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Förord 

När intresset för att skriva en uppsats om sexköpslagen väcktes, saknades förståelse för 

prostitutionens utbredning över andra områden. Sexköpslagen går inte att undersöka utan 

att tala om prostitution, som inte går att tala om utan att beröra människohandel. Dessutom 

påtalas ofta ett problematiskt samband mellan prostitution och pornografi (Media 

Education Foundation & Dines, 2015). I detta arbete finns inget utrymme för att behandla 

alla samband mellan områdena som flyter in i varandra. Men, vikten av att understryka 

dessa samband får inte förbises.  

Ett stort tack, vill vi rikta till vår handledare Aimée Ekman, som visat stor förståelse för 

situationer som har uppstått, och varit väldigt hjälpsam med konkreta tips. Vi vill också ge 

oss själva en klapp på axeln, för att ha tagit oss igenom processen med bibehållet humör.   
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Abstract 

Title: The sellers, the buyers and the demand - A discourse analysis of the medial portrayal 

of the Swedish law that prohibits the purchase of sexual services 20 years after its 

introduction.  

Authors: Marie Ericsson & Maria Johansson 

The aim with this study is to analyze how the law that prohibits the purchase of sexual 

services is portrayed discursive in Swedish morning and evening tabloids. Through an 

analysis of 42 articles from several papers during 2019, that concern the law that prohibits 

the purchase of sexual services, following questions will be discussed: How is the law that 

prohibits the purchase of sexual services portrayed?, How are the people that sell sexual 

services portrayed?, How are the people that buy sexual services portrayed? and How is 

the relation between supply and demand concerning prostitution portrayed?. A 

Foucauldian discourse analysis has been used to answer the questions. Discourses have 

been distinguished by analyzing the implicit, rules of exclusion and subject positioning in 

the articles. The four predominant discourses that have been found are: The law as an 

incomplete tool, The seller as a female victim, The buyer as a male perpetrator, and The supply presupposes 

the demand. This study takes its starting point in a social constructivist perspective, and treats 

two feministic perspectives on prostitution, liberal feminism and radical feminism. The 

discourses shows on a consistently radical feminist view on prostitution throughout the 

articles that concern the law that prohibits the purchase of sexual services.  

Keywords: the law that prohibits the purchase of sexual services, prostitution, prostitutes, 

sexwork, trafficking, sexbuyers, pimp 

 

 

 



 

iii 

Sammanfattning 

Titel: Säljarna, köparna och efterfrågan - En diskursanalys av den mediala framställningen 

av sexköpslagen 20 år efter införandet.  

Författare: Marie Ericsson & Maria Johansson 

Syftet med denna studie är att analysera hur sexköpslagen framställs diskursivt i svensk 

dags- och kvällspress. Genom analys av 42 artiklar från flera tidningar under 2019, som 

berör ämnet sexköpslagen behandlas följande frågor: Hur framställs sexköpslagen?, Hur 

framställs människor som säljer sex?, Hur framställs människor som köper sex? samt Hur 

framställs relationen mellan utbud och efterfrågan rörande prostitution?. Frågorna 

besvaras genom en foucauldiansk diskursanalys, där diskurser urskilts genom analys av vad 

som underförstås, vad som görs illegitimt samt subjektspositioneringar i artiklarna. De fyra 

diskurser som återfunnits i artiklarna är: Lagen som ofullständigt verktyg, Säljaren som kvinnligt 

offer, Köparen som manlig förövare,  samt Efterfrågan förutsätter utbudet. Uppsatsen tar avstamp i 

ett socialkonstruktivistiskt perspektiv, och behandlar två feministiska inriktningar, 

liberalfeminism och radikalfeminism. Resultatet visar på en genomgående 

radikalfeministisk ton, där män som säljer sex osynliggörs i artiklarna som berör 

sexköpslagen.  

Nyckelord: sexköpslagen, prostitution, prostituerade, sexarbete, människohandel, 

sexköpare, hallick



 

iv 

 

Innehållsförteckning   

Innehållsförteckning ............................................................................................... iv 

Inledning .................................................................................................................. 6 

Syfte och frågeställningar ......................................................................................... 8 

Bakgrund .................................................................................................................. 9 
Förtydliganden av begrepp ............................................................................................... 9 
Prostitution på den politiska agendan – en historisk genomgång ................................. 10 

1970-talet: Begynnelsen av den politiska debatten kring prostitution ........................................ 11 
1980-talet: De första statliga utredningarna gällande prostitution .............................................. 11 
1990-talet: Intåget i EU och införandet av sexköpslagen ............................................................. 13 
1999: Sexköpslagens införande ......................................................................................................... 15 

Feministiska inriktningar ................................................................................................ 15 
Liberalfeminism .................................................................................................................................. 16 
Radikalfeminism .................................................................................................................................. 16 

Tidigare forskning .................................................................................................. 18 
Röster från personer som säljer sex ................................................................................. 18 
Studier rörande attityder hos yrkesverksamma och befolkningen .................................. 19 
Forskning på debattfältet ................................................................................................ 21 

Den abolitionistiska positionen ........................................................................................................ 22 
Den normaliseringsförespråkande positionen ............................................................................... 22 
Debatten på samhälls- och individnivå ........................................................................................... 23 
Forskning som placeras inom det abolitionistiska perspektivet .................................................. 24 
Forskning som placeras inom det normaliseringsförespråkande perspektivet ......................... 25 

Teori ....................................................................................................................... 26 
Diskursanalys .................................................................................................................. 26 
Focauldiansk diskursanalys ............................................................................................ 27 

Metodavsnitt ........................................................................................................... 29 
Urval och datainsamling .................................................................................................. 29 
Analysverktyg ................................................................................................................... 30 
Kvalitetskriterier .............................................................................................................. 31 
Etiska reflektioner ........................................................................................................... 32 

Resultat ................................................................................................................... 34 
Lagen som ett ofullständigt verktyg ................................................................................ 35 
Säljaren som kvinnligt offer ............................................................................................. 37 
Köparen som manlig förövare ......................................................................................... 39 
Efterfrågan förutsätter utbudet ....................................................................................... 40 

Diskussion .............................................................................................................. 43 
Resultatdiskussion ........................................................................................................... 43 

Hur framställs sexköpslagen? ............................................................................................................ 43 
Hur framställs människor som säljer sex? ....................................................................................... 45 
Hur framställs människor som köper sex? ..................................................................................... 47 
Hur framställs relationen mellan utbud och efterfrågan rörande prostitution? ........................ 48 

Metoddiskussion ............................................................................................................. 49 
Relevans för socialt arbete ............................................................................................... 50 
Framtida forskning .......................................................................................................... 50 
Slutsatser .......................................................................................................................... 51 



 

v 

Litteraturförteckning .............................................................................................. 52 

Bilaga A: Artiklar från kvälls- och dagspress ......................................................... 55 

Bilaga B: Någon köper henne. Men hon betalar priset. ........................................ 59 

Bilaga C: Någon köper honom. Men han betalar priset. ....................................... 60 
 



 

6 

Inledning  

Någon köper henne, men hon betalar priset (Bilaga B).  

Ovanstående text är tagen ur Länsstyrelsens kampanj mot sexköp och prostitution, i 

samband med att den svenska sexköpslagen fyller 20 år (Länsstyrelsen, 2019). Forskning 

visar att stora delar av den svenska befolkningen ställer sig positiva till sexköpslagen 

(Kuosmanen, 2008). Samtidigt blåser det liberala vindar i både Sverige, Europa och i övriga 

världen, något som syns inom många områden, så som drog- och prostitutionspolitik. Ett 

argument som förs från de som vill slopa den nuvarande sexköpslagen, är att människan 

borde ha rätt att bestämma över sin egen kropp. I Brottsbalkens 6 kap. 11§ återfinns Lagen 

om förbud mot köp av sexuella tjänster, i vardagligt tal kallad sexköpslagen:  

Den som, i annat fall än som avses förut i detta kapitel, skaffar sig en tillfällig 

sexuell förbindelse mot ersättning, döms för köp av sexuell tjänst till böter eller 

fängelse i högst ett år (SFS 1998:408).  

Prostitution är ett aktuellt ämne inom socialt arbete, eftersom den grenar ut sig i många 

områden. Prostitution förknippas vanligtvis med social utsatthet, som missbruk och 

människohandel (Socialstyrelsen, 2015). Oavsett var en socionom har sin anställning, 

kommer hen att komma i kontakt med ämnet, då prostitution förekommer i många olika 

sammanhang.   

Sveriges val att lagstifta om en ensidig kriminalisering av sexköp, kallas också ”the nordic 

model”. Denna har spridit sig, och bland annat Norge och Frankrike har antagit samma 

lagstiftning (Sveriges Radio, 2017). Runt om i världen regleras prostitution på olika sätt. I 

många länder råder en mer liberal syn på prostitution, där säljandet av sexuella tjänster i 

högre grad betraktas som “vilket arbete som helst”. Flera människorättsorganisationer har 

på senare tid tagit ställning mot en kriminalisering utav sexköp, bland annat Amnesty 

International, Human Rights Watch och Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, 

transpersoners och queeras rättigheter (RFSL, 2019). Samtidigt är det många som kämpar 

för att belysa sexköpslagens fördelar, och som lyfter fram vikten av att den behålls. 

Intresset för att undersöka sexköpslagens betydelse väcktes utav ovan nämnda 

reklamkampanj (Länsstyrelsen, 2019) samt RFSL:s ställningstagande till sexköpslagen 

(2019).  
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Uppsatsen tar avstamp i ett socialkonstruktivistiskt perspektiv med fokus på språkets 

skapande kraft, och metoden som valts är en diskursanalys. Prostitution är ett fält som 

påverkas av de diskurser som finns, varav sexköpslagen är nära besläktad med ämnet. 

Genom en diskursanalys av sexköpslagen, analyseras språket för att finna diskurser. Det 

material som valts för analys är artiklar i dags- och kvällspress, för att lyfta fram diskurserna 

som framkommer 20 år efter lagens införande.  
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Syfte och frågeställningar  

Syftet med denna studie är att analysera hur sexköpslagen framställs diskursivt i svensk 

dags- och kvällspress. Genom analys av artiklar från flera tidningar under 2019, som berör 

ämnet sexköpslagen kommer följande frågor att behandlas:  

 

• Hur framställs sexköpslagen?  

• Hur framställs människor som säljer sex? 

• Hur framställs människor som köper sex? 

• Hur framställs relationen utbud och efterfrågan rörande prostitution? 
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Bakgrund  

I detta avsnitt presenteras begrepp med relevans för studien, den historiska 

bakgrunden samt den långdragna politiska processen som ledde fram till 

sexköpslagen. Slutligen följer en redogörelse för två feministiska perspektiv på 

prostitution.  

Förtydliganden av begrepp   

Sexköpslagen reglerar prostitution i Sverige. För att kunna diskutera den, behövs ett 

förtydligande om vad prostitution innebär. I nationalencyklopedins uppslagsverk (u.å) 

definieras begreppet prostitution som “att minst två parter säljer och köper sexuella tjänster 

där ersättning är en förutsättning”. I regeringens dokument används “köp av sexuell tjänst” 

för begreppet prostitution (SOU 2010:49). Det råder en oenighet kring hur personer som 

befinner sig i prostitution bör benämnas. Exempel på ord som används är bland annat 

sexarbetare, sexsäljare eller prostituerade. Orden tillskriver ofta en viss syn på de som 

befinner sig i prostitution. I sammanhang där prostitution omtalas som “vilket arbete som 

helst”, tenderar benämningen “sexarbetare” vara vanligare. I denna uppsats är intentionen 

att försöka använda en så neutral benämning som möjligt, varför benämningen “personer 

som säljer sex” kommer att användas.    

Trafficking är det engelska ordet för människohandel. I de artiklar som analyseras i 

resultatet, är det tydligt att gränsen mellan prostitution och människohandel är svår att 

dra. I denna uppsats kommer fokus ligga på prostitution, men människohandel kommer 

också att beröras, då det finns personer som säljer sex i Sverige som också är utsatta för 

människohandel (Jämställdhetsmyndigheten, 2019). Den människohandel som kommer att 

beröras i denna uppsats är enbart människohandel för sexuella ändamål. Enligt FN innebär 

trafficking:   

the recruitment, transportation, transfer, harbouring or receipt of persons, by 

means of the threat or use of force or other forms of coercion, of abduction, 

of fraud, of deception, of the abuse of power or of a position of vulnerability 

or of the giving or receiving of payments or benefits to achieve the consent of 

a person having control over another person, for the purpose of exploitation. 

Exploitation shall include, at a minimum, the exploitation of the prostitution 

of others or other forms of sexual exploitations, forced labour or services, 



 

10 

slavery or practices similar to slavery, servitude or the removal of 

organs…(United Nations, 2000) 

Det förekommer huvudsakligen tre sätt som länder har valt att reglera prostitution på. 

Dessa är: legalisering, avkriminalisering och kriminalisering. Legalisering innebär att både köpandet 

och säljandet av sexuella tjänster under frivilliga former är lagligt, men att staten 

kontrollerar försäljningen (RFSL, 2019). Ett exempel på där prostitutionen har blivit 

legaliserad, är Tyskland. Avkriminalisering innebär också att köpandet och det frivilliga 

säljandet av sexuella tjänster är lagligt, men att staten inte kontrollerar försäljningen. Ett 

land som genomfört en avkriminalisering är Nya Zeeland. Kriminalisering innebär att det är 

olagligt att både köpa och sälja sexuella tjänster. Som första land i världen införde Sverige 

en ensidig kriminalisering av sexköp. Detta innebär att det enbart är kriminaliserat att köpa 

sexuella tjänster (ibid.).  

  

Prostitution på den politiska agendan – en historisk genomgång  

Den politiska debatten om prostitution som problem pågick i årtionden innan lagen 

infördes 1999. I detta avsnitt beskrivs hur prostitutionsfrågan har förändrats över tid inom 

den politiska sfären i Sverige.   

Ur ett historiskt perspektiv, har prostitutionen varit reglerad i samhället på olika sätt. Fram 

till 1918 fanns i Sverige regler för kvinnor som sålde sex (Dodillet, 2009, kap. 1). Detta 

system kallades reglementeringssystemet, vilket innebar att de som sålde sex var tvungna 

att vara registrerade, samt blev kontrollerade på olika sätt. Bland annat fanns det vissa regler 

kring hur och var de prostituerade fick röra sig i för områden, exempelvis fick de inte stå 

under gatubelysning eller uppehålla sig i trappuppgångar (Eriksson, 2011). 

Gatuprostitutionen var laglig, men det var olagligt med bordeller. Syftet reglementeringen 

fyllde var att bekämpa könssjukdomar, då prostitution inte sågs som något negativt i sig. 

