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Abstract 

In 1999, Sweden was the first country in the world to criminalize the buying, but not the selling, 

of sexual services. This law is based on the ideological stance that transactional sex is to be 

understood as men’s violence against women. Since 1999, however, various studies have shown 

that not only women sell sex, but that a large number of sex workers are men and transgender. The 

aim of this study is to investigate how Sweden’s national board of health and welfare 

(Socialstyrelsen) constructs and presents the gender and sexuality of individuals who are engaged 

in transactional sex. Educational materials on transactional sex, created by Socialstyrelsen and 

aimed at health care professionals who work with said individuals, have been processed using 

critical discourse analysis as elaborated by Fairclough. In this educational material, individuals 

who engage in transactional sex are portrayed primarily as victims; as such, they lack agency to 

represent themselves and their situation to the various authorities. Furthermore, professionals who 

work in this field have asked for methods to talk about transactional sex with their clients, but the 

material does not supply any such methods or vocabulary. Instead, it is mainly focused on the 

clients’ need for therapy. 
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1. Inledning 
Socialtjänsten är en myndighet som kommer i kontakt med en stor mängd människor i sitt arbete. 

I utbildningsmaterialet “Våga fråga om sex” från Malmö Stad och Region Skåne (2014) skriver 

Suzann Larsdotter att yrkesverksamma inom socialtjänsten inte kan undgå det faktum att en 

individs sexualitet alltid är närvarande, och så även i mötet med socialtjänsten. Det är omöjligt att 

ingripa mot en klient utan att samtidigt ingripa i klientens sexualitet. Därför, skriver Larsdotter, 

behöver socialtjänsten kunna ställa frågor om och kartlägga klientens sexualitet. Det kommer inte 

att gagna klienten att undvika att samtala om sex och sexualitet (Malmö Stad, 2014, s. 4). Samtidigt 

finns indikatorer på att socialsekreterare inte ställer frågor om klienters sexualitet och sexuella 

erfarenheter, vilket gör klienterna besvikna, samtidigt som socialarbetarna upplever ett eget 

tillkortakommande (Abelsson & Hulusjö, 2008, s. 16). 

I flertalet undersökningar presenteras siffror som visar att män bär fler erfarenheter av att ha fått 

ersättning för sexuella tjänster än vad kvinnor gör (Ungdomsstyrelsen, 2013, s. 192; Abelsson & 

Hulusjö, 2008, s. 11–12), likväl som att HBTQ-personer är markant överrepresenterade inom 

befolkningen vad gäller att ha erfarenheter av sex mot ersättning (Larsdotter et al. 2011, s. 9). Trots 

siffror som visar att kvinnor inte är i majoritet av de som har erfarenhet av att ha tagit emot 

ersättning för sexuella tjänster sker en stor del av prostitutionsforskningen på unga tjejer som säljer 

sex (Abelsson & Hulusjö, 2008, s. 11ff). Tidskriften ”Journal of Trauma Practice” utgav 2003 ett 

specialnummer om prostitution, trafficking och traumatisk stress. I detta nummer rörde en artikel 

män inom gaypornografin, två artiklar hade kvinnor inom prostitution som huvudfokus men 

berörde även frågan om manlig prostitution, 14 artiklar rörde prostitution av kvinnor och/eller 

kvinnor och barn, och en artikel berörde kvinnor, barn och transpersoner inom prostitution. Trots 

att det finns kunskap om att fler män än kvinnor har erfarenhet av sex mot ersättning, vilket 

presenteras närmare i forskningsöversikten, är den rådande diskursen gällande könshandeln att 

heterosexuella kvinnor är en klar majoritet av dem som säljer sex. Det finns flera tänkbara 

anledningar till skevheten inom diskursen. En tänkbar anledning kan vara att heterosexualiseringen 

av fenomenet prostitution omöjliggör för människor att se män och transpersoner som sexsäljare, 

och att deras prostitution därför blir osynlig (Abelsson & Hulusjö, 2008. s. 15; Connell & 

Messerschmidt i Knutagård, 2016, s. 173).  
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Den lag som reglerar prostitution i Sverige utgår från en radikalfeministisk förståelse av 

prostitution som mäns våld mot kvinnor, och syftar till att skydda kvinnor från detta våld. Denna 

ensidiga och empiriskt falska bild av könshandeln, där mäns våld mot kvinnor är dominerande, 

genomsyrar diskursen och praktiken för jämställdhetsarbetet i Sverige. Den präglar också på ett 

tydligt sätt lagstiftningen gällande prostitutionen, som alltså på ett avgörande sätt domineras av 

kvinnofridsfrågan. En problematisk konsekvens av denna ensidighet är att möjligheterna att möta 

alla de individer som har erfarenheter av sex mot ersättning påverkas negativt, då en stor del av 

klientelet konsekvent negligeras och diskursivt diskrimineras (Boréus, 2006, s. 413ff) inom de 

diskurser som omger jämställdhet, kön och sexualitet. Socialtjänsten möter människor med vitt 

skilda livserfarenheter, och vissa av dessa människor kommer att ha erfarenheter av sex mot 

ersättning, oavsett könstillhörighet och sexualitet. Därför behöver socialtjänsten god kännedom 

om företeelsen sex mot ersättning, för att kunna möta klienter där de befinner sig, med sina 

respektive erfarenheter. En annan konsekvens av de politiska ställningstaganden som omger 

lagstiftningen skulle kunna vara att personer som byter sex mot ersättning inte tillåts att föra sin 

egen talan utifrån sin egen livssituation, utan per automatik omfattas av ”mäns våld mot kvinnor”-

diskursen. Utifrån detta ämnar jag att undersöka på vilket sätt Socialstyrelsen konstruerar bilden 

av individer med erfarenheter av sex mot ersättning i sitt utbildningsmaterial, genom att studera 

vilka antaganden som görs gällande kön, sexualitet och offerskap 

1.1 Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka hur Socialstyrelsen konstruerar bilden av individer som 

tar emot ersättning för sexuella handlingar och vilken påverkan Socialstyrelsens språkbruk kan ha 

för den rådande diskursen om sex mot ersättning. 

1.2 Frågeställningar 

 På vilka sätt beskrivs personer som byter sex mot ersättning i Socialstyrelsens 

utbildningsmaterial rörande vuxna personer som byter sex mot ersättning? 

 På vilka sätt rekommenderas yrkesverksamma att arbeta med personer som byter sex mot 

ersättning? 
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1.3 Begreppsförklaringar 

Med ambitionen att använda ett icke-stigmatiserande och ett inkluderande språkbruk tas det 

terminologiska avstampet i denna uppsats i FN:s/UNAIDS riktlinjer gällande terminologi. 

UNAIDS riktlinjer utgår ifrån att personer som säljer sex inte ska stigmatiseras eller benämnas på 

dömande sätt och att korrekt terminologi därför bör eftersträvas (UNAIDS, 2015, s. 5). 

Nedanstående begreppsförklaringar har sin grund i Nationalencyklopedins och UNAIDS 

begreppsförklaringar, med stöd i andra källor där behov har funnits. För vidare 

begreppsförklaringar, se bilaga A. 

Byta sex mot ersättning – se Sexarbetare. 

Könshandel – modernare term för prostitution. Används för att beskriva samtliga aktörer vid 

försäljning och köp/utbyte samt organisering av sexuell handel. Lägger fokus på även den icke-

säljande parten, samt på de samhälleliga och sociala strukturer som omger sexhandeln (NE.se). 

Prostituerad – En person som befinner sig inom könshandeln på den säljande sidan. Detta är en 

term som inte bör användas, då denna kan indikera ett negativt värderande omdöme om personen 

(UNAIDS, 2015, s. 10). 

Prostitution – Term som kommer från latinet och betyder ungefär “bjuda till otukt”. Nu för tiden 

föredras termen Könshandel (NE.se). 

Sexarbetare – en grupp som består av vuxna, samtyckande individer, oavsett könstillhörighet, som 

vid ett eller flera tillfällen utbyter sex mot ersättning, antingen i form av pengar eller varor. I denna 

grupp ingår inte barn (under 18 år, enligt UNAIDS), då dessa inte kan samtycka till sexuella 

handlingar (UNAIDS, 2015, s. 5). Sex och sexuella handlingar är inte endast avgränsat till 

omslutande samlag eller oralsex, utan kan även inkludera webbcamsex, strippshower etcetera. 

Sexköpare – en person som gör sig skyldig till brottet köp av sexuell tjänst, vilket kan ge fängelse 

i upp till ett år. Definitionen av ”köp av sexuell tjänst” är att utge ersättning för tillfällig sexuell 

förbindelse (NE.se). 

Sexualitet – de beteenden, handlingsmönster och behov som finns i personligheten och rör 

individens lust, vilja och drift att närma sig andra människor i reproduktivt, sexuellt och 
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emotionellt syfte. Sexualiteten är inte liktydigt med sexuell orientering eller sexuell praktik 

(NE.se; Löfgren-Mårtensson, 2013, s. 17–18) 

Sexuell orientering – Definition av vem en person blir kär i eller attraherad av, avhängigt ens egen 

könsidentitet (UNAIDS, 2015, s. 42). Individen själv bör vara den som definierar sin sexuella 

orientering. 

Sexuell praktik – Hur och med vem en person väljer att ha sex. Exempelvis finns personer som 

definierar sig som homosexuella, men som praktiserar skildkönat sex, likväl som att det finns 

personer som definierar sig som heterosexuella, men som praktiserar samkönat sex. En persons 

sexuella praktik kan, men behöver inte, överensstämma med personens sexuella orientering 

(UNAIDS, 2015).  

Sälja sex – Se Sexarbetare 

2. Forskningsöversikt 

2.1 Sökprocessen 

För att bena ut forskningsfältet har sökningar skett i ProQuests databaser relaterade till social 

sciences och i Libris. Sökorden som använts, i olika kombinationer, är prostitution, men, Sweden, 

law, gender, MSM (men who have sex with men), “men selling sex”, “women selling sex”, woman, 

sexual behavior, transsexual. Forskningsfältet om könshandel är massivt, och det finns mycket 

litteratur att förkovra sig i. För denna studie har endast kollegialt granskade artiklar valts ut för att 

försöka säkerställa god vetenskaplig nivå. Artiklar som främst undersöker män som köpande part 

i könshandel har valts bort, eftersom syftet med studien framför allt är att undersöka 

Socialstyrelsens konstruktion av den säljande parten, samt hur Socialstyrelsen rekommenderar att 

socialtjänsten jobbar med densamma. Inte heller artiklar som berör trafficking eller organiserad 

människohandel har tagits med, då detta är ett område av könshandeln som ligger bortom studiens 

syfte.  

