitution. Detta leder till att det skapas 

en kausalitet mellan olika bakgrundsfaktorer och prostitution, något Jensen menar 

inte alltid speglar sanningen.Bakgrundsfaktorerna har även en tendens att variera 

utifrån det som är ”hett stoff” för tillfället. Ett exempel på detta är kopplingen 

mellan incest och prostitution (Jensen 1990 s 47).

4.1 Svensk syn på prostitution

Ett antal böcker och artiklar behandlar ämnet svensk syn på prostitution. Då de 

texter jag studerade reflekterar denna syn och säger sig representera den (prop

1997/98:55) presenterar jag även ett urval av denna forskning. 

Månsson och Linders diskuterar i boken Sexualitet utan ansikte manlig sexualitet i 

förhållande till könsköp. Den centrala frågan är varför män köper sex. Boken 

bygger delvis på Månssons studie under tiden han var verksam som 

forskare/socialarbetare inom Malmöprojektet, ett projekt som kom till för att hjälpa 

prostituerade bort från prostitution. Månsson genomförde 66 intervjuer med 

könsköpare under perioden 1979-1980. Enligt Månsson och Linders lär sig pojkar 
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tidigt att sexuella förhållanden bygger på dominans och kontroll av det motsatta 

könet (Månsson & Linders 1984, s. 21). Mannen förknippar sexualitet med något 

opersonligt som urskiljningslöst ser alla kvinnor som potentiella sexuella objekt 

(Månsson & Linders 1984, s. 21). Detta leder i sin tur till att mannen får ytterst svårt 

att få ”ett verkligt möte med kvinnan” (Månsson & Linders 1984, s. 24). 

Susanne Dodillet studerar i sin avhandling Är sex arbete? hur prostitutionspolitiken 

har utvecklats i Sverige och i Tyskland. I Sverige kriminaliserades sexköp 1999 

medan Tyskland valde att legalisera och institutionalisera prostitution. Dodillet 

menar att den svenska lagstiftningen bygger på en feministisk analys som fokuserar 

på sexuellt våld och mäns makt över kvinnor och deras kroppar. Det som har styrt 

de politiska besluten har alltså varit en syn på prostitution som sexualiserat våld, 

och som Dodillet menar ensidigt representerat vissa feministiska perspektiv 

(Dodillet 2008 s.427).

Gould beskriver i International Prostitution, Changing Global Patterns 1960 talets 

Sverige som ett land med pragmatisk inställning till sexualmoral (Gould 2002 s. 

201). Enligt Gould har två faktorer varit centrala i utvecklingen av en 

prohibitionistisk syn på prostitution; feministrörelsen och rädslan för att utländska 

kvinnor skulle idka sin verksamhet i Sverige. Enligt Gould exkluderades tanken på 

att självvald prostitution är en fri handling (Gould 2002 s. 201). Gould citerar en 

icke namngiven svensk politiker:

”We don’t discuss whether or not people want to be prostitutes. What 

sort of freedom is it to choose to sell your body?”(Gould 2002, s. 206).

Svanström skriver i boken Politics of prostitution: Womens Movements, Democratic 

States and the Globalisation of Sex Commerce om den svenska synen på 

prostitution. Svanström menar att den svenska feminist och kvinnorörelsen inom 

och utanför den politiska sfären har haft en stark påverkan på synen på prostitution 

som ett uttryck för patriarkalt förtryck (Svanström 2004 s 225). Enligt Svanström 

var synen att kvinnorna var den svagare parten och prostituerade sig ofta mot sin 

vilja (Svanström 2004 s 236). Av dessa skäl kriminaliserades endast köpet av 

sexuella tjänster.
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I Sociology of Sex Work delar Weitzer upp synen på prostitution i två paradigm. 

Weitzer kallar dessa förtryckparadigmet och empowermentparadigmet (Weitzer 

2009 s. 214-215). Förtryckparadigmet ser prostitution som en del av det patriarkala 

samhällets förtryck av kvinnan. Prostitution är inte ett yrke och sexualiteten är ett 

sätt att förtrycka kvinnan. Förtryckarapardigmet förhåller sig dock inte till 

samkönad prostitution, där både köpare och säljare är av samma kön, och hur detta 

kan tolkas inom ramen för patriarkalt förtryck. Det fokus som läggs på 

heterosexuell gatuprostitution gör att bilden av prostitution förvrids och görs snäv 

vilket i sin tur leder till att den heterosexuella gatuprostitutionen generaliseras och 

görs allmängiltig för alla former av prostitution (Ibid 2009 s. 215).

Weitzer riktar skarp kritik mot ”förtryckparadigmet” och menar att den både är 

endimensionell och att urvalet är selektivt och utesluter alternativa berättelser 

(Weitzer 2009 s.214). Vidare menar Weitzer har den största delen av forskningen 

har kretsat kring gatuprostitution (som är en liten del av den totala prostitutionen) 

vilket har lett till att bilden av prostitution har baserats på gatuprostitution där 

andelen utslagna, narkomaner och prostituerade som kommer från miserabla 

förhållanden är störst (Weitzer 2009 s. 215, 219). Ett alternativt paradigm, menar 

Weitzer, är ”empowermentparadigmet” vilket ser prostitution som ett yrke och som 

ett fenomen som både kan stärka och lyfta individen (Weitzer 2009 s.215). 

Empowermentparadigmet ser på prostitution som både ett uttryck för alternativ 

sexualitet och ett yrke som kan främja individens välmående. Weitzer menar att 

prostitution är ett mångfacetterat fenomen där andra behov än rent sexuella kan 

tillfredsställas hos både köpare och säljare. Som exempel ger nämner Weitzer ökad 

självkänsla, ekonomiskt oberoende och tillfredsställelse (Weitzer 2009 s. 226).

5.0 Metod

5.1 Kritisk forskning

Jag har valt att ha min metodologiska utgångspunkt i den kritiska forskningen då 

både syfte och frågeställningar har fokus på att kritiskt granska och analysera en 

diskurs. Alvesson och Deetz beskriver ett flertal drag som är utmärkande för kritisk 

forskning. Dessa drag är bland annat identifikation och ifrågasättande av de 
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bakomliggande orsakerna som styr förståelse, handling och varseblivning. Vidare 

menar de att det är av vikt att tillskriva historiens, den sociala positionens och 

kulturen påverkan på uppfattningar och agerande och att vara observant på 

maktstrukturer, även mindre uppenbara Alvesson och Deetz menar dessutom att 

kritisk forskning är mer fokuserad på att utforska hur språkliga och kulturella 

konventioner befäster och skapar en förståelse av den sociala verkligheten 

(Alvesson & Deetz 200 s. 12 f). Kritisk forskning kan beskrivas som

”…att underblåsa motståndet mot de makter som definierar vilka vi 

är, vad vi bör vara och sträva efter och hur vi bör leva våra liv som 

normala och välanpassade individer” (Alvesson och Deetz 2000 s. 

13).

I förhållande till denna studie innebär detta att jag dels vänt blicken inåt och 

granskat min egen förförståelse av fenomonenet, men att jag även förhållit mig till 

texterna som maktmedel som inte bara konstruerar ett fenomen utan även dess 

binära opposition, det ”normala”.

5.2 Empiri

Mitt empiriska material kommer från Riksdagens tryckta texter. Jag har valt att 

avgränsa min studie till tre utredningar samt en proposition och kommittédirektivet 

till den. Utredningarna är 1981 års prostitutionsutredning (Bakgrund och åtgärder),

kommittédirektivet till 1995 års prostitutionsutredning, 1995 års 

prostitutionsutredning (betänkande) och 1995 års prostitutionsutredning om 

homosexuell prostitution samt propositionen till lagen om kvinnofrid (1995-1998). 

Textmaterialet utgör ca. 400 sidor. Jag har valt att arbeta med dessa dokument av 

flera anledningar. Dels utgör 1981 års betänkande av utredning den grundsten på 

vilken prostitutionspolitiken har byggt på de senaste årtiondena. Även 1995 års 

utredning behandlar prostitution men i denna utredning breddades diskussionen och 

inkluderar ämnen som speglar samhällsutvecklingen, till exempel trafficking, AIDS 

epidemin och prostitution på nätet (SoU 1995 s. 45, 98, 145). Båda utredningarna 

ligger därefter till grund för lagförslaget om kvinnofrid, där kriminalisering av 
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sexköp utgör en del av lagen. Denna lag är ännu i kraft och är alltså den som styr 

det sociala arbetet i relation till prostitution. 

Avgränsningen till riksdagsmaterialet gjorde därför att riksdagens material inte bara 

är en röst och spegling av debatten i samhället utan utgör även en text som reglerar 

och påverkar människors liv. I förhållande till det sociala arbetet blir dessa texter 

inte bara grunden till det regelverk som styr det sociala arbetet utan får en 

normerande funktion. Prostitution ses i Sverige som ett så stort problem att all form 

av främjande av prostitution och köp av sexuella tjänster är olagligt. Peyrot menar 

att ”the history of a social problem is a function of the political processes which 

shape its course of development” (Peyrot 1984 s.83). Lagtexterna både definierar 

och speglar således de politiska processer som skapat dagens diskurs om 

prostitution.

Bergstöm och Boréus beskriver diskurs som ”ett regelsystem som legitimerar vissa 

kunskaper men inte andra och som pekar ut vilka som har rätt att uttala sig med 

auktoritet” (Bergström & Boréus 2005 s. 309). I den politiska diskursen förmedlas 

kunskapen av en begränsad skara personer för vilka det står fritt att välja 

infallsvinkel, vilken kunskap som ska presenteras och vilken som ska sållas bort. 

Den politiska arenan är alltså inte öppen som den massmediala. Denna slutenhet 

skapar en koncentration av makt över kunskapsförmedlingen samtidigt som den 

politiska diskursen står för den ”officiella” ståndpunkten, vilket ger den en 

maktställning som enligt Alvesson och Deetz är viktig att granska (Alvesson och 

Deetz 200 s. 12). Detta gäller även i viss mån den massmediala arenan, men även 

om den massmediala texten i stort skrivs av journalister representeras en mängd 

olika röster i debatten genom att tidningar och tidskrifter har olika politiska och 

ideologiska vinklar och att krönikörer, forskare och ”gemene man” kan delta i 

debatten.

5.3 Kvalitativ forskning

Denscombe menar att det som bland annat kännetecknar kvalitativ forskning är ett 

tillvägagångssätt som är tolkande och som ser på kunskap som en produkt av social 
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konstruktion. Kvalitativ forskning sysslar med att studera bl. a. språkbruk, 

beteendemönster och kulturella normer (Denscombe 2009 s.423). 

