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The aim of this study was to identify and analyze the dominating discourse in the preliminary 

work of the Sex Purchase Act. In order to achieve the aim of this study we selected preliminary 

work of the Sex Purchase Act that was produced between 1977 and 1999. The selection is based 

on the fact that prostitution began to be recognized as a social problem and a gender equality issue 

between men and women in society. The ongoing debate during the chosen years resulted in the 

Sex Purchase Act, which was passed in 1999. By using discourse analysis as a methodological 

and theoretical approach, we have empirically studied and theoretically analyzed the dominating 

discourse in the preliminary work of the Sex Purchase Act. This study shows that the dominating 

discourse in the preliminary work is based on a perception that prostitution reflects violence 

against women, which prevents women and men from becoming equal in society. The dominating 

discourse in the preliminary work is characterized by a heteronormative standard and has 

influences that can be recognized as feminist ideology. The content in the dominating discourse is 

produced by people with high social status, which gives sex buyers and sex workers limited 

influence on how their categories are presented in the preliminary work. 
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1. Inledning 

Sverige blev det första landet i världen att förbjuda köp av sexuella tjänster när sexköpslagen (SFS 

1998:408) trädde i kraft år 1999. Bestämmelserna om sexköp regleras sedan 2005 i brottsbalken, 6 

kap. § 11 (SFS 1962:700). Enligt sexköpslagen är det olagligt att köpa en sexuell tjänst men 

lagligt att sälja, vilket innebär att sexköpare och sexsäljare betraktas som två skilda kategorier. 

Kategorin sexköpare begår en kriminell handling medan sexsäljarens handling är laglig.  

Den svenska sexköpslagen är unik i sitt slag. Syftet med lagen var att minska antalet 

sexköpare eftersom efterfrågan på sexsäljare ansågs upprätthålla prostitutionen och behovet av 

nyrekrytering av sexsäljare. Genom en avskräckande rättslig åtgärd och förstärkt stigmatisering av 

sexköparna förväntades sexköpslagen ha en normbildande effekt i samhället (SOU 2010:49). 

Huruvida syftet med lagen har uppnåtts eller inte råder det skilda uppfattningar om. Justitiekansler 

Skarhed (2012) hävdar att sexköpslagen har haft avsedd effekt samtidigt som flera forskare är 

kritiska, och menar att förbudet är ett misslyckande (Skarhed, 2012:18; Dodillet & Östergren, 

2011; Jordan, 2012). Oavsett om lagen anses lyckad eller inte har ingen sexköpare under lagens 

femton första år dömts till fängelse, utan endast till dagsböter (Löfgren, 2013). 

1.1 Problemformulering 

Sexköpslagen kom till efter år av politiska debatter och statliga utredningar, så kallade förarbeten 

till lagen. Med dessa debatter och skriftliga utredningar som offentliga handlingar kommunicerar 

den svenska staten med medborgarna sin officiella hållning till vad prostitution är och hur 

problemet ska betraktas och bekämpas. Statens sätt att formulera och framföra budskapet kan 

liknas vid en maktprocess som syftar till att styra befolkningens tankar, känslor och beteenden i 

önskvärd riktning. Statens framställning av prostitution präglas således av samhälleliga intressen 

och maktförhållanden. För att uppnå en norm i samhället utestängs motstridiga framställningar 

som kan hota eller störa trovärdigheten i statens framställning i en specifik fråga (Foucault, 1993 i 

Davidsson, 2010:154). 

Över tid har prostitution gått från att ha setts som ett ordningsproblem som måste 

kontrolleras, till ett socialt- och jämställdhetsproblem som ska bekämpas (Holmström, 2008:323). 

Det vill säga den dominerande diskursen om prostitution har förändrats inom den politiska 

debatten, och i förlängningen den svenska statens hållning till fenomenet. 

Språkliga utsagor om prostitution, sexköpare och sexsäljare formuleras således för att 

legitimera hur staten ordnar och organiserar samhälleliga insatser. I fallet med sexköpslagen är 



6 
 

förarbetena till lagen exempel på språkliga utsagor som syftar till att legitimerar en rättslig åtgärd. 

Förarbetena rymmer därmed en specifik förståelse av prostitution som vi benämner som den 

dominerande diskursen, det vill säga den mest legitima framställningen av prostitution som 

sexköpslagen vilar på. I den här uppsatsen undersöker vi förarbetena till den svenska sexköpslagen 

för att avtäcka den diskurs som lagen vilar på.  

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att identifiera och analysera den dominerande diskursen om prostitution i 

förarbetena till sexköpslagen. Detta eftersom konstruktionen av sexköpare och sexsäljare som 

formulerats i den dominerande diskursen i förarbetena har påverkat hur sexköpslagen utformats. 

För att uppnå studiens syfte har följande frågeställning formulerats: 

1. Vad kännetecknar den dominerande diskursen om sexköpare och sexsäljare i förarbetena 

till sexköpslagen? 

2. Vilka har tolkningsföreträde att definiera sexköpare och sexsäljare i förarbetena till 

sexköpslagen?  

3. Vilket innehåll har kategorierna sexköpare och sexsäljare fyllts med, och hur förhåller 

kategorierna sig till varandra?  

1.3 Prostitutionsdebatten från 1960-talet och framåt 

I nedanstående text redogör vi för händelser i svensk samtida historia som format framställningen 

av prostitution som ett socialt- och jämställdhetsproblem inom politiken.  

Under 1960-talet började sexualpolitiska frågor debatteras i Sverige. Folkpartiet 

efterfrågade forskning inom området och argumenterade för att regleringen av pornografi, 

prostitution och koppleri skulle liberaliseras. I debatten under 60-talet krävde unga liberaler att 

”unga människor skulle ha rätt att leva ut sin sexualitet” (Lennerhed, 1994 & Gentele, 1978, i 

Olsson, 2006:2). Drygt tio år efter att den sexualpolitiska debatten startat fick Folkpartiet, trots 

socialdemokratisk regering, igenom sitt förslag i riksdagen om att förbud mot pornografi och 

pornografiska föreställningar skulle upplösas (Lennerhed, 1994 & Gentele, 1978, i Olsson, 

2006:3).  

Den sexualpolitiska debatten hade således liberaliserat synen på sexuella umgängen redan 

under 60-talet, men det dröjde till 70-talet innan prostitution uppmärksammades. Då slog forskare 

och media larm om hur prostitutionen förändrats. Antalet sexklubbar som fungerade som 
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täckmantel för bordellverksamhet påstods ha ökat och kopplarna sades tjäna stora summor på 

kvinnliga sexsäljare, som även de ökade i antal. Sociologen Sven-Axel Månsson och socionomen 

Stig Larsson inledde ett samarbete med kriminalinspektören Lennart Kellerman för att kartlägga 

prostitutionen i Malmö. Detta resulterade i rapporten Svarta affärer. Rapporten i kombination med 

ett TV-program om unga kvinnor i sexhandeln ledde till att prostitutionsfrågan hamnade på den 

politiska agendan (Gentele, 1978, i Olsson, 2006:4 & Olsson, 2006:4). Därmed synliggjordes 

prostitutionen i Sverige på 70-talet och konstruktionen av prostitution som ett socialt- och 

jämställdhetsproblem började ta form inom den politiska debatten. 

 Debatten om prostitution tog därmed fart i Sverige under 70-talet och den första 

utredningen av prostitution som en samhällsföreteelse inleddes 1977. Utredningen skulle leda till 

kartläggning av prostitutionens problem och en bedömning av orsakerna, kopplat till 

samhällsstrukturen och samhällsutvecklingen. Syftet med kartläggningen, bedömningen och 

förslagen på insatser var enligt dåvarande socialministern ”att hjälpa prostituerade att sluta sälja 

sex” (Dodillet, 2009:93). Utredningens förslag på åtgärder och insatser fick därför inte syfta till att 

underlätta för dem som fortsatte att sälja sex. 

Under 80-talet blev prostitution en laddad fråga i Sverige. Den så kallade Geijeraffären 

som handlade om politikers inblandning i sexköp avslöjades, men skandalen tystades ned. Under 

80-talet krävde även kvinnorörelsen att 1977 års Prostitutionsutredning skulle publiceras. 

Kvinnorörelsen växte i omfattning, vilket ledde till att de hade starkt inflytande i politiken i början 

av 90-talet. Enligt Kvinnoförbundets ordförande skapade detta en rädsla hos de manliga 

socialdemokraterna. Kvinnorörelsens ökade inflytande i politiken ledde till att 

Socialdemokraternas kvinnoförbund gavs utrymme, ett feministiskt program antogs i partiet och 

de socialdemokratiska kvinnorna drev frågan om att kriminalisera sexköp (Olsson, 2006).  

Redan på 70-talet lyftes frågan om att kriminalisera prostitution, men det dröjde till 1998 

innan förslaget att kriminalisera köp av sexuell tjänst röstades igenom i riksdagen. Detta trots att 

majoriteten av remissinstanserna uttryckte ett motstånd mot regeringens lagförslag (Regeringen, 

2013a). Främsta motivet till förbudet var att det skulle få en normbildande effekt som avskräckte, 

framförallt män, från att köpa sexuella tjänster eftersom efterfrågan på sexuella tjänster ansågs 

vara den primära faktorn som upprätthöll prostitutionen. Lagen skulle även tydliggöra Sveriges 

förhållningssätt till prostitution gentemot mot andra länder. Skillnaden mellan lagen i Sverige och 
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lagarna i andra länder var att den svenska lagen skulle hjälpa personer att sluta sälja sex snarare än 

att enbart arbeta skadereducerande (SOU 1995:60; SOU 2010:49).  

Förslaget att kriminalisera sexköp ingick i den socialdemokratiska regeringens proposition 

Kvinnofrid (Prop. 1997/98:55) som grundades på 1993 års prostitutionsutrednings betänkande, 

Könshandeln (SOU 1995:15) samt Kvinnovåldskommissionens slutbetänkande Kvinnofrid, (SOU 

1995:60). Citaten nedan är hämtade från de ovanstående tre förarbetena, vilka var centrala i 

utformandet av sexköpslagen. Gemensamt för de tre förarbetena är att prostitution framställs som 

ett uttryck för bristande jämställdhet mellan kvinnor och män i samhället. Nedanstående citat 

exemplifierar detta från respektive förarbete:  

Mäns våld mot kvinnor är inte förenligt med strävandena mot ett jämställt samhälle och 

måste bekämpas på alla sätt. I ett sådant samhälle är det också ovärdigt och oacceptabelt att 

män skaffar sig tillfälliga sexuella förbindelser med kvinnor mot ersättning. (Prop. 

1997/98:55, s.22) 

 

En grundförutsättning för uppkomsten av mäns våld mot kvinnor är samhällets struktur 

grundad på mäns överordning och kvinnors underordning. Frågor som rör våld mot kvinnor 

har därför ett nära samband med frågor om jämställdhet mellan kvinnor och män. (SOU 

1995:60, s.401) 

 

Att kvinnor betraktas som en vara, som kan köpas och säljas, är inte förenligt med den 

människosyn som bör råda i ett modernt samhälle, där kvinnor och män skall vara jämställda 

i fråga om människovärde och rätt till integritet och respekt. (SOU 1995:15, s. 148) 

 

Sexköpslagen stiftades i en tid när mäns våld mot kvinnor uppmärksammades i samhällsdebatten. 