Vid en sökning på orden Prostitution AND Men i ProQuest genererades 2312 resultat som var 

kollegialt granskade. Därefter avgränsades resultatet till studier efter 2010 och resultatet blev 769 

stycken varav 750 på engelska och ingen på svenska. Av dessa kunde konstateras att många berör 
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män som den sexköpande parten. Vid sökning på Prostitution AND Women blev resultatet 4 935 

kollegialt granskade artiklar. Sökningarna visar samstämmigt att prostitutionsforskningen framför 

allt inriktas på heterosexuell könshandel med en kvinna som säljande part, exempelvis genom 

flertalet kvalitativa studier med livsberättelser från kvinnliga sexarbetare, men även i kvantitativa 

studier, varav några presenteras närmare nedan. 

Utifrån resultaten av de sökningar som gjorts har jag letat mig vidare till andra artiklar och böcker. 

Jag har även haft telefonkontakt med Jari Kuosmanen, 2017-03-14, vid Institutionen för socialt 

arbete på Göteborgs universitet som kommit med förslag på teman att nysta vidare i, likväl som 

att jag deltagit i en konferensdag om unga HBTQ-personer som byter sex mot ersättning, 2017-

04-06. Dessutom har jag träffat Suzann Larsdotter, sexolog och medförfattare till studien Osynliga 

synliga aktörer om unga HBTQ-personer som byter sex mot ersättning, på RFSU:s kontor i 

Stockholm, 2017-04-18, och av henne fått vägledning vidare i ämnet. 

2.2 Kunskapsområdet 
2.2.1 Ett juridiskt, politiskt och nutidshistoriskt perspektiv på könshandel 

Grunden till sexköpslagstiftningens utformning i Sverige går att återfinna i de feministiska 

strömningar som präglade prostitutionsdebatten under 1980- och 1990-talet. I 

prostitutionsutredningen 1993 föreslogs att termen prostitution skulle bytas ut mot termen 

könshandel för att ta fokus från den säljande parten (Siring, 2008, s. 328). Det fanns även en 

ambition att markera att samhället inte accepterar köp av sexuell tjänst, och att fokus, och därmed 

skuldfrågan skulle riktas mot den köpande parten (Jakobsson & Kotsadam, 2011, s. 33; Pettersson 

& Tiby, 2003, s. 219). Denna ambition har dock inte fått ordentligt genomslag, vare sig hos media 

eller polis och socialtjänst (Pettersson & Tiby, 2003, s. 229).  

Vidare baseras den svenska sexköpslagen på en ideologisk tanke om att all typ av prostitution 

innebär ett utnyttjande av den säljande parten (Siring, 2008, s. 331), att prostitution är skadligt och 

ett uttryck för ”sexual domination and the essence of women’s oppression” (Jakobsson & 

Kotsadam, 2011, s. 32). Den ideologiska grunden för sexköpslagen återfinns i en mer 

radikalfeministisk inställning till prostitution, vilken utgår ifrån att prostitution är skadligt för den 

säljande parten, och att prostitution är den faktiska konsekvensen av det patriarkala våld som 

kvinnor utsätts för (Jakobsson & Kotsadam, 2011, s. 33; Pettersson & Tiby, 2003, s. 214). Utifrån 
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detta synsätt ses den prostituerade som ett offer som inte kan eller bör hållas ansvarig för den 

brottsliga handlingen, och därför inte heller ska straffas för prostitutionen (Jakobsson & Kotsadam, 

2011, s. 32). Kriminaliseringen av sexköp skulle syfta till att påverka attityderna till könshandeln, 

och i förlängningen då minska efterfrågan att köpa sexuella tjänster, och därmed utbudet av 

desamma (Jakobsson & Kotsadam, 2011, s. 34). Med denna ambition kan stigmatisering ses som 

något ändamålsenligt, då stigmatiseringen kan antas leda till en minskad efterfrågan eftersom 

människor generellt vill undvika att bryta mot samhällets satta normer (Jakobsson & Kotsadam, 

2011, s. 33). Det var i ljuset av detta, snarare än jämställdhetsdiskursen, som Norge år 2008 

adapterade den svenska sexköpslagstiftningen och blev andra land i världen att kriminalisera 

sexköp men inte försäljning av sex (Jakobsson & Kotsadam, 2011, s. 37). 

En annan hållning till sexhandel än den radikalfeministiska återfinns inom liberalfeminismen. Där 

anses sexarbete som ett arbete likställt med andra arbeten och därför bör prostitution vara lagligt 

både för köpare och säljare. Även utifrån detta synsätt anses de prostituerade vara offer, men 

snarast för en dubbelstandard vad gäller sexualmoralen (Jakobsson & Kotsadam, 2011, s. 32), 

alltså att det är dåligt av en kvinna att sälja sex för att då är hon promiskuös, vilket kvinnor inte 

ska vara. Den liberala feministiska hållningen till sexarbete utgår ifrån ideologiska 

förklaringsmodeller om individens egna val och den fria marknaden, likväl som ur en sexpositiv 

våg inom feminismen på 1970-talet (Brents, 2016, s. 402) Förklaringsmodellen till varför 

prostitution uppstår återfinns inom liberalfeministiska tankeströmningar snarast i ekonomiska och 

personliga problem (Jakobsson & Kotsadam, 2011, s. 33). Denna inställning till prostitution 

återfinns bland annat i Tyskland och Nederländerna, där prostitution är lagligt (Jakobsson & 

Kotsadam, 2011, s. 32). De studier som presenteras ovan, och en stor mängd av den forskning som 

bedrivs inom fältet, antar en heterosexuell och traditionell synvinkel på prostitution. Flera studier 

och undersökningar visar att det finns en vetskap om att det finns många olika sätt att sälja sex på, 

och många olika typer av människor som säljer sex, som inte passar in i den snäva bild som råder 

idag. Trots detta är just bilden av den heterosexuella gatuprostitutionen med kvinnan som säljande 

part fortfarande dominerande i den samhälleliga diskursen (Holmström, 2008, s. 323; Pettersson 

& Tiby, 2003, s. 211). Gatuprostitutionen beräknas stå för cirka en tredjedel av all prostitution, 

medan resterande del räknas som osynlig prostitution, och alltså sker i lägenhetsbordeller, på 

massageinstitut, via internetkontakter eller liknande. Dessa siffror bör dock ha ändrats i och med 
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kriminaliseringen av köp av sex år 1998, och bör ha ökat något i favör till den osynliga 

prostitutionen (Holmström, 2008, s. 308).  

Pettersson och Tiby presenterar resultat från en studie de gjorde åt Socialstyrelsen år 1999 till 2000 

gällande prostitution. De gjorde enkätundersökningar med polis, socialtjänst, företag med 

permanent sprittillstånd och RFSL, intervjuer med personal inom polis, socialtjänst, sjukvård och 

frivilligorganisationer, och telefonintervjuer med män som köpt sex (Pettersson & Tiby, 2003, s. 

212). Pettersson och Tiby fann bland annat att socialtjänsten tenderar att inte arbeta med män som 

prostituerar sig, då de inte befinner sig i gatuprostitution i samma utsträckning som kvinnor gör 

(Pettersson & Tiby, 2003, s. 225). Detta syns även i Holmströms rapport, där hon skriver att de 

undersökningar som gjorts tidigare gällande män som säljer sex till män inte kommit fram till 

några exakta siffror angående hur många män som prostituerar sig, då den manliga prostitutionen 

oftare återfinns på de mer osynliga arenorna (Holmström, 2013, s. 313). En respondent från 

socialtjänsten uttrycker i Petterson och Tibys studie att hen inte möter manliga prostituerade, men 

att socialtjänsten ”borde” få kännedom om manlig prostitution om detta var ett problem (Pettersson 

& Tiby, 2003, s. 226). Detta kopplar författarna till vad de kallar ”exponeringstemat”, alltså att det 

som inte syns, det finns inte, och om det fanns, då skulle det synas (Pettersson & Tiby, 2003, s. 

221). Författarna påpekar att både socialtjänst och polis tenderar att ifrågasätta förekomsten av 

manlig prostitution, och att motsvarande tendens inte kan skönjas angående kvinnlig prostitution 

(Pettersson & Tiby, 2003, s. 227). 

2.2.2 Allmän opinion angående könshandel  

Jakobsson och Kotsadam (2011) genomförde under 2008 en online-undersökning bland totalt 3500 

svenskar och norrmän gällande deras attityder till prostitution. Denna undersökning var unik i sitt 

slag, på grund av mängden respondenter som deltog i undersökningen (Jakobsson & Kotsadam, 

2011, s. 31). Priebe och Svedin (2012) genomförde år 2011 en enkätundersökning med syfte att 

undersöka förekomsten av sexhandel bland Sveriges befolkning, kartlägga befolkningens attityder 

till sexhandel och vilka åsikter som fanns om sexköpslagen. Undersökning baserade sig på 

webbenkäter genomförda av TNS Sifo med ett stratifierat urval av 9 999 respondenter. Urvalet är 

representativt för den svenska befolkningen med avseende på inkomst, kön, utbildningsnivå och 

ålder (Priebe & Svedin, 2012, s.12). Jakobsson och Kotsadams undersökning baserades på 5500 

webbenkäter som delades ut till ett randomiserat urval svenskar och norrmän ur en databas som 
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består av ett representativt urval av 130 000 personer som kan tänka sig att svara på 

onlineundersökningar (Jakobsson & Kotsadam, 2011, s. 37). Svarsfrekvensen låg runt 60%, något 

högre bland norrmännen och något lägre bland svenskarna. Jakobsson och Kotsadam redovisar en 

skevhet i urvalet i förhållande till högre utbildning, men i övrigt är urvalet representativt. Vid 

regressionsanalysen av datan har denna skevhet kontrollerats för. 

Priebe och Svedin lyfter fram att män generellt har en mer liberal inställning till sexhandel jämfört 

med kvinnor. Exempelvis anser män i mindre utsträckning att sexhandel har skadeverkningar. Män 

tycker i större utsträckning än kvinnor att försäljning av sex borde ses som ett vanligt arbete och 

männens liberala syn syns också i inställningen att sexköp borde avkriminaliseras (Priebe & 

Svedin, 2012, s. 24ff). Liknande resultat går att återfinna hos Jakobsson och Kotsadam, vilka 

presenterar att fler män än kvinnor tycker att det är okej att köpa sex, medan fler kvinnor än män 

anser att förklaringsmodellen att män har större sexuella behov än kvinnor stämmer. Jakobsson 

och Kotsadam fann också att ju mer åt höger på den politiska skalan en respondent är, desto mindre 

troligt är det att hen anser det omoraliskt att köpa sex, samt att svenskar som anser att det är för 

många invandrare i landet, och sexualliberaler, är mer benägna att tycka att sexköp är okej 

(Jakobsson & Kotsadam, 2011, s. 45). Män tenderar att anse att det är mindre farligt för män att 

sälja sex (Priebe & Svedin, 2012, s. 24ff).  