5.4 Diskurs

Burr beskriver diskurs som:

”… a set of meanings, metaphors, representations, images, stories, 

statements and so on that in some way together produce a particular 

version of events” (Burr 2005 s. 48)

Beroende på vilken perspektiv som appliceras på ett fenomen eller en företeelse får 

den olika mening (Burr 1995 s. 180). Genom mellanmänsklig interaktion vävs 

diskurs och identitet samman i ”trådar”. Ett exempel på detta är ”ålderstråden”. Vi 

går från ”barn” till ”gammal” och varje fas åtföljs av identitetsskapande knutet till 

diskurser om ålder (Burr 1995 s.51). 

Focault menar att diskurs är både det sagda och det osagda:

”All uttalad diskurs är i tysthet sprungen ur det” redan sagda”. Detta 

”redan sagda” är inte bara en fras som som tidigare uttalats, eller en 

text som skrivits förut, utan det ”aldrig sagda”, en icke förkroppsligad 

diskurs…” (Focault 1972 s. 25).

En diskurs kan således även vara det som inte uttalas och därmed befäster det 

uttalade. I förhållande till de texter jag studerar får denna syn på diskurs en 

maktdimension. Textförfattarna har makten att inkludera eller exkludera material 

och på så sätt skapa en viss diskurs.

5.5 Diskursanalys

Diskursanalys kan ses som en samlingsterm för olika forskningsmetoder i vars 

centrum språket står (Burr 1995 s. 163). En text kan analyseras och tolkas på en 

mängd olika sätt och med hjälp av många olika metoder (Burr 1995 s. 164). En av 

metoderna som Burr beskriver är dekonstruktion. Texter kan dekonstrueras så att de 
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visar gömda motsättningar, hur argument konstrueras till att bli berättigade och hur 

rådande diskurser verkar identitetsskapande och vilka implikationer det kan ha i 

förhållande till maktstrukturer (Burr 1995 s.165,166). Fairclough menar att språket, 

som kommer till uttryck genom en given diskurs, är en form av en social praktik, 

vilket innebär att diskurs är en form av socialt ”görande” (Fairclough 1992 s.65). 

5.6 Urval 

Jag har redogjort för valet av mitt empiriska material i avsnittet ”Empiri”. I mitt 

empiriska material ingår betänkanden till tre offentliga utredningar, SoU 1981:71,

SoU 1995:15 samt SoU 1995:17 , en proposition (1997/98:55) samt 

kommittédirektivet 1993:31 till SoU 1995:15.

Propositioner är lagförslag som regeringen överlämnar till riksdagen. Propositioner 

bygger ofta på genomförda utredningar. Kommittédirektiv är de direktiv en 

kommitté får att utföra en offentlig utredning. Utredningen ska utföras enligt de 

direktiv som egeringen lämnar och behandla de frågor regeringen vill få svar på 

(regeringen.se).

Utredningarna fanns tillgängliga i pappersform medan jag sökte propositionen,

kommittédirektivet till 1995 års utredning via infotorgs juridiska sökmotor som är 

en heltäckande juridisk databas. 

Jag sökte av dokumenten i sin helhet och kopierade ut de delar som innehöll text om 

mitt studieämne, kvinnor och män i rollen som köpare och säljare, globalisering, 

datorisering, HIV samt syn på prostitution och förslag till åtgärder. Jag började med 

att gå igenom alla kapitel, därefter valde jag ut de kapitel i vilka de ämnen jag 

studerade berördes. Jag kopierade meningarna ordagrant och angav källa samt 

sidnummer för varje citat. Jag har valt att kopiera över citat och textstycken som 

återkommer i flera dokument. Jag anser att det är relevant i förhållande till min 

studie då de visar på hur vissa påståenden förvandlas till sanningar som styr och 

genomsyrar texterna. Jag har även att redogjort för vilka texter som återanvänts och 

var.
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5.7 Validitet och realibilitet

Validitet och reliabilitet kan ses som problematiska termer i förhållande till en 

kvalitativ studie. Validitetsbegreppet kan dock vara relevant i en kvalitativ studie 

(Bergström och Boréus 2005 s. 34). Svensson och Starrin menar att validitet och 

reliabilitet i förhållande till kvalitativ forskning, metod och analys innefattar 

kontroll av trovärdigheten, en försäkran att det finns empiriska belägg och att 

forskaren har gjort en rimlig tolkning (Svensson och Starrin 2005 s. 209). De 

empiriska beläggen för min analys och tolkning kommer dels av en noggrann 

genomgång och sammanställning av materialet, vilket jag redogjort för i avsnittet 

urval och empiri och dels genom en genomgång av tidigare forskning i ämnet i 

kombination med de teorier jag valt. Därmed har jag gjort mitt yttersta för att 

möjliggöra en rimlig tolkning.

I förhållande till reliabilitet finns det två relevanta aspekter på mitt arbete. Dels 

noggrannheten med vilken jag har genomfört sökningarna och urvalet, dels att 

intersubjektiviteten blev god (Bergström och Boréus 2005 sid. 35-35). Genom 

tydliga och återkommande hänvisningar har jag även i största möjliga mån 

underlättat för läsaren att kontrollera trovärdigheter, de empiriska beläggen och 

rimligheten i mina tolkningar. 

Med god intersubjektivitet menas att en analys av ett givet material utfört av samma 

person under olika tidpunkter kommer att ge samma resultat (Bergström & Boréus 

2005 sid. 36). Genom att behandla det empiriska materialet på ovan angivna sätt har 

jag största möjliga mån möjliggjort att en analys av materialet vid en annan tidpunkt 

kommer att leda till samma resultat. Ytterst handlar reliabilitet i detta fall om att 

vara konsekvent i min analys. Detta har jag gjort genom att använda mig av samma 

kriterier för kategoriseringar av begrepp och teorier för de texter jag analyserar. 

5.8 Diskursanalytiska verktyg

Inom den kvalitativa forskningsramen finns det en mängd olika forskningsmetoder. 

Jag har valt att använda diskursanalys som metod då det är studiens syfte och har

använt mig av tre diskursanalytiska verktyg med hjälp av vilka jag dekonstruerat 
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texterna. De diskursanalytiska verktygen valdes som verktyg för att kunna analysera 

materialet utifrån de teoretiska utgångspunkterna. 

5.8.1 Modalitet

Med modalitet den säkerhet med vilken texten kommuniceras till en läsare. 

Modalitet är ett analysverktyg med hjälp av vilket bestämdheten i en text 

analyseras. Detta kan illustreras med exemplet ”Ingen ung människa, som funderar 

över sin framtid, ser prostitution som ett bra, eller likvärdigt alternativ till andra 

sysselsättningar” (SoU 1995:15 s. 102). Denna mening har en stark modalitet och 

kommunicerar en bestämd åsikt. Meningen innehåller inga ord som kan uttrycka 

tveksamhet som till exempel orden ”kan”, ”möjligtvis” eller ”troligtvis”. Däremot 

uttrycker den bestämdhet genom ordet ”ingen”. Den fastställer ett faktum som inte 

går att motsäga. Ett exempel på svag modalitet är ”en brådmogen 12-13 åring kan 

uppleva att hon får ett värde som sexualobjekt” ( SoU 1995:15 s 102). Ordet ”kan” 

gör att texten kommuniceras med svag modalitet. ”Kan” konnoterar att det är 

möjligt att det är så, men att även motsatsen är fullt möjlig.

Enligt Fairclough kan modalitet delas upp i objektiv och subjektiv modalitet, där 

den subjektiva modaliteten kommuniceras med meningar som ”i min mening”, ” jag 

anser att”, medan den objektiva modaliteten kommuniceras med meningag som ”det 

leder till”, ”det är så”. Enligt Fairclough används objektiv modalitet ofta när 

kommunikatören har någon form av maktställning och omöjliggör för läsaren att 

veta vems perspektiv som uttalas (Fairclough 1992 s. 159) .

5.8.2 Ekvivalenskedjor

En ekvivalenskedja är ett diskursivt grepp genom vilket man förbinder olika 

begrepp och skapar på så sätt en identitet (Winther Jörgensen och Phillips 99 s.50) 

Vissa uttrycks sammanbinds och jämställs med det som beskrivs. En 

ekvivalenskedja kan visa vad man är men även vad man inte är. Ett exempel är 

”gammal”, ”orkeslös” och ”sjuk”. 

5.8.3 Metaforer

Fairclough tillskriver metaforer stor vikt som meningsskapande och 

verklighetskonstruerande verktyg. Metafor kan beskriva som ett bildligt uttryck. Ett 
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exempel som Fairclough ger är militariseringen av språket. Militära termer används 

i icke militära sammanhang såsom politik, till exempel ”attack” och ”försvar” 

(Fairclough 1992 s. 194 f). Metaforer som återanvänds ständigt i samband med ett 

fenomen naturaliseras i språket och vår tankevärld och påverkar våra tankar och 

handlingar. 

5.9 Metoddiskussion

Det kan vara på sin plats att diskutera min roll som forskare och den påverkan jag 

som person, mina uppfattningar om olika fenomen och min förförståelse har på 

denna studie. 

Alvesson och Deetz menar att det viktigaste i valet och tillämpningen av en 

forskningsmetod är de frågor, svar och tolkningar som forskaren gör, hur empirin 

behandlas, och hur det i sin tur leder till tolkningar av materialet (Alvesson och 

Deetz 2000 s. 9). Enligt Burr är diskursanalys inte ett helt oproblematiskt fält. Ett 

problem är att diskursanalysen till sin natur är helt beroende av den som utför den. 

Beroende på vem som genomför en diskursanalys kan tolkningen av samma 

material komma att vara helt olika. Det finns även en risk att forskaren ”stänger ” 

texten för alternativa tolkningar . Burr menar även att perspektivet som appliceras i 

tolkningen av ett fenomen kommer att ge fenomenet olika mening (Burr 1995 s. 

180). Detta påverkas och avgörs av vem som gör studien. Jag som forskare är 

givetvis färgad av min miljö och präglad av de diskurser som är förhärskande. Min 

förförståelse av hur det svenska samhället fungerar i förhållande till den rådande 

könsmaktsordningen samt det faktum att jag själv är kvinna har färgat min studie. 

Samtidigt kan jag inte bli någon annan än den jag är. Jag har, utöver det jag 

redovisat i avsnittet validitet och reliabilitet gällande arbetet att möjliggöra en rimlig 

tolkning även lutat mig mot tidigare forskning både som motsäger och bekräftar 

min analys och använt det som referensram i mitt analysarbete. På detta sätt har jag 

kunnat pröva mina tolkningar ytterligare.
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5.10 Etiska överväganden

Inför studien gick jag igenom forskningsetiska rådets rekommendationer och 

riktlinjer som i förhållande till samhällsvetenskaplig forskning bland annat tar upp 

samtyckekravet, konfidentialitetskravet, nyttjandekravet och informationskravet

(vr.se). Dessa krav och de rekommendationer jag gått igenom rör forskning med 

informanter. Då jag har valt att arbeta med arkivmaterial som är offentligt och fritt 

tillgängligt för allmänheten står det mig fritt att använda och citera valda texter ur 

materialet. Jag är alltså inte bunden av samtyckekravet, nyttjandekravet eller 

informationskravet. Personerna bakom utsagorna (där de finns angivna) är klart 

angivna i texterna. Av denna anledning föreligger inga etiska frågeställningar i 

förhållande till anonymitet eller integritetskränkning och jag behöver inte ta hänsyn 

till konfidentialitetskravet. 