Det var konsekvenser som könssjukdomar och moraliskt förfall som ansågs vara faran 

med prostitution (ibid.).   
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1970-talet: Begynnelsen av den politiska debatten kring prostitution  

Efter reglementeringssystemets upphörande år 1918, återfanns inte prostitution på den 

politiska agendan förrän på 1970-talet, då folkpartisten Sten Sjöholm, år 1972 skrev en 

motion (1972:59) som föreslog ett införande av statliga bordeller. Detta var startskottet till 

den debatt som skulle fortgå i drygt tre decennier (Dodillet, 2009; Westerstrand, 

2014). Motionen fick stark kritik, men även ett visst stöd. Enligt Sjöholm skulle införandet 

av statliga bordeller kunna göra det lättare att få kontroll över bordellverksamheten. Han 

menade även att det skulle minska brottsligheten (Dodillet, 2009 kap.1). I förslaget ingick 

bland annat att de som sålde sex skulle erbjudas hälsokontroller. Argumenten 

som anfördes mot Sjöholms förslag var att prostitutionen ansågs vara nära 

sammankopplad med missbruk och social misär, varpå staten inte kunde stå bakom en 

sådan verksamhet. Motionen hade svagt stöd och röstades sedermera ned i riksdagen 

(Dodillet, 2009, kap.1; SOU 1972:59).   

Under 1970-talet framhålls prostitution som något negativt både för personerna som säljer 

sex och för kunderna (Dodillet, 2009, kap.1). Båda parter ansågs bli drabbade i sina känslo- 

och sexualliv till följd av sexköp. Det argumenterades för att människor saknade självklara 

sätt att umgås till följd av industrisamhällets intåg. Denna förlust av umgängesformer 

ansågs vara en orsak till att män köpte sex. Kvinnor och män ansågs fångna i den 

kapitalistiska samhällsstrukturen. En politiker menade att anledningen till att unga flickor 

prostituerade sig var för att “skaffa sig det kommersialiserade samhällets statusprylar” 

(Dodillet, kap. 3, s.323). Majoriteten av riksdagsledamöterna såg prostitution som ett 

samhällsproblem, som behövde förändras. De ville inte peka ut individerna som var 

involverade i prostitution, vilket var anledningen till att motståndet mot en kriminalisering 

av prostitution var relativt stort vid tillfället (Dodillet, kap. 3).  

  

1980-talet: De första statliga utredningarna gällande prostitution 

Under 1980-talet ändrar riksdagen sitt förhållningssätt i prostitutionsfrågan. Det är inte 

längre marxistiskt och kapitalistiskt färgade argument som förs i debatten (Dodillet, 2009 

kap. 3). Den enande tanken att prostitution var något negativt för samhället och som bör 

bekämpas kvarstod. Hur prostitutionen skulle bekämpas, rådde det dock en oenighet 

kring. Debatten skiftade till att handla om att det råder en könsmaktsordning i samhället, 

där män som grupp pekas ut som förövare och kvinnor som offer. Samhället beskrevs som 
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ett patriarkat (Dodillet, 2009, kap.3; Eriksson, 2011). Begreppet patriarkat förklaras i 

nationalencyklopedins uppslagsverk (u.å.) som ett “familje- eller samhällssystem där den 

politiska och ekonomiska makten, både inom hushållet och i den offentliga sfären, innehas 

av äldre män”.   

Den första kartläggningen av prostitutionen i Sverige utkom 1981. Den hade namnet 

“Prostitutionen i Sverige – bakgrund och åtgärder” (SOU 1981:71). Utredningen startades 

1977, efter ett kommittédirektiv som ämnade att undersöka prostitutionen i Sverige 

(Dodillet, 2009, kap.1). Det rådde en oenighet kring utredningens utformning bland de 

experter som hade utsetts. De två huvudpersonerna bland experterna, var Leif GW 

Persson och Arne Borg. Persson hade ett starkt samhällsperspektiv i prostitutionsfrågan, 

medan Borg fokuserade på individuella faktorer. Oenighet om vilket perspektiv som skulle 

antas resulterade i att två rapporter skapades; en av Borg med titeln “Prostitutionen i 

Sverige”, och en av Persson med titeln “Horor, hallickar och torskar”. Därefter 

sammanställde Inger Lindqvist, som var utsedd till särskild utredare, det offentliga 

betänkandet: “Prostitutionen i Sverige – bakgrund och åtgärder” (Dodillet 2009, kap 1; 

SOU 1981:71).   

Utredningens resultat pekade inte på något behov utav att straffbelägga vare 

sig köpare eller säljare av sexuella tjänster (SOU 1981:71). Prostitutionen ansågs dock vara 

problematisk, varpå en rad åtgärdsförslag presenterades. Dessa förslag handlade bland 

annat om arbetsmarknadspolitiska förbättringar, för att skapa valmöjligheter för de som 

säljer sex. Utredningen betonar vidare skolans ansvar och vikten av en bra uppväxtmiljö 

för barn och ungdomar. Preventivt arbete med sexualupplysning var också 

något som framhölls (Dodillet, 2009, kap. 1; SOU 1981:71).   

Vidare visade utredningen på ett behov av stödjande insatser för sexköparna (SOU 

1981:71). En diskussion fördes i riksdagen kring att kriminalisera köpandet av sexuella 

tjänster, men argumenten för att inte kriminalisera vägde tyngre. De argument som fördes 

för att sexköp skulle förbli lagligt, handlade om en rädsla för att prostitutionen skulle “gå 

under jorden”, vilket skulle kunna leda till svårigheter att erbjuda de som säljer sex hjälp 

och stöd. Dessutom argumenterades det för att de personer som säljer sex, skulle kunna 

bli än mer utsatta ifall prostitutionen blev mindre synlig. Vidare ansågs det problematiskt 

att tillämpa lagen rent praktiskt. Detta i form av svårigheter med bevisföring och att 

kontrollera att lagen följdes, vilket ansågs kunna bidra till att respekten för rättssystemet 
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skulle minska. Fortsättningsvis belyste utredningen risken att en kriminalisering av sexköp 

skulle komma att betraktas som den definitiva lösningen på problemet med prostitution, 

och leda till att andra preventiva åtgärder inte skulle prioriteras (ibid).   

  

1990-talet: Intåget i EU och införandet av sexköpslagen  

Under 1990-talet svänger den samhällspolitiska synen på prostitution. Sverige framställs 

som ett av världens mest jämställda länder. Synen på samhället som ett patriarkat, 

svänger mot att enskilda män hålls ansvariga för sina handlingar. Istället för att betrakta 

sexköp som grundat i samhällssystemet, ses handlingen av ett sexköp som något enskilda 

människor hålls ansvariga för (Dodillet, 2009, kap.3).   

Jämställdheten i fokus  

Riksdagsvalet 1994 resulterade i att kvinnor utgjorde drygt 40% av riksdagsledamöterna, 

till skillnad från valet dessförinnan som hade slutat med en ojämn fördelning mellan könen, 

till fördel för männen (Dodillet, 2009, kap.1). Vid denna tid uppmärksammade FN 

jämställdhetsfrågor runt om i världen, där exempelvis kvinnors status i olika länder 

jämfördes. I dessa undersökningar kom Sverige att rankas bland toppositionerna. Den 

jämna utgången av riksdagsvalet, och FN:s uppmärksammande av jämställdhetsfrågor 

bidrog till bilden av Sverige som ett av världens mest jämställda länder (Dodillet, 2009, 

kap.3). Det svenska samhället internaliserade denna bild, och såg jämställdhet som en del 

av den svenska traditionen. Där fanns det inte utrymme för prostitution (ibid.). 

 

Det svenska EU-inträdets påverkan på prostitutionsdebatten  

År 1994 genomfördes folkomröstningen kring ett EU-medlemskap för Sverige, som vid 

tiden benämndes som EG. Majoriteten röstade ja, och Sverige inträdde året efter i EU 

(Regeringen, 2019). Debatten kring EU-medlemskapet kom även att innefatta hur ett 

inträde skulle påverka prostitutionen i Sverige (Dodillet, 2009, kap. 3). Det fanns 

exempelvis en rädsla för att andra EU-länders mer liberala syn på prostitution skulle spridas 

till Sverige. Ett land där prostitution var mer socialt accepterat, och i högre grad betraktat 

som vilket arbete som helst, var Tyskland. I den svenska debatten kring prostitution och 

EU-medlemskapet hördes två åsiktsgrupperingar. En med Sven-Axel Månsson och 

Susanne Backman i spetsen. Den andra med Helena von Zweigbergk och Cecilia 

Bodström som frontfigurer. Det båda åsiktsgrupperingar hade gemensamt, var att arbeta 
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emot en utbredning av prostitutionen i Sverige. Hur detta skulle uppnås skilde sig däremot 

åt (ibid.). Månsson och Backman var starka röster i lobbygruppen “Nej till EG”, och 

menade att Sverige genom att stå utanför den europeiska gemenskapen bäst skulle kunna 

motverka prostitutionens utbredning. Von Zweigbergk och Bodström propagerade för ett 

svenskt EU-medlemskap och ville bekämpa prostitutionen genom en kriminalisering av 

sexköp i Sverige (ibid.).   

Åsiktsgrupperingarna producerade varsin prostitutionskritisk text. Dessa utgjorde i sin tur 

underlag för riksdagens prostitutionsutredningar under 1990-talet. “Bordell Europa” en 

broschyr skriven av Sven-Axel Månsson och Susanne Backman (1992). Broschyren 

behandlar olika EU-medlemsländers syn på prostitution, och är en del av författarnas 

kritiska bidrag till debatten kring EU-medlemskapet. Den andra texten, “Priset man får 

betala för att slippa kärlek”, skrevs av Helena von Zweigbergk och Cecilia Bodström, och 

behandlar prostitutionens skadeverkningar, vilken utkom 1994. Denna bok tillsammans 

med “Bordell Europa” utgjorde underlag för debatten i riksdagen kring hur de problem 

som identifierades i samband med prostitution bäst skulle lösas (Dodillet, 2009, kap. 3).   

Kvinnofridspropositionen  

I slutbetänkandet kvinnofridspropositionen (prop.1997/98:55), som kom 1997 föreslogs 

en ensidig kriminalisering av sexköp. Detta slutbetänkande grundade sig på 

två betänkanden, “Kvinnofrid” (1995:60) och “Könshandeln” (1995:15).  

Kvinnovåldskommissionen utkom år 1995 med betänkandet kvinnofrid (SOU 1995:60). 

Denna kartlade frågor rörande mäns våld mot kvinnor, samt gav förslag på olika åtgärder 

inom detta område (Dodillet, 2009, kap. 3). Betänkandet syftade till att öka jämställdheten 

mellan män och kvinnor i samhället. I betänkandet föreslogs vissa ändringar i brottsbalken 

samt ett införande av lagen om kvinnofridsbrott (Dodillet 2009, kap. 3; SOU 1995:15).  

Under 1990-talet och i samband med EU-medlemskapet betraktades inte prostitutionen 

som ett problem enbart för Sverige, utan som ett internationellt problem. 1993 tillsattes en 

ny statlig utredning kring prostitution, då den ansågs förändrats och tagit nya former sedan 

den tidigare utredningen genomfördes 1981 (SOU 2010:49). Denna utredning resulterade 

år 1995 i betänkandet “Könshandeln” (SOU 1995:15). I betänkandet fastslogs det att 

prostitution var negativt för hela samhället, något som motarbetade jämställdhet och 

människors lika värde. Prostitution ansågs inte höra hemma i det svenska samhället. Det 

pekades på negativa konsekvenser för människor som sålde sex, både hälsomässiga och 
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sociala. Även köparna ansågs vara i behov av behandling. I detta betänkande föreslogs att 

både köpandet och säljandet av sexuella tjänster skulle kriminaliseras (ibid.).   

Argument för att kriminalisera både köpandet och säljandet av sexuella tjänster, handlade 

om en önskan att uppnå en normbildande effekt hos befolkningen (SOU 2010:49). Sexköp 

skulle inte betraktas som något accepterat i samhället. En dubbelsidig kriminalisering 

ansågs göra det lättare för kvinnorna att stå emot att sälja sina kroppar. Båda parter skulle 

bli uppmärksammade, och därmed skulle det krävas att båda parter fick stöd från samhället. 

Prostitution ansågs medföra så pass stor skada för både individer och samhället. Trots 

detta blev förslaget om den dubbelsidiga kriminaliseringen kritiserat från nästan alla 

remissinstanser och genomfördes aldrig (ibid.).    

1999: Sexköpslagens införande  

År 1999 infördes i Sverige lagen om förbud mot köp av sexuella tjänster. Riksdagsmän var 

mer eller mindre eniga om, att prostitution var ett fenomen som inte hörde hemma i ett 

jämställt samhälle (Eriksson, 2011). Opinionen i riksdagen var i det närmaste samstämmig, 

i synen att prostitution var ett problem, som samhället inte kunde ställa sig bakom (ibid).   

Lagen kan beskrivas som en kompromiss, som både den borgerliga sidan och en mer 

radikal kvinnorörelse stod bakom på politisk nivå (Westerstrand, 2014). Lagen liknas vid 

“den svenska modellen”, som i tidstypisk anda håller jämställdhet och statens ansvar högt. 

Prostitution ansågs vara ett hinder för jämställdheten i samhället. Jämlika relationer ansågs 

utgöra grunden för ett jämställt samhälle (ibid.). Ett av lagens syften var även för Sverige 

som land att markera sin ställning till prostitution gentemot andra länder, med sin 

normgivande funktion (SOU 2010:49, Dodillet, 2009, kap. 3). Det vill säga att tanken med 

lagen är att samhället genom lagen visar sitt ställningstagande mot prostitution. 

Förhoppningen var att även befolkningen skulle anta detta synsätt, att sexköp är en 

felaktig handling, och att sexköpen därmed skulle minska (ibid.).   

 

Feministiska inriktningar  
Prostitution är inte socialt accepterat. Det är något som anses avvika från normen, vare sig 

det är lagligt eller inte (Earle & Sharp, 2007).  Så har det varit, och så är det nu. Den svenska 

debatten kring prostitution präglas av två skilda synsätt kring vad prostitution är. Antingen 

ses det som ett ”vanligt arbete” eller som ett övergrepp. I den senare anses prostitution 
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vara ett utnyttjande av kvinnor. Dessa två synsätt är intimt länkade med två feministiska 

inriktningar som har påverkat den svenska debatten gällande prostitution; liberalfeminism 

och radikalfeminism (ibid.). Forskning visar att prostitutionen kan se ut på många olika 

sätt, men både den liberala och den radikala inriktningen förutsätter att personen som säljer 

sex är en kvinna, och den som köper är en man (Anderson, 2002).   

Liberalfeminism   
Liberalfeminismen framträdde under både första (andra hälften av 1800-talet) och andra 

vågens feminism (1960-70 tal), men hade sin storhetstid under den första (Gemzöe, 2014). 

