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Abstract 

The purpose of this study was to investigate which kind of arguments that were used during 

the debate before the law of sexual services was introduced in Sweden. The study refers to the 

debate which was in the Swedish parliament The study has been structured the arguments in 

different categories.  The study has not found other researchers about the debate in the 

Swedish parliament. The study has just found several studies about the prostitution problem in 

general. The method for this study has been idea centered content analysis. The results were 

analyzed through an analyze diagram with arguments against the law of sexual services and 

arguments for the law of sexual service. On each side in the debate the analyze diagram has 

had eleven different categories of arguments. The results of the study showed that the juridical 

arguments were the most common in the debate.      

 
Keywords: Prostitution, the law of sexual services in Sweden, Swedish parliament – the law 

of sexual services 

 

Nyckelord: Prostitution, sexköpslagen i Sverige, sexköpslagsdebatten i riksdagen 
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Introduktion 
Det brukar sägas att prostitution är världens äldsta yrke. Om man kan se det som ett yrke eller 

inte, är en fråga i sig. Trots allt är det ett faktum, att prostitutionen funnits under en väldigt 

lång tid tillbaka, i såväl det svenska samhället, som samhällen i övrigt.  

Under 1700-talet förekom prostitution främst på gästgiverier, värdshus, marknadsplatser och 

på gator. År 1847 infördes ett reglementeringssystem i Sverige som innebar att de 

prostituerade var tvungna att gå igenom en ”sundhetsbesiktning” två gånger per vecka. Detta 

berodde på att veneriska sjukdomar börjat sprida sig alltmer bland de prostituerade kvinnorna. 

Reglementeringssystemet avskaffades emellertid år 1918 genom den så kallade Lex Veneris, 

lagen som ålade alla personer med veneriska sjukdomar att genomgå en läkarbehandling. De 

tidigare bestämmelserna som straffbelade koppleri och prostitution i 1734 års lag överfördes 

till 1864 års lag, där de infördes i ett särkilt kapitel om sedlighetsbrott. Parallellt med dessa 

lagar fanns under 1800-talet möjligheter till att ingripa mot prostituerade med stöd av 

försvarslöshets- och lösdriverilagstiftningen. Syftet med denna lagstiftning var bland annat att 

ingripa och förebygga mot sådana ordnings- och sedlighetsstörande element, som de 

prostituerade kvinnorna ansågs vara. Ingripanden med stöd av lösdriverilagarna kunde enbart 

göras mot vuxna prostituerade, medan barnavårdslagstiftningen gjorde det möjligt att 

omhänderta barnprostituerade. Med barn avses då kvinnor under 21år. Ända fram till år 1965 

kunde prostituerade kvinnor dömas till tvångsarbete enligt lösdriverilagen.  

(Blomér och Öhlen, 2008; Boklund, 2007; Lindell och Osterman, 2005 )  

 

Nedanför ser vi ett citat som är hämtat från Sveriges Rikes lag 1734 om koppleri och 

prostitution. Med det här citatet kan man se skillnaderna mellan hur man ser på prostitution i 

lagstiftningen då och hur man ser på prostitutionen i lagstiftningen idag.   

Sveriges Rikes lag 1734 Cap. LVII om koppleri och skiörlevfnad 
- ” §1 håller någon sådant hus, där otukt och lösaktighet bedrives, skall denne dömas 

till tre dagar vid kåken och på den tredje dagen skall han av bödeln bli hudstruken 

och sedan hållas för allmänt arbete i tre år. Finnes någon därmed en annan gång åter 

skall denne arbeta i hela sin livstid. ”  

- ” §2 De kvinnor som i sådana hus låter sig till skönlevnad bruka, skola genast gripas 

och i häkte sättas, och sedan dömas efter brottet deras, till böter, eller allmänt arbete. 

Kommer de ofta åter: straffas med ris efter omständigheterna” 

(www.historiesajten.se)  
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Något som är värt att notera är, att lagstiftningen från 1734 är fokuserat på den prostituerade 

och den personen som äger lokalerna där själva verksamheterna bedrivs. I dagens 

sexköpslagstiftning är det mer fokuserat på kunderna, inte de prostituerade 

kvinnorna/männen. I citatet om koppleri § 1 ser vi att det är mer fokuserat på själva lokalen 

där koppleriet bedrivs, än behandlingen av kvinnorna som en handelsvara, som det är i dagens 

lagstiftning. I citatet § 2 ser vi att man tycker att det är själva kvinnorna som gör något 

olagligt och skall bli straffade för detta, medan i dagens lagstiftning är det kunderna som är de 

som begår ett brott och som ska straffas för brottet. Idag ser lagstiftningen inte alls kvinnorna 

som några brottslingar, utan man ser kunderna som brottslingar.  

 

Det finns olika sätt att se på de prostituerade. De två huvudståndpunkterna är; prostituerade 

som offer för samhällets system, eller som fria individer som valt sin karriär själva. Om landet 

ser på prostitutionen som den första punkten, är det sannolikt att man har ett förbud mot eller 

kommer att införa ett förbud mot prostitutionen. Om landet däremot ser prostitutionen som 

den andra punkten, är det sannolikt att man har en mer liberal syn på prostitutionen och 

därmed mer tillåtande.  

 

Idag är tendenserna runt om i världen, att man går mot en legalisering av prostitution. Det är 

alltså flera regeringar som avkriminaliserar prostitutionen och inför hälso- och 

säkerhetsbestämmelser för sexarbetare och deras kunder.   Man ser helt enkelt prostitutionen 

som ett legitimt yrke, där de yrkesverksamma, som alla andra, betalar skatt efter inkomst.  

(Tidningen Socialpolitik nr 3, oktober 2009, s.45-47)     

 

För att verkligen få en uppfattning om prostitutionen och hur många länder det är, som redan 

idag har en tillåtande lagstiftning, så brukar man dela in prostitutionen i tre olika delar; 

sexförsäljning, sexköp och koppleri. I de länder där det finns en tillåtande lagstiftning, ser 

man prostitutionen som vilket annat yrke som helst. Detta innebär att man som prostituerad 

får betala skatt och på så sätt får tillgång till de sociala skyddsnäten. I detta brukar man även 

inkludera pensionen. Detta kallas skatt och pension, se Tabell 1, nedanför. Tabell 1 är också 

till för att kunna se hur många länder som har likartad syn som Sverige på prostitutionen: det 

vill säga att det inte är tillåtet att köpa sex eller bedriva koppleri verksamhet. För att lättare ha 

en överblick på hur många länder det är som har en mer tillåtande form av lagstiftningen eller 

den mer återhållsamma typen av lagstiftningen, så visas det här i Tabell 1, ett urval av länder i 

Europa.  
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Tabell. 1 Sexförsäljning, sexköp och koppleri i EU-25 
Land Sexförsäljning Sexköp Koppleri Skatt och Pension 
Belgien Tillåtet Tillåtet Ej Tillåtet Ingen uppgift 
Cypern Tillåtet endast på gatan, 

ej bordell 
Tillåtet Ingen 

uppgift 
Ingen uppgift 

Danmark Tillåtet på bordell, ej på 
gatan 

Tillåtet Ej Tillåtet Beskattas som all annan inkomst 

Estland Tillåtet Tillåtet Ej Tillåtet Ingen uppgift 
Finland Tillåtet, ej på bordell Tillåtet Ej Tillåtet Beskattas som all annan inkomst, men de 

prostituerade har inte samma rätt till 
pension som andra ”vanliga” arbetare 

Frankrike Tillåtet, ej på bordell Tillåtet Ingen 
uppgift 

Ingen uppgift 

Grekland Går att få tillstånd, men 
endast i lägenhet, 
Hälsokontroller krävs 

Tillåtet Ej Tillåtet Beskattas som en egenföretagare 

Irland Tillåtet endast i lägenhet 
med 1 person 

Tillåtet Ej Tillåtet Behöver inte betala skatt eftersom det 
anses som ett brott 

Italien Tillåtet, på gatan och i 
lägenhet 

Tillåtet Ej Tillåtet Ingen uppgift 

Lettland Tillåtet i särskilda 
områden och i lägenhet, 
månatliga hälsokontroller 
krävs 