Jag har även tagit gått igenom principen om vetenskaplig redlighet och etisk 

hantering utav källmaterial. Den ena utgångspunkten rör fabrikation och 

förfalskning av källmaterial. Den andra handlar om urval, behandling, analys och 

tolkning av data och vikten att vara uppmärksam på medvetna fel eller 

övertolkningar av materialet.

5.11 källkritik

Källkritik rör bland annat verifikation av ”vad som verkligen hänt” och sätter även 

upp kriterier för äkthet och tillförlitlighet (Svensson 2008 s. 14). I förhållande till 

källmaterial har jag ingen möjlighet att varken fabricera eller förfalska materialet då 

texterna är fritt tillgängliga för allmänheten och därmed lätt kontrollerbara. I denna 

studie har jag använt material som har hög tillförlitlighet som källa i förhållande till 

äkthet. Därmed inte sagt att innehållet har hög tillförlitlighet eller kan spegla ”det som 

verkligen hänt” men uppsatsen syfte är inte att söka och bekräfta sanningshalten i 

utsagorna utan göra en analys av texten som den är.
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6.0 Teori

I följande avsnitt kommer jag att presentera de teorier jag valt att utgå ifrån. Valet 

av teorier baserades på frågeställningarna. Teorierna belyser och förklarar 

frågeställningarna och har möjliggjort en konsekvent analys av materialet.

6.1 Socialkonstruktivism

I tolkningen av texterna har jag valt att utgå från ett socialkonstruktivistiskt 

perspektiv i enlighet med de diskursanalytiska utgångspunkterna och den tidigare 

forskningen som visar på ett samspel mellan den historiska och sociala kontexten 

och hur diskursen skapas. Vivienne Burr beskriver fyra socialkonstruktivistiska 

utgångspunkter. Den första är ett kritiskt förhållningssätt. Inom 

socialkonstruktivismen är det centralt att ifrågasätta givna sanningar. Kunskap 

existerar inte som en subjektiv sanning som vi kan utforska objektivt. Det vi ser är 

det vi förnimmer att vi ser, och på grundval av detta ska kunskap ständigt 

ifrågasättas. Även kategoriseringar ska ifrågasättas. Konstruktionen av binära 

oppositioner och den vikt vissa attribut tillskrivs ska ifrågasättas. Den andra

punkten är kulturell och historisk kontext: De fenomen vi önskar studera kan bara 

förstås i en given social och historisk kontext. Kunskapen i sig är en produkt av en 

social kontext i ett givet historiskt skede. Den är alltså relativ och inte ”ristad i sten” 

och kan således inte göra anspråk på sanningen. I förhållande till min studie blir 

denna aspekt relevant då jag kommer att studera hur globaliseringsprocessen har 

påverkat diskussionen om prostitution. Den tredje punkten utgår från att kunskap 

upprätthålls genom sociala processer: Kunskap konstrueras i all mellanmänsklig 

interaktion med språket som främsta redskapet. Kunskap ses som en ständigt 

pågående process som skapas, delas och reproduceras i den mellanmänskliga 

interaktionen. Den fjärde punkten är synen på att kunskap och handling går hand i 

hand: kunskap skapar sociala konstruktioner som i sin tur leder till en viss syn på ett 

fenomen som därefter leder till vissa handlingar. Konstruktioner av ett fenomen 

innehåller således vissa handlingsmönster och exkluderar andra (Burr 1995, s. 181). 
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6.2 Globalisering

Termen globalisering inbegriper en mängd olika företeelser vilka alla på ett eller 

annat sätt är kopplade till geografiskt gränsöverskridande och spridning över dessa 

gränser. Bauman menar att den forna uppdelning som fanns i länder var direkt 

knuten till möjligheten att överbrygga avstånden (Bauman 1998 s. 16). I takt med 

att begränsningarna och tidsåtgången för både fysisk förflyttning men även 

förflyttning av information försvinner suddas de forna gränserna ut. Gränserna 

definieras istället ”innanför”/”nära” och ”utanför”/”långt bort”. Innanför är det som 

är välbekant, begripligt, där individen känner sig säker på och i sin omgivning. 

Utanför är den sfär, fysisk eller mental, dit individen aldrig eller sällan beger sig och 

som är främmande för individen. Att befinna sig, eller tvingas hantera det som är 

”utanför” medför otrygghet (Bauman 1998 s.16). Globaliseringen innebär en 

ständig rörelse; av pengar, människor och idéer. Det som är ”utanför” kan 

närsomhelst invadera det som är ”innanför” (Bauman 1998 s. 18). Avgränsning blir 

inte möjlig. Jag ämnar att analysera texterna jag valt ut för studien utifrån Baumans 

teori om globalisering i förhållande till ”innanför”/”nära” och ”utanför”/”långt bort” 

och koppla det till den samhällsutveckling som skedde under 1980-1990 talet i 

förhållande till att den fria rörligheten mellan Sverige och vissa länder, HIV-

epidemin och datoriseringen av hemmen.

6.3 Sociala problem

Kitsuse diskuterar i artikeln ”Social Problems: a Re-formulation” framväxten av 

sociala problem. Kitsuse menar att det finns en definierbar process genom vilken 

allmänt förekommande fenomen definieras och formuleras av samhällsgrupper eller 

av samhället självt (Kitsuse 1973 s 143). Vidare menar Kitsuse att dessa processer 

inte alltid är linjära utan att processen kan påverkas av olika händelser (ibid s.147). 

Kitsuse lägger fram en modell som bygger på fyra faser. I den första fasen gör en 

eller flera grupper försök att definiera ett fenomen som skadligt för individen eller 

samhället och genom agitation föra upp fenomenet på den politiska dagordningen. I 

den andra fasen får fenomenet erkännande som ett problem från ett offentligt håll, 

såsom politiskt parti, regering eller myndighet, vilket ofta leder till utredningar, 
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undersökningar eller skapandet av myndigheter för att ta hand om problemet. I den 

tredje fasen återuppstår krav från den agiterande gruppen/grupperna om annorlunda 

och bättre hantering av problemet, då de föreslagna och implementerade 

lösningarna inte ses som tillräckliga. Den fjärde fasen kan ses som en modifikation 

av de åtgärder som föreslagits och implementerats i den andra fasen, som ofta inte 

ses som adekvata eller tillräckliga. Detta kan i sin tur leda till att problemet 

uppmärksammas på nytt, omdefinieras och utreds, och nya lösningar läggs fram och 

implementeras (ibid s.146). 

6.4 Könsrollsteori/Sexualkultur

Sexualkultur är en samlingsterm för hur sexualitet uppfattas, reproduceras och görs i 

en given social kontext. Detta begrepp innefattar de tabun och begränsningar som 

finns kring de olika könens sexuella beteende, hur könen kommunicerar med 

varandra, men även hur de sexuella handlingarna värderas, präglas och styrs av den 

rådande sexualkulturen (Liljeström, 1981 s. 13, 15). Jag har valt att använda Rubins 

teorier om hur kön och sexualitet konstrueras och kontrolleras. Rubin menar att den 

västerländska kulturen värderar och klassificerar sexualitet utifrån en ”sexuell 

värdehierarki” (Rubin 2007 s. 159). Inomäktenskapligt reproduktivt sex står högst 

upp i hierarkin medan sexsäljare befinner sig näst längst ner i hierarkin, lite över 

pedofilerna. Denna hierarki kommer till uttryck genom att de individer som sexuellt 

står högt i rang tillskrivs egenskaper som 

”certified mental health, respectability, legality, social and physical 

mobility, institutional support, and material benefits” (Rubin 2007 s. 

158).

Å andra sidan fråntas individer som står långt ner på denna skala dessa egenskaper 

och blir det motsatta. De förlorar även det statliga stödet och riskerar att utsättas för 

repressalier. Rubin menar att stratifieringen av sexuellt beteende skapar offer som är 

försvarslösa gentemot den makt som kontrollerar dem. Stigmatiseringen av 

människor som beter sig sexuellt avvikande gör dem även moraliskt försvarslösa. 
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Rubin menar att det finns ett behov av att dra en imaginär gräns för “bra”och 

”dåligt” sex. Oavsett diskurs (politisk, religiös eller psykiatrisk) tillskrivs en 

avgränsad del av den sexuella beteenderepertoaren som bra, hälsosam, laglig o. s.v. 

Det som ryms inom den imaginära gränsen ”bra” tillskrivs alla goda egenskaper, 

medan det som finns på den andra sidan gränsen ses som ett fenomen som helt 

enkelt inte kan innesluta positiva egenskaper eller upplevelser (Rubin 2007 s. 161).

6.5 En enande modell

Jag valde ovanstående teorier för att belysa det fenomen jag studerar. Det finns ett 

flertal anledningar till detta. 

Tillsammans belyser teorierna fenomenet ur ett makroperspektiv som genom 

ständig växelverkan påverkar individer på mikronivå. Socialkonstruktivismen visar 

hur den sociala, historiska och kulturella kontexten genom språket konstruerar och 

upprätthåller en diskurs och att denna i sin tur leder till sociala processer och 

handling (lagtexter och social praktik). Kitsuses modell visar de faser ett fenomen 

genomgår i blivandet av ett socialt problem. Med hjälp av modellen har jag kunnat 

undersöka de rörelser i beskrivningen av fenomenet prostitution och dess aktörer 

och yttringen av denna rörelse i förhållande till vilken utvecklingsstadie problemet 

har befunnit sig i. Baumans teori om globalisering ger en förklaringsmodell över de 

mekanismer som på både mikro och makronivå påverkar oss när fysiska och 

psykiska gränser rämnar eller uppfattas som på väg att rämna. Tillsammans visar 

teorierna hur samhället försöker hantera och definiera gränser, fysiska och 

ideologiska och de yttringar det tar genom att definiera vad som är ett problem, och 

hur det ska lösas. På detta sätt skapas gränser, normalitet och avvikelse.