Grundtanken är att kvinnor ska ha samma grundläggande fri- och rättigheter som män i 

samhället. Enligt liberalfeminismen har kvinnor historiskt sett inte fått delta i politik eller 

arbetslivet på jämlika villkor. Viktiga frågor för liberalfeminismen har därmed blivit 

utbildning åt kvinnor, lagliga rättigheter och inte minst rösträtt. Kritik har riktats mot 

liberalfeminismen för att inte lyckats upphäva kvinnors underordnade position, och att den 

saknar en förklaring till maktobalansen mellan kvinnor och män i samhället (ibid.).  

Liberalfeminismen utgår från idén att varje människa har rätt att bestämma över sitt eget 

liv, och därmed sin egen kropp. Inom den liberalfeministiska inriktningen tar Anderson 

(2002) upp tre punkter, där den första handlar om att en person som säljer sex alltid har 

något att vinna, åtminstone en ekonomisk vinning. Genom att förbjuda prostitution, skulle 

situationen bli värre för de som säljer sex. Den andra punkten innebär att prostitution kan 

se ut på många olika sätt, vilket gör att det blir svårt att generalisera och enas om vilka de 

gemensamma negativa effekterna är. Den tredje punkten handlar om att så länge det inte 

går att bevisa att försäljning av sexuella tjänster inte bidrar till ett ökat kvinnoförtryck, kan 

man inte heller förbjuda kvinnor möjligheten att sälja sex. Sammantaget anser 

liberalfeminister att prostitution mer eller mindre ska betraktas som vilket yrke som helst, 

för den som frivilligt väljer att sälja sex (ibid.).   

Radikalfeminism  
Om den ledande tanken för liberalfeminismen är människors rätt till sina kroppar, antar 

radikalfeministerna istället ett samhällsperspektiv på prostitution (Anderson, 

2002). Kvinnor beskrivs vara förtryckta på grund av sitt kön, och kvinnoförtrycket ses som 

det starkaste förtrycket i samhället (Gemzöe, 2014). Eftersom kvinnor anses förtryckta just 

för att de är kvinnor, uppstår en naturlig motståndare, männen.  Radikalfeminismen utgår 

från idén om ett patriarkat. Patriarkatet beskrivs av Ljung (2010) som ett system byggt på 

underordning och överordning, där män är överordnade kvinnor. I männens maktövertag 
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som grupp över kvinnor, får de fördelar i samhället. Radikalfeminister menar att 

ojämlikheten i samhället grundar sig på den patriarkala maktordningen. I radikalfeministisk 

forskning läggs vikt vid personliga erfarenheter utav patriarkatet 

(ibid.).  Radikalfeministerna kritiserar liberalfeministerna för att sträva efter samma 

positioner i samhället som männen innehar. Detta skulle kunna tolkas som att det manliga 

idealet är det som eftersträvas. Radikalfeminismen motsätter sig hela idén om 

uppdelningen mellan manligt och kvinnligt (Gemzöe, 2014).  

 

Ljung (2010) beskriver vidare hur radikalfeminister menar att det är i sexualiteten som 

mäns förtryck av kvinnor blir mest framträdande. Sexuellt våld anses vara en del av 

samhällets patriarkala struktur, och inte bara enskilda händelser. Kvinnors kroppar beskrivs 

vara kontrollerade av män (ibid.). Vidare beskrivs kvinnor som säljer sex som offer, att hon 

i brist på andra valmöjligheter tvingas till att sälja sex. Anderson (2002) sammanfattar 

radikalfeminismen i tre påståenden, där det första beskriver att när kvinnan säljer sex, 

underordnas och förnedras hon. Det andra påståendet handlar om att prostitutionen 

existerar på grund av att det finns en social och ekonomisk ojämlikhet mellan de personer 

som säljer och köper sex. Det tredje påståendet handlar om att prostitutionen anses 

cementera kvinnans sociala underordning och bilden av henne som ett sexobjekt. Detta 

likt en vara, som kan köpas och säljas (Anderson, 2002).   
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Tidigare forskning  

I detta avsnitt kommer forskning rörande sexköpslagen att presenteras. Både kvalitativa 

och kvantitativa studier kommer att redogöras för. I forskningsmaterialet som gåtts 

genom, har forskare analyserat debatten som föregick och har följt sexköpslagen. Viss 

forskning som kommer redogöras för behandlar snarare prostitution i sig än sexköpslagen. 

Denna forskning blir viktig då sexköpslagen kom till i syfte att reglera prostitutionen.   

Först kommer en internationell studie om prostitution att behandlas, där personer som 

säljer sex har blivit intervjuade. Därefter presenteras en nationell attitydundersökning, där 

yrkesverksamma inom polis och socialtjänst intervjuas. Fortsättningsvis redogörs för en 

nationell befolkningsundersökning där medborgares åsikter kring och erfarenheter 

av prostitution behandlas. Vidare behandlas en kartläggning av prostitutionen i Sverige 

genomförd av Länsstyrelsen (2014), som bygger på befolkningsundersökningar. 

Slutligen följer en översyn av vad de forskare som studerat sexköpslagens tillblivelse, dess 

effekter samt åsikterna kring den, har kommit fram till. Två positioner i 

prostitutionsdebatten kommer att behandlas, en abolitionistisk position och 

en normaliseringsförespråkande position.   

Röster från personer som säljer sex  

De få röster som representeras i forskning från personer som säljer sex, återfinns i en ofta 

citerad rapport av Farley et al. (2008). Det är en kvantitativ metastudie som bygger på 

intervjuer med personer som säljer sex i nio länder, Kanada, Colombia, Tyskland, Mexiko, 

Sydafrika, Thailand, Turkiet, USA och Zambia. I studien framkommer att en stor del utav 

respondenterna uppgav att de hade symptom på posttraumatiskt stressyndrom (PTSD), 

samt att de hade blivit utsatta för våld i samband med prostitution. 63% uppgav att de hade 

symptom på PTSD, vidare 71 % att de utsatts för fysiskt våld i samband med prostitution. 

Vid frågan om personerna ville ta sig ur prostitution, svarade 89 % att de ville det, men att 

de inte såg någon annan möjlig försörjning. Undersökningen slår hål på flertalet myter 

kring prostitution. För det första, att gatuprostitution skulle vara den värsta sorten, och för 

det andra, att mäns prostitution skulle skilja sig från kvinnors. För det tredje, att de flesta 

som prostituerar sig gör det av fri vilja. Missbruk som den primära orsaken till prostitution 

motsägs, samt att prostitution och trafficking skulle vara skilda företeelser. Slutligen slår 

rapporten fast att varken legalisering eller avkriminalisering skulle minska prostitutionens 

skadeverkningar (ibid.).    
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Studier rörande attityder hos yrkesverksamma och befolkningen  

En del forskning rör åsikter hos yrkesverksamma som arbetar med människor i 

prostitution. Siring (2008) har genomfört fokusgruppsintervjuer med personer som arbetar 

i tre städer i Sverige inom socialtjänst och polis med inriktning på prostitution och 

människohandel för sexuella ändamål. Fokus för studien är hur yrkesverksamma uppfattar 

och använder lagen i sin yrkesutövning gentemot två grupper, kvinnor och män som säljer 

sex. Studien genomfördes ur ett diskursanalytiskt perspektiv för att på så sätt förstå hur 

människor uppfattar prostitution utifrån sin förförståelse och sitt sammanhang. Studien 

visar på att män och kvinnor som säljer sex betraktas på olika sätt av de 

yrkesverksamma. Kvinnor som säljer sex beskrivs som offer, och män som säljer sex 

beskrivs i högre grad att de får skylla sig själva (ibid.).   

De yrkesverksamma som intervjuats i Sirings (2008) studie, talar om bekämpandet av 

prostitutionen i termer av humanism och solidaritet snarare än som en jämställdhetsfråga. 

Studien visade även att de yrkesverksamma såg sexköpslagen som effektiv i frågan om att 

Sverige inte blir ett attraktivt land för utländska hallickar, och kvinnor som säljer sex 

(ibid.).   

Det Siring (2008) återkommande ser i sitt material är en distinktion som de 

yrkesverksamma gör, mellan tvingade och frivilliga personer som säljer sex. Bland de 

tvingade ser intervjupersonerna utländska personer som säljer sex i högre grad än svenska. 

Dessa personer beskrevs mer som offer, som är utsatta på olika vis. Poliserna som 

intervjuades beskrev att de tyckte att straffen för sexköp av utländska personer bör vara 

högre, då utländska kvinnor och män som säljer sex ansågs mer utsatta. De personer som 

frivilligt sålde sex beskrevs i större grad vara av svensk härkomst. Här såg poliserna inte 

lika allvarligt på sexköpen, då de som antogs sälja sex frivilligt inte betraktades vara utsatta 

på samma sätt (ibid.).   

Sirings (2008) studie visar att yrkesverksamma använder sexköpslagen i mindre 

utsträckning när det gäller män som köper sex av män. Köper män sex av män, hamnar 

inte köpet i fokus, utan det görs till en fråga om sexuell läggning istället. Män som köper 

sex av män uppfattas inte träda över lagen på samma sätt som män som köper sex av 

kvinnor (ibid.).   
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Vad gäller befolkningsstudier, har Kuosmanen (2008) genomfört en av de få större 

kvantitativa studierna rörande svenska män och kvinnors attityder och erfarenheter av 

prostitution. Statistik presenteras där 1134 personer deltagit, varav merparten av 

respondenterna var kvinnor i åldersspannet 18-74 år. Ett stort bortfall gör att resultatet 

enligt författaren bör betraktas med viss försiktighet. För att göra studien mer tillförlitlig 

har en materialtriangulering genomförts, där författaren jämfört rapporten mot två tidigare 

studier från SIFO (ibid.).   

Exempel på siffror som presenteras är att 71% av respondenterna ville behålla 

sexköpslagen. Enligt Kuosmanens (2008) siffror har stödet för sexköpslagen växt, vid 

jämförelse med tidigare studier. Unga kvinnor är de som är mest positiva till lagen. En 

annan siffra som presenteras är andelen respondenter som ville att försäljning av sexuella 

tjänster skall bli brottsligt. 49 % av männen och 66 % av kvinnorna ville förbjuda 

försäljning av sexuella tjänster. Vidare berörs respondenternas erfarenheter av prostitution, 

bortfallet är stort (11 % för denna fråga), vilket Kousmanen (2008) menar kan förklaras av 

frågans känsliga natur. 8 % av männen och 1 % av kvinnorna uppgav att de någon gång 

har köpt sex. I tidigare studier som Kuosmanen jämför med, uppgav 13, 6 % av männen 

att de någon gång hade betalat för sex. Där uppgav ingen kvinna att de köpt sex. 71 % av 

de som uppgett att de köpt sex, svarar att senaste gången de gjorde det var utomlands. År 

1996 var andelen 22 %. Vidare framkommer att 1,4 % av männen och 1,1 % av kvinnorna 

någon gång sålt sex (ibid.).  

En kartläggning utav prostitutionens omfattning i Sverige genomfördes 2014 av 

Länsstyrelsen Stockholm, på uppdrag utav regeringen. Kartläggningen bygger på 

befolkningsstudier. Rapporten klargör att det inte går att göra några exakta mätningar, 

bland annat på grund av att de personer som säljer sex är en mer dold grupp i samhället 

(Länsstyrelsen, 2014).   

Enligt rapporten har gatuprostitutionen mer än halverats sedan 1995, då en tidigare 

uppskattning genomfördes, där man trodde att det rörde sig om ungefär 650 kvinnor som 

sålde sexuella tjänster på gatan. För att få reda på siffror år 2014, tog Länsstyrelsen hjälp 

uv stödmottagningar för kvinnor som säljer sex i Malmö, Göteborg och Stockholm, där 

de uppskattade att mellan 200-250 kvinnor sålde sex på gatan är 2014. Vidare visar 

rapporten på en ökning av eskortannonser på internet, dock gäller många annonser samma 
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personer, vilket gör att Länsstyrelsen (2014) drar slutsatsen att antalet individer som säljer 

sex inte har ökat.   

Enligt Länsstyrelsens beräkningar har 7,5 % av alla män i Sverige mellan 18-65 år någon 

gång köpt sexuella tjänster, en siffra som är låg i jämförelse med andra länder 

(Länsstyrelsen, 2014). I frågan om att sälja sexuella tjänster, är det bara män som uppgett 

sig ha erfarenhet av detta. 0,7 % av männen som deltog svarade att de någon gång sålt 

sexuella tjänster. Ingen kvinna uppgav sig ha denna erfarenhet. Samtidigt beskriver 

rapporten att befolkningsstudier sällan når kvinnor med annan nationalitet än svensk. 

Detta beskrivs vara en möjlig förklaring till att ingen kvinna i studien uppger sig ha sålt 

sexuella tjänster. Rapporten visar på att 77 % av de personer som säljer sex i Sverige, inte 

är av svensk nationalitet, utan har en annan härkomst (ibid.).   

Länsstyrelsens (2014) rapport visar även på ett stort stöd för sexköpslagen hos 

befolkningen, där 72 % av respondenterna ställde sig positiva till lagen. Även en fråga om 

att kriminalisera försäljning ställdes, där 48 % av respondenterna stödde en sådan tanke. 

Kvinnor var mer positiva till lagen, samt ville i större grad än män kriminalisera försäljning 

av sexuella tjänster. Länsstyrelsen (2014) bedömer att lagen “kan ha haft en normativ effekt 

på presumtiva köpare och därmed påverkat prostitutionens omfattning i Sverige” (s.10). 

Fortsättningsvis menar Länsstyrelsen (2014) att fler studier behöver genomföras för att 

kunna fastslå denna effekt.  

Forskning på debattfältet  

Dodillet (2009) kartlägger i sin avhandling processerna och debatten som lett fram till 

sexköpslagens tillkomst i Sverige och tillika den legalisering av prostitution som 

genomfördes i Tyskland 2002. Dodillet (2009) har fått utgöra en stor del av det material 

som bakgrunden i detta arbete grundar sig på, tillsammans med Eriksson (2011). Tidigt 

upptäcktes två motpoler i den svenska debatten, ett feministiskt och socialt 

interaktionsperspektiv som lyfts av Westerstrand (2012) kontra Dodillet (2009) som 

framhåller ett mer funktionalistiskt perspektiv i den svenska debatten. Det 

perspektiv Westerstrand (2012) framhåller, fokuserar mer på sexköpslagen ur ett 

samhällsperspektiv, medan Dodillet (2009) antar ett individperspektiv. 