Tillåtet Ingen 
uppgift 

Ingen uppgift 

Litauen Tillåtet på bordell Tillåtet Ingen 
uppgift 

Ingen uppgift 

Luxemburg Tillåtet, men inte på 
bordell 

Tillåtet Ej Tillåtet Ingen uppgift 

Malta Ej Tillåtet Ej 
Tillåtet 

Ingen 
uppgift 

Ingen uppgift 

Nederländerna Tillåtet på bordell och i 
vissa områden utomhus 

Tillåtet Ja, under 
licens 

Prostituerade är skyldiga att betala skatt 
och har samma rättigheter som alla andra 
arbetare 

Polen Tillåtet Tillåtet Ej Tillåtet Ingen uppgift 
Portugal Tillåtet Tillåtet Tillåtet Ingen uppgift 
Slovakien Tillåtet Tillåtet Ingen 

uppgift 
Ingen uppgift 

Slovenien Tillåtet Tillåtet Ingen 
uppgift 

Ingen uppgift 

Spanien Tillåtet Tillåtet Ingen 
uppgift 

Ingen uppgift 

Storbritannien  Tillåtet, i vissa områden 
utomhus, men ej på 
bordell 

Tillåtet Ej Tillåtet Ingen uppgift 

Sverige Tillåtet Ej 
Tillåtet 

Ej Tillåtet Ingen uppgift 

Tjeckien Tillåtet Tillåtet Ingen 
uppgift 

Prostitution är inte klassat som ett arbete 

Tyskland Tillåtet Tillåtet Ja, under 
licens 

Prostituerade är skyldiga att betala skatt 
och har rätt till A-kassa, socialförsäkring 
och pension, ej i alla delstater 

Ungern Tillåtet på speciella 
områden, men 
hälsokontroller krävs 

Tillåtet Ingen 
uppgift 

Ingen uppgift 

Österrike  Tillåtet Tillåtet Ja Tillträde till socialförsäkringssystemet.  
Källa: European Parliament, 2005, Citizens´ Rights and Constitutional Affairs 
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I denna tabell kan man lätt se, att Sverige är relativt ensamma i sin syn på prostitution bland 

länderna i Europa. Det är bara på Malta, som det också är förbjudet att köpa sex utav EU-25 

länderna. Däremot kan man se att synen på koppleri är mer gemensam i Europa, endast 3 

länder tillåter även koppleri och det är; Nederländerna, Tyskland och Österrike. Av dessa 3 

länder, så är man i Tyskland och Nederländerna, tvungen att ansöka om licens för att kunna 

utföra sin verksamhet. Man har en mer gemensam syn på sexsäljandet i Europa än vad man 

har angående sexköpandet. Det är bara Grekland och Lettland som skiljer ut sig jämfört med 

de andra länderna i EU-25 länderna. I Grekland och Lettland är de prostituerade tvungna att 

gå på regelbundna hälsokontroller varje månad, för att få tillstånd att sälja sex. Angående 

skatt och pensioner varierar det stort mellan länderna och tyvärr finns det flera länder som 

saknar uppgifter på detta område. I Danmark, Finland, Tyskland och i Nederländerna är de 

prostituerade skyldiga att betala skatt precis som alla andra och har därmed rätt till både 

socialförsäkringssystem och pension.  I Österrike har de prostituerade rätt att ansluta sig till 

socialförsäkringssystemet om de så önskar.    

 

Enligt en utvärdering som gjorts på Nya Zeeland år 2007 av lagreformskommittén (5 år efter 

legaliseringen), säger man att: avkriminaliseringen generellt haft en positiv effekt för 

sexarbetarnas hälsa och säkerhet. Bakom prostitutionsreformen på Nya Zeeland är NZPC 

(New Zealand Prostitutes Collective). Denna organisation startade som lobbygrupp för de 

prostituerades rättigheter redan 1987.  Enligt utvärderingen som gjorts har man kommit fram 

till att fler än 60 procent av de som tillfrågats säger, att det har blivit lättare att neka kunder i 

och med reformen. Det står också klart att avkriminaliseringen inte lett till att antalet 

sexarbetare ökat. Dessutom fann kommittén att kopplingen mellan kriminalitet och 

prostitution var svag, färre än 17 % prostituerade sig på grund av alkohol eller drogberoende. 

Att prostitutionen uppfattas som ett problem, uppger rapporten, vara direkt kopplat till hur den 

mediebevakas. Det kan dock sägas att alla inte är nöjda med lagen. I den här artikeln har man 

pratat med medlemmar i NZPC som berättar om att de också tillhandahåller sprutbyten åt 

narkomaner. De intervjuade kan inte neka till att det finns drogproblematik och säger att 

droganvändandet på gatan är stort. Många av flickorna som prostituerar sig, prostituerar sig 

för att tjäna pengar till droger. Många prostituerade befinner sig också i en situation, där de 

inte själva bestämmer över sin kropp.  Ofta finns det i bakgrunden en hallick, som genom att 

garantera ett skydd mot våld på gatan, anser sig ha rätt att sälja den prostituerade som det 

passar honom.    

(Tidningen Socialpolitik nr 3, oktober 2009, s.45-46)     
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Trots utvecklingen i världen som innebär en legalisering av prostitutionen, har Sverige valt en 

helt annan väg angående prostitutionspolitik. Istället för att legalisera så har Sverige valt att 

kriminalisera sexköp, vilket är ett försök i att ta bort prostitutionsmarknaden. Man kan ha 

väldigt olika uppfattning om själva lagens vara eller inte vara. Vad som verkligen är 

intressant, är hur debatten såg ut innan själva instiftandet av lagen skedde? Vad var det för 

olika kategorier av argument man använde sig av? Vilka kategorier av argument var det man 

mest använde sig av? Dessa funderingar leder i sin tur fram till vad som är min huvudfråga för 

denna uppsats: 

 

Vilka var de mest uppskattningsvis använda argumenten i debatten som var en del av det som 

låg till grund för att man införde lagen om förbud mot köp av sexuella tjänster den 1 januari 

1999? 

 

Syfte 
Uppsatsens syfte är att ta reda på vilka argument som användes under den politiska debatten 

som var i Sveriges riksdag innan lagen om förbud mot köp av sexuella tjänster infördes den 1 

januari 1999, kategorisera argumenten och uppskatta vilken/vilka kategori/kategorier som 

användes flest gånger under debatten.  