I Jakobsson och Kotsadams studie presenteras att religiöst konservativa mer troligt är av 

inställningen att prostitution är omoraliskt, medan marknadsliberaler, förklarat av artikel-

författarna som personer till höger på den politiska skalan som hyser en åsikt att den offentliga 

sektorn ska minskas, ofta anser att det är mer okej att både köpa och sälja sex (Jakobsson & 

Kotsadam, 2011, s. 46). I flera studier finns stöd för att kvinnor i större utsträckning vill behålla 

sexköpslagen som den är, medan män oftare är av åsikten att sexköpslagen borde avskaffas (Priebe 

& Svedin 2012; Kuosmanen, 2008; Månsson, 1998; Jakobsson & Kotsadam, 2011).  

I studier genomförda på senare år ökar stödet för att också försäljning av sex borde bli förbjudet, 

vilket styrks i en studie av Månsson från 1998 (Priebe & Svedin, 2012, s. 33). I Jakobsson och 

Kotsadams studie framkommer det att faktorer som ökar sannolikheten att vara för kriminalisering 

av försäljning av sex är att ha högre utbildning, vara religiös, att tillhöra den politiska vänstern, att 

vilja öka den offentliga sektorn samt att vara för jämställdhet. Både män och kvinnor är i Priebe 
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och Svedins undersökning överens om att sexhandeln både orsakar och uppstår ur sociala problem 

(Priebe & Svedin, 2012, s. 24ff). 

2.2.3 Ett sexualitetsperspektiv på könshandel 

2004 kom en studie rörande prostitution i nio olika länder (Farley et al.). Forskarna intervjuade 

totalt 854 personer inom sexhandeln, varav 782 stycken var kvinnor, 28 var män och 44 var 

transpersoner. Artikeln, som finns publicerad i Journal of Trauma Practice, undersöker 

förekomsten av post-traumatisk stress och ohälsa bland prostituerade och personer utsatta för 

människohandel för sexuella ändamål. Artikeln beskriver våldsbrott och övergrepp som 

respondenterna fått utstå, liksom resultat från tidigare studier gällande våld mot prostituerade 

(Farley et al., 2004). Det finns en del problem med denna artikel, då respondenterna till stor del 

kommer från gatuprostitution, har rekryterats via exempelvis ett härbärge för drogberoende 

kvinnor (Farley et al., 2004, s. 38) och en organisation för före detta och nu prostituerade kvinnor 

(Farley et al., 2004, s. 39). Det är problematiskt att endast välja att endast ta med respondenter från 

prostitutionens synliga arenor, då urvalet blir skevt och rösterna som lyfts fram i forskningen inte 

representerar personer inom de osynliga delarna av sexhandeln (Bungay, Oliffe & Atchison, 2015, 

s. 968). Bungay, et al. understryker att skevheten i urvalet blir särskilt problematiskt då någonstans 

mellan 80% och 90% av sexarbetarna i industrialiserade länder inte befinner sig på gatan. I enlighet 

med resultaten från Farley et als. studie påpekar Bungay et al. att exkludering av de sexarbetare 

som inte befinner sig på gatan gör att gruppen ”prostituerade” ses som en ”homogeneous group 

comprised primarily of women many of whom are street-involved, in crisis, and victimized by 

male violence” (Bungay et al. 2015, s. 968).  

Farley et als. studie påstår att män och transpersoner är precis lika utsatta för våld inom 

prostitutionen som kvinnor är (2004, s. 62). Att utsattheten är lika stor hos alla inom könshandeln 

kanske förvisso stämmer, men om detta är fallet behöver bilden av kvinnors utsatthet nyanseras. 

Forskning från bland annat Peru och från Sverige visar på att det finns män och transpersoner inom 

könshandeln som inte skriver under på bilden av att de enkom skulle vara utsatta offer, vilket 

kommer att presenteras närmre nedan. Vidare påstår författarna i Farley et al. att transpersoner är 

”a significant minority of those in prostitution” (2004, s. 39). Samtidigt presenterar Farley et al. i 

sin studie att 5% av respondenterna är transpersoner, och i en annan artikel av Farley och Barkan 

(1998) var 12% av respondenterna transpersoner. I reda siffror är transpersoner i dessa båda 
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undersökningar i minoritet, men samtidigt tyder 5% transpersoner som respondenter på en 

någorlunda korrekt representation i studien, och 12% respondenter till en kraftig 

överrepresentation av transpersoner inom gatuprostitution, då uppskattningar visar att någon stans 

mellan 0,6% och 4,6% av befolkningen är transpersoner (Folkhälsomyndigheten, 2015, s. 17). 

Dessa uppskattningar är dock förmodligen inte helt korrekta, då endast personer som sökt 

transrelaterad vård är representerade, och det således fortfarande finns ett stort mörkertal. I motsats 

till det Farley et al. påstår presenterar Larsdotter et al. (2011, s. 40) flera studier som visar på att 

unga homo- bi och transpersoner i högre utsträckning än heterosexuella ungdomar har erfarenhet 

av att byta sex mot ersättning. 

År 2002 kom en studie från Israel rörande transkvinnors motiv att sälja sex (Leichtentritt & 

Davidson Arad, 2002). Denna studie visar att det finns såväl ekonomiska som andra motiv att sälja 

sex (Leichtentritt & Davidson Arad, 2002, s. 352). Bland annat kan sexarbete få transpersonen att 

känna sig attraktiv och åtrådd (enl. Kulick, 1998 & Prieur, 1998 i Leichtentritt & Davidson Arad, 

2002). Kousmanen, De Cabo och Tikkanen har genomfört en enkätundersökning samt intervjuat 

män som säljer sex till män, med syfte att undersöka push och pullfaktorer till sexarbete. Ett viktigt 

tema som de fick fram var den egna sexuella lusten och njutningen (Kousmanen et al., 2017, s. 

407) likväl som en önskan om intimitet (Kousmanen et al., 2017, s. 417).  

I Peru gjordes en etnografisk studie år 2011 på 52 arenor där sexförsäljning förekom, samt 

intervjuer med 42 män och transkvinnor som sålde sex (Nureña, Zúniga, Zunt, Mejía, Montano & 

Sánchez, 2011, s. 1209). I denna studie presenteras liknande resultat som i de två ovan anförda, 

bland annat att motiv för att börja sälja sex varierar från nyfikenhet och äventyrslystnad till sexuell 

tillfredsställelse (Nureña et al., 2011, s. 1215). Respondenterna i denna studie kommer från 

medelklass och övre medelklass, och det ekonomiska motivet framstår som underordnat andra 

motiv. Vissa respondenter började sälja sex av ekonomiska skäl, och det har med tiden blivit en 

tillfredsställande upplevelse, medan vissa respondenter uppgav att de började sälja sex av 

nyfikenhet och med tiden kom fram till att det var en bra sidoinkomst. Liknande motiv återfinns 

hos Kousmanen et al. (2017) då respondenterna där uppgav att friheten i att själv få lägga upp sitt 

arbete och de ekonomiska incitamenten var viktiga faktorer för att fortsätta sälja sex (s.406). 

Kousmanen et al. visar också att 25% av respondenterna i deras studie uppgav att ersättningen 

saknade betydelse vid senaste tillfället de sålde sex (2017, s. 421). I Leichtentritt och Davidson 
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Arads studie framkommer att hormonbehandling samt könsbekräftande behandling är svårt att få 

och mycket kostsamt, och att möjligheten att kunna fortsätta med sin könsbekräftande behandling 

är en viktig faktor för att fortsätta med sexarbetet (2002, s. 367). Det förekommer också att 

respondenter varit påverkade av alkohol eller droger, eller mått dåligt senaste gången de sålde sex 

(Kousmanen et al. 2017, s. 419, 421).  

Knutagård (2016, s. 212) skriver att det finns en diskurs om personer som byter sex mot ersättning 

som antingen kommer att sätta dem i offer- eller aktörsroll. Vilken roll personen tillskrivs kommer 

att bestämmas av personens kön, där män har tillåtelse att ha en aktörsroll, medan kvinnor ska inta 

en offerroll. Detta överensstämmer till stor del med de röster som presenteras i ovan refererade 

studier. Kousmanen et al. förklarar fenomenet med ”den allmänna konstruktionen av maskulinitet” 

(2017, s. 422), vilken gör att män har större frihet att uttrycka sin sexualitet i sitt sexarbete än vad 

kvinnor har. Det finns också en bild av att sexarbetarens sexuella orientering är av signifikans i 

fråga om mäns sexarbete, men inte när det gäller kvinnors (Knutagård, 2016, s. 218). Denna bild 

bekräftas bland annat av Suzann Larsdotter (personlig kommunikation, 6 april 2017), vid projektet 

Pegasus avslutningskonferens där hon anförde att forskare tenderar att inte fråga sexarbetande 

kvinnor om deras sexualitet, utan att de förutsattes vara heterosexuella.  

2.3 Sammanfattning av forskningsfältet 

Som nämnts ovan började prostitutionen ses som ett socialt problem i Sverige på 1970-talet, och 

under de kommande årtiondena jobbade staten fram en lag för att reglera prostitutionen. Lagen 

utgick från en radikalfeministisk grundtanke och hade som ambition att frigöra den säljande parten 

från skuld. Lagen utgick också från att den säljande parten var en kvinna och ett offer för patriarkalt 

våld, vilket är en syn som står i kontrast till den syn som finns i länder som Tyskland och 

Nederländerna, där köp av sexuell tjänst är lagligt. Det finns forskning som indikerar att den 

prostitution som förekommer bland män inte sker på de synliga arenorna, och därför inte fångas 

upp av polis och socialtjänst i samma utsträckning som den synliga prostitutionen, 

gatuprostitutionen, som i stor utsträckning berör säljande kvinnor. 

Vid tidigare befolkningsundersökningar i Sverige har resultat framkommit som indikerar att 

kvinnor tenderar att anse att män har ett större behov av sexuella kontakter än vad kvinnor har. 

Dessutom finns data som tyder på att män tycker att just manlig prostitution inte är ett lika stort 
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problem som kvinnlig prostitution. Dessa två svar, att det finns en bild av att mäns sexualdrift 

skulle vara markant högre än kvinnors, och att manlig prostitution skulle vara mindre skadlig än 

kvinnlig prostitution, kanske kan ge en liten fingervisning till varför området “män som säljer sex” 

fortsätter att vara ett område som inte lyfts fram i samma utsträckning som ”kvinnor som säljer 

sex”. 