Eftersom prostitution betraktades som en form av våld mot kvinnor formulerades kriminalisering 

av sexköpare som en åtgärd i kampen mot mäns våld mot kvinnor (Swedish ministries of Labour, 

Justice and Health and Social Affairs, 1999 i Kilvington, Day & Ward, 2001:83). Vid införandet 

av sexköpslagen betraktades prostitution även som en individ- och samhällsfara, vilket präglar 

prostitutionspolitiken än idag. Då, som nu, förknippas prostitution med kriminalitet som 

människohandel för sexuella ändamål, misshandel, koppleriverksamhet och narkotikahandel. 

Prostitution betraktas som ett socialt- och jämställdhetsproblem (Regeringen, 2013b).  

1.4 Begrepp 

I debatter om prostitution och människohandel är skillnaden att ingen försvarar människohandel 

medan det finns de som accepterar, och de som förkastar prostitution. Att människohandel ska 
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bekämpas anses enligt forskare lika självklart som att slaveri inte ska förekomma på 

arbetsmarknaden (MacKinnon, 2011). Trots att det råder samstämmighet kring ovanstående finns 

skilda uppfattningar om förhållandet mellan människohandel och prostitution. Å ena sidan ses 

människohandel och prostitution som två skilda företeelser medan å andra sidan anses de vara en 

och samma sak, eftersom utnyttjandet när män köper kvinnors kroppar är problemets kärna 

(Sundell, 2008:19). 

I den forskning vi tagit del av finns olika benämningar på personer som säljer sex: 

prostituerad, sexsäljare, sexarbetare och offer. Vi återger det begrepp som författaren till 

respektive studie använder. För själva fenomenet prostitution använder forskare begreppen 

prostitution, könshandel, sexsäljarverksamhet och sexarbete. Utan att gå djupare in på olika 

benämningar bör det ändå nämnas att ordval kan ha betydelse för hur läsaren uppfattar texten. Till 

exempel kan prostituerad antyda att något görs mot en person som är mer eller mindre passiv, 

medan sexsäljare kan antyda att personen aktivt och av fri vilja säljer en sexuell tjänst. Vi vill 

därför tydliggöra att vi inte lägger någon värdering eller gör skillnad på prostituerad, sexarbetare, 

sexsäljare eller offer, oavsett val av ord. Vad avser sexköparen utgår vi från att det är en person 

som ger någon form av ersättning för att erhålla någon form av sexuell tjänst. 
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2. Metodologiska och teoretiska utgångspunkter  
Den vetenskapsteoretiska utgångspunkt som ligger till grund för uppsatsens teoretiska och 

metodologiska val är socialkonstruktivismen. Den socialkonstruktivistiska utgångspunkten innebär 

att vi betraktar kunskap om den sociala verkligheten som socialt konstruerad, det vill säga något 

som formas genom tolkningar av betraktare. Dessa tolkningar förmedlas sedan i språkliga 

interaktioner. Fokus i socialkonstruktivismen ligger inte på att uppmärksamma vad som framställs 

utan istället hur något framställs, talas om, skrivs om och även reaktioner på fenomenet är 

intressant (Johansson & Öberg, 2008:82f). Socialkonstruktivismen möjliggör även ett kritiskt 

förhållningssätt till omedelbara och ytliga företeelser för att ge plats åt de bakomliggande 

orsakerna till ett fenomen. Kategorier, system och tolkningar som formats genom språkliga 

interaktioner ifrågasätts, vänds och vrids på (Wenneberg, 2001).  

I en social process delar människor med sig av sina enskilda (subjektiva) uppfattningar av 

verkligheten som organiseras och blir till allmän kunskap (objektiv). När kunskapen får samma 

betydelse för många människor kan idéer om verkligheten organiseras och skapa trovärdiga 

system. Grupper som har samma idéer och som organiserar sig strävar efter att deras teori om ett 

fenomen ska accepteras och betraktas som en sanning om verkligheten (Payne, 2008:29ff). Ett 

uttryck för själva organiseringen och definierandet av gruppen är att det inom den råder ett 

bestämt sätt att tala om och förstå ett fenomen, vilket benämns som diskurs (Winther Jörgensen & 

Phillips, 2000). Inom diskurser begränsar talordning vem, var, när och vad som kan diskuteras i 

ett visst sammanhang. Mottagandet och utrymmet som ges till aktörers argument, kunskaper, 

erfarenheter och åsikter gränsas således inom diskurser om prostitution. Det innebär att i vissa 

sammanhang accepteras aktörens framställning som sann och i andra sammanhang förkastas den 

som falsk beroende på vem, var, när och hur framställningen presenteras (Börjesson, 2003:19 & 

21).  

Vi betraktar innehållet i förarbetena till sexköpslagen som diskurser, vilka i sin tur är 

socialt konstruerad kunskap om prostitution som förmedlas i en språklig interaktion. I den här 

uppsatsen använder vi diskursanalys som både metod och teori för att identifiera och analysera 

den dominerande diskursen om prostitution i förarbetena. Vår ambition är att avtäcka hur denna 

kunskap om prostitution, sexköpare och sexsäljare tar sig i uttryck, hur den konstrueras och även 

göra en teoretisk tolkning med hjälp av diskursanalysen. Diskursanalys som metod gör det möjligt 

att empiriskt identifiera och undersöka språkliga utsagor. För att analysera det vi identifierar 



11 
 

använder vi diskursanalys som teori. De teoretiska analysverktyg vi använder i diskursanalysen är 

hämtade från diskursteori, kritisk diskursanalys samt Foucaults begrepp utestängningsprocedur. 

Då vårt syfte är att analysera diskursen som föranlett den svenska lagstiftningen som reglerar 

prostitution är diskursanalys lämplig. Diskursanalys och socialkonstruktivism möjliggör ett 

kritiskt förhållningssätt till diskursen som konstruerat regleringen av prostitution. 

Vår teoretiska avgränsning ligger i att vi inte kompletterar analysverktygen med specifika 

teorier om exempelvis genus, sexualitet och makt, trots att vi rör oss runt dessa ämnen i 

diskursanalysen. Dylika teorier hade möjligen fördjupat diskussionen, men också lett oss till 

sidospår från syftet. Vi anser att för att validera studien och mäta det vi avser att mäta, den 

dominerande diskursen om prostitution i förarbetena, erbjuder diskursanalysen tillräckliga 

analysverktyg som möjliggör arbetet med att uppfylla syftet. Validitet används också för att hålla 

oss till ”sambandet mellan den teoretiska definitionen och den operationella definitionen” (Hjerm 

& Lindgren 2010:31), vilket vi eftersträvar genom denna teoretiska avgränsning. Det är således 

sambandet mellan diskurs (teoretisk definition) och diskursanalys (operationell definition) som vi 

strävar efter att upprätthålla med denna teoretiska avgränsning.  

2.1 Förstudie 

I ett tidigt skede sökte vi kunskap hos forskare och organisationer som arbetar med frågor som är 

relaterade till prostitution för att få en inblick i prostitutionsdebatten som råder i Sverige idag. Via 

mejlkontakt ställde vi frågor till Anneli de Cabo, forskare på institutionen för socialt arbete, 

Göteborgs universitet; Nicklas Dennermalm, RFSL Stockholm; Hans Knutagård, 

universitetslektor i socialt arbete, Högskolan Kristianstad och Niklas Eriksson, RFSL 

Rådgivningen Skåne. Vi sökte även information om prostitution och hur sexköpare och sexsäljare 

återges på två organisationers hemsidor: Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i 

Sverige1 (Roks) och Rose Alliance2. Anledningen till att vi uppmärksammat ovanstående aktörer 

var att vi ville ha svar på frågor inom ett specifikt område, vilket ledde till att vi använde oss av 

snöbollsurval (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2011:43). Via första mejlkontakten fick vi förslag 

på ytterligare personer och organisationer som arbetar med frågor relaterade till prostitution, vilket 

resulterade i ovanstående urval till förstudien. Dessa kontakter gav kunskap om motstridiga 

framställningar av prostitution som finns inom prostitutionsdebatten i Sverige. Det var de skilda 

                                                           
1 Tillgänglig på Internet: http://www.roks.se/ [Hämtad: 2013-10-01]  
2 Tillgänglig på Internet: http://www.rosealliance.se/ [Hämtad: 2013-10-01] 

http://www.roks.se/
http://www.rosealliance.se/
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meningarna i prostitutionsfrågan som gjorde oss nyfikna på att förstå bakgrunden till 

sexköpslagen. Förstudien var det första steget i utformningen av studiens syfte om den 

dominerande diskursen om prostitution i förarbetena till sexköpslagen.  

Genom en litteraturstudie skaffade vi oss även nödvändig kunskap om vad diskurser är och 

hur de skapas, vidmakthålls och förändras. Förstudien gav nödvändig kunskap om vad diskurser 

är, men för att vi ska förstå den dominerande diskursen i förarbetena som vi analyserar, måste 

texterna sättas i ett sammanhang som visar kontexten de skapades i (Börjesson, 2003:19ff). Denna 

kontext redogör vi för i Problemformulering, Bakgrund och Tidigare forskning.  

2.2 Empiriska avgränsningar 

Mot bakgrund av studiens syfte avgränsas studien till att uppmärksamma den dominerande 

diskursen i förarbetena till sexköpslagen eftersom de ligger till grund för hur lagen utformats. 

Detta innebär att vi valt bort de delar i förarbetena som handlar om koppleri, människohandel för 

sexuella ändamål, barn i prostitution, sociala insatser mot prostitution och prostitution i ett 

internationellt perspektiv. I tidigare forskning ingår internationell forskning om prostitution, men 

eftersom vår studie inte har en komparativ ansats avstår vi från att närmare gå in på andra länders 

dominerande diskurser om prostitution. Vi vill dock understryka att det finns andra dominerande 

diskurser i andra länder som skiljer sig från Sverige. Diskurser i andra länder skiljer sig från den 

dominerande diskursen i Sverige eftersom diskurser skapas, vidmakthålls och förändras beroende 

av faktorer som länders specifika historia, kultur, politik, ekonomi och sociala förhållanden 

(Börjesson, 2003:19ff).  

Vi vill även förtydliga att vi inte avser att specifikt analysera hur olika utformningar av 

lagen diskuteras i förarbetena, det vill säga: kriminalisera sexköparen, kriminalisera båda parter 

eller inte kriminalisera någon part.  

2.3 Urval 

För att uppfylla studiens syfte och besvara frågeställningarna har vi gjort ett strategiskt urval av 

förarbeten till sexköpslagen. Vi har valt att analysera ett urval av propositioner (Prop.), 

kommittédirektiv, Statliga offentliga utredningar (SOU) och riksdagsprotokoll (RD) som direkt 

kan kopplas till sexköpslagens tillkomst. Tidigare forskning och SOU 2010:49 har varit 

vägledande för oss i urvalsprocessen. Där framkommer, vilket vi tidigare redogjort för, att 

prostitutionsdebatten tog fart i samband med 1977 års Prostitutionsutredning, varför vi har valt 
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förarbeten som tillkommit mellan åren 1977 och 1999 (Dodillet, 2009:93; SOU 2010:49, s. 61). 

Nackdelen med strategiskt urval är att variationer i fenomenet kan förbises. Genom att begränsa 

urvalet till förarbeten från ovanstående årtal förbises den bredare samhälleliga kontext varifrån 

samtidens dominerande diskurs härstammar från. Fördelen med urvalet är att det syftar till att 

empirin ska ge relevant kunskap om den dominerande diskursen om prostitution i förarbetena till 

sexköpslagen och inte de historiskt dominerande diskurserna om prostitution i Sverige (Öberg, 

2011).  