 

Bakgrund  
Min hypotes är att jag kommer att finna flest argument som är till stöd för den 

händelseutveckling som skedde innan lagen infördes. De olika argumenten kommer 

antagligen att trycka på olika anledningar för att kriminalisera köp av sexuella tjänster, men 

också uttrycka olika saker om meningsmotståndarna i denna debatt. Jag tror, att jag kommer 

att finna argument, som uttryckte att den vinnande sidan hade en högre moral, än de som 

tillhörde den förlorande sidan. Jag tror också att jag kommer att finna argument som påstår sig 

representera majoriteten av den svenska befolkningen. Troligtvis kommer jag också att finna 

argument från den förlorande sidan av denna debatt. Argument som inte alls refererats, utan i 

möjligaste mån nonchalerats. Jag tror att den vinnande sidan inte alls vill låtsas om, att det 

finns någon annat sätt att se på problemet än utifrån deras egna synvinklar.  
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Enligt Gunilla Ekbergs rapport så har prostitutionsindustrin under de senaste årtiondena ökat 

explosionsartat. Detta i en värld där allt fler länder vänder sig till ideologin med den fria 

marknaden och där kvinnor och flickor är attraktiva försäljningsföremål. Den svenska 

kvinnorörelsen har tillsammans med kvinnorörelser i andra länder, från början av 1980-talet, 

jobbat hårt för att kriminalisera prostitutionen. Kvinnorörelsen har hela tiden betraktat de 

prostituerade, i huvudsak kvinnor och barn, som offer i ett samhällssystem. De prostituerade 

har setts som en handelsvara på den fria marknaden, där själva prostitutionen setts som våld 

mot kvinnor. Kvinnorna skall ses som offer för manligt våld och med rätt att få hjälp för att 

komma ifrån prostitutionen. Enligt kvinnorörelsen så har efterfrågan på sexuella tjänster ökat 

markant de senaste årtiondena. (Ekberg, 2004, 1187-1218)  

Inte så sällan blir de sociala följderna stora för de kvinnor som prostituerar sig regelbundet 

under en längre tid. Ofta förlorar de kontakten med det etablerade samhället och de isoleras 

ofta från släkt och vänner. Vanligtvis blir det problem för dessa kvinnor i relationer till män 

utanför prostitutionen. För många kan det vara omöjligt att ha fungerande relationer på grund 

av förakt och avståndstagande ifrån sin egen kropp. De kvinnor som lever i en hallick relation 

utsätter sig för en stor risk när det gäller psykiskt och fysiskt våld. Risken för missbruk av 

alkohol och narkotika ökar också. Det föreligger även en ökad risk att drabbas av 

könssjukdomar. De kvinnor som inte är missbrukare och väljer att vara prostituerade vänjer 

sig ofta vid relativt höga inkomster, som blir en livsstil där dessa inkomster blir ett måste. Om 

dessa kvinnor lämnar prostitutionen blir det troligtvis en omöjlighet, att få en lika hög 

inkomst av annat arbete. De ekonomiska problemen kan därför bli mycket problematiska. När 

det gäller männen, som vid något enstaka tillfälle varit köpare, har troligen prostitutionen inga 

direkta följder. De som däremot besöker prostituerade mer regelbundet tar sannolikt viss 

psykisk skada. Förmågan att kunna ha en normal relation begränsas när männen ser kvinnan 

som ett föremål, vilket kan köpas för pengar. Prostitutionen bidrar till att upprätthålla de 

ojämnlika könsrollerna. (SOU 1981:71, Prostitutionen i Sverige, sid 13) 

Om man tittar på samhället i stort, så utgör könshandeln en form av negativa följder. Denna 

handel strider mot samhällets uppfattning om alla människors lika värde. Den strider också 

mot samhällets strävan, att det skall vara full jämställdhet mellan kvinnor och män. 

Könshandeln är ett hinder för individens utveckling och sprider en oacceptabel människosyn. 

Det negativa för samhällets del, är kostnaderna för de skador och sjukdomar som orsakas av 

prostitutionen. Det är även negativt med den kriminalitet, som är en följd eller som ingår i 

könshandeln. När det gäller rekrytering av kvinnor till prostitution så finner man dessa enligt 

forskning och praktisk erfarenhet, bland dem som redan tidigare i livet blivit känslomässigt 
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kränkta och övergivna. Prostitutionen är i viss mån en konsekvens av de upplevelser som 

dessa kvinnor varit med om under barndom och uppväxt. Genom forskning är det också 

belagt att prostitution fördjupar och befäster den prostituerades låga värdering av sig själv och 

det leder till sociala och svåra känslomässiga skador. Prostitutionsproblematiken ligger djupt 

rotad och den berör allt som har med ett människoliv att göra. Problematiken handlar om 

tillhörighet, identitet, sexualitet och parförhållande men även penningförbrukning och 

drogmissbruk. En livsstil som det är svårt att ändra på och som det tar tid att ändra på. (SOU 

1995:15, Könshandeln, sid 13, 139)   

64 remissinstanser fick betänkandet ”Könshandeln” (SOU 1995:15) utskickade till sig. 

Utredarnas förslag var att både köpare och säljare i könshandeln skulle kriminaliseras. 

Åsikterna fördelades på följande sätt; Stiftelsen Kvinnoforum och Polismyndigheten i 

Stockholm ställde sig bakom utredarnas förslag. 14 instanser förordade en kriminalisering av 

enbart köparen. 24 instanser avstyrde en kriminalisering av könshandeln. Övriga 

remissinstanser yttrade sig inte i frågan. De instanser som var helt emot förslaget angav 

följande skäl mot en kriminalisering: 

- Kriminaliseringen skulle innebära stora svårigheter och problem med att bevisa, 

avgränsa och definiera den brottsliga gärningen. Detta skulle medföra svårigheter att 

beivra brott. 

- Lagen blir ineffektiv i och med svårigheterna att kontrollera att den efterlevs. 

Prostitutionen kommer troligtvis att övergå i dolda former i och med ett förbud. De 

inblandade i könshandeln kommer på detta sätt, att i högre grad utsättas för en risk av 

våld, utpressning och annan brottslighet. 

- En kriminalisering kommer att innebära stora kostnader som utredningen troligen har 

underskattat.  

- De prostituerade kommer inte att våga be om den hjälp de behöver på grund av en 

kriminalisering.  

De tre instanser som var emot en kriminalisering tyckte att det var mer godtagbart med en 

kriminalisering av enbart köparen än en kriminalisering av både köpare och säljare. (BRÅ-

rapport, 2000:4, sid 15) 
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Tidigare forskning 
När man söker om tidigare forskning gällande prostitutionsdebatten i Sverige så får man inga 

träffar. Däremot finns det mycket forskning kring prostitutionsproblematiken. I den 

forskningen finns det många argument för och emot prostitution precis som denna analys har 

funnit i debatten som föregick lagen om förbud mot köp av sexuella tjänster. Denna uppsats 

har fokuserat på argument i debatten för instiftande av lagen, men argumenten finns även med 

i diskussionen kring prostitutionen och dess problematik. I uppsatsen av Ahlqvist och 

Elofsson så framkommer samma argument i samhällsdebatten som denna analys har funnit i 

riksdagens motioner om lagen om förbud mot köp av sexuella tjänster. Här nämns precis som 

i analysen två olika perspektiv på prostitution. Ur det ena perspektivet ser man kvinnor i 

prostitution som offer som utnyttjas av de män som styr sexhandeln och även av de män som 

köper sex. Här skriver Ahlqvist och Elofsson att sexköpslagen kom till för att hjälpa de utsatta 

kvinnorna i prostitutionen. Det andra perspektivet som nämns har synsättet att en del kvinnor 

aktivt väljer att sälja sex som sin försörjning och tycker att de bör ha samma rättigheter och 

friheter som andra har. Det är detta perspektiv som inte har sexköpslagen som den bästa 

lösningen på att hjälpa kvinnor i prostitution. Argumentet här är att det kan driva de 

prostituerade till att välja kunder som är mer våldsamma och opålitliga, då de ”vanliga” 

kunderna har försvunnit av rädsla för lagen. Dessa två perspektiv som har nämnts har 

diskuterats flitigt de senaste åren i debattprogram, diskussionsforum och bloggar på nätet.  

I Anderssons uppsats framkommer samma argument för en legalisering som i denna analys. 

Det vill säga att man med en legalisering vill minska skadeverkningarna få kontroll över 

prostitutionen och stoppa gatuprostitutionen. I uppsatsen finns också argument nämnda som 

menar att legalisering innebär att man normaliserar all slags sexualitet. Här tas även upp att 

man genom en legalisering påverkar samhällets normer så att unga män lär sig att använda 

prostituerade.  
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Metod och material 
Jag har till undersökningen valt att använda en idécentrerad innehållsanalys, som används för 

att fokusera på argumenten i debatten som jag kommer att kategorisera och uppskatta 

vilken/vilka kategori/kategorier som användes flest gånger. Med idécentrerad analys avses när 

argumenten står i centrum och där följaktligen vem som framfört dem – och när – är mindre 

intressant. (Beckman, 2005, sid 17-18).  