Flera olika undersökningar och rapporter indikerar att det finns en betydande del icke-kvinnor i 

könshandeln, och att en del av dessa säljande personer antingen är homo-, bi- eller transsexuella, 

har en annan sexualitet, att de säljer samkönat sex men definierar sig som heterosexuella etcetera. 

Därmed kan det sägas vara ställt utom tvivel att även icke-kvinnor som byter sex mot ersättning 

upplevt mycket diskriminering, stigmatisering och osynliggörande genom de normbrytande 

identiteter och praktiker som tar sig uttryck hos dessa individer.  

Forskningsöversikten har bekräftat de antaganden som gjordes initialt vid arbetet med denna 

uppsats: att forskningen lägger stort fokus på kvinnor som säljande part, och män som köpande, 

samt att personer med annan sexuell orientering, sexuell praktik eller könstillhörighet inte får 

särskilt stor plats i forskningen. Samtidigt har det även varit tydligt att män och transpersoner 

uttrycker sina egna motiv och drivkrafter att sälja sex på ett annat sätt än kvinnor i intervjustudier, 

vilket bland annat kan förklaras med heterosexualiseringen av diskursen rörande personer som 

byter sex mot ersättning. Med anledning av den diskursiva diskrimineringen som personer som 

byter sex mot ersättning utsätts behöver prostitutionsdiskursen dekonstrueras och problematiseras. 

Att göra en kritisk diskursanalys av myndighetsmaterial, i detta fall Socialstyrelsens 

utbildningsmaterial riktat till yrkesverksamma som möter personer som byter sex mot ersättning, 

är ett försök att granska en normsättande myndighetsdiskurs och vilken konstruktion av “den 

prostituerade” som myndigheten sprider till socialtjänster och andra berörda professionella runt 

om i landet. Förhoppningen är att denna studie kommer att visa hur myndighetsdiskursen rörande 

könshandeln ser ut. Genom att synliggöra myndighetsdiskursen skulle denna studie kunna bidra 

med en möjlig förståelse till varför olika individers erfarenheter av sex mot ersättning inte lyfts 

fram i prostitutionsdiskursen på lika villkor, likväl som ett belysande av hur sexualitet konstrueras 

utifrån könstillhörighet. 
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3. Teori och metod 
De teoretiska utgångspunkterna för denna uppsats kommer att behandlas nedan. Först och främst 

presenteras socialkonstruktionistisk teori, följt av Judith Butlers teori om genusperformativitet och 

den heterosexuella matrisen, för att sedan redogöra för teori om sexuella skript. I efterföljande 

avsnitt kommer kritisk diskursanalys att beskrivas övergripande, för att följas av en genomgång 

av urval och avgränsningar vad gäller empiri. Efter detta kommer en förklaring av hur 

diskursanalys praktiskt kommer att användas för att bearbeta det empiriska materialet samt en 

diskussion rörande etiska ställningstaganden. Avslutningsvis kommer resonemang om studiens 

vetenskaplighet att föras. 

3.1 Socialkonstruktionism 

För att förstå diskursteori, vilken presenteras under en egen rubrik nedan, på ett fruktbart sätt är 

det möjligt att använda ett socialkonstruktionistiskt perspektiv. Ett socialkonstruktionistiskt 

förhållningssätt till diskurser handlar om att se att diskurserna som sådana finns, och först därefter 

klarar människan av att tolka verkligheten (Börjesson, 2003, s. 33). Det är med andra ord omöjligt 

för människan att se eller förhålla sig till fenomen som hen inte har ett språk för. Börjesson tar upp 

ett exempel med en arkeolog som vid en utgrävning hittar en artefakt, och förklarar att denna 

artefakt blir meningsfull först när den sätts i relation till teori som ger den mening (Börjesson, 

2003, s. 33). En bägare blir en bägare när arkeologen har identifierat bägaren i relation till de 

teorier som rör utgrävningen, mänsklighetens historia etcetera. Innan denna teoretiska ram och 

förförståelse finns kan bägaren knappast sägas vara något alls. På liknande sätt definieras 

människor och våra identiteter. De kommer i vardande först när de ställs emot något annat 

(Börjesson, 2003, s. 35), och denna process är en del i en social överenskommelse om hur vi 

förhåller oss till oss själva och varandra. En homosexuell person är homosexuell i relation och 

kontrast till en heterosexuell person, och denna kategorisering är inte av naturen given, utan en 

definitionsprocess, alltså en konstruktion (Börjesson, 2003, s. 55). Att kvinnor får lägre lön än 

män, likväl som att sexarbete historiskt och i nutid setts och ses som moraliskt förkastligt, är lika 

lite givet av naturen eller människans essens och innersta väsen. Det är konstruerade fenomen, och 

konsekvenserna av konstruerade fenomen blir intressanta då de påverkar människors makt och 

handlingsutrymme i samhället (Börjesson, 2003, s. 65). Då konstruktionerna får konsekvenser – 
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exempelvis att konstruktionen kvinna, som står i relation till konstruktionen man, får 

konsekvensen att kvinnor tjänar mindre än män – kommer dessa konstruktioner att vara avhängiga 

den tid och det samhälle i vilka de skapats (Börjesson, 2003, s. 64).  

I varje tid pågår en strid om vilka definitioner som ska vara rådande, vad som är ”normalt” och 

inte. Därför kommer också de vetenskapliga rön som läggs fram i en tid att säga mer om sin egen 

tid, de rådande konstruktionerna, och dess diskurser än om själva studieobjekten, samt berätta 

något om vem som i den tiden ägde tolkningsföreträdet gällande frågan (Börjesson, 2003, s. 50). 

Exempelvis har diskursen om könshandel förändrats under de senaste femtio åren, vilket kan ses i 

forskningsöversikten, och konstruktionen av den som säljer sex likväl som vilka problem det 

innebär ser inte likadant ut idag som år 1999 eller år 1973. Trots att sociologin försöker positionera 

sig i kontrast till exempelvis det medicinska perspektivet, kampen om arv eller miljö, är den 

sociologiska teorin också normativ. Det talas exempelvis om avvikandebeteenden och 

identitetsstörningar, vilka står i kontrast till människans önskvärda sociala natur (Börjesson, 2003, 

s. 165). Sammanfattningsvis finns alltså i denna uppsats en teoretisk grund i konstruktionism, och 

utgångspunkten är att de kategorier som presenteras, som sexarbetaren, den prostituerade, är en 

social konstruktion som påverkar dennes position i samhället. Nedan kommer ett par andra 

teoretiska ramverk att presenteras, som tillsammans med den konstruktionistiska teorin, kommer 

att utgöra ramen för analysarbetet i uppsatsen. 

3.2 Den heterosexuella matrisen och performativitet 

Judith Butler är en amerikansk forskare som särskilt bidragit till att utveckla feministiska 

tankegångar om kön och genus, genom queerteori (Iversen, 2011, s. 231). Under 1990-talet talades 

det i feministiska kretsar om kön och genus som två olika saker, där könet ansågs biologiskt, och 

genus som kulturellt (Iversen, 2011, s. 232). Syftet var att biologin inte längre skulle vara den 

dominerande förklaringen till kvinnors strukturella underordning i samhället, men det uppstod 

svårigheter då kön och genus blandades ihop. Butler ser kön, genus och sexualitet som socialt 

konstruerade, och motsätter sig alltså idén om att sexualitet eller könstillhörighet skulle vara 

biologiskt. Istället för hon fram idén om att det är de diskursiva praktikerna, språkliga handlingar, 

som styr individens könstillhörighet och genus (Iversen, 2011, s. 233). Detta kallar Butler för 

performativitet, alltså att en ”gör” sitt kön genom språkliga och fysiska handlingar (Iversen, 2011, 
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s. 237). Samtidigt som en person språkligt identifierar sig som kvinna blir hon en kvinna för andra 

personer, de får kunskap om hur de ska förhålla sig till henne, varpå hon blir en begriplig social 

enhet. Hennes identitet blir kvinna, och identiteten sätter ramarna för hur hon kan/får/ska agera 

(Iversen, 2011, s. 233–234).  

Eftersom människors relationer styrs av de språkliga förutsättningarna kommer vissa fenomen inte 

gå att tala om utan att bli illa ansedd, utstött eller diskriminerad, medan andra saker kommer att gå 

alldeles utmärkt att tala om (Iversen, 2011, s. 234). Dessa begränsningar är diskursiva, då de är 

inbäddade i diskursen, i språket, och inte nämnvärt kan påverkas av varken den som talar eller den 

som lyssnar. Vissa saker vi säger kan komma att tolkas, ofrivilligt, av åhöraren som nånting annat 

än det vi menar, på grund av diskursens och språkets makt. Att som kvinna berätta att en är gift 

eller sambo kommer att föranleda att mottagaren kommer att förutsätta att föremålet för 

äktenskapet eller samboskapet är en man. Detta är vad Butler kallar för den heterosexuella 

matrisen. I korthet innebär den heterosexuella matrisen att det finns ett kulturellt mönster som har 

till syfte att göra våra genusidentiteter, och alltså oss, begripliga (Iversen, 2011, s. 239). Det 

sociala, genuset, följer på det biologiska, könet, och sexualiteten kommer sig av detta: en person 

med könsdelar som tolkas som en kvinnas är även en kvinna i socialt hänseende, och på grund av 

att hon är en kvinna är hon attraherad av män, för att hon är heterosexuell. Om en person med 

könsdelar som tolkas som kvinnliga inte beter sig eller ger uttryck för att vara kvinna i socialt 

hänseende, likväl som om hon väljer att leva tillsammans med en person som har könsdelar som 

inte tolkas som manliga, eller som inte följer koden ”man” i socialt hänseende, blir hon obegriplig. 

Att agera fram dessa kvinnliga eller manliga identiteter skapar en vana hos individen, och vanan 

gör själva handlandet automatiserat, det går inte att göra något annat (Iversen, s. 238–239). Ju mer 

själva agerandet upprepas, desto mer naturligt framstår det (Iversen, s. 240).  

Att göra sin identitet som heterosexuell kvinna eller man, och således ingå i den heterosexuella 

matrisen, är en diskursiv repetition. Handlingen upprepas om och om igen av personen för att hen 

ska framstå som begriplig (Iversen, 2011, s. 240). Brott mot denna repetition är att utsätta sig för 

risken att framstå som onaturlig och konstig (Iversen, 2011, s. 244), vilket i sig kan vara grund för 

ett motstånd mot de redan fastslagna kategorier en person kan anta (Iversen, 2011, s. 246). 

Skapandet av identiteter och kategoriseringar av människor har sin grund i ett försök att särskilja 

normala, friska, normativa människor från de onormala, sjuka och normbrytande (Iversen, 2011, 



21 

s. 235). Dessa kategoriseringar gäller inte bara kön, utan även sexualitet, etnicitet, psykisk status 

etcetera. Utifrån förståelsen av människan som socialt konstruerad enhet förstås också 

kategoriseringarna av människor som grunden för välfärdsstatens patologisering av och insatser 

till vissa personer, som på grund av att de inte passar in i kategorierna ska formas om till mer 

funktionella och mindre normbrytande individer. 