Dodillet (2009, kap. 3) beskriver att debatten om prostitution inte kan delas upp så enkelt 

som i en för- och en emot-sida. De röster som är kritiska mot sexköpslagen, behöver 
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nödvändigtvis inte vara positiva till prostitution som fenomen. Hon beskriver även att 

prostitutionsförespråkare i Sverige lätt tillskrivs åsikter som skulle kunna tolkas vara emot 

jämställdhet. Detta förknippar Dodillet (2009, kap.3) med att sexköpslagen i sitt 

grundutförande innehöll en vision om ett jämställt samhälle. I debatten identifieras ett 

hålrum, där hon menar att personer som själva säljer sex inte givits utrymme att uttrycka 

sig. Inte heller i utvecklandet av sexköpslagen har personer som säljer sex fått komma till 

tals. Vidare vänder hon sig emot bilden av personer som säljer sex som offer, och menar 

att alla är aktiva subjekt med handlingsalternativ (ibid.).    

Det andra stora namnet inom forskning på debatten rörande sexköpslagen 

är Westerstrand (2012), som likt tidigare nämnda Leif GW Persson antar ett 

samhällsperspektiv på prostitution. Hon har delat upp debattfältet i två positioner: 

den abolitionistiska positionen och den normaliseringsförespråkande.  

Den abolitionistiska positionen  

Den abolitionistiska positionen utgår från att prostitution är något som inte hör hemma i 

samhället, och bör bekämpas. Inom den abolitionistiska positionen, 

urskiljer Westerstrand (2012) två spår, ett radikalfeministiskt och ett kontextualiserat. 

Inom det radikalfeministiska spåret, betraktas prostitution som en del av mäns våld mot 

kvinnor. Att köpa sexuella tjänster betraktas som en våldsakt. Samhället ses som ett 

patriarkat, där kvinnors sexuella tillgänglighet är en vital del. Röster inom det 

kontextualiserade spåret lägger vikt vid vilken roll prostitutionsmarknaden spelar för 

samhället. Man motsätter sig idén om ett samhälle där det är accepterat att män köper sex 

(ibid.).   

Den normaliseringsförespråkande positionen   

Motpolen till den abolitionistiska positionen kallar Westerstrand (2012) den 

normaliseringsförespråkande positionen. I denna position accepteras prostitutionens 

existens i olika grad, och prostitution betraktas som vilket arbete som helst. Här 

urskiljer Westerstrand (2012) tre spår:  

- Den första inriktningen benämns liberalfeministiska spåret. Förespråkare för 

denna inriktning betonar kvinnors rätt att själva bestämma över sina kroppar och 

möjligheten att själva få välja att sälja sex, utan statens inblandning. Det läggs ingen 

värdering i fenomenet prostitution.   
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- Den andra inriktningen har Westerstrand (2012) valt att kalla sexarbetarpositionen. 

Den ämnar representera kvinnor som säljer sex och betonar rätten att själv 

bestämma över sin kropp. Det anses vara stigmat runt prostitutionen som är 

skadligt, inte prostitutionen i sig. Tanken är att om sexarbete skulle normaliseras, 

så skulle även det skadliga upphöra.   

- I den tredje inriktningen, den sexradikala betraktas fenomenet prostitution som 

något positivt. Här är utgångspunkten att människors sexualitet generellt är 

förtryckt, sexualiteten behöver därför en form av utlopp. Sexualitet i form av 

prostitution skulle således bli något positivt för samhället. Det skulle öka 

välbefinnandet för alla, såväl män som får sex, och kvinnor som slipper ställa upp 

(ibid.).   

  

Debatten på samhälls- och individnivå  

Westerstrand (2012) belyser att en viktig skillnad mellan den abolitionistiska positionen 

och den normaliseringsförespråkande positionen, är att de antar olika fokus på fenomenet 

prostitution. Den abolitionistiska positionen betraktar prostitution på samhällsnivå. Den 

normaliseringsförespråkande positionen betraktar i första hand prostitution som en 

uppgörelse mellan två personer på individnivå. Här skulle Dodillets syn på prostitution 

kunna placeras. Således kan debatten anses röra sig på två nivåer: en samhällsnivå och en 

individnivå. I enlighet med den normaliseringsförespråkande positionen anses inte 

prostitutionen i sig orsaka de sociala problem som ofta sammankopplas med prostitution, 

så som drogberoende, våld och social utsatthet. Förespråkarna för det 

normaliseringsförespråkande perspektivet menar att dessa problem orsakas av samhällets 

syn på prostitution. Anhängarna av den abolitionistiska positionen å andra sidan, ser 

prostitutionen i sig som orsak till nämnda sociala problem (Westerstrand, 2012).   

Westerstrand (2012) kritiserar den normaliseringsförespråkande positionen, inom vilken 

det argumenteras för att se prostitution som “vilket arbete som helst”, och att prostitution 

ska bemämnas som “sexarbete”. Westerstrand (2012) beskriver att man bara genom att 

använda olika begrepp för prostitution positionerar sig i debatten. De benämningar som 

används relateras ofta till en specifik ståndpunkt i debatten, så som att “sexarbete” kopplas 

till den normaliseringsförespråkande positionen. Följaktligen beskriver hon att det därför 
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är problematiskt att i debatten inte ta ställning till hur man ser på “prostitution som (könad) 

praktik” (s.104).   

Ytterligare en forskare på debattfältet, Eriksson (2011), menar att den svenska debatten till 

stora delar förs inom den abolitionistiska positionen, där prostitutionen i sig betraktas som 

problematisk (Eriksson 2011, Westerstrand, 2012).  

Forskning som placeras inom det abolitionistiska perspektivet  

Under denna rubrik kommer exempel på forskning presenteras, som kan placeras inom 

det abolitionistiska perspektivet. En av dessa forskare är Ekberg (2004), som lyfter fram 

tanken om att prostitution inte hör hemma i ett jämställt samhälle. Sexköpslagen beskrivs 

vara en viktig del i det svenska demokratiska samhället, och som ett hjälpmedel för att sätta 

stopp för mäns våld mot kvinnor. Hennes studie visar på baksidan av en legalisering av 

prostitution. I studien pekas på olika länder, som till exempel Nederländerna där sexköp 

är legaliserat, som ett avskräckande exempel för vad ett normaliseringsförespråkande 

synsätt kan leda till. Nederländerna beskrivs som ett av de mest populära länderna för 

sexturister att besöka. Sexarbete betraktas som legitimt karriärsval. Globalt sett är 

sexindustrin en av de tre snabbast växande ekonomierna i världen, efter droger och vapen. 

Samtidigt menar Ekberg (2004) att det finns en global trend, där prostitution likställs med 

vilket arbete som helst. Detta till följd av ideologin om den fria marknaden, där kvinnors 

kroppar saluförs likt vilken annan vara som helst. Hon drar slutsatsen att den svenska 

sexköpslagen hjälper till att bekämpa människohandeln i Sverige, i form av en minskad 

införsel av människor som är tänkta att användas för sexuella ändamål. Hon menar att 

människohandlare tenderar att välja bort Sverige för andra länder, exempelvis 

Nederländerna, på grund av sexköpslagen. Ekberg (2004) visar på fler positiva effekter 

utav sexköpslagen, bland annat har gatuprostitutionen minskat och män som köper sex 

utomlands kan fällas för detta i Sverige, om landet där sexköpet ägde rum har en liknande 

lagstiftning. Vidare beskrivs att fler kvinnor som har erfarenhet av prostitution har sökt 

hjälp sedan lagen trädde i kraft. Att lagen inte har lett till så många fällande domar, ses inte 

som ett misslyckande, utan Ekberg (2008) påtalar att lagens huvudsyfte är att vara 

normgivande.   

Delar av forskningsfältet anser att Ekberg har tillfört en radikalfeministisk tolkning på 

sexköpslagens tillkomst, något som andra delar av forskningsfältet inte tycker det finns 

motiv för (Dodillet, 2009; Eriksson, 2011; Westerstrand, 2014).   
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Yttergren och Westerstrand (2016) beskriver hur sexköpslagen ofta missförstås i den 

mediala debatten men även inom forskning. De menar att neo-liberala argument får 

utrymme i media gällande prostitution, något som de menar förvrider och förnekar 

sexköpslagens verkliga bakgrund och historia. Diskursen i media baseras på ett narrativ av 

experter som motsätter sig en kriminalisering, kontra politiker som försvarar lagen och 

försöker mörka det faktum att lagen inte fungerar. En annan åsikt i debatten beskrivs också 

vara att sexköpslagen tillkom utan någon som helst empirisk forskningsgrund. Yttergren 

och Westerstrand (2016) argumenterar mot dessa ståndpunkter. De beskriver 

sexköpslagens bakgrund, och betonar lagens samhälleliga intresse, och att sexköp inte var 

något samhället kunde ställa sig bakom. Vidare motsätter de sig åsikten om att 

sexköpslagen inte skulle bygga på en empirisk grund, genom att hänvisa till de empiriska 

studier som genomfördes under 1970 och 1980-talet (ibid.).  

Yttergren och Westerstrand (2016) beskriver hur prostitutionsdebatten förändras under 

1990-talet. Prostitution börjar runt om i världen betraktas ur ett sexradikalt perspektiv – 

det vill säga att sälja sex ses som ett arbete och de som säljer sex ses som att de utmanar 

könsnormer. Detta perspektiv fick fäste senare i Sverige än i andra länder, på grund av det 

fokus som fanns på jämlikhet mellan könen som en grund för sexköpslagen. Istället 

betraktades prostitution som något som spädde på ojämlikheten. Yttergren 

och Westerstrand (2016) beskriver att det sexradikala perspektivet fått större utrymme och 

kunnat få fäste i Sverige, bland annat på grund av en felaktig uppfattning om lagens 

grundtanke som tillförts debatten av bland annat Susanne Dodillet. Dodillet (2009, kap.3) 

menar att sexköpslagen vilar på en radikalfeministisk grund, där prostitution ses som en 

del av mäns våld mot kvinnor. En uppfattning som har fortsatt att användas i debatten, 

ofta i syfte att kritisera sexköpslagen. Yttergren och Westerstrand (2016) pekar på vikten 

av att tydliggöra begreppen som återfinns inom prostitutionsdebatten, där den svenska 

sexköpslagen inte passar in med sin ensidiga kriminalisering. Detta tillsammans med att 

Sveriges sexköpslag blivit felaktigt förklarad som att det skulle vara kriminaliserat att både 

köpa och sälja sex har gjort att debatten kring sexköpslagen i Sverige grundar sig på felaktig 

information, som gjort att det sexradikala perspektivet fått stort utrymme i debatten 

(ibid.).    

Forskning som placeras inom det normaliseringsförespråkande perspektivet  

Här följer forskning som kan placeras inom det normaliseringsförespråkande perspektivet. 

Levy och Jakobsson (2014) beskriver att den svenska sexköpslagen rättfärdigas av en 
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radikalfeministisk förståelse utav prostitution. Vidare beskriver de i sin rapport att 

sexköpslagen gjort det svårare för människor som säljer sex, av författarna benämnda 

“sexarbetare”. Svårigheterna yttrar sig i att de människor som säljer sex måste ta större 

risker, bland annat eftersom det är färre sexköpare att välja på. Förhandlingsmöjligheterna 

blir också begränsade för de som säljer sex på gatan, då de potentiella sexköparna snabbt 

vill lämna platsen, på grund av risken av att bli tagen av polisen och åtalad för brott (ibid.).   

Levy och Jakobsson (2014) beskriver att sexköpslagen gör det svårare för sexarbetarna att 

få hjälp från myndigheter, samt att få tillgång till sociala insatser. De pekar även på en 

frånvaro av skadereducerande strategier som skulle kunna erbjudas de som säljer sex, så 

som gratis kondomer och våldtäktslarm. Ett skäl till detta, beskriver Levy och Jakobsson 

(2014) vara att sexarbetarna måste passa in i en roll som traumatiserade offer, för att få 

hjälp.  

Teori  

Diskursanalys   

I denna uppsats genomförs en diskursanalys av den mediala debatten kring 

sexköpslagen. Enligt Winther Jørgensen och Phillips (2000) består diskursanalysen av ett 

teori- och metodpaket. I detta avsnitt kommer teoridelen att redogöras för. 

Diskursanalysen förknippas med ett socialkonstruktivistiskt angreppssätt som innebär att 

verkligheten ses som en konstruktion, något som skapas och upprätthålls genom social 

interaktion. Enligt socialkonstruktivismen finns ingen objektiv sanning om världen, utan 

verkligheten ses istället som en produkt av människors sätt att se på världen (ibid.).   

Wenneberg (2001) beskriver att när andra former av kunskapsteorier efterfrågar hur 

verklighetsnära en kunskap är, frågar socialkonstruktivister snarare hur kunskapen har 

konstruerats. Vidare beskriver Wenneberg (2001) att människans kunskap och hennes 

språk skapas genom sociala processer. Den kunskap en individ har, anses härstamma från 

och ges uttryck genom det språk hen har lärt sig. Hur verkligheten uppfattas anses således 

bero på vilket perspektiv vi har och hur vi förstår verkligheten. Enligt 

socialkonstruktivismen ska det som uppfattas som naturligt inte tas för givet. 

Socialkonstruktivismens användningspotential blir således att ifrågasätta och utforska det 

som uppfattas som naturligt och självklart. Wenneberg (2001) beskriver språket som en 
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“social storhet” (s. 12), som skapas mellan människor.  Följaktligen är även vår uppfattning 

av och kunskap om verkligheten socialt konstruerad.   

Begreppet diskurs kan användas på olika sätt men enligt Winther Jørgensen och Phillips 

(2000) är en diskurs “ett bestämt sätt att tala om och förstå världen (eller ett utsnitt av världen)” (s. 

7). Vid genomförandet av en diskursanalys analyseras hur diskurser ger sig till känna genom 

språket. Enligt Winther Jørgensen och Phillips (2000) behöver den som vill genomföra en 

diskursanalys välja en av de specifika inriktningarna som finns inom fältet. I den här 

uppsatsen valdes att utgå från den foucauldianska diskursanalysen.   

Focauldiansk diskursanalys  

Foucault (1993) är en förgrundsgestalt inom merparten av diskursanalysens olika former, 

och hans teoretiska idéer utgår från en socialkonstruktivistisk utgångspunkt. Enligt 

Foucault är en diskurs en samling språkliga kategorier som systematiskt formar det objekt 

det talas om (Foucault, 1993). En diskurs är mer än ett ord, en diskurs ramar in hur ett 

fenomen ska förstås och konstruerar på så vis hur den sociala verkligheten ska uppfattas.   

Den foucauldianska diskursanalysen är präglad av Foucaults syn på makt (Foucault, 1993; 

Winther Jørgensen & Phillips, 2000). Han menar att makten finns överallt, och att den inte 

är koncentrerad till överordnade personer. Vidare bör makten inte betraktas som 

förtryckande, utan snarare som produktiv, då den kan skapa möjligheter (ibid.).  