7.0 Resultat och analys

I detta kapitel kommer jag att presentera den insamlade empirin samt analysera den 

med hjälp av de diskursanalytiska verktyg och teorier jag valt. Dessa är modalitet, 

ekvivalenskedjor och metaforer samt de teorier jag redogjort för i avsnittet ”teori”.
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Empirin kategoriserades utifrån studiens frågeställningar. Dessa är kvinnor, män, 

homosexuella samt globalisering, datorisering, sexuellt överförbara sjukdomar samt 

diskursen om prostitution och förslag till åtgärder. Jag har valt att presentera 

materialet i kronologisk ordning utifrån de huvudsakliga kategorierna och dela upp 

materialet i de teman som genomsyrade varje kategori. Utifrån ovanstående 

kategorier kunde jag urskilja teman som genomsyrade, eller tvärtom, uteslöts ur 

diskursen och som utifrån min tolkning av materialet ger en karakteristisk och 

koherent bild av de teman jag har undersökt. Jag har även valt att dela upp

materialet utifrån de hvudsakliga teman jag hittat och lägga fram dem i tabellform 

som en illustration av utvecklingen av diskursen om prostitution från 1977 till 1998.

På detta sätt har jag även kunnat illustrera diskursens utveckling samt dela upp den 

utifrån Kitsuses modell över ett socialt problems tillblivelse.

Kvinnor Män hetero/ Män homo Globalisering Skadeverkningar Syn/ åtgärder

F
A
S

1

o
c
h

2

1
9
7
7
-
1
9
8
1

Skiljer sig från 
normalbefolkningen. 

Svår social bakgrund.

Missbruk.

Tidig sexualdebut.

Sexuella övergrepp 
av äldre män.

Inslag av kriminalitet, 
missbruk, kontakt 
med andra 
prostituerade.

Dåliga erfarenheter 
av sex.

Stora sociala följder.

Män som är 
vana att 
bestämma 
tycker inte om 
att be om lov. 

Tvärsnitt av 
vanliga svenska 
män eller gravt 
kriminaliserade, 
ofta utländska 
män.

Köpare: 
enstaka köp ger 
troligen inga 
följder. Mer 
regelbundna 
besök ger viss 
psykisk skada. 

Högre andel 
utländska män 
än väntat.

Normalt att ha 
tillfälliga 
sexuella 
kontakter.

Köparna 
klassas utifrån 
sina sexuella 
behov; 
utslagen, gift, 
nybörjare etc.

Säljare:
Kan uppleva 
sexuell 
attraktion och 
ömsesidighet 
i pro. akten.

Debuten kan 
bero på 
omgivningens 
negativa syn 
på pojkens 
sexualitet. 

Pro. 
uteslutande 
ett sätt att 
tjäna pengar.

Pro. Högst 
tillfällig 
företeelse en 
kort tid i 
tonåren.

Pro. ett sätt att 
testa sin 
sexuella 
identitet.

Fler utlänningar 
än väntat

Internationell 
organiserad 
brottslighet har 
fått fotfäste 
ochstörre 
intressen i 
organisrad 
prostitution

Personliga och för 
den pro sociala 
följder (kvinnor)

Köpare: Inga större 
skador, om några.

Säljare homo: Inga 
större.

Prostitution: Ett 
problem för de 
inblandade på ett 
personligt och soialt 
plan, problem med 
kriminaletet.

Prostitution 
stratifieras. Skillnad 
mellan gatu och 
ateljé/ 
callgirlprostitution.

Manlig pro. ej lika 
nedbrytande som den 
kvinnliga.

Asymetri mellan mäns 
och kvinnors sexuella 
behov.

Ett sätt att slippa be 
kvinnan om lov.

Låg social kontroll.

Sexuell liberalisering 
som betraktar 
sexualitet som en 
privat angelägenhet.

Åtgärder:

Uppfostran, 
utbildning

EJ 
KRIMINALISERING
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Kvinnor Män hetero/ Män homo Globalisering Skadeverkningar Syn/ åtgärder

FA
S 3

19
93-
19
95

Sexuella övergrepp 
under uppväxten.

Känslomässiga och 
sexuella störningar.

Passiva

Pengarna 
kompenserar 
kvinnans brister.

Pengarna är 
”äckliga”, går till 
smink och 
skräpkonsumtion.

Kvinnor mer 
känslomässigt 
involverade och 
därmed mer sårbara.

Andelen kv. med 
psykiska störningar 
har ökat.

Dålig mor. Barnen 
far illa och skadas 
av moderns 
prostitution. Orskar 
problem i familjen.

Pro. 
uteslutande ett 
sätt att tjäna 
pengar.

Pro. Högst 
tillfällig 
företeelse en 
kort tid i 
tonåren.

Pro. ett sätt att 
testa sin 
sexuella 
identitet.

Köpare:
Medelsvensso
n eller social 
avvikare. 
Köpet ett sätt 
att slippa 
konfronteras 
med dålig 
självkänsla 
och 
utelämnande.

Borde vara 
medvetna om 
att det är 
destruktivt. 
Fuskare eller 
förlorare. 

Köpare:
Medelsvens
son eller 
social 
avvikare. 
Köpet ett 
sätt att 
slippa 
konfronteras 
med dålig 
självkänsla 
och 
utelämnande
.

Borde vara 
medvetna 
om att det är 
destruktivt.

Säljare:
relativt 
vanligt 
förekomman
de i 
homokretsar
. 

Enda sättet 
att skaffa en 
homosexuell 
kontakt.

Blandning 
av 
affärsverksa
mhet och 
egen utlevd
sexualitet. 

Yngre homo 
pro. Byter 
sex mot 
”småsumm-
or”.

Kan uppleva 
sexuell 
attraktion 
och 
ömsesidighe
t i pro. 
akten.

Förmåga att 
isolera sex 
som 
enskilda 
händelser.

Ger 
psykiska 
och fysiska 
skador.

Fler utländska 
homosexuella 
som 
prostituerar 
sig. 

HIV:

Sexturism, 
risk för HIV 
smitta.

Importsmitta 
via afrikanska 
män och 
kvinnor ökar.

CD -skivor

Kvinnor: 
Nedbrytande för 
kvinnan, hennes 
nära nätverk som 
skadas emotionellt 
och socialt. 

Köpare: Förlorare 
och fuskare, 
könssjukdomar 
kan ej bygga en 
äkra relation

Homo säljare:

Skador på ett 
personligt plan.

Prostitution:

Individen

Samhället i övrigt.

Ideologiska 
skador.

Pornografiska 
industrins frammarsch.

Skadorna är av 
djupgående natur. 

Liberaliseringen av 
sexmarknaden på 1970 
talet.

Kvinnan kan praktiskt 
taget aldrig uppleva 
attraktion gentemot 
köparen.

Diskussion om 
huruvida homo pros. 
Är ett problem. 

Skadar samhället i 
stort.

Pro. ej förenligt med 
individens rätt att fritt 
bestämma över sig 
själv och hindrar 
hennes utveckling som 
människa.

Pro. förmedlar en 
negativ sexualsyn.

Motverkar en 
sexualsyn dä där 
sexualitet och känslor 
hör ihop.

KRIMINALISERING 
AV SÄLJARE OCH 
KÖPARE

Kvinnor Män hetero/ Män homo Globalisering Skadeverkningar Syn/ åtgärder

F
A
S

Andelelen 
kvinnor med 
psykiska Heteromän som 

Svårt att skilja på 
vanliga homosexuella 

Sexindustri.

Telefonsex, sex på 

Kvinnor: 
Blir slavar, 
utäsätts för 

Få anhängare till 
legaliserings-tanken.
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4

1
9
9
7
-
1
9
9
8

störningar har 
ökat.

Hälften av 
kvinnorna 
missbrukar 
alkohol eller 
narkotika. 

Berövats sin 
självrespekt, 
negativ bild av 
sig själv.

Rostitutionen 
är kulmen på 
en lång, 
destruktiv 
process, ett 
fall i djup 
förnedring.

Offer för 
prostitutionen, 
sexindustrin 
och 
sexualsynen 
på kvinnan 
som vara. 

säljare nämns 
inte.

Borde veta att 
köp är 
destruktivt för 
dem, familjen 
och samhället.

Minst 13% har 
köpt sexuell 
kontakt.

kontakter och pro.

Köparen 
stigmatiseras.

kan ibland för 
säljaren vara en 
blandning

av affärsverksamhet 
och egen utlevd 
sexualitet, vilket 
praktiskt taget

aldrig förekommer i 
den heterosexuella 
prostitutionen

datadisketter och 
CD–Rom har fått en 
ökande

spridning.

internationell 
sexturism–industri.

Hundratusentals 
barn i sexindustrin. 
Köpare och 
pedofiler reser på 
sexresor. Lavinartad 
ökning av 
prostitution i de 
baltiska länderna.

Trafficking.

trafficking

Stora, globala 
rörelser av 
människor som 
utnyttjas i 
sexindustrin.

Homo: 
Skada för den 
enskilde.

Prostituion

Stora och 
allvarliga skador i 
samhället.

Grundläggande 
värderingar hotas.

Global skada, då 
sexturister åker 
till andra länder.

Främmande för 
svenskt synsätt

Sexindustrin 
expanderar.

Koppling till 
våldtäkt, incest och 
kvinnomisshandel.

Allvarliga skador för 
den enskilde och för 
samhället. 

Kopplas till 
omfsattande 
kriminalitet. 

Koppling mellan 
våld och 
prostitution.

Kriminalisering av 
köpare.

En skärpt 
lagstiftning.

Förbud att skffa sig 
tillfällig sexuell 
förbindelse.

Normbildande 
funktion och signal 
om att samhället ej 
accepterar detta.

Det är inte rimligt att 
också kriminalisera

den som, åtminstone 
i flertalet fall, är den 
svagare parten som

utnyttjas av andra 
som vill 
tillfredsställa sin 
egen sexualdrift

10.1 Kvinnorna

Tiden för början av min studie präglades enligt Svanström av debatter kring 

prostitution och krav på att en utredningen av fenomenet skulle göras (Svanström 

2004 s. 227). När den första utredningen gjordes var prostitution lagligt i Sverige, 

något som speglas i inledningen till betänkandet av 1981 års utredning, som menar 

att ”Prostitutionen bör inte heller i fortsättningen vara kriminaliserad…” (SoU

1981:71 s 11).
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Däremot anser utredaren att debatten, som präglats av osaklighet och känslomässiga 

argument, gör det angeläget att ”I enighet med direktiven få till stånd en ingående 

kartläggning av problemets orsaker, omfattning och lokala utbredning” (Ibid s 11).

Detta kan således tolkas att utredningen inte ska undersöka om prostitution är ett 

problem utan utgår från att det är ett problem. 