 

Att teoretiskt kategorisera argumenten, har den förmånen att en friare analys av innehållet kan 

appliceras och är därför endast styrd utifrån de kategoriserade argumentens uppställning. En 

svårighet med detta är, att det kan bli problematiskt att dela upp materialet i de olika 

kategorierna d.v.s. att strukturera upp argumenten. Olika forskare kan kategorisera 

argumenten på väldigt olika vis, vilket skulle kunna leda till att intersubjektiviteten blir 

lidande, d.v.s. att det blir svårt att uppfatta uppgiftens utformande på ett liknande sätt. För att 

undvika detta så kommer denna uppsats att formulera allmänna och öppna kategoriseringar av 

argument, så att det inte skall hindra eller stänga ute vissa infallsvinklar. På så sätt blir det ett 

större tolkningsutrymme, som kan anses vara en fördel. Det möjliggör ett bredare och mer 

öppet resonemang kring de argument, som låg till grund för sexköpslagen. Ytterligare en 

aspekt av kategoriseringen av argumenten är, att en analys mellan två olika typer verkar 

givande eftersom det ger en möjlighet att säga något om materialet vi analyserar (Bergström, 

Boréus, 2000, sid 174, Beckman 2005, sid 54).   

 

Metoden för att genomföra denna studie grundar sig på den kvalitativa textanalysen med 

idéanalysen som inriktning. Den syftar till det vetenskapliga studiet av politiska 

föreställningar och budskap. En idéanalys kan ha en stor variation och därmed ett brett 

spektrum av ingångspunkter och intentioner. Eftersom denna uppsats främst inriktar sig på de 

argument som var mest förekommande i debatten som låg till grund för lagen om förbud mot 

köp av sexuella tjänster har ingångspunkten kommit att bli en funktionell idéanalys 

(Beckman, 2005, sid 11). Det innebär att syftet inte är att kritiskt granska det empiriska 

material som jag tagit fram i ämnet genom att lägga en normativ bedömning av det. Istället är 

syftet att utföra en beskrivande analys genom att systematisera de olika argument som var de 

mest förkommen i debatten som låg till grund för lagen.  (Esaiasson, 2005, sid 238). Denna 

typ av funktionell idéanalys skiljer sig mot den innehållsliga idéanalysen som med ett annat 
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ord kallas idékritik, detta eftersom den senare betraktar och studerar innehållet som en 

samling argument och som sedan normativt bedöms (Beckman 2005, sid 12). 

Studien är idécentrerad i den meningen, att den inte i första hand tar hänsyn till någon speciell 

kontext där aktörerna är centrala (Beckman, 2005, sid 18). Kritik mot idécentrerade studier 

har framförts, där motståndare hävdar att det helt enkelt inte finns några eviga frågor, och att 

en sådan studie är ointressant om den inte ingår i en större kontext eller ett större 

sammanhang. Beckman hävdar däremot att en studie är anpassad till frågeställningarna. Han 

menar därmed att kontextens relevans bara är viktig, då vårt syfte är att utreda till exempel 

varför ett budskap framförts under en viss tid (Beckman, 2005, sid 17). I det här fallet ligger 

inte tyngdpunkten på vem som har framfört idéerna eller inom vilken tidsram som idéerna har 

framställts. Det är istället innehållet i idén som är det viktiga och det centrala. Det kan också 

vara till en fördel, speciellt i detta fall, att kunna koppla klassiska, typiska och ålderdomliga 

idéer om prostitution till argument som framfördes i debatten innan lagen om förbud mot köp 

av sexuella tjänster infördes. Detta beroende på att prostitutionen har en väldigt lång historia 

bakom sig, både i det svenska samhället, såväl som i andra samhällen.  

 

Under min studie har jag analyserat motioner, propositioner och skrivelser i Sveriges riksdag 

angående lagen om förbud mot köp av sexuella tjänster. Dessa 14 motioner och 1 proposition 

har varit en del till grunden för denna lag. Motionerna och propositionerna har jag tagit ifrån 

riksdagens officiella hemsida: www.riksdagen.se. Där har jag först gått in under rubriken 

motioner och sökt på: lagen om förbud mot köp av sexuella tjänster. Sedan har jag sökt 

igenom alla de träffar jag har fått och tagit ut de motioner, som verkligen har något med 

denna lag att göra. På samma hemsida har jag sedan gått in under rubriken propositioner och 

skrivelser och sökt på lagen om förbud mot köp av sexuella tjänster. Därefter har jag sökt 

igenom alla träffar, men endast tagit ut den propositionen som har haft något med lagen att 

göra. Även här har jag kopierat den proposition jag har hittat till ett word – dokument. 

Därefter har jag kategoriserat de argument som jag har funnit i propositionen, för eller emot 

en kriminalisering. Se analysschema, Tabell 2.   

 

För att det skall vara lätt att förstå vad jag menar med varje arguments typ i analysschemat 

kommer jag här att förklara detta mer ingående: 
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Ekonomi är viktigt inom politik och samhälle och det är med hjälp av en bra ekonomi, som vi 

får ett fungerande samhälle.  Därför är det inte svårt att tänka sig att det var ett viktigt ämne i 

debatten om sexköpslagen. 

Ekonomiska argument för sexköpslagen: Prostitutionen i samhället kostar mycket pengar i 

form av rehabiliterings och sjukvårdskostnader för de prostituerade, när det gäller psykiska 

och veneriska sjukdomar och missbruk. Prostituerade utsätter sig för stora risker när det gäller 

veneriska sjukdomar och de flesta mår psykiskt mycket dåligt av att behöva prostituera sig. 

Många behöver därför psykologisk hjälp för att kunna hantera sina trauman som de upplever i 

prostitutionens värld. Stor procent av de prostituerade hamnar också i ett missbruk för att 

klara av detta liv och ett missbruk resulterar ofta i sjukvårdskostnader.  

Ekonomiska argument emot sexköpslagen: Utan en lag så skulle samhället inte ha några 

åtagande vad det gäller de prostituerade, utan de skulle betraktas som vilka medborgare som 

helst. De skulle ha rätt att vid behov använda sig av vanlig sjukvård om de betalar skatt. 

Eftersom köpare av sex inte är olagligt, så finns det heller inte några polisingripanden och 

därmed inga rättegångskostnader.    

 

Moral och etik är något som rör de stora frågorna i livet och är till för att styra oss människor 

så att vi gör ”de rätta” valen här i livet. I ett samhälle är det viktigt att medborgarna har ett bra 

förhållningssätt till varandra och det är det som gör att vi trivs i gemenskapen med våra 

medmänniskor. Därför är det mycket troligt att det kommer att dyka upp argument angående 

moral och etik i debatten. 

Moraliska/Etiska argument för sexköpslagen: Det är inte moraliskt och etiskt att i ett 

samhälle låta en människa köpa en annan. Kristen moral och etik är bland annat att man ska 

se alla människors lika värde och därför inte kunna köpa en annan människa. Alla människor 

ska ha samma mänskliga rättigheter, ha samma rätt till att bli respekterade och ingen 

människa är förmer än någon annan.  

Moraliska/Etiska argument emot sexköpslagen: Varje enskild människa ansvarar för sina 

handlingar och väljer själv vad man vill göra med sin kropp och sitt liv. Alla människor väljer 

sitt eget förhållningssätt till människor och natur som finns omkring oss. Varje människa 

bestämmer själv över vad man gör och vilka normer som styr handlingarna. Det handlar om 

rätten att välja förhållningssätt till livet och om modet att välja för att forma sin framtid. 
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Opinionen är något som varje politiker lägger stor vikt vid, oroas över, gläds över eller kanske 

blir arg över. Därför vore det inte särkilt konstigt att man använder sig av opinionen även i 

denna fråga. 