I den foucauldianska diskursanalysen återfinns en tanke om att det finns olika 

kunskapsregimer. En kunskapsregim målar upp en viss sanning och 

den foucaldianska diskursanalysen fokuserar på att dekonstruera sådana sanningar och 

förgivettaganden (Winther Jørgensen & Phillips, 2000). Att analysera det förgivettagna och 

underförstådda är en central del i den foucauldianska diskursanalysen. Vid en diskursanalys 

ska en forskare inte bara analysera det som sägs explicit, utan fokus behövs även läggas på 

det som är underförstått i en text (Bryman, 2011).  

Enligt Foucault innehåller diskurser olika kunskapsregimer, som i sin tur innehåller gränser 

för vad som får sägas och vad som inte kan sägas. Detta kallar Foucault (1993) ett förbud, 

vilket är ett exempel på en utestängningsprocedur. Genom att analysera 

utestängningsprocedurer, är det möjligt att upptäcka vilka som har makt i en viss situation 

att bestämma över hur världen ska uppfattas. Begreppet utestängningsprocedur används 
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således för att dra gränser för det som inte ingår och för att upptäcka vad som får uttryckas 

inom en viss diskurs (Winther Jørgensen & Phillips, 2000; Foucault, 1993).   

Utestängningsprocedurer handlar också om att vissa åsikter eller personer trängs undan 

och inte kommer till tals. Det innebär att de görs illegitima, eller osynliggörs och att de 

framställs som falska eller avvikande (Boréus, 2015a).  

I en foucauldiansk diskursanalys används även begreppet subjektspositionering (Winther 

Jørgensen & Phillips, 2000). Detta begrepp hänvisar till de processer varigenom ett subjekt 

skapas genom diskurser. Genom språket konstrueras hur vi förstår och vad vi lägger för 

förväntningar på människor som tillhör en viss kategori. Enligt Winther Jørgensen & 

Phillips (2000) går det alltid att finna positioner i en diskurs. De exemplifierar detta med 

hjälp av de två positioner som ingår i ett läkarbesök. I detta sammanhang har 

läkarpositionen större makt och kunskap medan patienten förväntas underordna sig 

läkarens utsagor (ibid.).  
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Metodavsnitt  
Diskursanalys är den metod som valts för denna uppsats. Enligt Bolander och Fejes (2015) 

är en diskursanalys bra att använda för att dekonstruera texter och analysera vilka sanningar 

som skapas, genom språket. Syftet är att undersöka vad som underförstås, tas för givet och 

osynliggörs. När man vill undersöka vad som görs normalt respektive onormalt.   

Urval och datainsamling  

Bryman (2011) skriver att det i kvalitativ forskning är vanligt att använda sig utav ett 

målstyrt urval (sampling), något som även använts i denna studie. Detta innebär att urvalet 

styrs utav forskningsfrågorna, och att urvalet därmed utgår från vissa kriterier. I detta fall 

var det övergripande kriteriet att artiklarna skulle beröra sexköpslagens varande eller icke-

varande.   

För att söka material har två databaser använts. Svenska Dagstidningar är en databas 

skapad av Kungliga Biblioteket, där svenska dagstidningar finns digitaliserade (Kungliga 

Biblioteket, u.å). Bland annat finns alla nummer av Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, 

Dagens Industri, Aftonbladet och Expressen publicerade på databasen. Flertalet andra 

tidningar finns även representerade. Enligt Kungliga Bibliotekets hemsida (u.å) tar det 

mellan 2-4 månader för tidningarna att publiceras, vilket innebär att materialet från denna 

källa inte kommer att täcka den närmsta tiden för detta arbete. Sökningen i Svenska 

Dagstidningar gjordes 2019-11-07, och begränsades till att täcka in material under 2019, 

det vill säga från 2019-01-01. Det sökord som användes var “sexköpslag*”, för att fånga 

material där ordet sexköpslag förekom med olika ändelser.  

En annan databas som använts för att hitta artiklar är Retriever Research. Denna databas 

samlar nyheter från olika medier från hela Norden (Retriever, u.å.). På 

Retrievers (u.å.) hemsida framkommer att artiklar samlas på Retriever så fort de tryckts 

eller publicerats. Denna databas används som komplement till Svenska Dagstidningar för 

att få större bredd i urvalet, samt för att få tillgång till nyare material. Även här gjordes 

sökningen på material som publicerats mellan 2019-01-01 och 2019-11-07.   

Vid sökningen på Svenska Dagstidningar, framkom 140 artiklar. Sökningen på Retriever 

Research genererade 406 träffar. Endast artiklar som berör sexköpslagens varande eller 

icke-varande har valts ut, därav har många artiklar sållats bort där huvudinnehållet i artikeln 

inte behandlat sexköpslagen. Exempel på en typ av artiklar som valdes bort, var ett antal 
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artiklar som kritiserade Pride-festivalen. Dessa valdes bort då ansågs ligga för långt bort 

från uppsatsen syfte. Andra artiklar som valts bort har varit nyhetsartiklar, av mer 

nyhetsrapporterande karaktär, då de förhåller sig mer neutralt till lagen. Då uppsatsen 

ämnar undersöka argument och åsikter, ansågs dessa artiklar inte kunna utgöra någon 

grund för en analys. Ett fåtal nyhetsartiklar är dock fortfarande med, men dessa ansågs 

kunna bidra till analysen då de speglar åsikter. När artiklar sållats bort på dessa grunder, 

återstod 42 artiklar för analys. Utav dessa var åtta stycken kritiska till sexköpslagen, medan 

resterande framhöll positiva aspekter av rådande sexköpslag.   

De artiklar som valts ut, återfinns i en rad olika dags- och kvällstidningar, samt olika 

nyhetsmagasin på internet. För att få med så många röster som möjligt, valdes ingen 

specifik tidning ut. I samband med urvalsprocessen blev det tydligt att sexköpslagen 

diskuteras mer i vissa tidningar och nyhetsmagasin än andra. Tidningar som berör 

sexköpslagen ofta, tenderar att vila på en mer vänsterbaserad politisk grund. En annan typ 

tidningar där artiklar rörande sexköpslagen ofta återfinns, var tidningar av mer kristen 

karaktär. Detta visar på bredden utav det material som valts ut.  

Analysverktyg  

För att hitta ett sätt att angripa materialet som ligger till grund för analysen, har 

utgångspunkt tagits i Boréus (2015b) exempel för hur en textanalys kan genomföras. Hon 

ger exempel på fyra analysfrågor, vilka har använts som inspiration för att utveckla följande 

analysfrågor:   

 

1. Vad ger texten uttryck för?  

2. Vad är det underliggande budskapet författaren vill få fram? Vad tas för givet?  

3. Vilka subjektspositioner går att urskilja i texten?  

4. Vad görs illegitimt?  

 

Vad ger texten uttryck för? Boréus (2015b) beskriver att grundläggande för en textanalys är 

att ta reda på vad som påstås i den text som ska analyseras. Det som uttrycks explicit är av 

intresse. Det som kommer fram med hjälp av denna fråga blir en grund för fortsatt analys.   

Vad är det underliggande budskapet författaren vill få fram? Vad tas för givet? I varje text finns saker 

som underförstås, ett förgivettagande som delas av både författaren och läsaren. Det är 
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saker som inte sägs uttryckligen, men som läsaren behöver veta för att förstå texten. Att 

finna det förgivettagna är en viktig del i en diskursanalytisk metod (Boréus, 2015b).   

Vilka subjektspositioner går att urskilja i texten? I denna fråga handlar analysen om hur 

människor kategoriseras, och vad de får för utrymme att agera utifrån kategoriseringen. 

Positionerna konstrueras genom språket, och påverkas både av hur personer framställer 

sig själv, men också hur de framställer andra (Boréus, 2015b).   

Vad görs illegitimt? Den fjärde och sista analysfrågan utgår från Foucaults teori om 

utestängningsprocedurer. Detta handlar om att ta reda på vad som görs 

oviktigt, illegitimt. Det innebär att när vissa saker uttryckligen framställs som positiva, 

uppfattas andra saker automatiskt som oviktiga (Boréus, 2015b).   

Kvalitetskriterier  

Bryman (2011) beskriver fyra kriterier för kvalitativa studiers 

tillförlitlighet; trovärdighet, överförbarhet (thick descriptions), pålitlighet (granskande synsätt, 

fullständig redogörelse för alla delar i forskningsprocessen) och möjlighet att styrka och 

konfirmera.   

Överförbarhet handlar om att ge djupa beskrivningar för att studien ska kunna bli möjlig att 

applicera i en annan kontext (Bryman, 2011). Det blir viktigt att ge fylliga beskrivningar av 

detaljer, så som exempelvis ordval och olika nyanser i debatten, samt även kontexten kring 

debatten. En medvetenhet finns kring att det kan bli svårt att producera forskning som blir 

överförbar inom en så specifik debatt som denna. Då diskursanalysen dessutom utgår från 

ett socialkonstruktivistiskt perspektiv, där man menar att ingen objektiv sanning finns, 

ämnar inte diskursanalysen att beskriva en sådan verklighet (Bolander & Fejes, 2015). 

Därav blir överförbarhet inget mål, då diskursanalysen endast porträtterar ett sätt att se på 

verkligheten. Ytterligare en svårighet blir att enligt gängse kvalitetskriterier uppnå 

trovärdighet eftersom detta innebär att resultatet ska spegla den sociala verkligheten som är 

tänkt att beforskas (Bryman, 2011). Enligt socialkonstruktivismen finns det inte en 

överordnad beskrivning utav verkligheten, utan det finns lika många sanningar om 

verkligheten som det finns människor som försöker beskriva den (Bolander & Fejes, 2015).  

Bryman (2011) beskriver pålitlighet som ett kriterium grundat på att forskaren håller sig 

granskande i hela processen. En detaljerad beskrivning för varje steg i forskningsprocessen 
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blir här viktigt, för att kunna visa på hur forskaren gått till väga med studien. För att göra 

denna studie så pålitlig som möjligt noggranna anteckningar över processen förts.   

Det fjärde kriteriet möjlighet att styrka och konfirmera rör objektivitet. Bryman (2011) 

beskriver att kriteriet innebär att forskaren är medveten om att fullständig objektivitet är 

omöjlig. Det blir av vikt för forskaren att motivera att hen handlat i god tro, och inte 

handlat efter sin personliga förförståelse. Detta kriterium blir extra viktigt att förhålla sig 

till i denna studie, då ämnet prostitution är ett ämne som både berör och skapar debatt. 

Författarna till denna studie har åsikter i prostitutionsfrågan, och anser att sex är något som 

inte kan köpas. Att sexköp är något destruktivt, varför författarna ser positivt på 

sexköpslagen. Därav blir det viktigt att aktivt arbeta med att hålla en objektiv blick. Då 

detta arbete utgår från en socialkonstruktivistisk grund, finns en medvetenhet om att total 

objektivitet inte kan nås (Wenneberg, 2001). En strävan efter att ha ett vaket öga har således 

varit en strävan under arbetes gång.   

Utöver kriterierna för tillförlighet belyser Bryman (2011) att äkthet eller autenticitet är 

något viktigt att beakta i kvalitativa studier. I denna studie blir äktheten viktig i aspekten av 

att måla fram en rättvis bild utav debatten som har förts kring sexköpslagen. Det handlar 

både om urvalet, men också om hur åsikter beskrivs och analyseras. Att inte skriva om 

texter och att istället använda citat kan också vara något som bidrar till autenticitet, då det 

i diskursanalysen är olika sanningsanspråk som ämnas att analyseras (Bolander & Fejes, 

2015).  

Etiska reflektioner  

Enligt Vetenskapsrådet (2002) finns två huvudsakliga krav på hur forskning ska bedrivas, 

forskningskravet och individskyddskravet. Forskningskravet innebär att föra 

samhällsutvecklingen framåt. Individskyddskravet innebär att individer under inga 

omständigheter får komma till skada i forskning.   

Vetenskapsrådet (2002) delar upp individskyddskravet i fyra delar, 

informationskravet, konfidentialitetskravet, nyttjandekravet och samtyckeskravet. 

Samtyckeskravet innebär ett krav att deltagarna själva har bestämt att de vill vara med. I 

föreliggande uppsats förekommer inga aktiva deltagare, då endast sekundärdata i form av 

publicerade artiklar använts. Enligt Vetenskapsrådet (2002) behöver inte samtycke ges för 

material som redan finns publicerat för allmänheten, i till exempel massmedia. Studien har 
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med andra ord inte påverkat individer direkt, därav behöver inte 

informationskravet, konfidentialitetskravet eller nyttjandekravet tas hänsyn till.   
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Resultat  

Genom användandet av analysverktyget som förklaras i metodavsnittet framträdde fyra 

diskurser, Lagen som ofullständigt vapen, Efterfrågan förutsätter utbudet, Säljaren som kvinnligt offer 

samt Köparen som manlig förövare. I flera diskurser går det att urskilja tydliga 

radikalfeministiska tendenser, där stora delar av materialet framhåller sexköpslagen som 

någonting positivt. Liberalfeministiska tendenser där en mer kritisk bild av sexköpslagen 

framkommer, återfinns också i materialet, men dessa utgör en betydligt mindre del. I åtta 

av de analyserade artiklarna framkommer en negativ hållning gentemot sexköpslagen. 

Denna hållning framkommer inte lika tydligt i diskurserna, men berörs i vissa fall ändå för 

att belysa de förgivettagna diskurserna, samt för att visa på att debatten inte är ensidig. 

Ytterligare ett skäl är den diskursanalytiska grunden för detta arbete, där utgångspunkten 

är att det inte finns en enda objektiv sanning (Winther Jørgensen & Phillips, 2000). 

Alla artiklar har inte citerats, men alla har analyserats. Diskurserna har urskilts med hjälp 

av ett analysverktyg som beskrivits i metodavsnittet (s.30-31). Analysen som presenteras i 

resultatet belyser vad som uttrycks explicit, vad som underförstås, vilka subjektspositioner 

som går att urskilja samt vad som görs illegitimt och utelämnas.   

Till en början fanns en femte diskurs, som handlade om prostitution som nära 

sammankopplad med människohandel. Det var svårt att avgränsa den diskursen, då det 

visade sig finnas olika sätt att se på relationen mellan prostitution och människohandel i 

det analyserade materialet som helhet. I den kommande analysen används en del citat som 

kan tolkas som tecken på en begreppsförvirring om det inte finns förståelse för att det 

finns olika sätt att förhålla sig till prostitution och människohandel. Nedan exemplifieras 

två ståndpunkter. Den ena menar att prostitution inte går att tala om utan att nämna 

människohandel. Här går att urskilja tydliga radikalfeministiska tendenser och många 

artiklar som beskriver sexköpslagen i positiva termer framhåller denna ståndpunkt. Ett citat 

som exemplifierar detta lyder ”Varje gång man anträffar en utländsk kvinna i prostitution 

ska man alltid tänka att hon kan vara offer för människohandel. Man ska i princip utgå 

ifrån det” (artikel 9).   