De prostituerade kvinnorna får det största utrymmet i 1981 års utredning. I 

utredningen konstrueras diskurstrådar som befäster bilden av den prostituerade 

kvinnan som annorlunda än ”normala” kvinnor och skapar därmed en binär 

opposition mellan ”vanliga” och prostituerade kvinnor. Utredaren konstaterar att

”Den (gruppen prostituerade, min anm.) i väsentliga delar skiljer sig 

från den kvinnliga normalbefolkningen i motsvarande åldrar. Inslaget 

av sociala och individuella bristfaktorer är genomsnittligt väsentligt 

större än i normalbefolkningen.” (SoU 1981:71 s 75). 

Senare i utredningen definieras de sociala och individuella bristfaktorerna:

”Brister i de prostituerades bakgrund; ofullständiga hem, dålig utbildning, dåliga 

sociala och emotionella kontakter, negativ socialisering, kontakter med andra 

prostituerade, förälskelse i någon, ofta utländsk man som övertalar en att prostituera 

sig samt narkotikabruk. (SoU 1981:71 s 107-108).

Därtill läggs kvinnans sexuella historia. Utredaren menar att:

”En oproportionerligt stor andel av de prostituerade har blivit utsatta 

för sexuella övergrepp från äldre män, alltifrån blottare till 

våldtäktsmän” (SoU 1981.71 s107).

Ovanstående meningar kommuniceras med stark objektiv modalitet, dvs. att 

bestämdheten i uttalandena är stark och att texten ej framförs i jagform eller som en 

åsikt förmedlad av en person eller en grupp. Texten är snarare en sanning som ej 

öppnar upp för diskussioner och motsägelser. Samtidigt byggs en ekvivalenskedja 

som binder samman individeuella och sociala brister samt sexuella övergrepp med 

kvinnlig prostitution. 
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Från 1993 breddas diskussionen om den kvinnliga prostituerade och innefattar nya 

dimensioner. Kvinnan ses som en trasig och sargad individ och ”vägen in i 

prostitution är en lång process med rötter i ett avlägset förflutet” (SoU 1995:15 s. 

102). De sexuella skadorna preciseras till våldtäkt och incest (ibid s. 252). Kvinnan 

genomgår en ”socialiseringsprocess” och en ”tillvänjning”. De prostituerade 

kvinnorna porträtteras även som ”känslomässigt eller sexuellt störda” (ibid s 105). 

På detta sätt ökar klyftan mellan ”normala” och ”prostituerade kvinnor och en 

komplex och avgränsad bild av den prostituerade kvinnan växer fram. 

1993-1995 förs den prostituerade kvinnan in i ett större sammanhang. Hon är ej 

längre bara prostituerad utan även en mor och det är i den rollen som kvinnans 

agerande är som mest förkastligt. Det är i egenskap av mor som arketypen för den 

prostituerade kvinnan växer fram. Modern förmedlar vidare den skadade 

sexualiteten genom en ”ofta splittrad syn på sexualitet”, hon växlar ”fästmän” ofta 

och dessa tycks nästan undantagslöst behandla hennes barn illa. Moderns skam 

riskerar att föras över på barnen som kallas för ”horungar”. Följderna blir inte 

sällan, enligt utredaren, katastrofala. Utredaren konkluderar: ”Där modern har 

stängt av sitt känsloliv har hon inte heller möjlighet att tillfredsställa sina barns 

känslomässiga behov… Är modern inte bara prostituerad utan också missbrukare 

säger det sig själv att barnen inte får den omvårdnad de har rätt till” (SoU 1995:15 

s 147 f).

Även denna text förmedlas med stark objektiv modalitet och använder starkt 

värdeladdade och undergångsbetonade metaforer som ”katastrofala följder”. Ett 

diskursivt grepp jag kunnat skönja i förhållande till användandet av både stark 

objektiv modalitet och metaforer att de lämnas utan en definition eller förklaring. 

Uttalandena görs på detta sätt till något självklart och ej öppet för diskussion. 

Metaforen ”säger sig själv” konnoterar att påståendet är helt uppenbart.

I 1998 års proposition befästs bilden av kvinnan som ”psykiskt störd”. Hon har även 

blivit ”berövad sin självrespekt och fått en negativ självbild (prop 1997/98:55). Här 

återupprepas även det som tidigare skrivits om kvinnans väg in i prostitution, 

nämligen att
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”Prostitutionsdebuten handlar sällan om ett plötsligt djupt fall i 

förnedring.Kvinnorna har ofta varit på väg mot prostitution mycket 

länge, av skäl som ligger långt tillbaka i tiden” (prop 1997/98 s 103).

Propositionen fortsätter att bygga upp binära oppositioner mellan ”vanliga” och 

prostituerade kvinnor och befäster bilden av prostitution som en för kvinnan 

förnedrande aktivitet genom metaforen ”fall i djup förnedring” som återanvänds 

från 1995 års utredning. Prostitution förvandlas inte som ett val för kvinnan utan ett 

”fall i djup förnedring” som orsakas av skador hon åsamkats ”långt tillbaka” (prop 

1997/98 s 103). På detta sätt ekvivaleras prostitution med djup förnedring.

En annan bild som befästs är den prostituerade kvinnan som offer. I 1995 utredning 

”socialiserades” kvinnan in i prostsitution medan hon nu utsätts för försäljning och 

trafficking och är de facto en slav (Prop 1997:98 s 28, 51). 

Utifrån Rubins teorier om ”sexuella värdehierarkier” och sexuella avgränsningar 

träder ett mönster fram. Ju mer prostitution beskrivs som negativt och farlig och 

förskjuts över gränsen till ”dålig” sexualitet, desto bredare och skarpare blir 

beskrivningen av kvinnan som prostituerad. 1981 års utredning gjordes i ett Sverige 

där prostitution var lagligt men där fenomenet börjat ifrågasättas och kritiseras 

(Svanström 2004 s 227). Utredning utgick från att prostitution var ett negativt 

fenomen och för att befästa problemet skapades en ekvivalenskedja mellan 

individuella och sociala brister och prostitution som 1993 byggdes på med psykiska 

störningar, dysfunktion, bristande föräldraförmåga och en stark anknytning till 

andra samhällsfarliga fenomen som kriminalitet, våld och missbruk. Genom att 

placera in den prostituerade kvinnan långt ner i den sexuella värdehierarkin och 

även ge en klar definition av henne skapas den ”icke prostituerade”, ”normala” 

kvinnan. Normaliteten utgår från kvinnans agerande med sitt kön, något som 

befäster kvinnans position i samhället utifrån hennes sexuella beteende. 
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10.2 Mannen

Män har fem roller i de texter jag analyserade. Dessa är heterosexuella köpare och 

säljare, homosexuella köpare och säljare samt hallickar. Då jag ej studerat hallicken 

i detta arbete redogör jag endast för de fyra första rollerna. 

1981 års utredning börjar med att redogöra för mannen i relation till sexualitet och 

kvinnor och därefter som köpare. Rubriken på avsnittet ger en fingervisning om hur 

mannen uppfattas: Kollektiv könsmakt och den enskilda mannens vanmakt (SoU 

1981:71 s 104). Jag har valt ett citat för att illustrera hur mannens sexualitet 

beskrivs i relation till kvinnan och därefter legitimeras i förhållande till könsköp.

Sätt med mäns ögon är kvinnlig sexualitet en eftertraktad vara som 

kvinnor förfogar över…Män vill alltid, det är osäkert om kvinnan 

ställer upp. De oklara normer som-trots frigjordheten – råder kring 

sexualitetens ”när, var och hur” gör att män ständigt måste övertala, 

snärja, förhandla och betala ett pris för vad de vill ha. Män som är 

vana att bestämma tycker inte om att på detta sätt bli utlämnade på 

kvinnors nåder. De tycker inte om att behöva be om lov… Män kan i 

detta läge välja att söka sig till prostituerade för att slippa tigga, 

tränga sig på, känna att kvinnan ”ställer upp för hans skull”. (SoU 

1981:71 s 104).

Stycket förmedlas med stark objektiv modalitet och använder sig av starkt laddade 

metaforer som även anknyter till prostitution, till exempel ”betala ett pris”. Det 

konstrueras en diskurstråd där mannen beskrivs som urskiljningslöst villig till sex 

med i princip vem som helst som ställer upp, men som står i beroendeställning till 

kvinnan som kontrollerar hans sexualitet. Och, som utredningen fastställer, män 

som är vana att bestämma tycker inte om att be om lov. Mannens vanmakt 

illustreras med metaforerna ”tigga”, tränga sig på”, snärja”, ”förhandla” och ”betala 

ett pris”. För att få ett utlopp för sina sexuella behov betalar mannen med sin 

värdighet och för att slippa detta blir utvägen att köpa sex. Det går även att utläsa en 

överföring av ansvar – hade kvinnan ställt upp så hade mannen inte behövt att köpa 

sex. 
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1993-95 återupprepas mönstret men diskussionen om den könsköpande mannen 

breddas. Texten återupptar diskussionen om den asymmetri som råder mellan mäns 

och kvinnors sexuella intresse och behov. I utredningen upprepas tankegångarna 

från 1981: ”män blir desorienterade och ibland rädda för sina kvinnor… Hans 

sexualitet begränsas också ofta av vad hans kvinna bestämmer. Hans lust lever på 

hennes nåd… Sett med mäns ögon blir kvinnlig sexualitet en eftertraktad vara som 

kvinnor förfogar över medan männen måste tigga och be, övertala, snärja eller 

förhandla. Könsköp kan bli ett sätt att slippa be om lov eller att slippa ”meritera” 

sig (SoU 1995:15 s 111).

Återigen förs ansvaret över på kvinnan. Mannen står i beroendeställning och 

vanmaktsposition till kvinnan och könsköpet blir en utväg för mannen.

Den ekvivalenkjedja jag kunnat urskönja i förhållande till den heterosexuelle 

mannen som köpare är sexuellt urskiljningslös, alltid villig men starkt begränsad (av 

kvinnan), van att få det han vill, och köper sex som en utväg då han står i 

beroendeposition till kvinnan. På detta sätt lyfts ansvaret för könsköpet från mannen 

och överförs till kvinnan och gör honom till en passiv agent som handlar i vanmakt. 

Mannens sexualitet frikopplas från hans övriga sociala funktioner och hans köp eller 

försäljning av kön för inte ner honom på  den sexuella värdehierarkin.  

I samma utredning gör dock en kategorisering och en psykologisk profil över de 

könsköpande männen som är föga smickrande. Fokus i dessa beskrivningar ligger 

på mannen som oförmögen till ett verkligt möte med kvinnan, och som då definieras 

som ”fuskare” eller ”förlorare” (SoU 1995:15 s 115). Dessa utsagor kan tolkas mot 

bakgrund av dels utgångspunkten för 1995 års utredning, där prostitution definieras 

som ett samhällsfarligt fenomen och dels mot bakgrund av de åtgärder som föreslås, 

nämligen kriminalisering av mannens könsköp. Således uppstår ett behov av att 

definiera och avskilja den könsköpande mannen från ”vanliga män”, men till 

skillnad mot kvinnorna avgränsas den könsköpande mannens avvikelse till 

relationen till kvinnan. I övriga hänseenden anses mannen ”normal” (SoU 1995:15 s 

112). 