3.3 Sexuella skript 

Med utgångspunkt i socialkonstruktivism utarbetade William Simon och John Gagnon, två 

sociologer vid Kinsey Institute i Indiana, USA, under 1970-talet teorin om sexuella skript 

(Löfgren-Mårtensson, 2013). Simon och Gagnon menar att en individs sexualitet skapas utifrån 

sexuell inlärning. Hur en individ tänker om och praktiserar sexuella erfarenheter organiseras i 

skript eller manus (Gagnon & Simon, 2005, s. 13–14). Detta betyder med andra ord att sexualiteten 

inte är något som enkom kan ses som biologiskt eller av naturen givet, utan är något som skapas 

och lärs, och utvecklas under en individs hela liv, utifrån den kulturella kontext som individen 

lever i (Löfgren-Mårtensson, 2013). Individen föds visserligen med de fysiska förutsättningarna 

att vara sexuell, men det är först i mötet med andra som individen lär sig att vara sexuell (Löfgren-

Mårtensson, 2013, s. 58). Läroprocessen sker gradvis, genom att individen lär sig de normer och 

värderingar som omgärdar sexualiteten. Dessa normer och värderingar kommer utifrån, och är 

något individen behöver anpassa sig till, förhålla sig till eller underkasta sig. Löfgren-Mårtensson 

uttrycker det som att sexualiteten ”är en gemensam ensak”, då uppfostran, sociala mönster, lagar 

och liknande begränsar individers sexualitet (Löfgren-Mårtensson, 2013, s. 10).  Det är inte bara 

de sexuella erfarenheterna som organiseras i skript, utan annat interaktivt och inlärt beteende 

organiseras på samma sätt. 

När de sexuella skripten formas kommer individen att lära sig hur det är möjligt att ha sexuella 

förbindelser, likväl som vid vilka tillfällen, utifrån vilka motiv, på vilka platser och med vilka 

personer som utövandet kan ske (Löfgren-Mårtensson, 2013, s. 12). Detta innebär i praktiken att 

individen kommer att ha ett skript, eller manus, att gå efter i sexuella situationer, likväl som i andra 

sociala situationer, och att praktiserande av sexualitet inte kommer att vara spontant, utan bundet 

av individens manus (Gagnon & Simon, 2005; Löfgren-Mårtensson, 2013). Skripten påverkas 

givetvis exempelvis av de lagar som råder i ett samhälle, vilket gör att skripten förändras med 
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lagarna och det som var olagligt gällande sexualitet för 50 år sedan behöver inte vara det idag och 

vice versa (Löfgren-Mårtensson, 2013, s. 29).  

Skript existerar på tre olika nivåer: kulturell, interpersonell och intrapsykisk (Löfgren-Mårtensson, 

2013, s. 59). Den kollektiva nivån rör det som beskrivits ovan, som lagar och regler, men även de 

kollektiva normer som råder i samhället, och det narrativ som finns gällande god och dålig sexuell 

praktik (Löfgren-Mårtensson, 2013, s. 60–61). De interpersonella skripten är externa och styr de 

mellanmänskliga relationerna. De interpersonella skripten är alltså avgörande när två personer 

väljer att ha sex med varandra, och på vilket sätt detta kommer att ske. De intrapsykiska skripten 

existerar inom individen själv och styr individens reaktioner och beteenden i givna situationer, 

exempelvis vad som är sexuellt upphetsande (Löfgren-Mårtensson, 2013, s. 60). De sexuella 

skripten hos individen kommer att styra även andra delar av individens liv, som familjebildning i 

fråga om heterosexuell sexuell praktik som följs av äktenskap och barnalstrande, eftersom att det 

är så i mångt och mycket som samhället är organiserat (Löfgren-Mårtensson, 2013, s. 61). 

Som konstaterats ovan styrs skripten på kulturell nivå, och sexualiteten utövas i en kulturell 

kontext. Denna kontext är med och definierar de sexuella handlingarna, och handlingarna behöver 

förstås utifrån kontexten (Löfgren-Mårtensson, 2013, s. 59). Sexuella praktiker är dessutom 

hierarkiskt ordnade, där vissa praktiker anses som god, sund, hälsosam sexualitet, och andra 

praktiker anses som pervers, nedbrytande och förkastlig sexualitet (Löfgren-Mårtensson, 2013, s. 

65). Samhället är fortfarande idag präglat av vad som kallas för en ”kärleksideologi”, ett 

förhållningssätt till sexualitet med sin grund i en kristen sexualmoral, där sexuell utlevnad är 

godkänd när den genererar avkomma (Löfgren-Mårtensson, 2013, s. 21). Samtidigt med 

idealiseringen av inomäktenskapligt sex stigmatiseras annan typ av sexuella praktiker, som 

homosexuellt sex, sadomasochism och sex mot ersättning (Löfgren-Mårtensson, 2013, s. 65). 

Löfgren-Mårtensson citerar antropologen Don Kulicks beskrivning av det svenska skriptet om 

sexualitet, som innefattar tvåsamhet, social jämlikhet och ömsesidig tillfredsställelse, där ovan 

nämnda sex mot ersättning eller dominans och underkastelse inte har något utrymme (Löfgren-

Mårtensson, 2013, s. 99). 
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3.4 Kritisk diskursanalys som teori och metod 

Diskursanalys är en vetenskaplig metod för att analysera texter, talat språk och bilder, för att se 

hur dessa kommunikativa verktyg påverkar och påverkas av de sociala sammanhang i vilka de 

existerar (Bergström & Boréus, 2012, s. 357). Denna studie kommer främst att behandla 

diskursanalys gällande skrivet språk, varför detta kommer att vara utgångspunkten i beskrivningen 

av metoden. Det innebär dock inte att beskrivningarna av diskursanalys inte skulle gå att applicera 

på andra typer av kommunikativt material. Som metod är diskursanalys fruktbar för socialvetare 

som vill analysera språk, likväl som för språkvetare som vill analysera sociala strukturer, och är 

således tvärvetenskaplig (Fairclough, 2003, s. 1). Ordet diskurs som vi använder det gällande 

diskursanalys kommer ifrån franskan och betyder ungefär ”samtal”, ”utsagor” och ”begrepp” 

(NE.se). Ett annat sätt att beskriva diskurser är ”ett regelsystem som legitimerar vissa kunskaper 

men inte andra och som pekar ut vilka som har rätt att uttala sig med auktoritet.” (Bergström & 

Boréus, 2012, s. 358). Norman Fairclough, som varit normbildande gällande kritisk diskursanalys 

förklarar diskurser med att olika diskurser är olika sätt att representera aspekter av världen 

(”different discourses are different ways of representing aspects of the world”, Fairclough, 2003, 

s. 215). Det finns olika inriktningar inom diskursanalysen, med olika framträdande teorier och 

teoretiker. Denna uppsats kommer att utgå från kritisk diskursanalys, även förkortat CDA, med 

fokus på textanalys, textually oriented discourse analysis, TODA, vilket kommer att beskrivas 

nedan.  

Utmärkande för CDA är fokus på både lingvistik, alltså språket som sådant, och den sociala praktik 

som omger språkanvändandet (Bergström & Boréus, 2012, s. 358). Det finns alltså en ambition att 

undersöka hur språkanvändande och socialt agerande relaterar till varandra (Bergström & Boréus, 

2012, s. 375–376). Denna ambition utgår ifrån antagandet att språket inte existerar kontextlöst, 

utan är med och formar den verklighet vi lever i (Fairclough, 2003, s. 2). Därför är det heller inte 

möjligt att se på språket som enkom beskrivande, utan det är även performativt, alltså att använda 

språket är att agera. 

Vid TODA görs diskursanalys genom att studera grammatik (språkliga enheter) och semantik 

(språkets betydelse) (Fairclough, 2003, s. 6). För att söka mening i en text är det inte möjligt att 

enkom titta på texten som sådan (Fairclough, 2003, s. 15). Även produktionen av texten, alltså den 

kontext där texten tillkommit, och mottagandet av texten, hur den förstås av den mottagande 
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parten, måste tas med i analysen (Fairclough, 2003, s. 10). Det räcker inte heller att endast studera 

det som uttryckligen står skrivet i texten, utan även det som inte står, det implicita, måste vägas in 

vid analysen (Fairclough, 2003, s. 11). Även aspekter som tid-rum behövs ta hänsyn till, då detta 

förklarar kontexten i vilken en text tillkommer (Fairclough, 2003, s. 30). Tid-rumsaspekten är 

viktig då den, vid en närmre analys, kan bringa klarhet i saker som vid en första anblick kan verka 

befängda. Ett tydligt exempel på tidsaspekten är hur bilden av Jorden som platt och i universums 

centrum kan verka absurd för en person född på 2000-talet, men hypotesen om Jorden som rund 

och solen i Vintergatans centrum skulle vara fullständigt befängd för en person född på 1400- eller 

1500-talet (så vida hen inte hette exempelvis Kopernikus eller Galileo). Rumsaspekten kan istället 

förklara saker som på en plats verkar rimliga, men på en annan plats är orimliga eller rent av 

kriminella. Här kan vi ta sexköpslagstiftningen i Sverige kontra Tyskland, som nämnts ovan, som 

exempel. Ett utbildningsmaterial skrivet i Sverige, utifrån svensk prostitutionspolitik, kommer inte 

att verka varken logiskt eller funktionellt vid en analys utifrån tysk policy. 

Utöver diskursteorins perspektiv på språket som handling finns även ett uttalat maktperspektiv. 

Detta kommer sig av att språket som sådant begränsar människans möjligheter att vara, tänka, tala 

och agera (Bergström & Boréus, 2012, s. 354). Det vi inte har ett språk för kan vi heller inte förstå, 

bearbeta, utföra eller kommunicera. Diskurser leder till kategoriseringar av människor, 

fördömanden eller patologisering av vissa beteenden, vilket leder till utestängning av människor 

(Foucault i Bergström & Boréus, 2012, s. 361). Denna utestängning begränsar också 

handlingsutrymmet för de människor som omfattas av diskursen. Fairclough beskriver detta som 

att de befintliga värdesystemen och antaganden som görs tillhör specifika diskurser, och att 

specifika diskurser sätter gränserna för vardandet: ”Existential and propositional assumptions may 

also be discourse-specific – a particular discourse includes assumptions about what there is, what 

is the case, what is possible, what is necessary, what will be the case, and so forth.” (Fairclough, 

2003, s. 58). Då diskurserna sätter gränserna för vad som är möjligt eller omöjligt att tänka, säga 

eller göra innebär skapandet av diskurser ett sätt att söka befästa hegemoni och dominans. Detta 

arbete beskriver Fairclough som ideologiskt, och består i att söka göra vissa praktiker 

allmängiltiga. 