De artiklar som framhäver en mer kritisk hållning gentemot sexköpslagen tenderar 

däremot att särskilja prostitutionen från trafficking. Ett exempel på en artikel där detta görs 

tydligt är följande: “Naturligtvis ska vi med lagstiftning fortsätta bekämpa trafficking och 

övergrepp (mot vilket sexköpslagen har noll effekt) men vuxna människors 
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överenskommelser och frivilliga utbyte av pengar mot sex tycker jag vare sig klåfingriga 

politiker eller allmänhet ska lägga sig i" (artikel 31). Här sker en tydlig särskiljning mellan 

trafficking och prostitution. Trafficking beskrivs som något som bör bekämpas, men som 

inte sexköpslagen är verksam för. Vuxna människors frivilliga beslut om att byta sex mot 

pengar, det vill säga prostitution, betraktas vara något som ska få ske utan en ytterligare 

parts inblandning. Denna hållning ligger mer i linje med den liberalfeministiska 

inriktningen.   

Lagen som ett ofullständigt verktyg  

En av de diskurser som reproduceras flitigt i artiklarna som analyserats, är lagen som ett 

ofullständigt verktyg. Ett verktyg för flera saker. Genom användandet av metaforen “verktyg” 

gestaltas hur förespråkare av lagen ser den som ett hjälpmedel, och i vissa fall ett vapen, i 

kampen mot prostitution. Diskursen framkommer även i artiklar där lagens effekt påtalas. 

Diskursen ger sig till känna på flera sätt, och exemplifieras med hjälp av olika ord som på 

ett eller annat sätt anknyter till eller konkretiserar diskursen.   

Lagen som ett verktyg uttrycks explicit i följande citat: “Lagen ska tjäna som ett vapen mot 

trafficking, människohandel, hallickar och andra som blir rika på att exploatera de som 

utför sexuella tjänster” (artikel 3). Här framgår att lagen är tänkt att fungera som ett verktyg 

till skydd för de människor som säljer sex, mot de som utnyttjar dem. Implicit är måltavlan 

för sexköpslagen de som begår brott och utnyttjar de som säljer sex.  

Underförstått i merparten av de artiklar som refererar till lagen som ett verktyg, är att den 

framställs som någonting positivt, att den ämnar motverka en snedfördelad maktbalans 

vad gäller såväl kön, etnicitet som klass. Lagens effekter beskrivs ofta i framgångsrika 

ordalag, men att den samtidigt är ofullkomlig.    

Till en början benämndes diskursen endast Lagen som ett verktyg. Allt eftersom analysen av 

artiklarna fortgick, framkom det mer och mer att den ursprungliga diskursen var för snäv, 

varför den utvidgats till Lagen som ett ofullständigt verktyg. Detta för att i de flesta artiklar där 

sexköpslagen betraktas ur ett positivt perspektiv, framställs den också som ofullständig. 

Det framkommer i flertalet artiklar att lagen behöver förbättras på olika sätt, varför den i 

diskursen beskrivs som ofullständig. Lagen som ett ofullständigt verktyg utgör en bred diskurs.  
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Diskursen Lagen som ett ofullständigt verktyg uttrycks explicit i ett citat:   

“Vad hände med modellens sociala löften om resurser, stöd, exit-program 

och behandling?...Vi som tror på ett samhälle utan prostitution måste höja 

blicken och ställa nya krav. Än så länge ligger lagen där den ligger i all sin 

ofullkomlighet – hur högt torsklobbyn än skriker. Låt dom lipa, medan vi 

jobbar mot ett förnyat prostitutionsmotstånd där en skärpt och förbättrad 

“Nordic model” endast är en del av allt vi har att vinna” (artikel 1).   

Detta citat exemplifierar helheten i diskursen då det framgår att lagen ses som viktig när 

det gäller att bekämpa prostitution, samtidigt som lagen i dess nuvarande utformning inte 

ses som tillräcklig. “Nordic model” är ett annat namn för den ensidiga kriminaliseringen 

utav sexköp som finns i Sverige. Underförstått blir att lagen behöver förbättras och 

kompletteras med stöd och hjälp i form av sociala insatser till personer som säljer sex.   

Ett av de vanligt förekommande argumenten i diskursen Lagen som ett ofullständigt verktyg, är 

att skärpa påföljderna för sexköp, vilket framställs som något som ytterligare skulle stärka 

lagen. Ett citat som belyser detta lyder: “Antalet sexköpare skulle minska avsevärt om 

påföljderna blev hårdare, eftersom det då på riktigt finns något att förlora för sexköparna” 

(artikel 7). Vederbörande tycks inte vara nöjd med påföljderna, det vill säga straffskalan för 

de som döms för sexköp. I en annan artikel problematiserar författaren på följande sätt 

kring låga straff: “Tyvärr är det låga straff: böter, samhällstjänst eller som mest ett års 

fängelse... Få åker fast och de flesta kan köpa sig fria utan rättegång” (artikel 3). Detta skulle 

implicit kunna tolkas som ett underkännande av den effekt lagen var tänkt att få. Det blir 

underförstått att lagen behöver ses över och vässas för att få önskad effekt. Alltså är den 

ofullkomlig. Detta görs tydligt i ytterligare en artikel, där det står att läsa att sexköpslagen 

behöver “förstärkas, inte försvagas” (artikel 4), vilket kan tolkas som ett uttryck för att 

lagen ses som ofullständig. Samma resonemang förs i följande citat: “Sexköpslagen måste 

stärkas... och ge ett bättre skydd åt de som säljer sex” (artikel 40). Underförstått i citatet 

tycks vara att lagen är tänkt att skydda de som säljer sex, men att den inte gör det fullt ut. 

Därför behöver den stärkas.   

Diskursen Lagen som ett ofullständigt verktyg exemplifieras i artiklarna och ger uttryck för den 

grundläggande tanken om lagens normerande verkan. Exempelvis “Lagar förändrar vårt 

sätt att se på saker och styr samhällets normer” (artikel 8), vilket kan ses som ett uttryck 

för lagen som ett moraliskt verktyg. Författaren framhåller att det viktiga med lagen inte är 
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om sexköparna åker fast och döms till hårda straff, utan att avsikten med lagen är att 

förändra medborgarnas syn på att köpa sex. Samma resonemang förs av en intervjuad polis, 

specialiserad på prostitution: “Tendensen är tydlig... lagen formar värderingar” (artikel 13). 

Det som underförstås är att lagens påföljder inte anses vara det viktigaste, utan det viktiga 

är hur lagen förändrar människors värderingar. I dessa citat läggs större vikt vid lagen som 

verktyg, än lagen som ofullständig. Det görs illegitimt att antalet dömda för sexköp är det 

som avgör lagens framgång. Det är i inställningen till sexköp hos medborgarna som 

framgången med lagen mäts, det viktiga är inte hur många som döms.   

Säljaren som kvinnligt offer  

Diskursen Säljaren som kvinnligt offer är tydligt framträdande i det analyserade materialet. I 

tidningsartiklarna tas det mer eller mindre för givet att den som säljer sex är en kvinna. 

Detta blir tydligt eftersom den som säljer sex närmast genomgående framställs som en 

kvinna. Diskursen Säljaren som kvinnligt offer reproduceras på en rad olika sätt. Ett exempel 

på när det tas för givet att personer som säljer sex är kvinnor illustreras i artikel 12: “Oavsett 

varifrån hon kommer eller vem hon är, så är hon oftast en maktlös kvinna”. Personen som 

säljer sex framställs nästan alltid som en kvinna, ofta utsatt, och får porträttera bilden av 

vem det är som säljer sex. Att kvinnan beskrivs som maktlös, gör att bilden av kvinnan 

som ett offer framträder.   

“Min erfarenhet är att man aldrig “väljer ett liv i prostitution”. Det är ett resultat av 

förtryck, förnedring och desperat utsatthet” (artikel 12). Återigen beskrivs kvinnan som ett 

offer, tvingad till prostitution, utan eget självbestämmande. Orden “förtryck”, 

“förnedring” och “desperat utsatthet” förstärker bilden av den sexsäljande kvinnan som 

ett offer. Det tas för givet att en kvinnas sista alternativ till försörjning är att sälja sex. Det 

är det alternativ som återstår när inga andra möjligheter finns. På bas av dessa 

förgivettaganden uttrycks det mer explicit att ingen väljer ett liv i prostitution. “Sexköparna 

är fullständigt medvetna om att de exploaterar kvinnor från de absolut mest fattiga och 

utsatta förhållanden (artikel 7).” Ordet “exploatera” framhäver en bild av en person, i det 

här fallet en kvinna, som utnyttjas och tvingas till något.  Bilden av kvinnan som ett offer 

är framträdande, men vad hon anses vara offer för skiljer sig åt.  

Flertalet gånger beskrivs även kvinnor som säljer sex inte bara som offer, utan som 

brottsoffer. Detta exemplifieras i följande citat: “De prostituerade anses numera främst 

vara brottsoffer i behov av hjälp och stöd” (artikel 9). Som lagen är skriven idag är sexköp 
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ett brott mot staten, inte mot personen som sålt sex, ändå benämns personerna ofta explicit 

som brottsoffer. I en annan artikel problematiseras det faktum att de kvinnor som säljer 

sex inte betraktas som brottsoffer i juridisk bemärkelse.   

Sexköp är en institutionaliserad form av sex utan samtycke. Att pengar byter 

händer är det ultimata beviset för att samtycke faktiskt inte finns. Ett sexköp 

blir därmed ett övergrepp. Vi har en sexköpslag som, i den mån polisen beivrar 

brotten (i alldeles för liten utsträckning), straffar köparen. Men det andra ledet 

saknas. Personer i prostitution har fortfarande inte status som brottsoffer. 

Sexköp betraktas fortfarande som ett brott mot staten. Men sexköp skadar inte 

staten. Det är inte “ordningen” som drabbas. Det skadar dem – oftast kvinnor 

– som befinner sig i prostitution (artikel 2).  

Genomgående i artiklarna utelämnas framställningen av mannen som säljare av sexuella 

tjänster och som offer, detta förstärker diskursen om säljaren som kvinnligt offer. Av 

artiklarna är det bara två stycken som nämner att det finns både kvinnor och män som 

säljer sex. Den ena artikeln (34) nämner bara kort att både män och kvinnor kan sälja sex. 

Den andra artikeln (32) kritiserar prostitutionsdebatten för att inte tala om män som säljer 

sex, utan bara om kvinnor. Författaren till den senare artikeln har således också outtalat 

definierat ”säljaren som kvinnligt offer”. I tidningsartiklarna görs således män som säljer 

sex eller som offer, illegitimt.   

En annan offerbild som ofta framställs i artiklarna är den sexsäljande kvinnan som offer 

för människohandel. Detta exemplifieras i följande citat: “Varje gång man anträffar en 

utländsk kvinna i prostitution ska man alltid tänka att hon kan vara offer för 

människohandel. Man ska i princip utgå från det” (artikel 9). Citatet uttrycker explicit att 

alla utländska kvinnor som säljer sex kan vara offer. Illegitimt görs att det skulle finnas 

personer som säljer sex för att de vill det.   

I några få av de artiklar där författarna ställer sig mer kritiska till sexköpslagen, reproduceras 

även diskursen om säljaren som kvinnligt offer, fast ur en annan synvinkel. Här talas istället om 

att sexköpslagen är anledningen till att de som säljer sex blir till offer. Detta tydliggörs i 

nedanstående citat:   

Slopa den skadliga sexköpslagen, den skyddar inte kvinnorna som säljer 

sex...Flera undersökningar pekar på att sexsäljare tar större risker, blir mer 
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stigmatiserade, och är mer utlämnade till sina kunder när det finns lagar mot 

sexhandel. Svensk sexköpslag leder till ökad våldsutsatthet på grund av att 

sexarbetarna tvingas prioritera köparnas säkert (att slippa bli lagförda om de 

blir påkomna) framför sin egen (artikel 31).   

I citatet framhåller författaren att den svenska sexköpslagen gör det svårare för de som 

säljer sex. Utsattheten beskrivs öka på flera olika sätt, vilket i förlängningen gör att de som 

säljer sex kan betraktas som offer för lagen. De beskrivs vara utelämnade till sina kunder, 

vilket också förstärker bilden av dem som offer.    

Köparen som manlig förövare  

“Vem är sexköparen?” frågar sig författaren i en artikel (13). Nästkommande diskurs tar 

avstamp i denna fråga. I de artiklar som analyserats framkommer en tydlig bild av vem det 

är som köper sex. Svaret på frågan framkommer i artikeln som: “Han kommer från alla 

delar av samhället, kan vara rik som fattig, hög- som lågutbildad. Men han är nästan alltid 

man”(artikel 13). I texten förutsätter författaren att den som köper sex är en man, 

egentligen vilken man som helst. I diskursen Köparen som manlig förövare görs det illegitimt 

att en kvinna skulle köpa sex. Det tas för givet att det är en man, vilken man som helst, 

som köper sex. Inte i en enda av de artiklar som har analyserats framställs en kvinna som 

sexköpare. Således görs detta illegitimt i alla artiklar som analyserats. Denna diskurs 

förlängs med att sexköparen inte bara är en man, utan även en förövare. Här framträder 

diskursen om Köparen som manlig förövare.  

I en artikel framställs den som köper sex på följande sätt: “Torsken har olika ålder, 

bakgrund och finns över hela samhällsstegen. Samlande för hela torsksläktet finns 

egentligen bara två tydliga kännetecken: De är män och de föraktar kvinnor”(artikel 35). I 

citatet benämns sexköparen som en “torsk”, ett annat uttryck för en person som köper sex 

i vardagligt språk. Här tillkommer ytterligare en aspekt till diskursen Köparen som manlig 

förövare: den sexköpande mannen som föraktar kvinnor. Även här betonas att de män 

som köper sex, är vilka som helst.   

I flertalet av de artiklarna som reproducerar diskursen om Köparen som manlig förövare 

förknippas männen med en förnedrande kvinnosyn. Ett citat som implicit synliggör att det 

tas för givet att män som köper sex även föraktar kvinnor: “De sexköpande männen delar 
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dessutom en nedlåtande syn på kvinnor...”(artikel 13). Explicit beskrivs här att de 

personer som köper sex har en nedlåtande syn på kvinnor.   

Ytterligare en aspekt som har urskilts i diskursen Köparen som manlig förövare är bilden av 

honom som just en förövare. I följande citat exemplifieras detta:   

Själva varan, om det inte är kvinnan själv, är maktförhållandet, den ojämlika 

relationen. Det är i den han är fri att göra som han vill med henne, i den hennes 

kropp och sexualitet är till för hans behov. Samtycke görs till en fråga om 

betalning och förövare görs till konsument (artikel 35).   

Här uttrycks explicit att sexköparen är både en man och förövare. Mannen positioneras 

som subjekt i texten, där han är den som innehar makt att göra vad han vill med kvinnan. 