Vi vill dock understryka att vi är medvetna om att vi endast återger vad vi har uppfattat 

som huvudsakliga drag i den omgivande kontexten som dessa förarbeten tillkommit i. 

Verkligheten är naturligtvis mer komplex än vad vi i denna uppsats kan redogöra för. Exempelvis 

hade intervjuer med personer som var med i debatten under dessa år kunnat ge oss information 

som inte framkommer i de texter vi valt att analysera. Intervjuer med representanter för 

kvinnogrupper, politiska partier, remissinstanser, intressegrupper och personer inom sexhandeln 

hade även påverkat val av metod, urval och teori. Detta hade resulterat i en mer komplex tolkning 

av den dominerande diskursens binära oppositioner, mästersignifikanter, ekvivalenskedjor, 

utestängningsprocedurer, transitivitet och nodalpunkt. (Begreppen definieras på sidorna 16-17). 

Tolkningen av framställningar av kategorierna sexköpare och sexsäljare hade förmodligen också 

varit annorlunda. Mot bakgrund av ovanstående hade vi även kunnat formulera om syftet och 

studera processen av den dominerande diskursens tillkomst på ett annat sätt. Detta faller dock 

utanför uppsatsens syfte och frågeställningar, och den bredare samhälleliga kontexten samt 

framställningar av sexköpare och sexsäljare över tid förbises. 

Vad gäller den tidigare forskning om prostitution som vi presenterar kan urvalet av studier 

kritiseras eftersom de främst handlar om sexsäljarna. Vi kan därför ha missat variationer i 

framställningarna av sexköparna i den tidigare forskningen (Öberg, 2011). Fördelen med de 

studier vi valt är att de visar motstridiga framställningar av prostitution, och den diskursanalys vi 

gör av tidigare forskning visar även vilken betydelse framställningar har för hur lösningsförslag 

formuleras. Detta är relevant eftersom sexköpslagen är ett exempel på en samhällelig åtgärd där 

framställningar av parterna i sexhandeln har betydelse för hur problem som anses vara relaterade 

till prostitutionen ska lösas.  
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2.4 Presentation av studiens empiri 

Studiens data består av 397 citat som är utvalda ur de förarbeten till sexköpslagen som presenteras 

på nästa sida. Utifrån dessa 397 citat har vi valt 40 som enligt vår tolkning är representativa för 

studiens empiriska underlag. Dessa citat presenteras i kapitlet Resultat och analys. Vår bedömning 

är att dessa citat på ett tydligt sätt representerar den dominerande diskursen, och att en upprepning 

av studien med samma, eller andra, citat från förarbetena skulle ge likvärdiga resultat. Studiens 

reliabilitet, att två likadana undersökningar kommer fram till samma resultat får därmed anses hög 

(Hjerm & Lindgren, 2010:31f). Studien baseras dessutom på material som finns lätt tillgängligt för 

alla som vill gå till våra källor, vilket gör det enkelt att kontrollera våra val av citat och upprepa 

studien. 

I huvudsak låg 1993 års Prostitutionsutrednings betänkande Könshandeln (SOU 1995:15), 

samt Kvinnovåldskommissionens betänkande Kvinnofrid (SOU 1995:60), till grund för 

lagförslaget om att kriminalisera sexköp. I Kvinnofrid (SOU 1995:60) ges förslag på åtgärder mot 

våld mot kvinnor, men i denna finns det ingen tydlig diskurs om parterna i sexhandeln utöver att 

prostitution definieras som en form av våld mot kvinnor där i huvudsak män är förövare. Därför 

har vi uteslutit denna källa från empirin. Den finns dock med i studiens inledande kapitel eftersom 

den var central i utformandet av sexköpslagen och framhäver den ideologiska grund som 

sexköpares och sexsäljares roller vilar på. Könshandeln (SOU 1995:15) handlar däremot 

uteslutande om prostitution, människohandel, sexindustrin och parterna i sexhandeln. Detta är 

anledningen till att majoriteten (252) av de 397 utvalda citaten och drygt hälften (27) av de 40 citat 

som vi låter representera empirin, är hämtade från Könshandeln (SOU 1995:15). Utöver 

Könshandeln (SOU 1995:15) har vi även valt en proposition (Prop. 1981/82:187), ett 

riksdagsprotokoll (RD 1985/86:131) och ett kommittédirektiv (Kommittédirektiv, 1993:193:31) 

för att få en tidsmässig spridning i materialet vi analyserar. 

Följande förteckning redogör för det material som vi analyserar: 

 Regeringens proposition 1981/82:187, Om vissa åtgärder mot prostitution 

 Riksdagens protokoll 1985/86:131, Kriminalisering vid prostitution, m.m. 

 Kommittédirektiv 1993:1993:31, Utredning om prostitutionen i Sverige 

 SOU 1995:15, Könshandeln, Betänkande av 1993 års Prostitutionsutredning 

 Regeringens proposition 1997/98:55, Kvinnofrid  
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2.5 Etiska överväganden 

En forskningsstudie bör alltid innehålla en reflektion över relationen mellan den som genomför 

studien och de som berörs av studien (Svensson & Ahrne, 2011). Studiens empiri bygger på 

förarbeten till en lag och de texter vi valt kategoriseras som allmänna handlingar. Utifrån vad 

nedanstående citat antyder finns inga direkta etiska dilemman vad gäller relationen mellan den här 

studiens författare och texternas författare:    

Riksdagens, regeringens och myndigheternas offentliga maktutövning ska ske under insyn 

och kontroll. En garanti för insyn är offentlighetsprincipen. /…/ alla har rätt att ta del av 

allmänna handlingar som är offentliga. Offentlighetsprincipen står inskriven i 

tryckfrihetsförordningen /…/. (Sveriges Riksdag, 2013) 

 

Däremot ges inte sexköpare och sexsäljare möjligheten att själva komma till tals trots att det är 

diskurser om dem som studien handlar om. Men studien syftar inte heller till att kartlägga hur en 

viss grupp av sexköpare och sexsäljare ser på sig själva och varandra. Ambitionen är att presentera 

en tolkning av den dominerande diskursen om prostitution i förarbetena till sexköpslagen. 

Texterna vi analyserar är skrivna i en viss social, historisk och kulturell kontext och 

författarna har ett syfte med utgångspunkt i ett uppdrag från staten. Även om vi försöker sätta oss 

in i författarnas perspektiv och förstå texterna kan vi aldrig garantera att vår förståelse av texterna 

stämmer överens med vad författarna vill förmedla.3 

2.6 Diskursanalys som teoretiskt analysverktyg  

2.6.1 Diskursanalys 

Diskursanalys är ett samlingsnamn för olika angreppsätt som används i analyser av diskurser. I 

diskursanalys kan exempelvis språk, tal och bild studeras för att få kunskap om hur verkligheten 

representeras. I denna studie används diskursanalys för att studera språkliga utsagor. Vår ambition 

är inte att värdera de språkliga utsagorna med utgångspunkt i om de är rätt eller fel. Snarare vill vi 

urskilja mönster i hur och vad som nämns samt vad som inte nämns (Börjesson, 2003).  

2.6.2 Diskursteori 

Diskursteori är teoriutveckling som utvecklats av Laclau och Mouffe 1985 till mer konkreta 

begrepp och analysverktyg. Då utgångspunkten i diskursteori är att sociala fenomen aldrig är 

definitiva eller har en slutgiltig definition är det diskursteoreretikerns uppgift att studera strävan 

                                                           
3 Båda författarna till studien har varit lika delaktiga och ansvarar gemensamt för studiens alla delar. 
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och processen mot entydighet om sociala fenomen (Winther Jörgensen & Phillips, 2000:31). 

Eftersom diskursteori synliggör strävan om entydiga definitioner är det en lämplig teoretisk 

utgångspunkt som ger metodologiska verktyg för att analysera förarbetena. Sexköpslagen har ett 

tydligt politiskt syfte, att legitimera en rättslig åtgärd, och det finns således en strävan efter en 

entydig definition av prostitution. 

Från diskursteorin använder vi begreppen nodalpunkt, mästersignifikant, och 

ekvivalenskedjor som verktyg för att identifiera och analysera den dominerande diskursen om 

prostitution i förarbetena till sexköpslagen. Nodalpunkt är en hänvisning om ett överordnat 

begrepp som får sin betydelse beroende på vilka omgivande begrepp som knyts till det. 

Nodalpunkten i diskurser bidrar till att vidmakthålla diskursers identitet. Medan nodalpunkten 

organiserar och fixerar diskursers identitet konstruerar mästersignifikanter individers (subjektens) 

identitet genom att tilldela dem positioner i diskursen. För att ge mästersignifikanter mening 

studeras orden som sammanlänkas med dem och återupprepas, vilket benämns som 

ekvivalenskedjan. Ekvivalenskedjan etablerar kategorier som visar vad mästersignifikanterna är 

och inte är (Winther Jörgensen & Phillips, 2000:33, 50f). 

Alla de begrepp som används inom prostitutionsdebatten kopplas till prostitution, vilket 

gör ordet prostitution till diskursens nodalpunkt. Subjekten vi studerar i förarbetena är sexköpare 

och sexsäljare. Genom att följa ekvivalenskedjorna uppmärksammar vi vilka egenskaper 

kategorierna sexköpare och sexsäljare tillskrivs, och därmed kan vi även urskilja hur kategorierna 

förhåller sig till varandra.  

2.6.3 Kritisk diskursanalys 

Kritisk diskursanalys beskrivs som ett samlingsnamn för en speciell inriktning inom diskursanalys 

samtidigt som det är benämningen på en specifik metodteknik för språkanalys. Den senare 

betydelsen härstammar från Faircloughs (1995b) utveckling av kritisk diskursanalys (Faircloughs, 

1995b, i Winther Jörgensen & Phillips, 2000:66). Med hjälp av kritisk diskursanalys kan vi 

identifiera maktaspekter som underordning och överordning i en utsaga, synliggöra subjektens 

grad av ansvar i ett skeende samt visa hur starkt ett påstående framställs (Winther Jörgensen & 

Phillips, 2000).  

Från kritisk diskursanalys lånar vi begreppen transitivitet, binära oppositioner och 

modalitet för att analysera vår empiri. Transitivitet används för att belysa hur omständigheter och 

processer binds samman med deltagare för att identifiera om ansvar döljs eller tydliggörs i en 
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utsaga. Vårt fokus i analysen ligger på processer och deltagare. Processer kan vara både 

handlingar och händelser. Handling syftar till en avsiktlig handling som en deltagare utför och 

händelse är en oavsiktlig förändring som ingen deltagare ansvarar för. Om en process beskrivs 

som en handling eller en händelse anger således deltagarens ansvar i skeendet (Boréus & 

Bergström, 2012:280ff). Således kan begreppet transitivitet visa vilket ansvar sexköparna 

respektive sexsäljarna tillskrivs i prostitutionssammanhanget i förarbetena. 

Identifieringen av binära oppositioner visar över- och underordningen av motsatspar i en 

utsaga. En starkt tvådelad struktur i en text osynliggör gråzoner, vilket en analys av binära 

oppositioner kan uppmärksamma, samtidigt som den avslöjar maktrelationen mellan paren (Hall, 

1997, i Davidsson, 2010:156). Identifieringen av binära oppositioner gör det möjligt att urskilja 

hur kategorierna sexköpare och sexsäljare förhåller sig till varandra, men också om det finns en 

binär opposition till den dominerande diskursen i förarbetena.  