Opinionsargument för sexköpslagen: Just innan ett beslut skall tas, så är man lyhörd och 

känner av vart opinionen blåser. Därför är det troligt att man har stor uppsikt över opinionen 

innan man inför en lag. Bakgrunden till det är, att de som styr vill sitta kvar vid makten och 

kunna regera 4 år till. När det gäller oppositionen så är de mycket intresserade av att kunna ta 

över nästa mandatperiod för, att de har genomfört en lag som majoriteten av folket stöttat. 

Opinionsargument emot sexköpslagen: Precis innan beslutet om lagens vara eller inte vara 

har det varit en väljaropinionsundersökning som säger att en majoritet av svenska folket inte 

vill ha någon sexköpslag. Politikerna är ju valda på förtroendevalda poster och skall då rösta 

som de vet att deras väljare önskar. 

 

Juridiken är något som styr vårt samhälle och som talar om, vad som är tillåtet att göra och 

vad som inte är tillåtet att göra. Människorna i samhället måste ha regler att rätta sig efter, ett 

samhälle skulle inte fungera om alla fick göra som de ville.  I den ständigt pågående debatten 

kring sexköpslagen så har det funnits juridiska inlägg. 

Juridiska argument för sexköpslagen: Om vi vill ha ett samhälle som lever efter vissa 

regler, då är det med en kriminalisering lättare för polis och åklagare att kunna gripa in. Det är 

lättare att med hjälp av en lag kunna bekräfta, att de som gripits har begått brott. 

Juridiska argument emot sexköpslagen: Utan lag så utsätter man varken prostituerad eller 

köpare för att hamna i ett läge att behöva avslöja varandra vid eventuell rättegång. Finns 

ingen lag så finns det inte heller någon som kan dömas för olaglig verksamhet. 

 

Samhället är både en gemenskap på det teoretiska planet och en plats att rent praktiskt leva i. 

Därför är det troligt att argument som har med samhället att göra finns med i debatten.  

Samhällsargument för sexköpslagen: Samhället har ansvar för vad som händer på gator och 

torg och lagstiftningen skall bidra till en tryggare miljö. Alla människor skall kunna leva 

tillsammans utan att behöva ta anstöt av andra människors liv. 

Samhällsargument emot sexköpslagen: Det är inte samhällets och medborgarnas ensak att 

lägga sig i enskilda individers val av hur de vill leva sina liv. 

 



	   16	  

Alla människor i vårt samhälle styrs av olika normer och värderingar beroende på vad vi har 

med oss i ryggsäcken(genetiskt betingat, uppväxt, inlärning, kulturell påverkan etc.). Livet har 

format oss med hjälp av olika variabler som vi själva inte kunnat påverka.  

Normer/Värderingar för sexköpslagen: Samhället måste ha normer och värderingar och 

enligt majoriteten av medborgarna, så är det inte är acceptabelt att köpa sexuella tjänster.  

Normer/Värderingar emot sexköpslagen: Samhället skall inte påverka 

samhällsmedborgarna till att ha olika normer och värderingar, utan bara komma med förslag 

och eventuellt bara vägleda. 

 

I ett samhälle finns det många olika ideologier och deras skiljaktigheter kommer ofta fram vid 

debatter. 

Ideologiska argument för sexköpslagen: Det är samhället som vet bäst om det är 

acceptabelt eller inte att sälja sin kropp. Det är staten som skall bestämma och avgöra vad som 

är bäst för medborgarna. 

Ideologiska argument emot sexköpslagen: Det är upp till varje individ själv att bestämma 

över sin egen kropp och avgöra om det är rätt eller fel att prostituera sig. 

 

 

 

Individen är den minsta beståndsdelen i vårt samhälle och det är de som påverkas först av de 

beslut som fattas. 

Individ argument för sexköpslagen: Med hjälp av en lag så blir det tryggare för varje 

individ i samhället och det blir svårare att dras in i prostitution. Samhället skall värna om 

individens intresse av trygghet. 

Individ argument emot sexköpslagen: En lag skulle kränka den personliga integriteten att 

själv bestämma över sin egen kropp.  

 

I debatten framställs kvinnan som ett offer och köparen som en brottsling. 

Argument för att endast kriminalisera den ena parten i prostitutionen: Det är kvinnan 

som är den som blir utnyttjad och därför skall ”kunden” kriminaliseras. Å andra sidan är det 

bara den prostituerade som skall kriminaliseras, beroende på att det är den personen som 

erbjuder tjänsterna. 
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Argument emot att endast kriminalisera den ena parten i prostitutionen: Men behöver 

vara två personer för att utföra en sexuell handling, således behöver man vara två för att utföra 

”brottet” också.  

 

Såväl som det finns förespråkare för att kriminalisera en part, så finns det även de som ser 

båda parter som brottslingar när det gäller sexköp. 

Argument för att kriminalisera båda parter i prostitutionen: En kriminalisering av båda 

parter gör det lättare för polisen, att i sitt arbete fastställa brott.   

Argument emot att kriminalisera båda parter i prostitutionen: En kriminalisering av båda 

parter medför att man inte ser kvinnan som ett offer utan man se båda som lika skyldiga till 

brottet.  

 

Sexualiteten är det centrala i prostitutionen och det är därför mycket troligt att det 

förekommer argument i detta ämne i debatten.  

Sexualitetsargument för en sexköpslag: Prostitutionen gör att det blir en snedvridning på 

synen om sexualitet och då är det bra att samhället lagstiftar.  

Sexualitetsargument emot en sexköpslag: En sådan lagstiftning skulle innebära att endast 

en del människors syn på sexualitet är rätt, medan man anser att andras syn är fel.  

 

Det är vanligt att prostitution förknippas med olika slags missbruk. 

Missbruksargument för en sexköpslagstiftning: När man är prostituerad är det lätt att börja 

missbruka och när man väl har kommit in i ett missbruk så är det svårt att sluta med 

prostitutionen, eftersom man behöver pengar till missbruket. Det blir ett ekorrhjul som det är 

svårt att ta sig ur. 

Missbruksargument emot en sexköpslagstiftning: Om man kriminaliserar prostitutionen så 

kommer de som håller på med missbruk istället att begå andra brott så som, rån, inbrott och 

överfall t.ex. 
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Här nedanför kommer en sammanställning av kategorierna som bildar själva analysschemat. 

Tabell 2 Analysschema:  

                              Argument för sexköpslagen Argument emot sexköpslagen 
- Ekonomiska Kostnader för psykiska, 

veneriska sjukdomar och 
missbruksvård skulle minskas 
om prostitutionen försvann 

Kostnader för 
omhändertagande av 
prostituerade och 
polisingripande av köpare 
uteblir 

- Moraliska/Etiska Ingen människa ska ha rätt att 
köpa en annan människa, 
ingen människa är förmer än 
någon annan.  