Fairclough skriver, gällande policyskrivelser, att dessa är texter som är framförhandlade genom 

processer där texten har bearbetats mångfalt, varför dessa texter inte kan ses som dialogiska. 
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Snarast är de att betrakta som försök att uppbåda konsensus i en fråga där konflikt har förekommit. 

(Fairclough, 2003, s. 43). Då det material som kommer att analyseras i denna uppsats är 

myndighetsmaterial kommer denna förförståelse av konsensus och konflikt att användas.  

3.4.1 Databearbetning 

Databearbetningen kommer att ske genom textnära läsning och sökande efter olika språkliga 

fenomen som traditionellt är förknippade med TODA. En del av analysarbetet kommer att vara att 

söka efter kategoriska uttalanden och modala uttryck i texten. Detta syftar till att få syn på vilka 

antaganden som görs, och huruvida språket som används är dialogiskt eller inte. Ett dialogiskt 

språk indikerar relativisering och medvetenhet om olika tolkningar av olika fenomen, och 

avsaknad på dialogisering indikerar istället auktoritet (Fairclough, 2003, s. 42). Kategoriska 

uttalanden kan exempelvis vara ”Ingen vill sälja sex” och ”Sexarbetare är offer för sina 

omständigheter”. Modaliteten styr graden av säkerhet med vilket ett uttalande görs eller ett 

påstående påstås och signaleras genom verb och adjektiv, ”Jag skulle inte tro att någon vill sälja 

sex”, ”sexarbetare kan vara offer för sina omständigheter”.   

Utöver studium av ovan beskrivna beståndsdelar i texten kommer även implicita och explicita 

utsagor att studeras. De explicita utsagorna studeras genom att undersöka de element som är 

närvarande i texten, medan de implicita utsagorna undersöks genom att eftersöka de element som 

inte är närvarande i texten. Detta kan tyckas motsägelsefullt, men, som Fairclough (2003, s. 40) 

skriver gör texter vissa antaganden, och dessa antaganden görs mot bakgrund av den förförståelse 

som gör att viss information utelämnas, medan annan tas med. Antaganden görs huvudsakligen i 

tre olika kategorier: existentiella, faktamässiga och värderande. Alla dessa antaganden utlöses av 

olika lingvistiska funktioner. De existentiella antagandena utlöses av bestämda artiklar som 

exempelvis den och det, ”den som säljer sex”, samt ändelser på subjekt, ”sexköparen”, och visar i 

dessa exempel på antaganden om att det finns personer som säljer och köper sex. De faktamässiga 

antagandena rör sådant som faktiskt är, eller kan komma att bli. Dessa triggas av verb som 

indikerar skeende, och berättar samtidigt något om bakomliggande antaganden, ”Den som säljer 

sex kan behöva stöd att bryta med gamla vanor och mönster”, vilket både då berättar att personen 

har ett behov, och att personen är i en livssituation som består i negativt agerande från personens 

sida. Värderande antaganden rör föreställningar om vad som är eftersträvansvärt och inte, och 

triggas även dess av vissa verb, men här snarast av verb som indikerar positivitet eller negativitet 
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(Fairclough, 2003, s. 55–56). Exempelvis ”Den som säljer sex kan behöva hjälp att bryta med 

gamla vanor och mönster”, vilket indikerar att det vore positivt om personen ändrade sin livsstil. 

 

(Källa: http://luhmann.uni-trier.de. Bild av den kritiska diskursanalysens tre nivåer.)  

Kritisk diskursanalys enligt Fairclough spänner över tre olika nivåer (se bilden ovan). Analysen 

sker både av själva texten som sådan, orden som står tryckta, åsikterna och antagandena som görs, 

men även av den diskursiva praktiken. Den diskursiva praktiken är den kontext i vilken texten 

producerades, men också den kontext i vilken texten tolkas. Exempelvis går det inte att ignorera i 

vilken tid text är producerad om det ska gå att förstå den på ett förtjänstfullt sätt.  

Sociala praktiker, alltså den tredje nivån som kritisk diskursanalys förhåller sig till, är en mängd 

olika sätt att vara som associeras med olika områden av vårt sociala liv (Fairclough, 2003, s. 25). 

Inom dessa praktiker finns vissa sätt som är acceptabla eller förväntade, och andra sätt som inte är 

det, kort sagt, inom vissa arenor förväntas vi agera och vara på vissa sätt. I klassrummet förväntas 

eleven vara tyst när läraren talar, men på rasten förväntas eleven ha vänner att samtala med och 

vilja samtala. Båda dessa skeenden tillhör två olika diskurser, och olika sociala praktiker.  

Analysen av Socialstyrelsens material kommer framför allt att pendla mellan textnivån och den 

diskursiva nivån. Först och främst kommer texten att sökas igenom för att finna grammatiska 

enheter i texten. Sedan kommer dessa enheter att relateras till den diskursiva praktiken, med 

utgångspunkt ur den förförståelse som står att läsa i forskningsöversikten och i de olika 
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teoriavsnitten. Avslutningsvis studeras den sociala praktiken i vilken Socialstyrelsens 

utbildningsmaterial har sitt upphov.  

3.6 Etiska aspekter 

Ett problem med denna studie är att den, oturligt nog, riskerar att göra mig till vad Börjesson kallar 

”en vasall i samhällets tjänst” (Börjesson, 2003, s. 165). Jag har utgått ifrån ett samhälleligt 

definierat problem; sexarbete, prostitution, könshandel, och studerar detta problem utifrån ovan 

beskrivna teorier. Börjesson påpekar att en risk med att utgå ifrån ett redan definierat 

samhällsproblem är att det blir ”svårt att ställa frågor som är diskursanalytiskt relevanta” 

(Börjesson, 2003, s. 184) då redan fastställda problem har också redan fastställda orsaker. Det kan 

innebära att väldigt lite nya idéer till möjliga orsaker och förklaringar får plats. Den kritiska 

diskursanalysen har sin grund i ett marxistiskt förhållningssätt, och det finns en övertygelse om att 

vissa föreställningar har en hegemonisk styrka (Börjesson, 2003, s. 30). Dessa föreställningar, 

diskurser, kommer att avgöra vad som anses sant, och alltså sätta gränser för vad som är tänkbart 

(Börjesson, 2003, s. 34). Min förhoppning är att jag, genom en dekonstruerande ansats, kommer 

att få fatt i ”vilka möjliga alternativ som diskurserna inte tillåter” (Börjesson, 2003, s. 38) genom 

att studera de föreställningar som presenteras i Socialstyrelsens material. Vidare finns en etisk 

aspekt av denna studie i och med att ”brukarna” inte får göra sina röster hörda. Beslutet att göra 

denna diskursanalys har inte tagits i samråd med brukare och brukare har inte tillfrågats om 

relevansen eller nyttan i att göra denna studie, vilket är tvärt emot vad Rogers (2012, s. 873) 

rekommenderar. Min förhoppning är ändå att belysandet av myndighetsdiskursen kan komma 

brukarna till gagn i andra led, och att ett studium av myndigheten, och därigenom makten, kan 

bidra till ett synliggörande av makt och förtryck i rådande praktiker (Rogers, 2012, s. 875). 

3.5 Urval och avgränsningar 

Då jag redan i startskedet av uppsatsarbetet bestämde mig för att jag ville skriva en uppsats om 

könshandel har syfte och frågeställningar utformats utifrån detta. Vidare har jag, sedan jag läste 

Foucaults Övervakning och straff (1987) under andra terminen av min utbildning varit intresserad 

av myndighets- och maktperspektiv på normbrytande beteenden. Med utgångspunkt från mitt 

intresse för språk, myndighetsutövande mot medborgare och sexualitet föll urvalet på 

Socialstyrelsens publikation Sex mot ersättning – Utbildningsmaterial om stöd och hjälp till vuxna 
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från 2015. Urvalet av empiri gjordes alltså med vad som kallas för ett målstyrt urval och har direkt 

anknytning till det som studien ämnar undersöka (Bryman, 2011, s. 350). Socialstyrelsen har även 

ett utbildningsmaterial riktat till personer som arbetar med barn och unga som byter sex mot 

ersättning. Detta material kommer inte att analyseras, då det framför allt rör barn inom sexhandel 

och, vilket står att återfinna i begreppsförklaringarna, barn kan inte samtycka till sexuella 

handlingar. Socialstyrelsen är den myndighet som rekommenderar insatser och metoder för de 

verksamma inom fältet socialt arbete, och är därför normbildande. Genom att granska 

Socialstyrelsens utbildningsmaterial kan det vara möjligt att få en uppfattning om hur 

myndighetsperspektivet på och myndighetskonstruktionen av personer som säljer sex ser ut. 

Denna studie är inte en komparativ studie, och materialet som analyseras kommer inte att jämföras 

med något annat material. Det finns ett utbildningsmaterial från 2010 som också rör sex mot 

ersättning, vilket hade varit intressant att ställa emot 2015 års material. Att jag ändå valde att endast 

fokusera på materialet från 2015 handlar framför allt om att det är detta material som 

Socialstyrelsen tillhandahåller för det praktiska sociala arbetet idag. Det är detta material som 

sätter ramarna för socialtjänstens, hälso- och sjukvårdens och andra organisationers 

förhållningssätt till personer som byter sex mot ersättning. Oavsett relevans eller 

ställningstaganden i materialet från 2010 sprids inte detta material till socialarbetare och andra 

berörda idag, och därför kan en komparativ studie i bästa fall dokumentera eventuella förändringar 

i den diskursiva och sociala praktiken. 

3.7 Trovärdighet, pålitlighet och överförbarhet 

I följande avsnitt kommer de metodologiska ställningstagandena att redogöras för, med fokus på 

diskursanalys som metod och med ett socialkonstruktionistiskt perspektiv på forskningen. 