I propositionen från 1997/98 får manen som köpare ett begränsat utrymme. Han 

anses borde veta att könsköp är destruktivt för honom familjen och samhället, men 

därmed avslutas diskussionen om mannen som köpare i Sverige utan återkommer 
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som ”sexturist” som åker till andra länder för att skaffa sig prostitutionskontakter 

(Prop 1997/98 s 181). 

10.3 Homosexuella köpare

De homosexuella köparna ägnas lite utrymme i utredningarna och beskrivs utifrån 

sina möjligheter att skaffa sig homosexuella kontakter. Det kan röra sig om att 

mannen är dolt homosexuell, för gammal eller har sexuella avvikelser (SoU 1981:71 

s 91). Dessa tankegångar återkommer i 1995 års utredning där kategoriseringarna 

reflekterar mannens sexuella preferenser och förmågor. Bland kategorierna återfinns 

nybörjaren, den bekväme, den utkonkurrerade, eller den med särskilda önskemål 

(SoU 1995:15 s. 17). Köpare av homosexuella kontakter diskuteras således endast 

utifrån de sexuella behoven/preferenserna och till skillnad från de manliga köparna 

görs ingen ansats att studera deras psykologiska profil eller förklara deras behov av 

att köpa sex. 

10.4 Homosexuell prostitution

Homosexuell prostitution beskrivs på ett helt annat sätt än den heterosexuella 

prostitutionen med kvinnan som säljare och mannen som köpare. Dels påbörjas 

avsnittet om homosexuell prostitution med en exposé över det förtryck 

homosexuella varit utsatta för och därefter redögörs, in i minsta detalj den 

homosexuelle mannen möjligheter att skaffa sig ”tillfälliga sexuella kontakter inom 

ramen för sitt normala liv” (SoU 1981:71 s 89). 

För den homosexuelle mannen som prostituerar sig växer en ny dimension fram. 

Trots att prostitution i huvudsak handlar om pengar kan, enligt betänkandet, ”den 

prostituerade inte sällan själv uppleva sexuell attraktion gentemot köparen, vilket 

praktiskt taget aldrig förekommer om säljaren är heterosexuell” (SoU 1981:71 s 

91). 

1995 inkluderas samma tankegångar som ovan samtidigt som resonemanget kring 

homosexuell prostitution utökas. Utredaren menar att ”det (prostitution, min anm.) 

kan således vara en blandning av ren affärsverksamhet och uppnående av någon 

form av ömhet, social trygghet och eventuellt egen utlevd sexualitet” (SoU 

1995:15s 130).
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Genom att upprepas i de två utredningarna förvandlas dessa påstående till objektiva 

sanningar. Medan en man kan kombinera prostitution och sexuell njutning kan en 

kvinna som säljer sex varken uppleva attraktion gentemot köparen eller njuta av 

akten. Det är också fullt normalt för en homosexuell man att ha många tillfälliga 

sexuella förbindelser och att pengar i några fall byter händer i samband med 

könsakten påverkar inte mannen nämnvärt. Mannen egna utlevda sexualitet, och det 

faktum att den homosexuelle mannen ses som naturligt promiskuös legitimerar den 

homosexuella prostitutionen. Utredaren konkluderar att:

”Den homosexuella prostitutionen mellan män… kan knappast sägas 

utgöra något större problem, varken beträffande antalet prostituerade 

eller de sociala konsekvenserna” ( SoU 1981:71 s 92).

Manliga säljare kategoriseras utifrån sin egna sexuella läggning trots att avsnittet 

om sexsäljande män ligger under homosexuell prostitution. Beträffande 

heterosexuella män som prostituerar sig skriver utredaren följande:

”Det finns flera olika grupper av prostituerade. En utgörs av unga 

heterosexuella pojkar eller män. Bland dessa finns många gånger ett 

inslag av invandrartonåringar. För vissa av dessa ungdomar som 

prostituerar sig är det fråga om helt tillfällig prostitution. Deras 

erfarenheter sträcker sig kanske över en sommar eller över några 

månader under en annan del av året. Ytterligare en grupp är unga 

män som är djupt osäkra på sin egen sexualitet. I 

prostitutionsförbindelser kan de de i viss mening ”pröva” denna utan 

att känna sig alltför hotade av vad de gör. Prostitutionen kan för en 

ung man eller en pojke som är osäker på sin egen sexuella identitet 

vara ett sätt att ”legitimera” sitt sexuella handlande under den tid han 

behöver för att acceptera sin sexuella läggning” (SoU 1981:71 s 91).

Påståendena ovan kommuniceras med svag modalitet, och agentskapet läggs inte på 

mannen, utan hans förvirrade sexualitet. Metaforer som ”högst tillfällig” och ”över 

sommaren” förmedlar en bild av att prostitutionen är en bisak. Även männens unga 

ålder lyfts fram som en ”förmildrande” omständighet, de prostituerar sig ”en kortare 

tid i tonåren fram (min kursivering) till de tidigare tjugoåren. Ungdomen kopplas på 

så sätt till en förvirrad sexualitet. Det finns inte heller någon identitetsskapande 
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bakgrundshistorik gällande männen, gemensamma nämnare som beskriver och 

definierar en prostituerad på samma sätt som för prostituerade kvinnor. Det görs 

även en åtskillnad mellan männens sexuella läggning utifrån vilka de prostituerade 

männen delas upp.

I propositionen till lagen om kvinnofrid nämns homosexuell prostitution en enda 

gång och diskuteras i texten om könshandelsutredningarna och inte i avsnittet om 

prostitution. På så sätt ”försvinner” och osynliggörs den homosexuella 

prostitutionen och förvandlas till en ickefråga.

10.5 Prostitution och dess skadeverkningar

Som tidigare nämnts problembestämdes fenomenet prostitution redan i 1981 års 

utredning (Sou 1981:71 s. 11). I utredningen kunde två typer av skadeverkningar 

skönjas, dels för individen och dels för samhället. Skadorna som redogörs främst 

begränsade till den egna personen och närmaste sfären, kvinnan riskerar att bli 

isolerad men även utsatt för våldsbrott och missbruk. Homosexuell prostitution 

anses i sin omfattning så liten och i skadeverkningarna så obetydlig att den inte kan 

anses ge några skador (SoU 1981:71 s 92). Beträffande mannen som köper sex 

sporadiskt är skadorna också näst intill obefintliga (Ibid s 11).

I 1993 års komittédirektiv har tonen ändrats radikalt i förhållande till prostitutionens 

skadeverkningar. I komittédirektivet står om att

”Prostitution kan inte bara på flera olika sätt vara skadligt för många 

av de inblandade. Den kan också vara oförenlig med individens frihet 

och ägnad att negativt påverka sexualsynen in allmänhet. Vad avser 

den heterosexuella prostitutionen strider den mot strävandena efter 

jämställdhet mellan kvinnor och män. Prostitutione utgör ofta ett led i 

brottslig verksamhet och förstärker eller skapar social utslagenhet. 

Den har sammanfattningsvis sådana negativa verkningar i samhället 

att den bör bekämpas med kraft” (Komittédirektiv 1993:31 s 1).

I komittédirktivet kommuniceras budskapet i de första två raderna med svag 

modalitet som därefter övergår i stark objektiv modalitet. Detta görs genom 
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användandet av ordet ”kan”. När så texten övergår till heterosexuella prostitutionen 

är kommunikatören mycket säker på sin sak och inga tveksamheter finns kvar. 

Prostitutionen förvandlas till agenten och kärnan kring vilken en rad 

samhällsproblem kretsar. Metaforerna ”skador” ”individens frihet” ”strider mot” 

och ”bekämpas” är krigsmetaforer som konnoterar att det är något stort, farligt och 

destruktivt det förs en kamp mot. 

Dessa tankegångar återfinns och breddas i utredningen från 1995. Det ägnas ett helt 

kapitel till prostitutionens skadeverkningar. Dessa spänner över ett brett register, 

från psykiska och sociala skador, sjukdomar, missbruk och anhöriga som skadas.

Vad den prostituerade kvinnan anbehagar menar utredaren att 

”Prostitution befäster och fördjupar den prostituerade låga värdering 

av sig själv och i sig leder till svåra känslomässiga och sociala 

skador” (SoU 1995:15 s 137).

Kvinnan skadar även de egna barnen genom sin verksamhet och prostitution leder 

även till skador för samhället i form av materiella och ideologiska skador. De 

materiella skadorna är bland annat att närmiljön förstörs av ”kondomer och 

exkrementer på platser där könsakterna utförs” (SoU 1995:15 s 148), men 

dessutom menar utredaren att

”de boende i eller nära könshandelsområdena störs, inte bara av den 

ständiga trafiken av könsköpande män i bil, utan på många andra sätt. 

Många kvinnor och män blir antastade, av misstag tagna för 

prostituerade eller könshandelskunder. Också barn blir antastade t.ex 

på väg till eller från skolan. I parker och på kyrkogårdar blir blir 

besökande ibland tvungna att bevittna när prostituerade betjänar sina 

kunder” (Ibid s 148).

I ovanstående meningar byggs en ekvivalenskedja mellan prostitution och smuts  

(avföring) . Sexualakten mellan en prostituerad och en kund ses som innehållande 

ett smutsigt inslag och generaliseras till att gälla all prostitution. Därefter påvisas 

prostitutionens skador för den ickeprostituerade, ”normala” omgivningen som tas 

för prostituerade och inte kan leva ett normalt liv utan att bli antastade av 

könsköpare. Barnen, de värnlösa, dras även in och förvandlas till offer. 
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I propositionen återanvänds argumenten från 1995 års utredning och nya agument 

läggs till. Bland annat menar motionären att:

”Det råder emellertid ingen tvekan om att prostitutionen medför 

allvarliga skador både för de enskilda och samhället. Omkring de 

prostitueradeförekommer i regel en omfattande kriminalitet av olika 

slag som t.ex. narkotikahandel,koppleriverksamhet, misshandel m.m. 

De prostituerade harockså i allmänhet en mycket svår social 

situation” (Prop 1997/98:55 s. 104)

Det byggs en ekvivalenskedja där misshandel, våldtäkt, kriminalitet och till och 

med incest kopplas ihop och bildar en bild av prostitution som nedbrytande och 

farligt för både individen och samhället. 

1981 års utredning ser på prostitution som ett problem (SoU 1981:71 s 11) men 

under nittiotalet blir prostitution inte bara en fara för individen och samhället utan 

även för de värderingar och ideologier samhället står för såsom jämlikhet, frihet och 

individuell utveckling. I 1995 år betänkande menar utredaren att prostitution är 

”oförenlig med individens rätt att fritt bestämma över sig själv och hindrar hennes

(min markering med fetstil) utveckling som människa . De negativa konsekvenserna 

prostitution har på samhället blir svåra att överblicka” (SoU 195:15 s. 149).