Varje människa har rätt att 
forma sitt eget liv 

- Opinionsargument Undersöker vart opinionen 
blåser och följer den för att 
bli återvalda eller valda 

Väljaropinionsundersökning 
emot en sexköpslag. Politiker 
är förtroendevalda 

- Juridiska Med hjälp av regler kan vi 
upprätthålla ordningen i 
samhället och få bort 
prostitutionen 

Utan lag så finns ingen 
olaglig verksamhet 

- Samhällsargument Samhället har ett ansvar 
gentemot alla medborgare 
och ingen ska behöva ta 
anstöt av andras liv 

Samhället skall inte lägga sig 
i medborgarnas liv 

- Normer/Värderingar Samhället skall spegla 
majoritetens normer och 
värderingar 

Samhället skall inte påverka 
till olika normer och 
värderingar 

- Ideologiska argument Staten skall bestämma 
medborgarna bästa 

Individen skall själv få 
bestämma över sin kropp 

- Individargument Samhället skall värna om 
individens trygghet så att hon 
inte dras in i prostitution 

Att ha rätt till sin personliga 
integritet 

- Kriminalisera ena 
parten i prostitutionen 

Antingen skall kunden 
kriminaliseras eller så skall 
den prostituerade 
kriminaliseras 

Det krävs två personer för att 
utföra en sexuell brottslig 
handling 

- Kriminalisera båda 
parter i prostitutionen 

Det blir lättare att fastställa 
brott med hjälp av en lag 

Ena parten är ansvarig för 
brottet 

- Sexualitet Bra att samhället lagstiftar 
mot en sned syn på sexualitet 

Det finns ingen sexualitet 
som är rätt eller fel 

- Missbruk Missbruk är intimt 
sammankopplat med 
prostitution 

Prostitutionen kommer att 
bytas ut mot andra brott för 
att finansiera ett missbruk 
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Vidare frågeställningar till analysen  

Nederländerna brukar kallas för det ”liberalaste landet i världen” och vi vet ju, att 

liberalismen alltid argumenterar utifrån individens rättigheter och att man alltid ska se utifrån 

varje enskild individ och inte hela samhället som grupp. Därför passar en fråga om 

individargument bra;   

1. Vad var det för argument i debatten, som argumenterade för varje individs rätt att själv 

bestämma över sin egen kropp och argumentera för dennes rättigheter?  Vad var det 

för argument som argumenterade för att staten bättre bestämmer över individens rätt 

att använda sin kropp och att man måste ta hänsyn till kollektivet? 

 

I samhället brukar man tala om att det skall finnas en samhällsmoral, dvs. vad det är för 

normer som styr hur samhällsmedborgarna förhåller sig till varandra. Fortfarande så håller vi 

Konfucius ”Gyllene Regeln” högt, så som du vill bli bemött själv, så skall du bemöta andra. 

Det handlar om människors rätt att välja vilka handlingar de utför. Det är väldigt lätt att 

föreställa sig att man vill ha en hög moral om man lever i ett troende samhälle, eftersom 

moral är något väldigt viktigt i alla religioner. Sverige är dock ett sekulariserat samhälle, där 

kyrkan och staten inte längre hör ihop. Därför är det väldigt intressant att ställa en fråga om 

moral:  

2. Fanns det något argument som argumenterade för någon slags moral i samhället? Eller 

någon moral överhuvudtaget? 

 

I den nuvarande lagstiftningen är det mycket fokus på köparna. Det är inte längre så mycket 

fokus på de prostituerade. Tidigare har vi dock läst, att så har det inte alltid varit. Därför är det 

intressant att fråga om: 

3. Vad var det för argument som fanns för att endast kriminalisera köparna respektive 

säljarna? Fanns det några argument för att kriminalisera båda parter? 

 

Ideologier är väldigt viktiga i många sammanhang, speciellt när det gäller att bygga upp ett 

samhälle eller på vilka saker som man ska rikta fokus. I historien så har vägvalet när det avser 

ideologier varit väldigt betydande för hur ett samhälle och dess ekonomi har utvecklat sig. 

Därför är en fråga angående ideologiska argument bra:   

4. Vad var det för ideologiska argument som togs upp i debatten?  
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Resultatredovisning 

I studien, analysen av motioner, propositioner och skrivelser i Sveriges riksdag angående 

lagen om förbud mot köp av sexuella tjänster har jag hittat följande argument: 

 

Ekonomiska argument; De argument som analysen har hittat handlar om att prostitutionen 

är en del av den organiserade brottsligheten. Könshandeln är motorn i en omfattande 

sexindustri. Prostitutionen är en mycket expansiv del av ekonomin - den svarta ekonomin. En 

kundkriminalisering skulle minska efterfrågan och de prostituerades antal skulle därmed 

minska. (André Gunilla och Irhammar Ingbritt Motion 1990/91: Ju645, Leijonborg Lars 

Motion 1994/95: A802, Karin Motion 1996/97: Ju714, Svensson Ingvar Motion 1998/99: 

Ju705, Pilsäter Karin Motion 1996/97: Ju714)    

 

Moraliska/Etiska argument; De argument som hittats med hjälp av analysen är emot 

sexköpslagen. Kriminaliseringen av ”torskarna” riskerar i stor utsträckning enbart bli en 

moralisk förkastelsedom över något som många känner obehag eller rädsla inför – inte ett 

konstruktivt sätt att hjälpa människor i en utsatt livssituation. Det handlar om människoförakt 

och syn på framförallt kvinnan, ibland också barnet, som en handelsvara. Polis och sociala 

myndigheter står ofta handfallna inför grov kvinnoförnedring och den HIV-spridning som 

prostitutionen medför. (André Gunilla och Irhammar Ingbritt Motion 1990/91: Ju645, Rhodin 

Lennart Motion 1997/98: Ju30, Svensson Ingvar Motion 1998/99: Ju705, Viklund 

Margaretha Motion 1991/92: So231)  

 

Juridiska argument; Analysen har funnit både argument för och emot sexköpslagen; 

Lagstiftningen kommer inte att bli effektiv till bl. a. svårigheterna med att kontrollera och 

bevisa brott. Socialtjänstens och polisens arbete för att förhindra nyrekryteringen till 

gatuprostitution, vilket enligt tillgängliga uppgifter synes vara relativt framgångsrikt, kommer 

att försvåras genom att prostitutionen i högre utsträckning kan antas komma att ”gå under 

jorden” vid en kriminalisering. De anser också att omständigheten att det finns en marknad för 

sexuella tjänster är mer socialpolitiskt problem än ett kriminalpolitiskt. En annan invändning 

är den att det kan visa sig vara svårt att upprätthålla ett förbud mot köp av prostituerades 

tjänster eftersom det inte föreligger en glasklar gränsdragning mellan otillåtet och tillåtet 

handlande. Prostitution kommer i många varianter och i flera av dem kan det vara svårt att 

hävda denna gränsdragning. Även i fråga om bevisföring kan det befaras att det ofta kommer 
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att bli svårt att bevisa att avtal om ersättning för en sexuell tjänst har förelagt om ingen av 

partner har ett intresse i att avslöja detta. Erfarenheterna av kriminaliseringen av 

ungdomsprostitution (6 kap. 10 §) är inte heller så goda. Lagrummet tillämpas nästan aldrig 

trots att ungdomsprostitution förekommer. Det finns redan en lagstiftning (socialtjänsten, 

LVU,LVM) som möjliggör stöd och hjälp till prostituerade. Vid bedömningen av 

nödvändigheten att införa den nu föreslagna kriminaliseringen måste således närmare 

övervägas vilka effekter en sådan lagstiftning kan förväntas få i förhållande till vad som gäller 

idag. 

En lag skulle också skapa realistiska förutsättningar att arbeta mot prostitutionen. Polisen kan 

ingripa och adekvata åtgärder vidtas. Det skulle ge polisen utökade möjligheter att göra 

ingripande mot såväl gatuprostitutionen som den som bedrivs i klubbmiljö. De flesta köpare 

skulle förmodligen inte fortsätta att besöka prostituerade om det blev brottsligt. Det finns 

också ett behov av att utreda lämpliga straff påföljder vid försäljning av sexuella tjänster.   