Underförstått tar mannen inte hänsyn till kvinnans känslor, då samtycket fås mot betalning. 

Implicit framställs kvinnan som ett objekt, ett offer till för att tillfredsställa mannens behov. 

Detta förstärker tidigare diskurs om Säljaren som kvinnligt offer.   

Efterfrågan förutsätter utbudet  

I diskussionerna kring den grundläggande orsaken till prostitutionens fortsatta existens, 

framträder en tydlig diskurs som benämns Efterfrågan förutsätter utbudet. Närmare bestämt 

att efterfrågan på sexuella tjänster förutsätter utbudet av dem. Argumentationer som 

baserats på en sådan orsak- verkan relation reproducerar diskursen Efterfrågan förutsätter 

utbudet. Denna diskurs reproduceras i flertalet artiklar och tycks utgöra någon form av 

grundargumentation för att sexköpslagens normgivande effekt fungerar – att lagen straffar 

köparen, därmed stryps efterfrågan. Lagen syftar till att straffa den som begår den ur 

samhällets syn felaktiga handlingen. Detta belyser följande citat: “Lagen hade också som 

ambition att synliggöra att det är efterfrågan som måste bekämpas” (artikel 37). Diskursen 

går således hand i hand med den svenska sexköpslagstiftningen.  Ett exempel på hur 

diskursen Efterfrågan förutsätter utbudet reproduceras lyder:   

Tanken bygger på välkända principer som tillgång och efterfrågan: om 

efterfrågan på prostitution och trafficking, via kriminalisering och 

torskstigmatisering sjunker minskar förekomsten av prostitution och 

trafficking. Det betyder att färre kvinnor prostitueras och färre män blir torskar 

och därmed skapas bättre förutsättningar för oss alla att leva tillsammans på ett 

lite mera jämlikt vis (artikel 1).   
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Här tydliggörs att om efterfrågan minskar, så skulle även utbudet, det vill säga 

prostitutionen, minska. I en annan artikel förs ett likartat resonemang:  

Kvinnor skulle aldrig kunna sälja sex, om det inte fanns män som ville köpa. 

Det är inte kvinnor som ska sluta sälja, det är män som ska sluta köpa. Det är 

köparna som gör fel och begår brott. Det är köparna som är privilegierade nog 

att kunna köpa en annan människa. Det är köparna som alltid har makten 

(artikel 6).   

Implicit går det att utläsa att utbudet inte skulle finnas om efterfrågan inte fanns. Det görs 

tydligt att det är sexköparna som gör fel, och inte personerna som säljer sex. Genom 

beskrivningen att köparna är de som har makt, förstärker författaren implicit bilden av 

köparna som bärare av skuld. Här förstärks även diskurserna om Säljaren som kvinnligt offer 

och Köparen som manlig förövare då kvinnor framställs vara de som säljer sex, och männen 

som de förövare som köper. Kvinnorna beskrivs som varor som männen har makt att 

bestämma över.   

Liknande resonemang förs i följande citat: “Genom att rikta fokus mot sexköparen istället 

för den utsatta personen i prostitutionen, kunde man angripa roten till problemet - 

efterfrågan” (artikel 8). Här uttrycks det explicit att efterfrågan, det vill säga sexköparen, är 

roten till problemet med prostitution. Vad problemet med prostitution är uttrycks inte just 

här, men explicit uttrycks just detta, att prostitution är ett problem som grundar sig i 

efterfrågan. Personer som säljer sex beskrivs inte vara problemet. Detta är något som 

underförstås i diskursen.   

Ett annat argument som exemplifierar diskursen Efterfrågan förutsätter utbudet handlar om att 

en legalisering av sexköp skulle öka efterfrågan på sexuella tjänster. Som i en artikel:   

Den cyniska människohandeln gynnas av pengar från köparen. Prostitution är 

grunden för trafficking, den främsta grunden till att trafficking existerar...det 

ligger mäktiga ekonomiska intressen bakom sexlobbyn, hallickar, bordellägare, 

organiserade ligor – alla tjänar de på att prostitution normaliseras, legaliseras 

och döps om till “sexarbete”. Legalisering medför ökad människohandel, ökad 

efterfrågan (artikel 3).   
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Här uttrycks implicit att efterfrågan skulle öka vid en legalisering. Med detta resonemang 

förgivettas att det är efterfrågan som förutsätter utbudet. Implicit uttrycks att det skulle 

finnas stora ekonomiska intressen bakom ett borttagande av sexköpslagen. Ytterligare 

något som blir underförstått är att lagen har en effekt mot människohandel, då författaren 

poängterar att en legalisering skulle öka människohandeln. Ett annat citat som också 

belyser hur en legalisering skulle påverka efterfrågan lyder: “Den svenska lagstiftningen tar 

med rätta sikte på att strypa efterfrågan utan att stigmatisera säljaren. RFSL:s förslag går 

däremot ut på att stimulera efterfrågan, att göra stora affärer av prostitutionen” (artikel 42). 

I detta citat förklaras att en legalisering skulle stimulera efterfrågan på prostitution, och att 

på grund av den ökade efterfrågan skulle prostitutionen öka.   
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Diskussion  

De fyra identifierade diskurserna, Lagen som ofullständigt verktyg, Säljaren som kvinnligt offer, 

Köparen som manlig förövare samt Efterfrågan förutsätter utbudet, är de som redogjorts för i 

resultatet. Dessa kommer nedan att diskuteras i relation till tidigare forskning, teorier och 

begrepp. De teorier och begrepp som kommer att behandlas är diskursteori, 

feministiska teorier samt Foucaults (1993) begrepp kring det underförstådda, 

utestängningsprocedurer, subjektspositioneringar och makt. Resultatdiskussionen är 

strukturerad utefter uppsatsen fyra frågeställningar som återfinns i syftet (s. 7). Vidare följer 

en metoddiskussion samt resultatets betydelse för socialt arbete. Förslag på framtida 

forskning kommer att ges och avslutningsvis presenteras studiens slutsatser.    

 

Resultatdiskussion 

Hur framställs sexköpslagen?  

Den diskurs som framträdde allra tydligast kring hur sexköpslagen framställs, var den om 

Lagen som ett ofullständigt verktyg. Det är en bred diskurs som innehåller en stor variation i 

hur effektfull lagen har uppfattas vara. Lagförespråkarnas grundargument är att lagen har 

haft effekt, att dess normerande verkan har fungerat, då den bland annat beskrivs förändra 

värderingar. Även forskningen pekar på samma sak, att befolkningens åsikter rörande 

sexköp har förändrats i och med införandet av sexköpslagen (Kuosmanen 2008; 

Länsstyrelsen, 2014). Trots att lagförespråkarna är överens om att lagen haft effekt, anser 

de att lagen behöver skärpas, och tillämpningen av den behöver ses över. Sett ur en 

radikalfeministisk synvinkel skulle de milda straff som utdöms för sexköp cementera bilden 

av kvinnan som underordnad mannen i samhället (Anderson, 2002). Även 

liberalfeministerna ställer sig kritiska till sexköpslagen, men på ett annat sätt. De menar att 

lagen inte gynnar de som säljer sex, och ses som ett hinder för människor att försörja sig 

(Anderson, 2002; Levy & Jakobsson, 2014).  

I diskursen betonade vissa artiklar ofullständigheten i lagen som ett verktyg. Ett perspektiv 

som lyfts fram är att påföljderna behöver bli hårdare, och att fler behöver dömas för att 

lagen ska kunna ses som ett komplett verktyg. Detta trots lagens grundtanke om att vara en 

normerande lag (SOU 2010:49). Redan i diskussionerna i riksdagen som föregick 

sexköpslagen, fanns röster som påtalade en potentiell svårighet med bevisföring samt att 

kunna döma personer för sexköpsbrottet. En rädsla fanns för att dessa svårigheter skulle 
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bidra till en minskad respekt för rättssystemet (ibid.). Många artiklar pekar på lagens låga 

straff, och att få döms för sexköp, vilket skulle kunna leda till en minskad respekt för 

rättssystemet, så som befarades.  

Vidare visar resultatet på att lagen betraktas som ofullständig i den mån att de personer 

som säljer sex inte erbjuds hjälp och stöd. Detta var en av farhågorna som fanns i 

diskussionen kring en eventuell kriminalisering innan sexköpslagen trädde i kraft, att 

prostitutionen skulle “gå under jorden”, samt att lagen skulle ses som en definitiv lösning 

på problemet med prostitution och att andra preventiva åtgärder inte skulle prioriteras 

(SOU 2010:49).  Detta belyser flera tidningsartiklar, där det också ifrågasätts vad som 

hände med de utlovade löftena om socialt stöd för de som säljer och köper sex. Behovet 

av socialt stöd för personerna som säljer sex, påtalas både av representanter för de som 

ställer sig kritiska och positiva till sexköpslagen. En forskningsartikel pekar på behovet av 

skadereducerande strategier som skulle kunna erbjudas de som säljer sex, så som gratis 

kondomer och våldtäktslarm (Levy & Jakobsson, 2014). Författarna till den artikeln ställer 

sig kritiska till sexköpslagen, och vars åsikter skulle kunna placeras inom den 

liberalfeministiska inriktningen i sin syn på prostitution, där den betraktas mer som vilket 

yrke som helst (Anderson, 2002).  

Något som ofta beskrivs i tidningsartiklarna är hur sexköpslagen kan användas som ett 

verktyg inte bara emot prostitution, utan också mot människohandel. En artikel beskriver 

att legaliseringen av prostitution i Tyskland har gjort landet till centrum för 

människohandel. Innan sexköpslagen trädde i kraft, var en av farhågorna vid inträdet i EU, 

att människohandeln skulle öka i Sverige, på grund av den mer liberala synen på 

prostitution i Europa (SOU 2010:49). Även Månsson och Backman (1992) och 

Zweigbergk och Bodström (1994) befarade att ett inträde i EU utan någon form utav 

reglering kring prostitution, skulle leda till att Sverige blev influerat av övriga Europas mer 

prostitutionsliberala tankegångar. Vid tiden fanns ingen sexköpslag för att förhindra ett 

sådant skeende. Detta har även forskare pekat på, att ett mer sexradikalt perspektiv har 

tillkommit efter lagens införande, ett mer normaliseringsförespråkande perspektiv som inte 

fanns i Sverige när lagen tillkom (Yttergren & Westerstrand, 2016). Forskning visar på att 

sexköpslagen är ett fungerande verktyg när det gäller människohandeln i Sverige. 

Människohandlare tenderar att välja andra länder framför Sverige (Ekberg, 2004).   
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Hur framställs människor som säljer sex? 

I majoriteten av de tidningsartiklar som analyserats framställs människor som säljer sex 

som kvinnor, och offer. Det görs illegitimt att kvinnor skulle sälja sex frivilligt. I forskning 

drar även Farley et. al. (2008) slutsatsen att det är en myt att de flesta som säljer sex gör det 

utav fri vilja. Radikalfeminismen beskriver uttryckligen kvinnor som säljer sex som offer, 

att det är i brist på andra valmöjligheter som hon tvingas sälja sex (Anderson, 2002). 

Diskursen går således hand i hand med radikalfeminismen, och den abolitionistiska 

positionen (Anderson, 2002; Westerstrand, 2012). Män som säljer sex ryms inte i den 

radikalfeministiska synen på prostitution. I både liberalfeministisk och radikalfeministisk 

teoribildning rörande prostitution, talas mest om att det är kvinnor som säljer sex, och män 

som köper (Anderson, 2002). Grunden för den radikalfeministiska teorin handlar om att 

kvinnor är underordnade män, och att prostitution ses som något som bevarar denna 

underordning (ibid.). Här får inte män som säljer sex plats. Detta stärker ytterligare 

diskursen om säljaren som ett kvinnligt offer. Således görs både män som säljer sex och 

personer som frivilligt säljer sex osynliga i diskursen.  

Sett utifrån Foucaults (1993) subjektspositioner, utgör kvinnan som säljer sex den 

underordnade parten i diskursen, då hon beskrivs vara både socialt och ekonomiskt 

missgynnad. Sexköparen, torsken, hallicken återspeglar den part som i diskursen innehar 

större makt. Det förgivettagna blir således att kvinnan är offret. Att män som säljer sex 

osynliggörs återspeglas av att endast två av de analyserade tidningsartiklarna tar upp att det 

finns män som säljer sex. Den ena artikeln nämner både män och kvinnor i beskrivningen 

av prostitution. Den andra problematiserar det faktum att prostitutionsdebatten för det 

mesta nästan uteslutande berör kvinnor som säljer sex. Både Länsstyrelsens (2014) 

kartläggning och Kuosmanens (2008) forskningsrapport visar att det är fler män än kvinnor 

i Sverige som någon gång sålt sexuella tjänster. Detta står i skarp kontrast till diskursen 

“sexsäljaren som kvinnligt offer”, där merparten av tidningsartiklarna uteslutande talar om 

kvinnor som de som säljer sex i Sverige.  

Genom de diskurser som har lyfts fram i det här arbetet synliggörs att diskussionerna om 

sexköpslagen inte inkluderar män. En förklaring till detta kan härledas ur lagens framväxt, 

där det talades om prostitution som en del av mäns våld mot kvinnor, att det var en 

jämställdhetsfråga (Kvinnofrid, prop. 1997/98:55). Olika feministiska spår har gjort frågan 

till sin egen, vilket gör att de män som säljer sex inte får något utrymme. Det blir en icke-
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fråga att män skulle kunna vara offer på samma sätt som kvinnor framställs. Det starka 

förgivettagandet om att det är kvinnor som säljer sex gör att lagen riskerar att tolkas utifrån 

förutfattade meningar, och att den då inte tillämpas på samma sätt när det kommer till män 

och kvinnor (Siring, 2008). Detta skulle kunna knytas till diskursen om Lagen som ett 

ofullständigt verktyg, då Sirings (2008) forskning visar på att även de personer som är satta att 

erbjuda hjälp och stöd till de som säljer sex, är styrda av detta förgivettagande, som gör att 

män osynliggörs och att lagen blir ofullständig i sin tillämpning (Siring, 2008).  

I Sirings forskning (2008) framkommer att yrkesverksamma inom socialtjänst och polis, 

som arbetar med personer som säljer sex, tenderar att använda sexköpslagen i lägre grad 

när det gäller män som säljer sex. Det framkom även att de yrkesverksamma betraktade 

sexköp mellan män som något som handlar om sexuell läggning, snarare än ett brott. 

Vidare beskrevs de i högre grad få skylla sig själva (ibid.). Radikalfeminismens starka prägel 

på frågan om prostitution skulle kunna ses som en möjlig förklaring till att diskursen är så 

starkt befäst, att inte ens yrkesverksamma ser igenom eller har förmåga att slå hål på den. 