Prostitutionens skadeverkningar går från att gälla den egna personen till den 

närmsta sfären, samhället och till sist de grundläggande värderingar som finns i 

samhället. Prostituerade sjunker på så sätt i den sexuella värdehierarkin genom att 

de även förlorar sin ”moraliska legitimitet” (Rubin 2004 s 163). 

Den homosexuella prostitutionens skadeverkningar sträcker sig mest till den 

homosexuelle mannen, som anses ha ”massiva problem” (SoU 1995 s 128). Männen 

riskerar att bli förvirrade, ha svårt att skilja personliga sexuella kontakter från 

könshandel, självförakt, skuld och skam. En homosexuell prostituerad riskerar även 

att bli utsatt för våldsbrott och att föra över HIV smitta (Ibid s 129). 

Å andra sidan lyfts en rad ”förmildrande” omständigheter upp. Dels anses köparen 

vara den som stigmatiseras. Det faktum att prostitutionen är samkönad anses 

omöjliggöra skapandet av makt och vanmaktsrelationer. Utredaren menar att ”det 

(prostitution, min anm.) kan således vara en blandning av ren affärsverksamhet och 
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uppnående av någon form av ömhet, social trygghet och eventuellt egen utlevd 

sexualitet…för mannen kan (det) vara mer av kamratskap och sammanhållning, en 

del av en social miljö och en gruppsammanhållning, som är en ersättning för 

familjen” (SoU 1995:15s 130).

Ekvivalenskedjan jag kunnat skönja i denna utsaga är att homosexuell prostitution 

ger mannen både sociala, emotionella och ekonomiska fördelar samt bygger upp ett 

socialt nätverk för mannen varför homosexuell prostitution inte kan ses som så 

nedbrytande som kvinnlig. Uttalandet står i bjärt kontrast mot vad prostitution i 

vissa fall anses göra med kvinnan som:

”uttryckt förtvivlan och skuld när de vågat ta till sig insikten att de 

tillåtit främmande män att tillfredsställa sig med deras kropp som 

redskap. De hamnar i djup kris, där självmord kan ses som den enda 

utvägen” (SoU 1995:15 s.139).

Utifrån detta har jag kunnat tolka att prostitutionens skadeverkningar inte handlar 

om prostitution i sig, utan ses som helt könsberoende.

10.6 Globalisering, datorisering och HIV 

Globalisering, datorisering och HIV är tre fenomen som kan ses som tätt 

sammanlänkade. Globaliseringe har medfört att både de fysiska och virtuella 

gränserna rämnat medan datorisering har i praktiken möjliggjort för en gränslös och 

blixtsnabb kommunikation. HIV blev ett faktum i det Svenska samhället 1982, 

några år innan prostitutionsutredningen publicerades. Sverige var under tiden för 

den första prostitutionsutredningen ett land med fasta gränser där varken 

datorisering eller HIV fanns. 

Utlänningarna finns med redan i 1981 års utredning som köpare, kopplare och 

säljare. Utlänningen finns spridd i de olika avsnitten, som köpare, säljare eller 

profitör. I SoU:1981:71 menar utredaren att en av orsakerna till prostitution är

”förälskelse i någon, ofta utländsk, man som övertalar en att prostituera sig”          

(SoU 1981:71 s. 107). Bland kunderna står utlänningen för den ”ensamstående och 

kriminellt belastade utlänningen” (Ibid s 81). 
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De utländska kvinnorna utgjorde enligt utredningen en stor grupp, drygt 25% av de 

yrkesprostituerade inom gatuprostitutionen (ibid s. 76). De flesta kom enligt 

utredningen från Finland. Även bland homosexuella prostituerade återfinns unga 

pojkar, ”ofta med utländsk bakgrund” (ibid. s 90). Utlänningen har således en starkt 

negativ roll i 1981 års utredning, men utlänning som fenomen har inte en kollektiv 

prägel. 

Dryga decenniet senare är tonen en helt annan. Direktivets författare skriver att 

” Den största förändringen av prostitutionens former torde dock gälla 

internationaliseringens konsekvenser. En diskussion kring 

prostitutionen kan inte längre göras ur ett begränsat svenskt 

perspektiv. Även om varje land har sitt prostitutionsmönster finns det 

numera också tydliga globala rörelser. En gäller migrationen av 

kvinnor från tredje världen till bordeller i Europa, Nordamerika och 

Japan. En annan gäller den dramatiskt ökade västerländska s.k. 

sexturismen till framför allt Sydostasien. En annan ny företeelse är att 

barn i allt lägre åldrar utnyttjas sexuellt. Rädda Barnen uppskattar att 

cirka en miljon barn i världen utnyttjas som prostituerade. HIV och 

aids utgör också ett allvarligare problem i tredje världen än i Sverige. 

De svenska turister som deltar i denna s.k. sexturism kan sägas utgöra 

en del av det svenska prostitutionsproblemet…

Organiserad handel med kvinnor förekommer och den är ofta knuten 

till annan brottslig verksamhet. Rörelser över gränserna är ett faktum 

i dagens EG-länder. Inför ett eventuellt svenskt EG-medlemsskap är 

det angeläget att närmare studera prostitutionen i övriga europeiska 

länder liksom att undersöka om det finns en reglering av 

prostitutionen inom EG. Det finns också anledning att uppmärksamt 

studera utvecklingen i Östeuropa där mycket tyder på att 

prostitutionen ökar i omfattning …”. (Dir 1993:31)

Här uppmärksammas och skapas en koppling mellan internationaliseringen 

prostitutionens ändrade form och omfattning. Texten kommuniceras med stark 

objektiv modalitet och skapar en bild av massiva globala rörelser av kvinnor som 
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rör sig från fattiga till rika länder för att prostituera sig och sexturister från Sverige 

som åker till tredje världen för att utnyttja barn sexuellt. Prostitutionsproblemet är 

plötsligt betydligt större i världen än i Sverige och hotar, med det stundande inträdet 

i EG, att välla in över Sverige. Globaliseringen berör även männen, som börjar röra 

sig utåt och spränger gränserna inifrån. 

Som en markering av var regeringen står avslutas avsnittet med:

”… finns det röster i den västeuropeiska debatten som har krävt en 

avkriminalisering av koppleribrottet och en legitimering av 

prostitutionen som yrke. En sådan inställning framstår som 

främmande för svenskt synsätt” (Dir 1993:31)

I citatet markeras avståndstagandet och gränssättningen från tanken om legalisering 

av prostitution med metaforerna ”främmande” och ”svenskt synsätt”. Direktivets 

åsikter blir representativa för det svenska och sätter upp gränser mellan ”dem” och 

”oss”.

Dessa gränsmarkeringar återkommer både i SoU 1995:15 och senare i prop 

1997/98. I SoU tas ämnen som trafficking, organiserad öststatsprostitution, 

utlänningar och HIV upp. Utredaren menar att:

”tanken att könshandeln skulle få förekomma ostört, i öppna och 

reglerade former, har få anhängare i vårt land. Den allmäna 

inställningen, inte bara bland socialarbetare, poliser och andra, som 

har direkt erfarenhet av arbete mot prostitution, är istället att 

könshandeln måste bekämpas” (SoU 1995:15 s 213).

Här markeras ännu en gång den svenska inställningen till prostitution. Detta 

kommuniceras med stark objektiv modalitet i meningen ”har få anhängare i vårt 

land”. Textens författare lutar sig mor den ”allmäna inställningen” som 

representativ för den synen i ”vårt land”. ”Vårt land” blir en avgränsning inom 

vilken en viss syn på prostitutionssyn råder. 

I prop 1997/98 55 kopplas prostitution till prostitutionens globaliseringstendenser 

och behovet att avgränsa sig och markera det svenska synsättet. 
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”Handeln med sexuella tjänster har under de senaste årtiondena 

utvecklats mot en internationell industri. …Att Sverige tar detta steg 

är därför en viktig markering gentemot andra länder för att visa vår 

inställning i denna fråga”.(Prop 1997/98 s 105).

De budskap som framförs i propositionen kommuniceras med stark modalitet. 

Metaforen ”internationell industri” anspelar på något som i sin omfattning är stort 

och opersonligt. Att kriminalisera verksamheten blir ett sätt att skydda sig, att 

återuppbygga de raserade gränserna. En allmängiltig ”svensk” position i 

prostitutionsfrågan cementeras ytterligare. Denna position både skapar 

sammanhållning och markerar en gräns mellan det egna och det främmande. 

10.6.1 HIV

Hiv nämns första gången i 1993 års direktiv. Utredaren menar att HIV-spridningen 

bland de prostituerade ej undersökts. HIV kopplas dels tills sexturism och tredje 

världen och dels till homosexuella prostitution. I 1995 års utredning ges en översikt 

över sjukdomen samt möjliga smittvägar i prostitutionen. Dock, menar utredningen 

att ” I 75 procent av alla nya fall av HIV smitta kommer den drabbade från Afrika. 

Andelen importsmitta, huvudsakligen från afrikanska män ock kvinnor ökar. (SoU 

1995:15 s 146). Huruvida de afrikanska männen och kvinnorna på något sätt är 

knutna till prostitution går ej att utröna då de ovanstående två meningar är de enda 

som står om dem. Dock knyts de till prostitution då de placeras i avsnittet om HIV i 

utredningen vilket skapar en ekvivalenskedja mellan utlänningen (främlingen) och 

HIV. I prop 1997/98:55 nämns HIV en enda gång och då menar motionären att

”Spridningen av hiv och aids är ett allvarligt problem som fått 

könshandeln att framstå i ett nytt perspektiv” (Prop 1998/98:55 s 176).

I ovanstående citat knyts spridningen av HIV och prostitution samman och 

sammanlänkas till ett ”allvarligt" problem. Det är således inte sex utan kondom som 

orsakar spridningen av HIV utan sex för pengar.

De fyra fenomenen som jag analyserat i förhållande till globalisering, utlänningen, 

datorisering och HIV kopplas samman. I SoU 1981:71 var utlänningen definierbar. 

Han kom ”långt ifrån”, men fanns ”innanför”, som ett främmande element i den 

svenska samhällskroppen. I takt med utvecklingen på 1990 talet försköts och 
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rämnade gränserna. ”Innanför” och ”utanför”, bekant och främmande gick inte 

längre att särskilja. Det främmande tränger sig på och blir omöjligt att stoppa. HIV 

”importeras”, och ”sexturister” reser från Sverige till prostituerade i andra länder. 