Modalitet visar olika aspekter av en utsaga. Dels hur starkt en författare argumenterar och 

dels om påståendet är objektivt eller subjektivt. En utsaga av en expert eller annan högt uppsatt 

person som t.ex. innehåller ord som alltid eller aldrig ges högre grad av modalitet medan en utsaga 

av en amatör som använder ord som kanske eller ibland ges lägre grad av modalitet. Den objektiva 

modaliteten är ofta förknippad med maktställning. Även om påståendet innehåller ord med låg 

grad av modalitet påverkas ändå mottagaren starkare jämfört med utsagor av en amatör som 

använder ord med hög grad av modalitet. Detta innebär att om avståndet mellan avsändaren och 

mottagaren är långt påverkas mottagaren beroende på avsändarens samhällsställning (Fairclough, 

2003, i Davidsson, 2010:156). Genom att identifiera modaliteten i förarbetena kan vi urskilja vilka 

som har tolkningsföreträde att definierat kategorierna sexköpare och sexsäljare.  

2.6.4 Utestängningsprocedurer 

Utestängningsprocedur är ett resultat av strategier som systematiskt används för att försvara 

utsagans trovärdighet genom att utelämna något. Utestängningsprocedur i en diskurs kan handla 

om förbud och gränser som genom en process markerar vad som är onaturligt, avvikande, 

felaktigt, vansinnigt eller osant. Enligt Foucault är även det som inte redogörs för i en utsaga 

viktigt för att förstå en diskurs (Foucault, 1993:8f). I fallet med prostitution finns det exempelvis 

ett förbud mot köp av sexuella tjänster. Prostitution framställs ofta i politiska sammanhang som 

något felaktigt och likställs med kvinnoförtryck, vilket utestänger andra framställningar. Med 
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Foucaults begrepp kan vi genom att studera det som framställs även avslöja det som döljs i 

förarbetena. 

2.6.5 Konklusion 

Sammanfattningsvis fungerar följande begrepp som verktyg i analysarbetet: nodalpunkt, 

mästersignifikanter, ekvivalenskedjor, transitivitet, binära oppositioner, modalitet och 

utestängningsprocedurer. Vissa begrepp används mer frekvent än andra, men sammantaget hjälper 

de oss att identifiera och analysera den dominerande diskursen om prostitution i förarbetena till 

sexköpslagen. 
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3. Tidigare forskning 

I tidigare forskning går vi igenom olika förhållningssätt till prostitution som visar motstridiga 

framställningar i prostitutionsdebatten. Vi berör områden som prostitutionspolitik, manlig 

respektive kvinnlig prostitution baserat på en specifik föreställning om sexualitet, samt motiv till 

att sälja sex. 

Den tidigare forskningen vi presenterar handlar i stor utsträckning om motsättningar kring 

vilka konsekvenser sexköpslagen och politikens framställningar av prostitution har haft för 

sexköpare och sexsäljare. Framförallt är utvärderingen av sexköpslagen, Förbud mot köp av 

sexuell tjänst (SOU 2010:49) omdebatterad.   

3.1 Farhågor och konsekvenser av sexköpslagen 

Olsson (2006) lyfter fram att den svenska sexköpslagen har sin grund i en feministisk 

samhällsanalys. Den feminism som dominerat prostitutionsdebatten i Sverige kännetecknas av ett 

ifrågasättande av en patriarkal samhällsstruktur (Olsson, 2006). Detta resonemang för även 

Dodillet (2006) som beskriver att denna feminism betraktar kvinnor som underordnade män i 

prostitutionssammanhang eftersom parternas status utgår från patriarkatets struktur. Politiker som 

för denna argumentation menar att prostitution inte kan betraktas som ett frivilligt val eftersom 

prostitution är en del av kvinnoförtrycket (Dodillet, 2006). Kilvington, Day och Ward (2001) 

framhåller att det finns flera olika förhållningssätt till prostitutionen inom feminismen. De 

feminister som framställer prostitution som en jämställdhetsfråga har dock haft tolkningsföreträde 

i politiken. De förespråkar kvinnors rättighet att leva utan sexuell exploatering som prostitution, 

pornografi, våldtäkt och våld i nära relationer. Detta innebär att de feminister som förespråkar 

kvinnors arbetsrättsliga rättigheter inom sexindustrin samt en avstigmatisering av horan har fått 

begränsat inflytande i den politiska debatten om prostitution (Kilvington, Day och Ward, 2001). 

Dodillet (2009) menar att sedan debatten om prostitution tog fart i Sverige på 70-talet har 

sexsäljare således haft begränsat inflytande i prostitutionspolitiken. Anledningen till att sexsäljares 

inflytande över prostitutionspolitiken har varit begränsat kan enligt Dodillet (2009) hänga samman 

med att de betraktas som oförmögna att hantera sina liv, vilket även ökar risken för diskriminering 

och förmynderi. (Dodillet, 2009).  

I samband med införandet av sexköpslagen var forskare och aktörer som arbetar med 

prostitutionsfrågor aktiva i debatten. De uttryckte bl.a. farhågor kring eventuella konsekvenser för 

de prostituerade och varnade för ökad risk för övergrepp och försämrade livsvillkor. Prostitutionen 
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förväntades även bli osynlig, vilket skulle försvåra sociala insatser för de prostituerade. Skarhed 

(SOU 2010:49), som har författat 2010 års utvärdering av sexköpslagen hävdar att inga av de 

förväntade negativa konsekvenserna har blivit verklighet. Slutsatsen av utvärderingen är att 

sexköpslagen har haft avsedd effekt då det skett en ökning av prostitution i Norge och Danmark 

medan det inte finns en kartlagd ökning av prostitution i Sverige. Ytterligare argument bottnar i att 

socialarbetare och poliser på fältet uppgett att antalet sexköpare i gatuprostitutionen har minskat, 

vilket tolkas som en följd av sexköpslagens avskräckande effekt på köparna (SOU 2010:49). 

Jordan (2012) riktar kritik mot utvärderingen av sexköpslagen och menar att den har 

metodologiska brister, och att utgångspunkten att sexköpslagen ska bevaras leder till att fakta som 

indikerar ett misslyckande inte rapporteras (Jordan, 2012:5). Dodillet och Östergren (2011) 

argumenterar för att fakta i utvärderingen i stor utsträckning hänvisas till gatuprostitutionen, trots 

att det är svårt att hitta fördjupad forskning och kartläggning som visar omfattningen av 

inomhusprostitutionen i Sverige. Bristen på kunskap om inomhusprostitutionen innebär att 

slutsatsen att prostitutionen i Sverige har minskat till följd av lagen varken kan bekräftas eller 

förkastas (Dodillet & Östergren, 2011:2; Lennerhed, 2010). 

I media och tidigare forskning har prostituerade och forskare argumenterat för att 

sexköpslagens syfte är tveeggat ur hälso- och arbetsmiljöperspektiv. De lyfter fram att 

hälsoriskerna ökar då sexarbetare inte kan samarbeta, hyra lokal, ta hjälp med bokföring, få 

möjlighet till socialförsäkringar, och att tillgången till hälso- och sjukvård försämras när de arbetar 

i skymundan. Sexsäljare har även gett uttryck för att skyddet från staten är ett problem och inte 

själva säljandet (Jordan, 2012; Dodillet & Östergren, 2011; Lennerhed, 2010; Thunberg, 2010; 

Bokvist, 2008). Gatuprostituerade i Sverige har också uppgett i forskningsstudier att de allt oftare 

utsätts för farligare kunder då de säljer i mer dolda områden och måste fatta snabbare beslut om de 

ska sälja till en kund eller inte (Dodillet & Östergren, 2011; Klivington, Day & Ward, 2001).  

Vidare menar kritiker till sexköpslagen att kriminalisering av sexköpare inte bör ses som 

den enda lösningen på problem som prostitution kan leda till, snarare krävs sociala insatser. 

Forskare och organisationer erkänner de negativa konsekvenserna av prostitution. Samtidigt 

uppmanar de den svenska staten att acceptera att kvinnor, män, och transpersoner säljer sex. 

Vidare behöver politiker ge plats åt, och förstå flera erfarenheter av prostitution, och alla 

människor måste erkännas som aktivt handlande subjekt för att åtgärder mot prostitution ska vara 
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lyckosamma (Dodillet, 2009; Dodillet & Östergren, 2011; Klivington, Day & Ward, 2001; 

Westerlund, 2010, i Sandin, Larsdotter & Jonsson, 2010:3; Lennerhed, 2010). 

3.2 Kvinnlig och manlig prostitution  

Forskare har också ägnat sig åt forskning om prostitution ur historiskt perspektiv. De visar att från 

1847 och drygt sjuttio år framåt var prostitutionen kommunalt reglerad i flera större svenska 

städer. Det var en form av reglering och kontroll där så kallade offentliga kvinnor hade en 

skyldighet att registrera sig hos bl.a. sedlighetspolisen, vilket gav myndigheterna kunskap om 

omfattningen av den synliga prostitutionen (Borg et al. 1981:94f, i Holmström, 2008:304). Det 

explicita syftet med reglementeringen var att minska spridningen av sexuellt överförda infektioner 

(STI4), men gav också myndigheterna möjlighet att övervaka och kontrollera kvinnornas rörelser i 

det offentliga rummet. Till exempel var kvinnorna tvungna att följa vissa regler om uppträdande 

på allmänna platser (Holmström, 2008). 

Enligt Siring (2012) har diskussioner kring manlig prostitution genom historien ofta 

handlat om homosexualitet. Redan 1933 diskuterades manlig prostitution häftigt i samband med 

att en motion om avkriminalisering av homosexuella handlingar mellan vuxna lades fram i 

riksdagen. Manlig prostitution sågs som ett sexuellt problem där homosexualiteten framställdes 

som smittsam och som en samhällsfara. Tidigare hade homosexuella relationer mellan vuxna 

reglerats och myndigheterna hade haft kontroll över den så kallade smittorisken (STI), men i och 

med avkriminaliseringen väcktes en oro över att förlora kontrollen och makten att skydda den 

sårbara heterosexualiteten (Siring, 2010:21). 

Forskning och litteratur om prostitution fram till 1990-talet har framförallt handlat om 

kvinnor från västvärlden, och frågan som studerats har varit varför de börjar sälja sex. 

Vanwesenbeeck (2013) uppger två händelser som bidragit till att forskningen om prostitution har 

vidgats till att ses ur ett globalt perspektiv som inte enbart belyser kvinnor i västvärlden. I och med 

HIV-epidemin och ökad migration har prostitution och trafficking hamnat på den politiska 

agendan. På samma vis som forskning om kvinnlig prostitution från början fokuserade på 

kvinnornas egenskaper började forskare att studera de avvikande egenskaperna hos männen som 

                                                           
4 STI är förkortning av Sexually Transmitted Infections som är en sammanfattande beteckning för infektioner som 

huvudsakligen överförs sexuellt. Folkhälsomyndigheten (2014). Sjukdomsinformation om sexuellt överförda 

infektioner (STI). Tillgänglig på Internet: http://www.folkhalsomyndigheten.se/amnesomraden/smittskydd-och-

sjukdomar/smittsamma-sjukdomar/sexuellt-overforda-infektioner-sti/) [Hämtad: 2014-01-02] 

http://www.folkhalsomyndigheten.se/amnesomraden/smittskydd-och-sjukdomar/smittsamma-sjukdomar/sexuellt-overforda-infektioner-sti/
http://www.folkhalsomyndigheten.se/amnesomraden/smittskydd-och-sjukdomar/smittsamma-sjukdomar/sexuellt-overforda-infektioner-sti/
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säljer sex.  På senare tid har forskning om män som säljer sex ökat och det är då främst HIV-

relaterad forskning (Vanwesenbeeck, 2013:11).  