Feminister försvarar lagen som en feministisk lagstiftning, och har nästintill tagit patent på 

den vilket gör åsikter som inte framställer lagen ur en radikalfeministisk synvinkel 

utestängs.  

Diskursen, Säljaren som kvinnligt offer reproduceras på olika sätt, då kvinnorna beskrivs vara 

offer för olika saker. En offerbild är den av kvinnan som säljer sex som brottsoffer. I 

juridisk bemärkelse betraktas inte sexköp som ett brott mot person, utan som ett brott mot 

staten (SOU 2010:49). Trots det, beskrivs kvinnor som säljer sex explicit som brottsoffer. 

En annan offerbild som framställs är den om kvinnor som säljer sex som offer för 

människohandel. Här blir det tydligt att gränsen mellan prostitution och människohandel 

är svår att dra. I Sirings (2008) studie framkommer att de yrkesverksamma betraktar 

personer med utländsk bakgrund som säljer sex mer som offer, eftersom de betraktas vara 

mer utsatta.  

I några av artiklarna  reproduceras diskursen Säljaren som kvinnligt offer istället som att hon 

är offer för sexköpslagen. Det beskrivs att de som säljer sex blir tvingade att prioritera 

köparens säkerhet framför sin egen, vilket gör att de blir utelämnade till sina kunder och 

tar större risker. Levy och Jakobsson (2014) framhåller också sexköpslagens negativa 

effekter för de som säljer sex. De beskriver att förhandlingsmöjligheterna blir begränsade 

för de som säljer sex på gatan, eftersom sexköparna snabbt vill lämna platsen för att inte 
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bli tagna av polisen och åtalade för brott. Vidare framhåller de att kvinnor som säljer sex 

måste passa in i rollen som traumatiserade offer, för att kunna få hjälp och stöd. Levy och 

Jakobssons forskning (2014) kan placeras inom den mer normaliseringsförespråkande 

positionen, där att sälja sex betraktas mer som ”vilket arbete som helst” (Westerstrand, 

2012). Detta går även i linje med den liberalfeministiska inriktningen, som framhåller 

individens rätt att bestämma över sin egen kropp. Det framhålls att ett förbud skulle göra 

det svårare för de som säljer sex (Anderson, 2002).   

Hur framställs människor som köper sex?  

I artiklarna som analyserats tas det för givet att personen som köper sex är en man, vilken 

man som helst. Detta bildar diskursen Köparen som manlig förövare. I diskursen görs det 

illegitimt att en kvinna skulle köpa sex, eftersom det inte gick att finna i en enda artikel att 

en kvinna framställs som sexköpare. Statistiken visar också att det främst är män som köper 

sex. Kuosmanens (2008) forskning visar på att 8 % av de manliga respondenterna och 1 % 

av de kvinnliga respondenterna uppgav att de någon gång köpt sex. Enligt Länsstyrelsens 

(2014) kartläggning har 7,5 % av alla män i Sverige någon gång köpt sex, men ingen kvinna. 

Forskningen går således i linje med diskursen, där män framställs som köpare. Även i 

diskussionen i riksdagen som förelåg sexköpslagen var utgångspunkten att sexköparna var 

män (SOU 2010:49). Synen på prostitution förändrades under 1990-talet. Sverige 

betraktades som ett av världen mest jämställda länder, vilket gjorde att synen på samhället 

som ett patriarkat, förändrades till att enskilda människor hålls ansvariga för sina 

handlingar. Det vill säga att enskilda män hålls ansvariga för sina handlingar, därmed sina 

sexköp. I diskussionerna kring en eventuell sexköpslag, betonades vikten av att även män 

som köpare skulle få behandling och stödjande insatser (ibid.). Således förgivettas både 

idag och historiskt sett, att det är män som köper sex.   

Ur ett heteronormativt perspektiv, kan förgivettagandet om mannen som köpare tänkas 

leda till förgivettagandet om kvinnan som säljer sex, vilket blir ett tecken på diskursernas 

nära sammankoppling. Genom att män förutsätts vara heterosexuella, förgivettas att de 

därmed köper sex utav kvinnor, och inte män. På samma sätt gör förgivettagandet om 

kvinnan som säljer sex, att det ur ett heteronormativt perspektiv förväntas att det är en 

man som köper sex utav henne.  
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I artiklarna framställs kvinnor som säljer sex som offer, bland annat som brottsoffer. Som 

tidigare nämnts betraktas inte de personer som säljer sex som brottsoffer i juridisk mening. 

De som köper sex begår ett brott mot staten (SOU 2010:49). Trots det framställs 

sexköparna i artiklarna många gånger som förövare. Varför logiken blir att om kvinnor 

som säljer sex framställs som brottsoffer, bör de män som köper sex betraktas som 

förövare, eftersom ett brottsoffer kräver en förövare. I kvinnofridspropositionen (prop. 

1997/98:55) som var en del utav förarbetena till sexköpslagen, talades prostitution om som 

en del utav mäns våld mot kvinnor. En åsikt som också lyfts fram inom radikalfeminismen, 

där ett sexköp ses som en våldshandling (Westerstrand, 2012). Även Ekberg (2004) 

beskriver lagen som ett hjälpmedel för att sätta stopp för mäns våld mot kvinnor. Möjligtvis 

syns här en anledning till varför sexköpare omnämns som förövare, att de antas utöva våld.  

I diskursen förknippas mannen som köper sex, med en förnedrande kvinnosyn. Han 

positioneras även som ett subjekt som innehar makt. Hans maktposition gör att han är fri 

att göra vad han vill med kvinnan. Underförstått tas inte hänsyn till hennes känslor, och 

hon finns endast till för att tillfredsställa mannens behov. Samtycket betraktas som avklarat 

i och med en betalning, vilket gör att kvinnan kan betraktas som en vara, ett objekt. Inom 

radikalfeminismen betraktas prostitution som att kvinnan är underordnad mannen. Det 

framhålls att det är i sexualiteten som mäns förtryck av kvinnor blir som tydligast 

(Anderson, 2002).  

Hur framställs relationen mellan utbud och efterfrågan rörande prostitution? 

När artiklarna beskriver problemet med prostitution, framträder diskursen Efterfrågan 

förutsätter utbudet. Med andra ord om det inte fanns män som efterfrågade sexuella tjänster, 

skulle det inte heller finnas människor som sålde sex. Diskursen går hand i hand med 

grundtanken till den svenska sexköpslagen, som med sin normgivande intention straffar 

köparen, som anses vara den som gör fel (SOU 2010:49). Synen på relationen mellan utbud 

och efterfrågan har förändrats över tid. Under början av 1900-talet då 

reglementeringssystemet fanns, reglerades de personer som sålde sex, alltså utbudet 

(Eriksson, 2011). Denna syn har skiftat med tiden, till att fokus idag riktas mot efterfrågan, 

det vill säga köparen, som den som sexköpslagen reglerar. Hade en diskursanalys 

genomförts vid tiden för reglementeringssystemet, hade andra diskurser framträtt. 

Diskurser formas i en historisk kontext och ett sociokulturellt sammanhang. Detta gör att 

de identifierade diskurserna är påverkade bland annat av den feministiska rörelsen, som 

har präglat sexköpslagens framväxt och även hur den betraktas idag.  
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Genom att kvinnor framställs som varor som männen har makt att bestämma över, 

förstärks också bilden av männen som bärare av skuld. Fokus riktas mot sexköparen, den 

som i lagens mening begår ett brott. Personer som säljer sex beskrivs inte vara problemet 

utan det grundar sig i efterfrågan. Kuosmanens (2008) studie visar å andra sidan på att 

ungefär hälften av alla män (49%), och mer än hälften av alla kvinnor (66%) i Sverige vill 

kriminalisera även försäljningen utav sexuella tjänster. Denna opinion skulle kunna 

betraktas som något som står i kontrast till diskursen om att efterfrågan förutsätter utbudet, 

då utbudet istället skulle regleras. Fokus skulle flyttas till utbudet, vilket skulle kunna göra 

att det är utbudet som istället betraktas som problematiskt.  

Ett argument som också exemplifierar diskursen Efterfrågan förutsätter utbudet handlar om att 

en legalisering av sexköp också skulle öka efterfrågan på sexuella tjänster. Ekberg (2004) 

visar i sin forskning på riskerna med en legalisering utav prostitution. I Nederländerna är 

prostitutionen legaliserad, och landet har blivit ett av de mest attraktiva länderna för 

sexturism. Ekberg (2004) menar att sexköpslagen bidrar till att både prostitutionen och 

människohandeln minskar genom att den reglerar efterfrågan, och att utbudet därmed 

också minskar. Även i Sirings (2008) studie framkom att de yrkesverksamma ansåg att 

sexköpslagen varit effektiv i bemärkelsen att göra Sverige oattraktivt för utländska 

hallickar, och minskar införseln av kvinnor som säljer sex.  

Metoddiskussion  

De diskurser som framkommer i detta arbete är endast en sida av sanningen. Enligt en 

socialkonstruktivistisk utgångspunkt finns ingen objektiv sanning (Winther Jørgensen & 

Phillips, 2000). Diskurserna är således inte tänkta att ses som en objektiv bild av 

befolkningens åsikter. De representerar endast den analys som gjorts av just dessa utvalda 

tidningsartiklar.  

I urvalsprocessen var ambitionen att finna ett så brett material som möjligt, för att komma 

åt en så stor bild av de olika åsikterna rörande sexköpslagen som möjligt. Det lades aldrig 

någon värdering i vilka tidningar eller var diskussionen återfanns. Det går att ställa sig 

frågan om resultatet hade blivit ett annat om analysen gjorts med hjälp av annat material. 

Då samtliga diskurser bildar en relativt entydig och positiv bild av lagen, kanske mer kritiska 

argument hade återfunnits i ett annat material, till exempel bloggar och andra 

internetforum. En undran som växt fram under arbetet med uppsatsen, är frånvaron av 

artiklar i de stora etablerade dagstidningarna, så som Svenska Dagbladet och Dagens 
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Nyheter. En möjlig orsak till detta skulle kunna tänkas vara att lagen är så pass vedertagen, 

att de större tidningarna inte tar ifrågasättandet av lagens existens på allvar.  

Relevans för socialt arbete   

Diskurser både skapas av och påverkar hur människor ser på olika företeelser. Inom socialt 

arbete är det av vikt att kunna se bakom de förgivettaganden som finns rörande 

prostitution, och vem som säljer sex. I majoriteten av de artiklar som analyserats tas för 

givet att personen som säljer sex är en kvinna. Detta motsägs av undersökningar som visar 

på att det är något fler män än kvinnor som säljer sex i Sverige (Länsstyrelsen, 2014; 

Kuosmanen, 2008).  Det visar på vikten för socialsekreterare att se förbi förgivettaganden, 

för att kunna erbjuda alla likvärdig hjälp. Risken blir annars att män eller pojkar inte ens 

får frågan om de har sålt sex, eller på annat sätt blivit sexuellt utnyttjade. Detta kan i sin 

tur leda till att alla inte får den hjälp de skulle kunna erbjudas. En fråga att ställa här blir 

hur socialarbetare arbetar med män och pojkar som säljer sex idag? Finns det metoder och 

används dem? 

Yttersta ansvar ligger på socialtjänst och polis, varför det kan uppfattas som ett problem 

att de personer som är satta att jobba med människorna som säljer sex, inte behandlar män 

och kvinnor lika. Det ska inte göra någon skillnad om det är en man eller kvinna som säljer 

sex, men det är svårt att undkomma att falla in i de förutbestämda mönster och tankebanor 

som omgärdar allt som har med prostitution att göra.   

Framtida forskning 

Denna uppsats visar bland annat på hur män som säljer sex osynliggörs. För att synliggöra 

och få en större bild av hur prostitutionen ser ut, behövs forskning som belyser även män 

som säljer sex. Detta är av intresse att studera, då ingen skriver om de män som säljer sex, 

trots att statistiken pekar på att gruppen finns. Vad för interventioner skulle kunna sättas 

in för att hjälpa denna grupp? Finns det några sådana idag? 

Det skulle vara intressant att göra en liknande diskursanalys på andra forum, då diskurserna 

som framkommit i denna uppsats var entydiga kring sexköpslagens effekter. Kanske skulle 

mer kritiska perspektiv kunna urskiljas i exempelvis bloggar och andra internetforum, där 

det som skrivs inte är styrt av till exempel en tidnings politiska inriktning.  
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Något som påtalas i tidigare forskning är avsaknaden av studier där människor som säljer 

sex själva får uttala sig. En sådan internationell studie har berörts i denna uppsats (Farley, 

et. al., 2008), men det skulle finnas en vinst i att genomföra en liknande studie på nationell 

nivå, för att få en mer specifik bild utav sexköpslagens konsekvenser för de personer den 

berör.  

Det hade även varit av intresse att forska vidare på den mediala debatten rörande Pride, 

som nämnts ovan under metodavsnittet. Pride är en vedertagen rörelse som är allmänt 

erkänd. Den har en självklar plats i dagens samhälle. En diskursanalys som grundar sig på 

socialkonstruktivism likt denna, hade varit intressant att använda för ämnet då en 

diskursanalys syftar till undersöka det som anses vara självklart, det som förgivettas.  

Slutsatser  

I den här studien framkommer det att prostitution och sexköpslagen är omgivna av 

förgivettaganden, varav vissa inte överensstämmer med det studier på området visar. 

Uppsatsen behandlar två undersökningar (Länsstyrelsen, 2014; Kuosmanen, 2008) som 

visar på att andelen män som säljer sex är större än andelen kvinnor, något som inte alls 

avspeglades i diskurserna. Osynliggörandet av män som säljer sex ligger i linje med de 

diskurser som kunnat urskiljas i materialet, och visar på språkets makt för människors 

uppfattning av hur verkligheten ser ut. Merparten av artiklarna visar på en 

radikalfeministisk förståelse av prostitution, där män som säljer sex inte ingår. 

Sexköpslagens grundtanke går i linje med en radikalfeministisk förståelse av prostitution, 

där prostitution ses som ett hinder för att uppnå ett jämställt samhälle.  

Vidare ger radikalfeminismen inget utrymme för att personer frivilligt kan välja att sälja 

sex. Det är också ett förgivettagande som reproduceras i diskurserna. De som frivilligt 

säljer sex osynliggörs, och deras röster görs illegitima, vilket visar på ytterligare en 

radikalfeministisk förståelse utav prostitution. Det kan vara av vikt att poängtera att andra, 

mer liberalfeministiska åsikter också framkom i resultatet, men att de utgjorde en så liten 

del att det inte gick att urskilja en sådan diskurs.   

Osynliggörandet av män som säljer sex visar på vikten av att se bortom det förgivettagna. 

Så istället för att sluta som vi började, vill vi avsluta med att synliggöra hur det kan se ut.  

Någon köper honom. Men han betalar priset (Bilaga C).  
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