(Hellsvik Gun 1997/98:55, Jacobsson Magnus Motion 1999/2000: Ju717, Leijonborg Lars 

Motion 1994/95: A802, Leijonborg Lars Motion 1997/98: Ju27, Svensson Ingvar Motion 

1998/99: Ju705, Viklund Margaretha Motion 1991/92: So231)  

 

Samhällsargument: Analysen har funnit endast samhällsargument för sexköpslagen. Genom 

att lagstifta om prostitution sätts gränser för vad som får ske på gator och torg och en tryggare 

miljö skapas för alla. Lagstiftning handlar om samhällets normer och värderingar. Det är nu 

hög tid att vi klart och tydligt uttrycker vårt fördömande av prostitutionen. Den får inte under 

några villkor ses som en etablerad del av vårt samhälle. Kravet på kriminalisering av 

könsköparna ställs också av allt fler grupper i samhället. Hade det varit förbjudet att sälja sig 

själv hade myndigheterna kunnat koncentrera mer resurser på dem som också har ett stort 

hjälpbehov, nämligen de prostituerade. De prostituerade är ofta arbetslösa, bostadslösa, sjuka, 

narkomaner och tillhör en på många sätt föraktad grupp i samhället. Genom att kriminalisera 

prostitution markerar samhället att det är oacceptabelt med den grova kränkning och 

kvinnoförnedring som prostitution innebär. Kriminalisering skulle också kunna bromsa den 

pågående och väntade invasion av prostituerade från Central- och Östeuropa. Prostitutionen i 

de baltiska staterna, Polen och Tyskland ör betydligt högre än Sverige, och vad Baltikum 

beträffar stadd i snabb tillväxt. (André Gunilla och Irhammar Ingbritt Motion 1990/91: 

Ju645, Jacobsson Magnus Motion 1999/2000: Ju717, Persson Elisabeth 1992/93: Ju622, 

Schyman Gudrun Motion 1997/98: Ju28, Svensson Ingvar Motion 1998/99: Ju705, Viklund 

Margaretha Motion 1991/92: So231) 
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Normer/Värderingar: Analysen har funnit argument för sexköpslagen i denna kategori. 

Staten har ett huvudansvar för normbildningar i ett samhälle, där alla människor har rätt att 

mötas med respekt. I andra europeiska länder, t.ex. Tyskland och Frankrike, är åsikten att 

prostitution är något allmänt accepterat och nödvändigt och den åsikten är mer utbredd där än 

i Sverige. En EG-anpassning till sådana normer är inte acceptabel. (Persson Elisabeth 

1992/93: Ju622, Åbjörnsson Rolf Motion 1997/98Ju:31,) 

 

Ideologiska argument: Analysen har funnit både argument för och emot sexköpslagen i 

denna kategori. Liberaliseringen av sexmarknaden på 1970-talet visade också att ju mer 

tillåtande samhället är, desto fler män är beredda att köpa sexuella tjänster. Det är angeläget 

att vi byter från ett rådande funktionalistiskt till ett feministiskt perspektiv, vilket innebär att 

istället fokusera på kvinnans utsatthet och mannens osynliga sexualitet.  

I grunden bör ett liberalt samhälle avhålla sig från att lägga sig i eller värdera människors 

sexuella läggning eller vanor så länge der rör sig om vuxna människor och inte uttryck för 

tvångsövergrepp eller utnyttjande av beroendeställning. Samhällets ingripanden skall ske till 

stöd för den som är svag eller utsatt – inte för att främja en viss syn på sexualitet eller sexuella 

relationer eller på motiven för sexuella vanor. (Johansson Barbro Motion 1997/98: Ju30, 

Rhodin Lennart Motion 1997/98: Ju30, Åbjörnsson Rolf Motion 1997/98: Ju31)   

 

Individargument: Analysen har gett resultatet att den endast har funnit argument för 

sexköpslagen i denna kategori. Människor med mänskliga och sociala problem och som 

förfaller till socialt icke önskvärda beteende är icke vanliga människor – inte ens vanliga män. 

Trots detta finns dessa människor i alla samhällsställningar och även i olika familjesituationer. 

Ofta rör det sig även då om ensamma och utsatta människor, vilket givetvis aldrig ursäktar 

deras beteende. Om man söker en gemensam nämnare hos männen som köper sexuella 

tjänster, så finner man ofta att det handlar om ett behov av att utöva makt. Männen, 

”skapelsens krona”, köper sig makt att kunna förnedra kvinnor genom att bestämma hur hon 

skall utföra sina tjänster. Männen köper sig ofta rätten att utöva våld. Runt omkring oss i 

samhället pågår en verksamhet, som för den ena parten leder till social misär, drogmissbruk 

och självförakt.  

(André Gunilla och Irhammar Ingbritt Motion 1990/91: Ju645, Rhodin Lennart Motion 

1997/98: Ju30, Persson Elisabeth 1992/93: Ju622, Werner Lars Motion 1990/91: Ju614) 
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Argument att kriminalisera bara den ena i prostitutionen: Analysen har gett argument för 

att kriminalisera bara köparen. Uppsökande och stödjande verksamhet för att förhindra 

människor dras in i prostitution liksom för att hjälpa dem att dra sig ur denna är därför ytterst 

angelägen. Det är ett av de främsta skälen mot att kriminalisera de prostituerade. En 

kriminalisering av endast de prostituerade innebär att skuldbördan förskjuts mot offren i 

denna handel, och inte mot dem som verkligen utnyttjar dessa människors utsatta situation. 

Det är istället köparna av tjänsterna som i första hand bör hamna i fokus för en eventuell 

repressiv lagstiftning. Att kriminalisera de prostituerades kunder och inte den prostituerade är 

en klar markering från samhället, hur man ser på könsköpet. En lagstiftning som lägger 

ansvaret på kunden skulle dessutom innebära en markering av att prostitutionens förekomst 

bygger på mäns maktutövning, inte på kvinnors fria vilja. (André Gunilla och Irhammar 

Ingbritt Motion 1990/91: Ju645, Rhodin Lennart Motion 1997/98: Ju30, Leijonborg Lars 

Motion 1994/95: A802, Schyman Gudrun Motion 1997/98: Ju28,) 

 

Argument att kriminalisera båda parter i prostitutionen: Analysen har bara hittat 

argument för men inte emot. Regeringens förslag att bara kriminalisera köparna av sexuella 

tjänster främjar upphov till nya brott, utpressning och hot. (”Ge mig pengarna annars anmäler 

jag dig”. ”Anmäler du mig, ska jag misshandla dig.) Om köparen grips blir den prostituerade 

vittne. Ett resonemang om att kvinnor, män och barn som säljer sin kropp redan är så utsatta 

och psykiskt skuldbelagda att en skärpning av lagen enbart skulle ge dem större skuldbörda. 

Även om detta resonemang är välment så leder denna typ av ”snällhet” enbart till att de som 

säljer sin kropp ges dubbla budskap. Det du gör är inte brottsligt, men den som köper dina 

tjänster är en brottsling. Polisen får en står svårighet eftersom det handlar om att bevisa något 

som sker mellan två parter som har ett gemensamt intresse i att inget berätta.  