Holmström (2008) menar att trots att det skett en förändring av synen på prostitution över 

tid, det vill säga, reglering av de offentliga kvinnorna har bytts ut mot en kriminalisering av 

köparna, är uppmärksamheten begränsad till den synliga prostitutionen ”med kvinnor som säljare 

och män som köpare” (Holmström, 2008:324). Den manliga prostitutionen kopplas fortfarande 

ihop med homosexuell sexualitet, vilket är ett perspektiv som helt saknas i synen på den 

heterosexuella kvinnliga prostitutionen. Fokus på kvinnlig heterosexuell prostitution har haft 

tolkningsföreträde framför alla andra varianter av prostitution, så som manliga sexsäljare och 

kvinnliga sexköpare (Siring, 2010:16ff).  

Utifrån tidigare forskning har debatten om prostitution i Sverige främst handlat om att 

belysa kvinnor som säljer sex till män, deras situation och könsmaktsordningen i samhället där 

kvinnor är offer och män är förövare. Exempel på detta illustrerar citatet nedan: 

Enligt den syn på sexhandeln som ligger till grund för svensk jämställdhetspolitik är 

sexhandeln således en form av manligt våld mot kvinnor och ett av de mer extrema uttrycken 

för en ojämlikhet som tar sig uttryck i att män kan köpa och utnyttja kvinnor och barn och 

behandla dem som varor. (Prop. 1997/98:55 i SOU 2010:49, s.52) 

Aktuell forskning och rapportering i media5 visar dock att det är fler män än kvinnor som säljer 

sexuella tjänster och att det även finns kvinnor som köper sex av män (Eriksson & Knutagård, 

2005; Abelsson & Hulusjö, 2004:36).  

3.3 Motiv till att sälja sexuella tjänster  

En av motpolerna inom prostitutionsdebatten är frivillighet kontra tvång att sälja sex. Om 

prostituerade säljer sex frivilligt eller inte menar Skarhed (SOU 2010:49) är irrelevant i 

prostitutionsdebatten. Detta eftersom det är ”människohandlarna, kopplarna och köparna som 

utnyttjar andra människor för att tillgodose sina egna eller andras sexuella behov som förbudet vill 

komma åt” (SOU 2010:49, s. 56). Skarheds resonemang är dock inte oemotsagt. I studier om män 

som säljer sex gjorda i Sverige uppger männen motiv som sexuella fantasier, pengar, tänja på 

                                                           
5Malmhav, K (2012). Fler unga män än kvinnor säljer sex. Svenska Dagbladet, 2012-11-12.    Tillgänglig på Internet: 

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/fler-unga-man-an-kvinnor-saljer-sex_7662694.svd [Hämtad: 2013-12-17] 

Gustafsson, M & Harne, A (1999). Kvinnor köper sex-tjänster av unga män. Aftonbladet, 1999-09-13. Tillgänglig på 

Internet: http://www. aftonbladet.se/nyheter/9909/13/prost.html [Hämtad: 2013-12-17] 

Folkbladet (2013) Johan, 27, säljer sex till kvinnor. Folkbladet, 2010-01-21. 

http://www.folkbladet.nu/165818/johan27-saljer-sex-till-kvinnor [Hämtad: 2013-12-17] 

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/fler-unga-man-an-kvinnor-saljer-sex_7662694.svd
http://www.folkbladet.nu/165818/johan27-saljer-sex-till-kvinnor
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gränser, ökad självkännedom, spänning, sexuell lust och hobbyverksamhet (Eriksson & 

Knutagård, 2005:33; Sandin, Larsdotter & Jonsson, 2010:18). En studie från USA visar att de 

intervjuade män som sålde sex på gatan ofta hade blivit sexuellt utnyttjade som barn och de män 

som sålde sex via internet hänvisade till pengar, sexuell experimentering och nöje som motiv 

(Blackwell & Dziegielewski, 2013).  

Att frivilligt sälja sex har noterats inom kvinnlig prostitution. Utbildade medelklasskvinnor 

i Storbritannien uppgav nöje tillsammans med pengar som motiv för att sälja sex. Via internet 

valde kvinnorna på egen hand ut klienter som betalade ett högt pris för tjänsten (Bernstein, 2007, i 

Vanwesenbeeck, 2013:13). 

Forskning visar att det kan finnas flera motiv till att sluta sälja sex. I en svensk studie om 

prostitution uppgav respondenterna följande motiv: bättre ekonomi, blivit drogfri, tröttnat på att 

sälja, haft en dålig upplevelse i samband med att sälja sex eller att familjeförhållanden har 

ändrats. Avslutandet av sexsäljandet hade i många fall varit oproblematiskt för säljarna och få 

uppger att de fått, eller behövt, informellt eller formellt stöd. Även andelen sexköpare som 

behöver professionella insatser i samband med prostitution är förhållandevis liten (Priebe & 

Svedin, 2012:91f). Även om sexsäljarna i studien uppgav olika motiv till att sluta sälja sex visar 

studien att ingen av säljarna blev tvingade av någon utomstående att fortsätta. I motsats till vad 

ovanstående forskning visar angående sexsäljares behov av insatser konstaterar Skarhed (SOU 

2010:49) att ”personer med erfarenhet av prostitution har komplexa hjälpbehov och insatser 

riktade till dessa personer ställer krav på särskild kunskap och kompetens” (SOU 2010:49, s. 17). I 

citatet ovan finns ingen gråzon som visar att sexköpares eller sexsäljares behov kan variera i 

samband med prostitution.  

3.4 Konklusion av tidigare forskning  

Den tidigare forskningen representerar olika sätt att betrakta prostitution som förekommit i 

Sverige det senaste århundrandet. Vi kan konstateras att det finns motstridiga framställningar om 

huruvida sexköpslagen är lösningen på problem som anses vara relaterade till prostitution. Å ena 

sidan är lösningen att sexsäljare slutar sälja sex å andra sidan är lösningen att de ges rättigheter 

och sociala insatser. Figuren nedan illustrerar ett exempel på att kategorin prostituerade inte är en 

homogen grupp. Detta kan innebära att urval av informanter och studiers syften kan variera utifrån 

den tes som forskare och författare vill driva. Vi menar inte att forskare och politiker snedvrider 

data, men av allt att döma är gruppen prostituerade varierad vad gäller kön, motiv och livssituation 
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samt vem de säljer sex till. Detta menar vi kan ge intervjupersoner som både kan styrka argument 

för en avkriminalisering med fokus på rättigheter, men även argument för kriminalisering med 

betoning på skydd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Urvalsdynamik 
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4. Resultat och analys 

Vi inleder resultat och analys med att identifiera egenskaper i ekvivalenskedjorna som är 

sammanlänkade med kategorierna sexköpare och sexsäljare. Detta för att avtäcka vilka positioner 

de tilldelas respektive nekas. Därefter analyserar vi ansvarsfördelningen i 

prostitutionssammanhanget utifrån begreppet transitivitet. För att urskilja vad som utesluts i 

förarbetena, identifiera motpoler och gråzoner använder vi begreppen utestängningsprocedurer 

och binära oppositioner. Slutligen identifierar vi graden av modaliteten, vilket visar en utsagas 

påverkan på mottagaren och avsändarens samhällsställning. I samband med modaliteten 

identifierar och analyserar vi även talordningen i förarbetena.  

4.1 Mästersignifikanter och ekvivalenskedjor 

4.1.1 Män som köper sexuella tjänster av kvinnor 

I förarbetena ekvivaleras kategorin sexköpare till män, vilka benämns som könsköpare, köpare, 

kunder, könshandelsköpare, gubbar, männen och torskar. Nedanstående citat exemplifierar hur 

sexköparna definieras i förarbetena: 

De undersökningar av kunderna - torskarna - som gjorts visar att de är väletablerade, friska, 

medelålders män. De flesta har fast sexuell partner. Det är dessa män med en förödande 

kvinnosyn, en snedvriden sexualsyn, som nu också sprider aidssmittan. (Gunilla Andre (C) i 

RD 1985/86:131, s. 16) 

 

Könsköparen avviker inte från genomsnittsmannen när det gäller yrke, ekonomi eller 

civilstånd men han får däremot enligt utredningen sägas vara avvikande när det gäller 

inställningen till sexualitet och kvinnor. (SOU 1995:15 i Prop. 1997/98:55, s.103)  

 

Citaten visar att mästersignifikanten sexköpare ekvivaleras till kategorin vanliga män. Samtidigt 

ekvivaleras de till avvikande syn på kvinnor och sexualitet, vilket är det som avgränsar kategorin 

sexköpare från kategorin vanliga män (som inte har en avvikande syn på kvinnor och sexualitet). 

Ytterligare citat som definierar mannens position är följande: 

Även regeringen gör den bedömningen att även om prostitutionen som sådan inte är en 

önskvärd samhällsföreteelse så är det inte rimligt att också kriminalisera den som, 

åtminstone, i flertalet fall är den svagare parten [kvinnan] som utnyttjas av andra [män] som 

vill tillfredsställa sin egen sexualdrift. (Prop.1997/98:55, s. 104) 
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Prostitution som social företeelse har naturligtvis att göra med kulturmönster och 

könsrollsfördelningen. Mannen som initiativrik presterare, kvinnan som villig och 

tillmötesgående. (Prop. 1981/82:187, s. 31) 

Med ovanstående citat vill vi illustrera att förarbetena vilar på en stereotyp föreställning om 

könsrollerna i samhället. I förarbetena står det även att män som köper sexuella tjänster ”har 

fostrats till en mansroll där könsköp är möjliga” (SOU 1995:15, s. 111). Med denna stereotypa 

föreställning förklaras männens utnyttjande av kvinnor med syftet att tillgodose sina sexuella 

behov.  

Utöver att sexköparna är vanliga män med förnedrande syn på kvinnor, vilket manifesteras 

i sexköpet där män antas utnyttja kvinnor sexuellt, belyser följande hur kategorin sexköpare 

konstrueras i förarbetena: 

Prostitutionskontakterna med sexuell utlevelse utan relation, närhet eller krav – avskalade 

relationer – kan bli en möjlighet att slippa konfronteras med dålig självkänsla och oförmåga 

att utlämna sig själv i genuina mänskliga kontakter. (SOU 1995:15, s. 12) 

Köparnas [männens] föreställning om kvinnan som ett föremål som kan köpas för pengar 

förstärks. Deras [männens] benägenhet att skilja ut sexualiteten och begränsa den till 

känslolös utlösning ökas. (SOU 1981:71 i Prop.1981/82:187, s. 11)  

Även män som regelbundet utnyttjar prostituerade [kvinnor] torde ofta vara i behov av 

rehabilitering i form av konstruktiva sociala och psykologiska stödinsatser. (Prop. 

1997/98:55, s. 184) 

 

De vanliga männen som köper sexuella tjänster betraktas således som känslomässigt 

dysfunktionella. Deras känslolösa sexköp förklaras utifrån psykologiska tillkortakommanden som 

gör dem oförmögna att upprätthålla sunda relationer till kvinnor. 