Det finns olika skolor inom forskning, beroende på om studien i fråga ska ha en kvalitativ eller en 

kvantitativ bas. Enligt Bryman (2011) ska studien, oavsett metodologisk grund, kunna uppfylla 

kriterier för att vara reliabel, valid och generaliserbar (gällande kvantitativ forskning) eller pålitlig, 

trovärdig, och överförbar (gällande kvalitativ forskning) (Bryman, 2011, s. 351–354). Detta syftar 

till att säkerställa att  

1. studiens resultat skulle bli någorlunda samstämmiga om studien återupprepades 

av en annan forskare vid ett annat tillfälle (reliabilitet/pålitlighet)  
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2. studien mäter det studien avser att mäta, och inget annat (validitet/trovärdighet) 

3. studiens resultat går att applicera på en större population än det för studien 

utvalda samplet, och alltså gäller för större grupper/sammanhang 

(generaliserbarhet/överförbarhet) 

Dessa steg är givetvis mycket viktiga för att säkerställa goda och sanna forskningsresultat, ur en 

vetenskapsoptimistisk synvinkel, alltså med övertygelsen om att den forskning som produceras 

ska baseras på den forskning som redan finns. Dessa kriterier kan agera måttstock för resultaten 

om forskaren hyser en övertygelse (eller stark förhoppning) om att det går att finna 

forskningsresultat som är oavhängiga eventuell påverkan utifrån eller från forskaren själv 

(Börjesson, 2003, s. 49). Vad gäller diskursanalys och konstruktionism är detta inte ett helt 

uttömmande eller tillfredsställande sätt att närma sig metod-diskussionen. 

Användandet av diskursanalys som metod är att ha en dekonstruerande ansats, med målet att ”klä 

av texten sitt externa anspråk på auktoritet” (Börjesson, 2003, s. 16). Målet är inte att generalisera 

empirin, utan att kontextualisera den. Utifrån detta får diskursanalytiker tolka med sig själva som 

verktyg (Börjesson, 2003, s. 18). Börjesson (2003, s. 22) skriver att empirin inte kan stå för sig 

själv, utan måste presenteras, dramatiseras och förstås och detta arbete gör forskaren. Forskaren 

existerar inte kontextlöst, eller utan att vara påverkad av de rådande diskurserna (Börjesson, 2003, 

s. 10) varför den eftersträvansvärda objektiviteten egentligen är en illusion. Den dekonstruerande 

ansatsen syftar till att bryta ner en diskurs för att se vad den innehåller, vilka föreställningar som 

råder, och i detta nedbrytande söka efter andra möjliga föreställningar, de som inte råder, men som 

likväl hade kunnat råda (Börjesson, 2003, s. 36).  

Detta nedbrytande och dekonstruerande kommer inte att ske av sig självt, utan kommer att utföras 

av någon, och denna någon kan ses som ett mätredskap för att producera forskningsresultat 

(Börjesson, 2003, s. 61). I föreliggande uppsats är denna någon jag, Elin Mattsson, och jag kommer 

att producera forskningsresultat utifrån min egen förförståelse, min egen föreställningsvärld, de 

diskurser som jag är påverkad av och befinner mig inom. Jag kommer att använda mig av de ovan 

beskrivna teorierna om socialkonstruktionism, den heterosexuella matrisen, genusperformativitet 

och sexuella skript för att förhålla mig till materialet jag undersöker. Dessutom kommer jag att 

använda textinriktad kritisk diskursanalys för att bearbeta materialet. Det innebär att jag har vissa 

fastställda ramar inom vilka jag kommer att producera forskningsresultat. Börjesson (2003) 
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påpekar att ”oavsett var man står, står man nånstans” (s. 63), och det gäller så klart även 

undertecknad. Börjesson påpekar också att fakta, som gärna ses som något som står bortom 

individen, samhället, kontexterna, diskurserna, etcetera, i själva verket är produkter, producerade 

av forskare, och inte avspeglingar av verkligheten som den verkligen är (Börjesson, 2003, s. 96). 

Med utgångspunkt i socialkonstruktionistisk teori görs ställningstagandet att allting är en 

konstruktion, och att betydelsen av allting är skapad. Som anförts ovan: diskursen kommer först, 

verkligheten kommer sedan. Att analysera diskursen är att analysera verkligheten som den 

konstrueras, för att sedan leta efter alternativa tolkningar. Mats Börjesson skriver att ”[…] det finns 

ett mycket utbrett missförstånd här: att försöka förstå hur verklighet skapas innebär inte med 

nödvändighet att man säger hur det egentligen är. Att visa på hur barnet med ADHD-diagnos 

konstrueras, betyder inte att ADHD egentligen är nånting annat.” (2003, s. 187). Diskursanalys är 

med andra ord en ytterst giltig metod för att studera och säga något om verkligheten, men metoden 

för att nå fram till resultat, likväl som vad som anses vara relevanta faktorer för att producera 

forskningsresultat, skiljer sig från annan forskning. 

Inom diskursteorin finns det olika förhållningssätt till empiri, där vissa vill påstå att empiri som är 

”naturligt förekommande” (som en publikation från Socialstyrelsen vilken existerar oavsett om 

någon har tänkt sig att göra en diskursanalys på den eller inte) har högre status som vetenskapligt 

material än skapad empiri (som en intervju, där forskarens röst hörs tydligt i empirin) (Börjesson, 

2003, s. 160). Detta förhållningssätt återspeglar dock ”grunduppfattningen om att forskarens 

viktigaste uppgifter är att undvika bias, och att söka det generellt giltiga med hjälp av 

överväganden kring representativitet” (Börjesson, 2003, s. 161). Men Börjesson påstår att ”[i]nget 

material är närmre verkligheten än något annat. Alla texter, bilder, figurer, tabeller, filmer… 

representerar verklighet – mitt i sin egen verklighet” (Börjesson, 2003, s. 162). Och i enlighet med 

Börjessons uppmaning att vi som diskursanalytiker och forskare ska ha ett reflexivt 

förhållningssätt till våra egna konstruktioner av världen kommer jag att använda min empiri för 

mitt eget syfte. Jag kommer i min empiri att söka efter tolkningsmöjligheter snarare än att söka 

finna sanningen som den ”verkligen” är (Börjesson, 2003, s. 185–186). Och i och med detta ställer 

jag mig i en relativistisk position, med målet att se hur verkligheten blir till snarare än är. 
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4. Analys och resultat 
I följande avsnitt kommer analysen av Socialstyrelsens Sex mot ersättning (även nedan kallat 

Socialstyrelsens material, materialet, utbildningsmaterialet, Socialstyrelsens utbildningsmaterial) 

att presenteras. Inledningsvis redogörs för hur det konkreta arbetet med Socialstyrelsens material 

gått till, hur jag valt ut textstycken för analys och hur jag kommit fram till det material som till slut 

presenteras i denna uppsats. Efter detta följer själva analysen, som är uppdelad i tre avsnitt, vilka 

motsvarar Faircloughs tre nivåer (textnivå, diskursiv praktik och social praktik). Dessa avsnitt har 

underrubriker, där tematisering och analys av funna teman presenteras. 

Jag började med att läsa igenom texten, Sex mot ersättning (Socialstyrelsen, 2015), en gång och 

markera delar som bedömdes vara relevanta för studiens syfte. Därefter lästes texten igenom en 

gång till, de meningar och stycken som fortsatt bedömdes som relevanta klistrades i ett separat 

dokument. De enheter som valdes ut rörde omnämnanden av personer som säljer sex, män och 

kvinnor, HBTQ-personer, anledningar att sälja sex, vilka insatser personer som byter sex mot 

ersättning behöver, samt sexuell praktik. Redan i första skedet valdes textstycken som endast 

handlar om personer som har olika typer av funktionsnedsättningar och funktionsvariationer, samt 

det kapitel som rör personer som köper sex, bort. Efter första utsållningen var det potentiella 

analysmaterialet uppe i 26 sidor i omfång, varpå ytterligare en sållning gjordes. Denna bestod i en 

genomläsning av det material jag valt ut, där jag i ett nytt textdokument klippte in meningar, 

meningsfragment och ord i olika underrubriker för att hitta övergripande teman. Här sållades även 

avsnitt om barn och ungas erfarenheter av sex mot ersättning, samt barn till personer som byter 

sex mot ersättning bort. Utifrån de kvarvarande temana gjordes sedan analysen. Fotnoter i 

ursprungstexten har tagits bort till förmån för läsbarheten. 

4.1 Textnivån 

4.1.1 Framställningen av den sexsäljande individen 

Socialstyrelsen beskriver personer som byter sex mot ersättning som en heterogen grupp 

(Socialstyrelsen, 2015, s. 12, 13, 31). Tidigt i materialet understryks att ”sex mot ersättning är en 

handling som kan utföras av människor med mycket olika bakgrund” (Socialstyrelsen, 2015, s. 

13), och att denna handling inte utförs av en ”särskild personlighetstyp”. Socialstyrelsen är 



32 

inledningsvis noga med att poängtera att det finns olika sätt att byta sex mot ersättning på, likväl 

som att olika personer är olika mycket involverade i sexarbete: 

Det finns personer som säljer sex tillfälligt och sporadiskt, de som kombinerar det med andra 
sysselsättningar, studier eller sjukpension och de som ser det som sin huvudförsörjning. Det finns 
personer som säljer sex som så kallad eskort, som också kan innefatta mer än sexuell kontakt genom social 
och personlig service, som till exempel resesällskap eller annat socialt umgänge” (Socialstyrelsen, 2015, 
s. 12, min fetstil) 
 

Samtidigt som Socialstyrelsen poängterar spridningen i erfarenheter hos personer som byter sex 

mot ersättning målar de inte upp en bild som speglar heterogenitet. Istället framträder en ganska 

entydig bild av den som byter sex mot ersättning. Trots att Socialstyrelsen (2015) påstår i sitt 

material att personer som säljer sex har olika villkor (s. 12), olika bakgrund (s. 13), olika motiv (s. 

27–30), och olika problem (s. 31–40) framträder ändå inte något trovärdigt och konkret alternativ 

till ”Offret”, i synnerlighet i relation till kvinnor som byter sex mot ersättning, vilket kommer att 

utvecklas nedan. 

4.1.1.1 Män och kvinnor 

Materialet visar på en kunskap om att den rådande bilden av vem som säljer sex, ”den 

narkotikamissbrukande kvinnan som säljer sex i gatumiljö” (Socialstyrelsen, 2015, s. 13), inte helt 

överensstämmer med alla som byter sex mot ersättning. Samtidigt befäster Socialstyrelsen denna 

bild om och om igen i materialet, där fokus till mycket stor del ligger på just gatuprostitution, 

narkotikamissbruk, kriminalitet, marginalisering, våldsutsatthet, psykisk ohälsa, människohandel 

för sexuella ändamål och tidigare historia av sexuella övergrepp. Socialstyrelsen nämner, som kan 

ses ovan, exempelvis eskort-verksamhet inledningsvis, men har inget avsnitt som behandlar denna 

verksamhet i utbildningsmaterialet. Inte heller ägnas någon tid eller plats åt att diskutera personer 

som byter sex mot ersättning ”tillfälligt och sporadiskt” eller i kombination ”med andra 

sysselsättningar, studier eller sjukpension”. 