(Jacobsson Magnus Motion 1999/2000: Ju717, Viklund Margaretha Motion 1991/92: So231, 

Åbjörnsson Rolf Motion 1997/98: Ju31)  

 

Sexualitetsargument: Analysen har funnit argument för en sexköpslag: Sexualitet handlar 

om lust och kärlek, medmänsklighet och respekt och kan aldrig reduceras till en ekonomisk 

bytesvara. (Persson Elisabeth 1992/93: Ju622, Werner Lars Motion 1990/91: Ju614) 

 

Missbruksargument: Analysen har funnit argument för en sexköpslag men inte emot i denna 

kategori. Genom att tillåta prostitution låter samhället en kanal stå öppen där miljontals 

kronor pumpas in i knarkindustrin. Prostitution är en förnedrande verksamhet där främst 
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kvinnors missbruk och ekonomiska trångmål utnyttjas. En mycket stor del av de prostituerade 

är narkotikamissbrukare. En kriminalisering av könsköparna skulle enligt vår uppfattning leda 

till att en stor del av narkotikahandeln försvann eftersom prostitution och narkotikamissbruk 

är så intimt sammankopplade. Enligt vissa bedömningar utgår prostitutionen hela 20 % av 

narkotikamarknadens totala omsättning. (Leijonborg Lars Motion 1994/95: A802, Persson 

Elisabeth 1992/93: Ju622, Pilsäter Karin Motion 1996/97: Ju714, Svensson Ingvar Motion 

1998/99: Ju705, Viklund Margaretha Motion 1991/92: So231, Werner Lars Motion 1990/91: 

Ju614, Åbjörnsson Rolf Motion 1997/98: Ju31 

 

 

Tabell 3 Antal argument för och emot sexköpslagen per kategori 

Argument Antal för sexköpslagen Antal emot sexköpslagen 

- Ekonomiska 4 0 

- Moraliska/Etiska 6 0 

- Opinionsargument 0 0 

- Juridiska 5 5 

- Samhällsargument 

- Normer/Värderingar 

10 

1 

1 

- Ideologiska 1 2 

- Individargument 7 0 

- Endast kriminalisera 

den ena parten i 

prostitutionen 

4 1 

- Kriminalisera båda 

parter i prostitutionen 

4 0 

- Sexualitet 1 0 

- Missbruk 8 0 
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Slutsatser 
Efter att ha följt min planering med att analysera riksdagens debatt inför lagen om förbud mot 

köp av sexuella tjänster så har jag kommit fram till följande slutsatser. Motståndarna var fler 

än vad jag hade räknat med i och med att jag tidigare intresserat mig för denna debatt. Därför 

var det för mig förvånande att enigheten var så stor över blockgränsen, för ett införande av 

lagen. Skiljaktigheterna angående argumenten var dock tydligast mellan blockgränserna, dvs. 

att de olika blocken markerade tydligt sina ställningstaganden. Det rödgröna blocket lade fram 

argument som bygger på att samhället skall bestämma till det bästa för medborgarna. De 

rödgröna hade också ideologiska argument som grundade sig utifrån feminismens och 

socialismens synsätt. Det borgliga blocket argumenterade för den enskilda individens valfrihet 

till ett självständigt liv. Det borgliga blocket använde sig också av ideologiska argument som 

grundade sig i liberalismens synsätt.  I det borgliga blocket var det ett parti som tydligast tog 

avstånd från att kriminalisera sexköp och det var Moderaterna. Man fann också ett parti där 

det var delade meningar om man skulle kriminalisera eller inte och det var Folkpartiet. 

Folkpartiets skiljaktigheter skulle kunna förklaras med tidsaspekten, eftersom jag har tagit 

med motioner från tidigt 90-tal fram till första året på det nya årtusendet. Under denna 

tidsperiod har folkpartiet ändrat sitt ställningstagande från att vara negativa till lagen till att 

förespråka den. 

För att återkoppla till utgångspunkten för denna uppsats så går vi tillbaka till syftet. 

Vilka var de mest frekventa argumenten i debatten som låg till grund för att man införde lagen 

om förbud mot köp av sexuella tjänster den 1 januari 1999? 

Svaret på denna fråga ser vi i avsnittet resultatredovisning; där fanns ett fåtal kategorier av 

argument som dök upp ganska likvärdigt i denna debatt och det var: 

- Individargument (7st för sexköpslagen och 0 emot sexköpslagen): I den här analysen 

handlar individargument om mannen som köper sig en rätt att bestämma över kvinnan. 

- Missbruksargument (8st för sexköpslagen och 0 emot sexköpslagen): I den här 

analysen handlar missbruksargumenten om att de som är prostituerade många gånger 

även är missbrukare och att missbruket gör att de inte kommer ifrån prostitutionen och 

att prostitutionen är en stor del av den så kallade knarkindustrin   

- Juridiska argument (5st för sexköpslagen och 5st emot sexköpslagen): I denna 

kategori kom analysen fram till att det fanns både argument för en sexköpslag men 

också emot lagen. Det handlade om hur lätt eller svårt det är att bevisa att brott är 



	   26	  

begånget. Det var också en fråga om huruvida den dåvarande lagstiftningen var 

tillräckligt bra eller om den behövde förbättras. 

Kategorin som förekom flest gånger var: 

- Samhällsargument (11st för sexköpslagen och 0st emot sexköpslagen): Att samhället 

som lagsättare har ett huvudansvar för att sätta upp normerna och etiken i samhället 

och att det i och med detta är viktigt att samhället tar avstånd från prostitutionen. 

 

De vidare frågeställningarna till analysen som ställdes i början av uppsatsen kommer 

uppradade i kronologisk ordning med efterkommande svar på frågan.  

- Vad var det för argument som fanns i debatten, som argumenterar för varje individs 

rätt att själv bestämma över sin egen kropp och argumentera för dennes rättigheter?  

Vad var det för argument för att staten bättre skulle kunna bestämma över individens 

rätt att använda sin kropp och att man måste se till kollektivet? 

Det var de ideologiska argumenten som argumenterade för varje individs rätt att själv 

bestämma över sin egen kropp och att i ett liberalt samhälle skall inte staten lägga sig i vuxna 

människors sexuella behov om det inte skadar någon annan individ.  

Det var samhällsargumenten som argumenterade för att det var samhällets uppgift att sätta 

upp normer och värderingar i samhället och att i dessa normer och värderingar passar inte 

prostitutionen in. Det är av vikt att samhället tar ett ställningstagande för att visa hur man vill 

att medborgarna ska leva sitt liv för att må som bäst. Samhället gör en värdering utifrån sitt 

sätt att se till medborgarnas bästa och till samhällets bästa.  

 

- Fanns det något argument som argumenterade för någon slags moral i samhället? Eller 

någon moral överhuvudtaget? 

Studien fann moraliska och etiska argument som både argumenterade för och emot en 

sexköpslag. De argument som var emot förslaget om en sexköpslag argumenterade om att det 

bara blir en moralisk pekpinne mot ”torskarna” och inte ett konstruktivt sätt att hjälpa 

människor i en svår situation. Argumenten för en sexköpslag handlade om att prostitution är 

människoförakt som ser kvinnor, barn och män som en handelsvara. 

 

- Vad var det för argument som fanns för att endast kriminalisera köparna respektive 

säljarna? Fanns det några argument för att kriminalisera båda parter? 

Analysen fann argument för att endast kriminalisera köparna men inte för att endast 

kriminalisera säljarna. Argumenten löd att man skall kriminalisera den parten som utför ett 
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övergrepp och utnyttjar en person i underlägsen ställning. Argumenten för att kriminalisera 

båda parter i prostitutionen löd att det blir svårigheter för polis och rättsväsende att bevisa 

brott om båda parter har en angelägenhet att inte berätta, den prostituerade för att hon/han 

kanske är utsatt för hot från kunden och kunden för att han inte vill avslöja att han håller på 

med olaglig verksamhet. Det fanns argument som sade att säljaren kommer att få ett dubbelt 

budskap om man inte kriminaliserar båda parter. Det jag gör är lagligt, men han som köper 

mina tjänster begår brott. 

 

- Vad var det för ideologiska argument som togs upp i debatten?  

Analysen fann ideologiska argument som argumenterade för att staten inte skall lägga sig i 

vuxna människors sexualitet, så länge de inte skadar, förnedrar eller utsätter någon för tvång 

(liberalism). Analysen har också funnit argument för att prostitutionen inte skall ses 

funktionalistiskt utan att man ska byta perspektiv till ett feministiskt synsätt. Utifrån 

feminismens synsätt så är det viktigt att se till kvinnans utsatthet i en situation där hon 

befinner sig i ett underläge.  
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