De citat vi presenterat ovan representerar den mest framträdande framställningen av 

sexköparna i förarbetena eftersom liknande ekvivalenskedjor återupprepas och knyts till 

mästersignifikanten sexköpare. Utifrån beskrivningar av sexköparnas yrke, ekonomi och civilstånd 

är sexköparna en heterogen kategori. Men majoriteten av ekvivalenskedjorna visar att sexköparna 

främst betraktas som en homogen grupp utifrån att de köper sexuella tjänster. Genom att 

genomföra ett sexköp tillskrivs den vanliga mannen egenskaper som avvikande och förnedrande 

syn på kvinnor och sex, hans agerande anses ha sin grund i en överordnad könsroll, vilket innebär 



27 
 

att sexköp per definition är sexuellt utnyttjande av kvinnor. Kategorierna vanliga män och 

sexköpare är således två kategorier skilda från varandra. 

Det vi presenterat hittills är den mest framträdande framställningen av sexköparen, men i 

förarbetena finns även motstridiga framställningar. Sammantaget i förarbetena presenteras 176 

olika underkategorier av sexköpare. Dessa har identifierats av forskare, prostitutionsgruppen i 

Göteborg och förarbetenas prostitutionsutredningar. Exempel på underkategorier är: 

Allkonsumenterna, Kompletteringsköparna och Relationssökarna (Prostitutionsgruppen, 1994 i 

SOU 1995:15, s.113). Underkategorierna presenteras var och en på endast ett par rader, vilket gör 

det svårt att följa flera ekvivalenskedjor till varje underkategori. Vi kan ändå konstatera att 

innehållet som konstruerar underkategorierna skiljer dem från varandra, vilket formar kategorin 

sexköpare till en heterogen grupp män. Av antalet (17) underkategorier, och utifrån skillnader dem 

emellan, framstår det som att den sexköpande mannen erbjuds flera möjliga positioner i 

förarbetena än den mest framträdande framställningen av sexköparen, som vi visat ovan. 

Nedanstående citat är hämtade från en forskningsstudie (1994) om sexköpare som 

presenteras i SOU 1995:15 (Prostitutionsgruppen i Göteborg, 1994 i SOU 1995:15, s. 112). I 

studien har sexsäljare ombetts att beskriva sexköparna. Den innefattar således inte sexsäljarnas 

uppfattning om männens/köparens inställning till kvinnor och sex, vilket är fokus i den mest 

framträdande framställningen: 

Männen beskrivs som osäkra och säkra, som ynkliga och som manliga, som dominanta och 

som passiva. De beskrivs också överlag som vanliga och trevliga, trots att det bland 

kunderna finns sådana som ibland utsätter kvinnor för grov misshandel eller våldtäkt. 

(Prostitutionsgruppen i Göteborg, 1994 i SOU 1995:15, s. 112)  

 

Ekvivalenskedjan konstruerar sexköpare till en heterogen grupp män eftersom flera möjliga 

egenskaper tillskrivs männen. Sexsäljarnas beskrivning skiljer sig från övriga framställningar i 

förarbetena då sexköparen ekvivaleras med överlag och vanliga, som i sin tur sammanlänkas med 

trevliga. I den mest framträdande framställningen finns inga ekvivalenskedjor med de ord som 

sexsäljaren använder för att beskriva sexköparen. Detta innebär att dessa framställningar strider 

mot varandra eftersom de tillskriver sexköparen olika egenskaper.  

                                                           
6 SOU 1981:71, s. 81 i SOU 1995:15, s.112; Prostitutionsgruppen i Göteborg, 1994 i SOU 1995:15, s. 113; SOU 

1995:15, s. 114; Prieur & Taksdal, 1993 i SOU 1995:15, s. 115; SOU 1981:71 i SOU 1995:15, s.127, Prop. 

1981/82:187 s. 11 



28 
 

I SOU 1995:15 presenteras referat av intervjuer med fyra män som köper sex av kvinnor. I 

likhet med de varierade egenskaper som sexsäljarna tillskrev männen, varierar även männens egna 

beskrivningar, i detta fall vad gäller synen på sex och kvinnor: 

Han har dock aldrig köpt samlag av kvinnor eftersom han tycker samlag hör äktenskapet till. 

(SOU 1995:15, s. 78) 

Han blir alltid känslomässigt berörd av den kvinna han tar kontakt med. Även med de 

prostituerade kvinnorna söker han en ömsesidig relation. (SOU 1995:15, s. 78) 

Samlivet med hustrun har enligt Sigvard fungerat bra ända tills för tio år sedan då hon 

genomgick en operation som minskade hennes sexuella lust. (SOU 1995:15, s. 78) 

Han uppfattar de prostituerade som hederligt yrkesverksamma kvinnor och tycker det är fel 

om samhället blandar sig i något som rör hans privatliv. (SOU 1995:15, s. 79) 

Hans fantasier om den totala kvinnan ”som gör precis som man vill” fick honom att besöka 

könshandelsgatan. (SOU 1995:15, s. 79) 

Han duger inte till att få kontakt med kvinnor. (SOU 1995:15, s. 80) 

Vad ett sexköp grundas på är svårt att generalisera utifrån de få intervjuer som presenteras, men 

citaten visar att sexköp inte enbart bör betraktas som resultatet av en avvikande och förnedrande 

syn på kvinnor, sex eller som en handling totalt avskild från känslor. 

4.1.2 Kvinnor som säjer sexuella tjänster till män 

Mästersignifikanten sexsäljare ekvivaleras till kvinna. Kategorin sexsäljare benämns som 

prostituerade, gatuprostituerade, säljarna och kvinnorna, och ekvivalenskedjorna visar att de i 

prostitutionssammanhanget betraktas som prylar, varor, utbytbart föremål och utnyttjade (Prop. 

1985/86:131, s. 130; Viola Claesson (VPK), 1985 i RD. 1985/86:131, s.118). Sexsäljaren beskrivs 

utifrån en stereotyp föreställning om könsrollerna i samhället där kategorin kvinnor är 

underordnade män (Prop. 1981/82:187, s. 31). Detta innebär att i den mest framträdande 

framställningen i förarbetena betraktas sexsäljaren som underordnad sexköparen i 

prostitutionssammanhanget. Citaten nedan exemplifierar detta:  

Att män kan köpa tillträde till [prostituerade] kvinnors kön för att tillfredsställa sina egna 

sexuella behov strider mot uppfattningen att alla människors lika värde och strävandena mot 

full jämställdhet mellan kvinnor och män. (Prop. 1997/98:55, s. 180) 
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I bakgrunden till det alltmer förråande människoföraktet finns inte bara en mossig och 

patriarkalisk syn på oss kvinnor, utan där finns också uppfattningen att kvinnan [och den 

prostituerade kvinnan] är ett utbytbart föremål som står till [den sexköpande] mannens 

förfogande som vilken pryl som helst, vilken köps och säljs till den kapitalistiska 

kommersens fromma. (Viola Claesson (VPK), 1985 i RD. 1985/86:131, s.118) 

I förarbetena förtydligas kategorin sexsäljares underordnade roll som också är ett uttryck för den 

ojämställdhet som råder mellan kvinnor och män i samhället. 

 Ekvivalenskedjorna i förarbetena som sammanlänkas med sexsäljare visar att 

kategorin är heterosexuella och avsexualiserade. Denna avgränsning bygger på sexsäljarens kön, 

förgivettagna sexuella läggning samt mäns och kvinnors könsroller. Följande citat visar hur detta 

framkommer i förarbetena: 

Den homosexuella prostitutionen kan ibland för säljaren [mannen] vara en blandning av 

affärsverksamhet och egen utlevd sexualitet, vilket praktiskt taget aldrig förekommer i den 

heterosexuella [kvinnliga] prostitutionen. (Prop. 1997/98:55, s. 178)  

 

Prostitutionen förnedrar inte bara de kvinnor som dras ned i träsket, den förnedrar alla kvinnor 

eftersom den bygger på uppfattningen att mäns och kvinnors sexualitet är så olika. (Margareta 

Persson (C), 1985 i RD. 1985/86:131, s. 130)  

 

Utöver att kategorin sexsäljare betraktas som underordnade männen, avsexualiserade, 

heterosexuella och kvinnor, som utnyttjas av män tillskrivs gruppen också ha en specifik bakgrund 

gemensamt. Nedan illustreras den mest framträdande framställningen av hur sexsäljarnas 

bakgrund beskrivs: 

 

Dessa kvinnors barndom och uppväxt kan beskrivas som ”avvikarkarriär”, under vilken de 

lär sig ett destruktivt beteende som de sedan behåller (Sotter & Svennecke, 1992 i SOU 

1995:15, s. 102) 

 

De prostituerade kvinnorna kommer huvudsakligen från de grupper som har det svårast i 

samhället. Kriminalitet och narkotikamissbruk är många gånger vanligare än hos kvinnor i 

genomsnitt. (SOU 1981:71 i Prop.1981/82:187, s. 10) 

 

Ovanstående visar att förklaringsmodeller av psykologisk karaktär även tillämpas som 

förklaringsmodell för sexsäljarnas deltagande i prostitutionssammanhanget. I sexsäljarnas fall 

beskrivs orsaken till prostitution vara psykologiska trauman vilket leder till prostitution och 

destruktivt beteende.  
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Nedanstående citat är hämtade ur SOU 1995:15 referat av intervjuer med fyra kvinnor som 

säljer sexuella tjänster till män. Referaten visar att sexsäljare kan vara initiativtagare och ställa 

krav på kunderna: 

Jag ställer inte upp på perversiteter och kräver att kunderna skall ha kondom. (SOU 1995:15, 

s. 75) 

De flesta torskarna är gifta. Vissa vill prata om sitt privatliv, då får de betala extra. (SOU 

1995:15, s. 75) 

Efter ett tag började jag ragga kunder i egen bil istället. Då kunde jag välja kunderna själv. 

(SOU 1995:15, s. 77) 

Jag har delvis en fast kundkrets men jag tycker det är roligt att åka ut och ragga på nätterna. 

(SOU 1995:15, s. 77) 

Framställningen ovan strider mot den mest framträdande framställningen av sexsäljarna eftersom 

det framkommer att sexsäljarna inte alltid är passiva i prostitutionssammanhanget. Men följande 

citat är exempel på den typ av ekvivalenskedjor som förekommer mest i förarbetena vad gäller den 

kvinnliga sexsäljaren: 

/…/det enda män har kvinnor till är ju att tömma sin sperma i och då går det ju egentligen 

lika bra med en docka. (SOU 1995:15, s. 136) 

Erotiken görs till en handelsvara [prostitution]. Själen trasas sönder, och våra [kvinnors] 

kroppar delas upp som vore vi mekaniska dockor. (Viola Claesson (VPK), 1985 i RD. 

1985/86:131, s. 118) 

I ovanstående citat ekvivaleras kategorierna kvinnor och sexsäljaren till objekt, vilket framställer 

sexsäljaren som passiv, utnyttjad och avsexualiserad. Till skillnad från kategorierna vanliga män 

och sexköpare, skiljs inte kategorierna kvinnor och sexsäljare lika tydligt från varandra. Trots att 

sexsäljande kvinnor ekvivaleras till en trasslig livssituation med psykologiska trauman i bagaget, 

inkluderas de i kategorin kvinnor eftersom sexsäljandet är ett uttryck för ett förtryck mot alla 

kvinnor i samhället, och en följd av en gemensam underordnad könsroll. 