Det sker en migration av kvinnor till Europa och Sverige och könshandeln 

förvandlas till en industri. Det främmande blir mer diffust, något hotfullt och 

allomstädes närvarande, mot vilket bara en lagstiftning och ”markering” av det 

svenska synsättet hjälper. Det ”svenska synsättet” blir en klar avgränsning och 

sammanhållande faktor en identitet kring vilken det skapas allmän konsensus.

10.7 Föreslagna åtgärder

De föreslagna åtgärderna i de olika utredningarna följer Kitsuses modell över sociala 

problems tillblivelse (Kitsuse 1973 s. 143). 1981 års utredning påbörjas och avslutas 

med förslag till ågärder. Redan i början poängterar utredaren att prostitution inte bör 

kriminaliseras, däremot bör sexköp av missbrukande kvinnor bli straffbart (ibid s. 11). 

1981 års utredning kan således ses som övergången mellan fas ett och fas två i 

Kitsuses modell, där ett fenomen problembestäms, förs upp på den officiella 

dagordningen och utreds (Ibid s. 146).Utredaren presenterar ett antal andra förslag, 

såsom barnuppfostran med fokus på jämlikhet, skolundervisning med fokus på dito, 

upplysning och sociala insatser ( ibid s. 144,154). Således problembestäms och 

problemet och förs upp på den officiella dagordningen.

1995 kan ses som fas tre där krav på uppstår på en annorlunda, och bättre hantering 

av problemet. De åtgärder som föreslås i SoU 1995:14 står i bjärt kontrast mot 

förslaget som lades fram 1981. I SoU 1995:15 framlägger utredaren att könsköp bör 

kriminaliseras och att straffansvaret ska omfatta både köpare och säljare (SoU 

1995:15 s 224). Att endast kriminalisera köparen skulle förefalla egendomligt enligt 

utredaren. Att kvinnor kan ses som offer och skadas svårare än mannen ses inte som 

skäl till att inte kriminalisera kvinnan (SoU 1995:15 s. 226).

1998 omformuleras förslaget att kriminalisera könsköp till att endast gälla männen 

Jag har tolkat denna ändring som fas fyra där problemet omdefinieras, utreds på nytt 

och nya lösningar läggs fram (Kitsuse 1973 s. 146). 
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11.0 Sammanfattning 

Syftet med denna studie var att analysera hur kvinnors och mans sexuella beteende 

som sexsäljare och köpare konstrueras i 1981 och 1995 års utredning, 

kommittédirektivet till 1995 års utredning samt proposition till lagen om kvinnofrid

samt koppla det till den globaliseringsprocess Sverige genomgått 1981-1998.

I min tolkning av materialet har jag kunnat hitta diskurstrådar som följt 

beskrivningarna av kvinnor och män i förhållande till de roller de tillskrivs. 

Kvinnan definieras och värderas utifrån sitt kön, sexuella historia och sexuella 

beteende. Hon beskrivs även i ett sammanhang, som moder, familjemedlem. Hon 

döms utifrån ”könets solidaritet”, inte som ensam agent utan som ett subjekt i ett 

större sammanhang gentemot vilket hon har ett ansvar att bete sig på ett visst sätt. 

Mannens sexuella beteende däremot, frikopplas från ett större sammanhang och 

gäller endast den sexuella sfären och påverkar således inte honom som person, 

förälder eller samhällsmedlem. Han är även frikopplad från andra sociala 

sammanhang, såvida det inte är en ”homosexuell subkultur”. Samtidigt som 

kvinnan åläggs ansvaret fråntas hon agentskapet och förmågan att påverka och 

forma sitt liv. 

Från 1981 till 1998 förskjuts, trots könshandelsbegreppets neutralitet, agentskapet 

till kvinnan, samtidigt som kvinnan förblir passiv. Detta illustreras i SoU 1995:15: 

”Att män kan köpa tillträde till kvinnors kön för att tillfredsställa sina 

egna sexuella behov strider mot uppfattningen om alla människors 

lika värde och strävandena mot full jämställdhet mellan kvinnor och 

män. Könshandeln förmedlar en oacceptabel människosyn och är ett 

hinder för individens utveckling” (SoU 1995:15 s 4).

Det är inte hon som säljer sitt kön, det är männen som kan köpa tillträde till hennes 

kön. Prostitution förvandlas till en kvinnlig aktivitet, och genom att kvinnan tillåter 

könsköpet blir hon orsaken till att jämställdhet inte kan nås mellan könen.

I kraft av sitt kön tillhör kvinnan kategorin ”kvinna”, men då hon bryter mot de 

sociala konventioner som gäller för kategorin ”kvinna” exkluderas hon från gruppen 

”normala kvinnor” och marginaliseras. Gränsen mellan ”bra” och ”dålig” sexualitet 
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cementeras, och en sexuell stratifiering växer fram beroende på kvinnans sexuella 

aktivitet. De prostituerade kvinnorna konstrueras som psykiskt skadade, förnedrade 

och oförmögna att vara goda mödrar och samhällsmedlemmar.

11.1 Sammanfattning av analysen av globalisering, datorisering och 

HIV

I takt med den ökade internationaliseringen är min tolkning att diskursen kring 

kvinnlig prostitution och dess skadeverkningar blir alltmer ingående och fokus 

läggs på den skada som åsamkas samhället genom kvinnans prostitution, både på ett 

praktiskt och ideologiskt plan. På det praktiska planet utökas kvinnans ansvar 

gentemot familj och barn (mikronivå) och även mot samhället (makronivå) genom 

att utgöra en kärna runt vilken andra samhällsfarliga fenomen kretsar. 

Utredningarna definierar kvinnan inte bara som avvikande sexuellt utan som 

individ, och skapar på så sätt en binär opposition mellan ”normala” och 

”prostituerade” kvinnor och befäster gränserna mellan ”bra” och ”dålig” sexualitet. 

I min tolkning av texterna har jag kunnat utläsa en kausalitet mellan den ökade 

globaliseringen så som den framställs i texterna, utvecklingen av diskursen kring 

prostitution och expansionen av prostitutionshotet till den ideologiska sfären. Gould 

med flera (Gould 2002 s 201) menar att framväxten av den restriktiva 

prostitutionspolitiken till en del berodde på den ökade globaliseringen och rädslan 

för en etablering av utländska prostituerade. Även om globalisering, datorisering 

och HIV och de konsekvenser de medförde konstrueras på ett visst sätt i texterna är 

de en reflektion av händelser som till stor del präglade 1980 och 1990 talet och som 

utgjorde den sociala kontext i vilken dokumenten skrevs.

Globaliseringen har ruckat på samhällets fysiska och virtuella gränser vilket skapar 

ett behov av att omdefiniera och omstrukturera normer för att bibehålla 

gruppsammanhållningen. Den ”sexuella värdehierarkin” skapar en stratifiering och 

avgränsning av det som uppfattas som sexuellt avvikande och därmed farligt. Detta 

skapar en inre gruppsammanhållning genom att definiera det ”normala” gentemot 

det ”avvikande”. Den sexuella värdehierarkin lyfter även prostitutionens sexualakt 

från mikro till makronivå genom att göra det privata (sexualitet, sexakt) till en 

offentlig angelägenhet i vilken alla kvinnor har en del genom ”könets solidaritet”. 
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Vidare placeras prostitutionen geografiskt och tränger sig innanför gränserna för 

den ”goda” sexualiteten” men tränger sig även in på den ideologiska arenan, den 

kärna av synsätt och utgångspunkter som bör, enligt SoU 1995:15 ”genomsyra” 

samhället. Därmed förvandlas prostitution till något som inte bara sker mellan två 

parter utan berör hela samhället. I SoU 2001:14 fastställs detta tankesätt. 

Prostitutionsbrottet begås inte mot den prostituerade kvinnan utan mot det allmänna 

intresset. Brottet är utan målsägande ( SoU 2001:14 s 309). 

12.0 Avslutande reflektion

“Intet nytt sker under solen” (Predikaren 1:1)

När jag började denna studie var mitt mål att undersöka hur kvinnors och mäns 

sexualitet konstrueras i förhållande till en avvikande sexualitet/sexuell aktivitet 

(prostitution). Jag var intresserad av att studera fenomenet i en tidsperiod under 

vilken Sverige och världen genomgick stora strukturella och kulturella förändringar 

och se hur det kunde ha påverkat samhällets syn på prostitution. Det jag inte 

väntade mig, och som i takt med att mitt analysarbete fortskred blev alltmer 

uppenbart, var att dagens texter och den syn som förmedlas i dem borde inte ses i 

ljuset av de trettio sista åren utan snarare som en spegling av en könsmaktsordning 

som dominerat samhället i århundraden och som dominerar den än idag.

När jag satte in materialet i en historisk kontext växte ett mönster fram som belyste 

fenomenet på ett helt nytt sätt. Det jag såg växa fram under arbetets gång var samma 

mönster av förtryck och kontroll av den kvinnliga sexualiteten som ”alltid” funnits. 

Kvinnans sexualitet är allmän egendom och när hon förvaltar den ”fel” har 

samhället rätt att både markera att det är socialt oacceptabelt och att tillrättalägga 

kvinnan. Gränserna för ”acceptabel” sexualitet har förskjutits, men de som hamnar 

på sexualitetens ”dåliga” sida behandlas med samma förakt, stigmatisering och 

uteslutning som det alltid gjorts.

Kärnan, kvinnan som förvaltare av reproduktion och ”heder” och därmed bärare av 

ett ansvar inför samhället är intakt, det är bara yttringarna som har ändrats. De små, 

tätt knutna samhällsenheterna är borta, och med dem gåsagången och horkluten. 
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Horkluten är istället virtuell, en detaljerad konstruktion av den prostituerade 

kvinnan som genom att ta betalt för att ha sex sig tillfogar skada inte bara till sig 

själv, utan hela samhällskroppen och de värderingar den står för. Liksom horan i 

bondesamhället kunde orsaka skäver (rakit, D-vitaminbrist) och var ett hot mot de 

ärbara kvinnorna (Frykman 1993 s 34 ) är prostitution, i form av den kvinnliga 

horan idag en samhällsfara och ett hot mot jämställdhet, mänskliga rättigheter och 

individuell utveckling. Horan skapar kaos, hon för in det främmande och farliga, 

sprider sjukdomar och förstör familjen, och hon lockar mannen långt bort, från 

familjen till internet, gatan och andra länder. 

Bakom konstruktionen av prostituerad och könsköpare döljs dock män och kvinnor 

som som är långt mer än sina sexulla beteenden, och som genom de egenskaper som 

tillskrivs dem riskerar att stigmatiseras och särbehandlas negativt, många gånger av 

dem vars uppgift är att hjälpa dessa personer.  I min mening är det därför angeläget 

att städigt granska och ifrågasätta det som styr det sociala arbetets praktik.
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