4.1.3 Samkönad prostitution 

Vad gäller prostitution mellan parter med samma kön ekvivaleras både sexsäljarna och sexköparna 

till män och fenomenet benämns som homosexuell prostitution. Nedanstående citat visar hur 

kategorin sexsäljare definieras i den homosexuella prostitutionen:  
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Kvinnlig homosexuell prostitution, dvs. kvinnor som säljer sexuella tjänster till andra 

kvinnor, förekommer veterligen inte i någon nämnvärd omfattning i Sverige. (SOU 1995:15, 

s. 121) 

 

Med homosexuell prostitution, avses i fortsättningen endast manlig homosexuell prostitution, 

alltså män som säljer sexuella tjänster till andra män, oavsett om säljaren är homosexuell 

eller heterosexuell till sin läggning. (SOU 1995:15, s. 121) 

 

I citaten förtydligas att homosexuell prostitution inte per automatik innebär att sexsäljarens 

sexualitet bör betraktas som homosexuell. Trots ovanstående förtydligande ekvivaleras sexsäljaren 

till homosexuell sexualitet i den mest framträdande framställningen av den manlige sexsäljaren. 

Följande citat visar hur sexsäljarens sexuella läggning framställs som förklaringsmodeller i 

förarbetena: 

[manlig] Prostitution kan dock sägas vara relativt vanligt förekommande i den manliga 

homosexuella kulturen. (SOU 1995:17 i SOU 1995:15, s. 122) 

Den homosexuella prostitutionen kan ibland för [den manliga] säljaren vara en blandning av 

affärsverksamhet och egen utlevd [homosexuell] sexualitet, vilket praktiskt taget aldrig 

förekommer i den [kvinnliga] heterosexuella prostitutionen. (Prop. 1997/98:55, s. 178)   

 

Ofta är det en [manlig] yngling, som är mobbad för sin [homosexuella] sexualitet och som 

genom prostitution söker kontakt och bekräftelse. (SOU 1981:71 i SOU 1995:15, s. 126) 

 

Vad avser homosexuell prostitution underbyggs förklaringsmodellen av en homosexuell subkultur, 

snarare än stereotypa föreställningar om mäns och kvinnors könsroller i samhället. Detta 

förtydligas även i jämförelser av ekvivalenskedjorna för kvinnliga sexsäljare respektive manliga 

sexsäljare. Förklaringsmodellerna för homosexuell och heterosexuell prostitution är båda av 

psykologisk karaktär, men de skiljer sig eftersom den manlige sexsäljaren anses söka bekräftelse i 

prostitutionssammanhanget till följd av sin sexualitet (SOU 1981:71 i SOU 1995:15, s. 126). Detta 

medan den kvinnliga sexsäljaren snarare upprätthåller ett destruktivt beteende till följd av 

traumatiska händelser (Sotter & Svennecke, 1992 i SOU 1995:15, s. 102).  

Ytterligare exempel på hur kategorin sexsäljare i den homosexuella prostitutionen 

ekvivaleras till homosexuell sexualitet är de ingående beskrivningarna av olika typer av 

homosexuella män som presenteras i förarbetena (SOU 1995:15, s. 121f). Utöver att 
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underkategorier av sexsäljande män presenteras, framställs även fyra typer av homosexuella män.7 

Nedanstående citat är hämtat från inledningen till presentationen av de fyra homosexuell typerna:  

Det finns många olika typer av homosexuella män med skilda livsstilar, värderingar och 

normer. (SOU 1995:17 i SOU 1995:15, s.121) 

Med samma utförlighet som den kvinnliga sexsäljarens bakgrund beskrivs, återupprepas och 

ekvivaleras den manliga sexsäljarens egenskaper utifrån en på förhand bestämd sexualitet.  

I förarbetena tilldelas sexköparen och sexsäljaren omvända roller i den homosexuella 

prostitutionen. Köparen ekvivaleras till man, dold homosexuell läggning och svag, som ofta är 

nybörjare, utslagen eller utkonkurrerad, vilket leder till svårigheter att inleda en sexuell 

förbindelse med en annan man utöver prostitutionssammanhanget (SOU 1995:15, s.127). Jämfört 

med sexsäljaren ekvivaleras sexköparen till en starkare stigmatisering och beskrivs vara utsatt för 

våld i större utsträckning än sexsäljaren. Ekvivalenskedjor som formar kategorierna sexköpare och 

sexsäljare placerar sexköparen i offerrollen och sexsäljaren i förövarrollen. Citaten nedan 

exemplifierar hur detta uttrycks i förarbetena: 

Det finns också flera skillnader. I den homosexuella prostitutionen tenderar köparen att vara 

den som stigmatiseras och som utsätts för våld och inte säljaren som i den heterosexuella 

prostitutionen. (SOU 1995:17 i SOU 1995:15, s.127) 

Den tidigare prostitutionsutredningen konstaterade att den homosexuella prostitutionen är 

betydligt mindre omfattande än den heterosexuella och att den manliga prostitutionen inte 

tycks vara fullt lika nedbrytande [för säljaren] som den kvinnliga. (SOU 1981:71 i SOU 

1995:15, s. 128) 

Sammantaget är den mest framträdande framställningen av den manlige sexsäljaren: en 

sexualiserad, homosexuell man med sexuell lust, som genom prostitutionen tillgodoser sina 

behov av bekräftelse, sexuell lust och att leva ut sin sexualitet.  

4.2 Transitivitet 

4.2.1 Ansvarsfördelningen mellan parterna i den heterosexuella prostitutionen 

Ekvivalenskedjorna till mästersignifikanterna sexköpare och sexsäljare avslöjar inte enbart det 

innehåll som respektive kategori fyllts med i förarbetena. Det är även utifrån dem som vi 

                                                           
7 (i) Den latinamerikanska typen, (ii) homosexuell man i den muslimska världen, (iii) den grekiske homosexuella och 

(iv) den västerländska typen (SOU 1995:17 i SOU 1995:15 s.121) 
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identifierat det ansvar som tilldelas parterna i prostitutionssammanhanget. I 

prostitutionssammanhang där män köper sexuella tjänster av kvinnor tilldelas männen ansvaret för 

att ett sexköp sker. I förarbetena tydliggörs att det är mäns efterfrågan på prostituerade kvinnor 

som upprätthåller sexhandeln (Gunilla Andre (C), 1985 i RD 1985/86:131, s. 116). Männens 

sexköp betraktas således som handling medan kvinnornas sexsäljande som en händelse, vilket är 

det som ansvarsfördelningen vilar på. Detta framkommer i förarbetena på följande vis:  

Könshandelskunderna [män]är ofta konsumenter, eller storkonsumenter, av pornografi och 

hämtar där inspiration till sexuella tjänster, som de sedan begär att prostituerade kvinnor 

skall utföra. (Enligt uppgifter från Prostitutionsgruppen i Göteborg i SOU 1995:15, s13, 135) 

 

Citatet visar att sexköparen aktivt initierar ett sexköp och kräver ett visst beteende av sexsäljaren. 

Sexsäljaren är i sin tur passiv och blir beordrad att agera på ett visst sätt, vilket fråntar sexsäljaren 

ansvaret i prostitutionssammanhanget. I förarbetena utgör även uttryck som att den kvinnliga 

sexsäljaren är ”ett utbytbart föremål som står till mannens förfogande” exempel på ovanstående 

ansvarsfördelning mellan parterna (Viola Claesson (VPK), 1985 i RD. 1985/86:131, s.118). 

Kategoriernas ansvar respektive frånvaro av ansvar i prostitutionssammanhanget formuleras även 

som en kollektiv angelägenhet:  

 

Prostitutionen förnedrar inte bara de kvinnor som dras ned i träsket, den förnedrar alla 

kvinnor eftersom den bygger på uppfattningen att mäns och kvinnors sexualitet är så olika. 

(Margareta Persson (C), 1985 i RD. 1985/86:131, s. 130) 

 

Ansvarsfördelningen mellan kategorierna sexköpare och sexsäljare speglar således även mäns 

ansvar för kvinnors underordning och kvinnors bristande jämställdhet i förhållande till män i 

samhället. Men i förhållande till samhället bär dock båda parterna i prostitutionssammanhanget ett 

gemensamt ansvar för att ”erotiken görs till en handelsvara. Själen trasas sönder…” (Viola 

Claesson (VPK), 1985 i RD. 1985/86:131, s. 118). 

4.2.2 Ansvarsfördelningen mellan parterna i den homosexuella prostitutionen 

Som vi visat under rubriken mästersignifikanter och ekvivalenskedjor skiljer sig 

förklaringsmodellerna till att en person säljer sex beroende på om säljaren är man eller kvinna. 

Den manlige sexsäljaren framställs som mer eller mindre frivilligt prostituerad då motivet till att 

sälja sex bl.a. anges vara affärsverksamhet, utlevd sexualitet, bekräftelsebehov. Mannen inkluderas 

även i en subkultur där prostitution är vanligt förekommande (SOU 1995:17 i SOU 1995:15, s. 
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122; Prop. 1997/98:55, s. 178). Den manlige sexsäljaren tilldelas därför ansvar i 

prostitutionssammanhanget eftersom sexsäljandet betraktas som en aktiv handling. Till skillnad 

från den sexköpare som köper sex av kvinnor tolkar vi ansvaret som tilldelas sexköparen i den 

homosexuella prostitutionen som tudelad. Å ena sidan tar sexköparen initiativ till sexköp och 

betraktas som bekväm eller ha särskilda önskemål, men förklaringsmodellerna som framkommer i 

ekvivalenskedjorna visar även att mannen till följd av dold homosexuell läggning, utslagen eller 

utkonkurrerad har få valmöjligheter att skaffa sig en sexuell förbindelse med en man utöver 

prostitutionssammanhanget (SOU 1995:17 i SOU 1995:15, s. 122). Sexköp av en man kan i detta 

avseende betraktas som en händelse i vissa fall, och som en handling i andra fall. För övrigt anges 

inte sexköparna vara de som upprätthåller den homosexuella prostitutionen. Vem som i grund och 

botten bär ansvaret för att homosexuell prostitution upprätthålls uttalas inte explicit i förarbetena, 

vilket skiljer sig från den heterosexuella prostitutionen där mäns efterfrågan är grundbulten. 

4.3 Utestängningsprocedurer och binära oppositioner 

Under denna rubrik avser vi kvinnor som sexsäljare och män som sexköpare om inte annat anges. 

I förarbetena tilldelas kvinnor och män bestämda roller i prostitutionssammanhanget. Kategorierna 

tillskrivs egenskaper som formar dem till binära oppositioner till varandra eftersom gråzoner 

utesluts. Detta innebär att egenskaper som tilldelas mannen nekas kvinnan och vice versa. 

Exempel på motpoler i förarbetena som utesluter gråzoner är följande: manlig utnyttjare/utnyttjad 

kvinna; manlig förövare/kvinnligt offer; sexualiserad man/avsexualiserad kvinna; initiativtagande 

man/passiv kvinna, och mannen som subjekt/kvinnan som objekt.  

Referaten av intervjuer med sexköpare och sexsäljare som presenteras i SOU 1995:15 visar 

dock att det finns gråzoner och att egenskaperna som kategorierna tillskrivs, inte i alla avseenden 

gäller för alla sexköpare respektive sexsäljare. Referaten framställer att sexsäljarna kan ta initiativ, 

stå upp för sig själva och ställa krav på kunderna. De visar också att sexköparna kan köpa en 

sexuell tjänst och samtidigt söka en ömsesidig relation till säljaren och andra kvinnor, vilket 

strider mot framställningen att sexköparen endast betraktar kvinnan som ett objekt.  

Sexköpare och sexsäljare har således begränsat inflytande i framställningar av de 

kategorier de tillhör. Det är snarare forskare och prostitutionsgrupperna som getts 

tolkningsföreträde i definierandet av mästersignifikanterna. Följande citat exemplifierar en 

utestängningsprocedur som används för att utesluta sexköpares och sexsäljares framställningar 

från den mest framträdande i förarbetena: 



35 
 

Verkligheten kan självfallet beskrivas på olika sätt, beroende på ”vem” berättaren är. (SOU 

1995:15, s. 71) 

Citatet är placerat i inledningen till referaten till intervjuerna med sexköpare och sexsäljare, som 

presenteras i SOU 1995:15. Meningen ovan återfinns i samband med att det enda material som 

parterna i sexhandeln själva haft inflytande i presenteras. Här anser författaren att läsaren bör vara 

uppmärksam på att det är vem som beskriver verkligheten som avgör hur den framställs. 

Påståendet kan visserligen inte vara mer korrekt, men detta förtydligas inte för läsaren när 

författarnas, forskares eller prostitutionsgruppernas framställningar presenteras. Vår tolkning av 

ovanstående är att författaren signalerar till läsaren att sexköparnas och sexsäljarnas utsagor inte 

bör betraktas som en sanning om verkligheten.  

Genom identifieringen av utestängningsprocedurer och binära oppositioner i förarbetena 

framträder en binär opposition till framställning av prostitution som en form av våld mot kvinnor. 

Citatet nedan representerar den binära oppositionen som framställer prostitution som en rättighet:  

 
Samtidigt finns rörelser som verkar för att prostitution ska legaliseras och erkännas som 

arbete så att till exempel arbetsrättslig och social lagstiftning också blir tillämplig på de 

prostituerade. (Prop. 1997/98:55, s. 176) 

 

I förarbetena bemöts ovanstående argument för arbetsrättslig och social lagstiftning med bland 

annat följande uttryck: 

Är det då ett hedervärt och bra arbete för en ung kvinna att bli prostituerad? (Gunilla Andre 

(C), 1985 i RD 1985/86:131, s. 116) 

Jag brukar då fråga om de skulle vilja att deras syster eller dotter kom in i branschen. Vid 

nekande svar frågar jag vidare vems syster eller dotter tycker du då att vi skall offra? 

(Gunilla Andre (C), 1985 i RD 1985/86:131, s. 116) 

Genom att bemöta argument för arbetsrättslig trygghet för sexsäljare genom att prata om vem som 

ska offras avleds diskussioner och utestänger således framställningen som argumenterar för en 

arbetsrättslig och social lagstiftning åt prostituerade. 

4.4 Modalitet och talordning 

I förarbetena ges personer med hög samhällsställning tolkningsföreträde att definiera parterna i 

prostitutionssammanhanget. Framställningar av forskare, prostitutionsgrupperna och författarna 

har en högre grad av modalitet till följd av deras samhällsposition. Deras påstående påverkar 
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därför mottagaren starkare till skillnad från sexköparnas och sexsäljarnas påståenden, vars 

framställningar har lägre grad av modalitet till följd av deras samhällsposition som amatörer. Detta 

innebär att förarbetenas författare, forskare och prostitutionsgrupperna, vars framställningar utgår 

från en särskild föreställning om könsmaktsordningen i samhället, formar ramarna för hur 

prostitution och parterna ska betraktas. De samhälleliga åtgärderna mot prostitution vilar i sin tur 

på dessa framställningar, vilket har konsekvenser för de grupper som berörs. 

Vilka som definierar sexköpare och sexsäljare i förarbetena kan också förstås utifrån 

begreppet talordning. Genom denna process kontrolleras det som hotar trovärdigheten i 

förarbetena, och det som motarbetar författarnas syfte. Förarbetena är som vi nämnt allmänna 

handlingar och även om alla Sveriges medborgare inte läser förarbetena förmedlas ändå statens 

budskap till befolkningen om hur parterna i sexhandeln ska betraktas och vad som är en legitim 

åtgärd till de problem sexhandeln anses leda till. Via samhällsdebatten och lagstiftning ska 

sexköpslagen ha en normbildande effekt i samhället då presumtiva köpare ska avskräckas och 

nyrekrytering av sexsäljare ska avta. Förarbetena som med objektiv modalitet framställer statens 

syn på prostitution och parterna formar således över tid ett politiskt trovärdigt system, vilket utgör 

en förutsättning för att idén om att kriminalisera sexköpare ska betraktas som en legitim åtgärd i 

kampen mot prostitution. Detta innebär att aktörer inom prostitutionsdebatten, vars framställningar 

strider mot den tes som författarna till förarbetena driver utestängs. Exempelvis vet vi utifrån 

förarbetena att det finns en diskussion om prostitution som en arbetsrättslig och social rättighet, vi 

vet inte vilka eller hur de talar om och betraktar prostitution. Detta gör det också svårt för 

mottagaren att förhålla sig kritisk till de diskussioner som förs i den mest framträdande 

framställningen i förarbetena eftersom kunskap om alternativa framställningar saknas.  
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5. Slutdiskussion 

I detta avslutande kapitel återvänder vi till uppsatsens syfte och frågeställningar. Dessa besvaras 

med en sammanfattning av de huvudsakliga empiriska fynd vi gjort i resultat- och analysdelen.  

5.1 Kännetecken för den dominerande diskursen 

Syftet med uppsatsen var att identifiera och analysera den dominerande diskursen om prostitution i 

förarbetena till sexköpslagen. Med utgångspunkt i vår första frågeställning har vi identifierat två 

kännetecken som är utmärkande för den dominerande diskursen: (i) en feministisk politisk ideologi 

och (ii) heteronormativitet. Den feministiska ideologin tar sig uttryck genom att framställningar 

genomsyras av föreställningen om en över- och underordning i ett patriarkalt system. 

Heteronormativitet framkommer av hur framställningar av heterosexuell respektive homosexuell 

prostitution förhåller sig till varandra. Den dominerande diskursen om prostitution i förarbetena 

upprätthålls således av stereotypa heteronormativt könskodade kategoriseringar av män/kvinnor 

respektive sexköpare/sexsäljare. 

Att den dominerande diskursen har dessa kännetecken är inte förvånande i sig. Det ligger 

snarare helt i linje med vad vi kunde förvänta oss utifrån den kritik som förts fram i de 

forskningsstudier vi presenterat; det vill säga att prostitutionspolitiken vilar på könskodade 

föreställningar om kön och sexualitet som utgår från heteronormativitet och feministisk ideologi. 

Vi kan dock med vår studie bekräfta att denna dominerande diskurs om prostitution genomsyrar 

förarbetena. Med andra ord är det den mest legitima framställningen av prostitution som 

sexköpslagen vilar på, men som vi visat stämmer denna inte alltid överens med andra motstridiga 

och konkurrerande framställningar.   

5.2 Strävan och processen mot en otvetydig definition  

Utöver vad som kännetecknar den dominerande diskursen har vi i analysen också kunnat 

identifiera och analysera hur framställningarna och dess innehåll definierats, och formulerats för 

att slutligen resultera i den dominerande diskursen. 

5.2.1 Förutsättningar för formandet av den dominerande diskursen 

I analysarbetet har vi identifierat tre förutsättningar som krävts för formuleringen av den 

dominerande diskursen om prostitution. Dessa synliggör vilka som har haft tolkningsföreträde i att 

definiera hur prostitution och parterna i sexhandeln ska betraktas. Förutsättningarna är (i) att de 

politiker, forskare och experter, vars framställningar stödjer den politiska hållning som betraktar 
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prostitution som en jämställdhetsfråga har tolkningsföreträde. (ii) Att sexköpares och sexsäljares 

inflytande i framställningar av prostitution och kategorierna de själva tillhör begränsas eller 

utestängs. (iii) Att störande och motstridiga röster som underminerar definitionen av sexköparen 

som manlig förövare och sexsäljaren som kvinnligt offer utestängs. Talordningen och 

kategorisering av sexköpare och sexsäljare som vi analyserat utgör tillsammans en grund för att 

sexköpslagen vid en första anblick kan framstå som en självklar och legitim åtgärd för att främja 

jämställdhet mellan könen. Den dominerande diskursen har därför också krävt en samhällelig 

grund som legitimerat dess innehåll, det vill säga (iv) en specifik samhällelig kontext där den 

aktuella kontexten gett mer utrymme till aktörer, vars utsagor har betraktats som de sanna trots 

motstridiga argument. 

Identifiering och analys av dessa förutsättningar har bidragit till ett av studiens viktigaste 

resultat. Detta utgörs av att det i förarbetena inte förekommer någon närmre redogörelse eller 

reflektion kring de framställningar som utestängs och att uppmärksamma vad och vem som 

utestängs är högst väsentligt för att förstå hur en diskurs formas.  

5.2.2 Kategorierna sexköpare och sexsäljare i den dominerande diskursen 

Att den dominerande diskursen genomsyras av feministisk politisk ideologi, och 

heteronormativitet tydliggörs av det innehåll som kategorierna sexköpare och sexsäljare fyllts 

med. Kategorin sexköpare framställs alltid som man, men männen tillskrivs olika attribut 

beroende på om de köper sex av en kvinna eller en man. I den heterosexuella prostitutionen är 

sexköparen förövare och i den homosexuella prostitutionen är sexköparen offer. Hur kategorierna 

förhåller sig till varandra beror således på sexsäljarens kön. Sammanfattningsvis innefattas den 

heterosexuella prostitutionen i den dominerande diskursen, och innehållet som kategorierna fylls 

med formar sexsäljaren till ett kvinnligt offer och sexköparen till en manlig förövare. 

5.3 Sexköpslagen och den dominerande diskursen om prostitution  

Diskursanalys som metodologisk och teoretisk utgångspunkt har möjliggjort studien om den 

dominerande diskursen om prostitution i förarbetena till sexköpslagen. Detta eftersom den 

synliggör strävan och processen mot en otvetydig definition av prostitution och parterna i 

sexhandeln. Sexköpslagen är en rättslig samhällelig åtgärd som har konsekvenser för enskilda 

individer, och därför är det viktigt att ifrågasätta dess legitimitet och granska på vilka grunder den 

vilar. För övrigt kan de motstridiga röster vi identifierat, men inte vidare undersökt ligga till grund 

för fortsatta studier om den dominerande diskursen i förarbetena till sexköpslagen.  
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Slutligen vill vi poängtera att sexköpslagen är ett av många exempel på hur diskursanalys 

kan avtäcka förgivettagna uppfattningar om sociala och samhälleliga företeelser som ligger till 

grund för hur samhället organiseras. Det finns många områden, inte minst inom det sociala arbetet 

som arbetar med frågor som kan förknippas med maktutövning. Därför förtjänar samhälleliga 

sociala och rättsliga åtgärder kritisk granskning för att undvika att empiriskt ogrundade 

föreställningar om den sociala verkligheten leder till att vissa kategorier i samhället missförstås, 

diskrimineras och utsätts för förmynderi. 
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