Socialstyrelsen (2015, s. 14) konstaterar att det är vanligare bland män att ha erfarenhet av att byta 

sex mot ersättning och att de ”uppmärksammas i betydligt lägre omfattning än kvinnor” 

(Socialstyrelsen, 2015, s. 15) och att detta även gäller för transpersoner. Detta gäller inte enkom 

utanför Socialstyrelsens material, utan även inom detta, där män i låg omfattning diskuteras. I de 

instanser där män som byter sex mot ersättning ändå lyfts fram gör de det dels som missbrukare 

och våldsutsatta (Socialstyrelsen, 2015, s. 32), men också som ”mer sexuellt risktagande” 

(Socialstyrelsen, 2015, s. 36). Samtidigt konstateras att män som byter sex mot ersättning och har 
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ett samtidigt pågående missbruk är ”en osynlig grupp som sällan har kontakt med myndigheter i 

frågor som rör sex mot ersättning” (Socialstyrelsen, 2015, s. 35). Socialstyrelsen lyfter fram att 

29% av männen byter sex mot ersättning på grund av ”stark sexuell lust” enligt en 

befolkningsundersökning, där kvinnor som byter sex mot ersättning inte uppgett detta som ett skäl 

(Socialstyrelsen, 2015, s. 29). De redogör direkt därefter för en undersökning från en 

intresseorganisation där nära hälften av respondenterna, majoriteten kvinnor, uppger sexuell 

nyfikenhet som skäl att byta sex mot ersättning. Detta tema utforskas inte närmre i Socialstyrelsens 

material. 

Det förkommer fler beskrivningar av kvinnor som säljer sex än av män som säljer sex i materialet, 

detta trots att information om att det är färre kvinnor än män som har erfarenhet av sex mot 

ersättning redovisas (Socialstyrelsen, 2015, s. 14) och att bilden av den narkomaniserade 

gatuprostituerade kvinnan inte representerar hela gruppen (Socialstyrelsen, 2015, s. 13). 

Socialstyrelsen skriver att ”ett stereotypt synsätt ofta gör det svårare för många att se verkligheten 

som den är” (Socialstyrelsen, 2015, s. 15), alltså att den dominerande bilden av den 

gatuprostituerade kvinnan, offret, som säljer sig till en man, ”gör det svårare att uppmärksamma 

mannen eller transpersonen som säljer sex” (Socialstyrelsen, 2015, s. 15). Här väljer 

Socialstyrelsen att lyfta fram idén om kvinnan som offer och mannen som köpare av offret, även 

om de samtidigt säger att denna bild inte är hela bilden. De väljer att inte skriva ut att den 

sexköpande mannen, samtidigt som den sexsäljande kvinnan blir ett offer, blir en förövare. De 

problematiserar inte heller att de själva, när de lyft fram att män och transpersoner osynliggörs, 

direkt flyttar fokus till den rådande bilden om kvinnan i gatuprostitution, som är grund till 

osynliggörandet. 

Precis som gällande män som säljer sex beskrivs också att ”[m]ånga kvinnor som säljer sex utsätts 

för våld” och att de ofta lever ”i våldsamma relationer och har svårare än andra kvinnor att bryta 

upp från destruktiva och våldsamma relationer” (Socialstyrelsen, 2015, s. 31). Socialstyrelsen 

påpekar att personer med missbruk som säljer sex i högre grad är utsatta för våld än personer som 

missbrukar och inte säljer sex, men också att ”[k]vinnor i missbruk är mer våldsutsatta än männen” 

(Socialstyrelsen, 2015, s. 32). I avsnittet ”Psykisk och fysisk hälsa” framträder en bild av den 

psykiskt sjuka, missbrukande, självmordsnära kvinnan som har ett stort vårdbehov: 
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Många personer som har erfarenhet av sex mot ersättning lider också av psykiska problem. Kvinnor som har 
erfarenhet av sex mot ersättning visade sig ha fler psykiska symptom än de som inte hade denna erfarenhet. 
Bland män kunde inte denna skillnad påvisas.  
/…/personer som har både missbruksproblem och erfarenheter av sex mot ersättning mår psykiskt sämre än 
övriga personer i missbruk. De hade till exempel psykiska störningar och allvarliga psykiska symtom, och 
det gällde både kvinnor och män. En hög andel av kvinnorna hade också haft självmordstankar den senaste 
tiden och nästan hälften av kvinnorna hade försökt att ta livet av sig. Risken för nya självmordsförsök 
bedömdes uppenbar. Det framgick också att kvinnorna och männen var ”underbehandlade” eller sällan hade 
fått psykiatrisk vård, trots att de hade stora psykiska problem (Socialstyrelsen, 2015, s. 33, min fetstil) 
 

4.1.1.2 HBTQ-personer 

HBTQ-personer ”löper extra stor risk att börja sälja sexuella tjänster”, tillsammans med några 

andra grupper och Socialstyrelsen påvisar en medvetenhet om att ”det är betydligt vanligare att 

hbtq-personer har sex mot ersättning än heterosexuella” (Socialstyrelsen, 2015, s. 17), och att detta 

är speciellt framträdande vad gäller män. Dessutom lyfts gruppen transpersoner fram lite kort: 

En grupp som utmärker sig när det gäller erfarenheter av sex mot ersättning är unga transpersoner. 
Debutåldern bland unga med någon form av transidentitet var påfallande låg – knappt 12 år – och de hade 
i stor utsträckning tagit emot ersättning för sex vid upprepade tillfällen (Socialstyrelsen, 2015, s. 19, min 
fetstil).  
 

Transpersoner inkluderas i Socialstyrelsens bild av våldsutsatthet bland personer som byter sex 

mot ersättning: ”Även transpersoner riskerar att utsättas för våld i samband med att de har sex mot 

ersättning” (Socialstyrelsen, 2015, s. 32). Detta är ett svepande uttalande som inte säger särskilt 

mycket om den reella utsattheten, eftersom alla personer som byter sex mot ersättning riskerar att 

bli utsatta för våld, precis som att alla personer som kör bil riskerar att bli utsatta för en rattfull 

förare.  Socialstyrelsen understryker vikten av HBTQ-kompetens bland de yrkesverksamma som 

möter HBTQ-personer med erfarenhet av sex mot ersättning i deras uppbrottsprocess från 

sexarbete, eftersom ”[u]tan denna kompetens har personerna svårt att känna förtroende för att söka 

hjälp med att sluta sälja sex” (Socialstyrelsen, 2015, s. 41). Även detta är ett svepande uttalande 

som skulle kunna vara applicerbart på en mängd andra situationer. Socialstyrelsen känner till 

transpersoners och homo- och bisexuellas underrepresentation i forskningen och lyfter fram deras 

särställning som extra utsatt grupp. En normkritisk ambition syns i materialet då det exempelvis 

lyfts fram att en man som säljer sex till män inte behöver vara homosexuell, eller att det inte går 

att se könsidentitet på en person (Socialstyrelsen, 2015, s. 18), men precis som Socialstyrelsen 

själva konstaterar är det gatuprostitution bland kvinnor som framför allt syns, och detta även i 

Socialstyrelsens eget material. 
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4.1.2 Framställningen av den sexsäljande individens behov 

Det poängteras upprepade gånger, i olika kontexter, att det personer som byter sex mot ersättning 

behöver är ”stöd och hjälp” (Socialstyrelsen, 2015, s. 5, 7, 8, 10, 13, 31, 39, 41, 49, 51, 59, 60, 62, 

64, 65). De behöver fångas upp (Socialstyrelsen, 2015, s. 5, 8, 63, 64) för att inte riskera att fara 

illa Socialstyrelsen, 2015, (s. 5, 8). De behöver ett ”kunnigt, professionellt och fördomsfritt 

bemötande” och ”möjlighet att bearbeta känslor” (Socialstyrelsen, 2015, s. 38), relaterade till sex 

mot ersättning genom samtalsstöd eller traumabehandling (Socialstyrelsen, 2015, s. 38, 41). De 

kan också behöva ”missbruks- och beroendevård”, ”kontakt med hälso- och sjukvård”, ”hjälp med 

att etablera kontakt med andra hjälpinsatser”, ”stöd av andra i samma situation”, och ”hiv-

prevention och STI-testning”, ”få hjälp att hantera negativa känslor och självförakt” 

(Socialstyrelsen, 2015, s. 38) samt behöva ”ekonomiskt bistånd”, ”skuldsanering”, ”boende, arbete 

eller annan sysselsättning, utbildning” och ”göra vardagliga saker tillsammans med andra i samma 

situation, gå på museer etc.” (Socialstyrelsen, 2015, s. 39). Om en person vill sluta sälja sex kan 

den enligt Socialstyrelsen behöva ”bearbeta traumatiska upplevelser av att ha sålt sex eller tidigare 

sexuell utsatthet”, ”bearbeta erfarenheter både emotionellt och kognitivt samt hantera skammen 

som är förbunden med rollen som ’prostituerad’” (Socialstyrelsen, 2015, s. 39). En person som har 

slutat sälja sex kan ha behov av ”att bearbeta sina erfarenheter av att ha haft sex mot ersättning” 

(Socialstyrelsen, 2015, s. 40). Socialstyrelsen är särskilt noga att betona att personer med 

erfarenheter av sex mot ersättning kan behöva hjälp av psykiatrin: 

Vuxenpsykiatrin behöver uppmärksamma unga vuxna och vuxna med erfarenheter av att sälja sex. Dessa 
personer kan behöva samtalskontakt relaterat till sina erfarenheter av sex mot ersättning, men också hjälp 
att bearbeta tidigare utsatthet. De kan även behöva stöd under och efter uppbrottet. Personer som säljer 
sex och som har missbruks- och beroendeproblematik kan ha stora behov av stöd och hjälp av psykiatrin, 
eftersom det bland dessa kan finnas personer med svåra psykiska störningar och allvarliga psykiska 
symtom. (Socialstyrelsen, 2015, s. 64, min fetstil) 

Psykiatrin har en viktig uppgift att hjälpa personer att bearbeta aktuella krisreaktioner med också att 
bearbeta traumatiska erfarenheter av att ha varit utsatt. Behovet av stöd behöver inte bara vara kopplat 
till sex mot ersättning, det kan finnas andra behov, till exempel hjälp att bearbeta tidigare sexuella 
övergrepp. Det finns som tidigare nämnts ett samband mellan övergreppsproblematik och sex mot ersättning 
(Socialstyrelsen, 2015, s. 68, min fetstil) 
 

I materialet finns två stycken vinjetter med tillhörande frågor för yrkesverksamma att använda som 

övningsmaterial. Den ena rör en ung kvinna med intellektuell funktionsnedsättning, vilken inte 

presenteras här då den inte omfattas av studiens syfte, och den andra rör Mikael: 
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Mikael är 24 år och har en rad olika problem som huvudvärk och sömnsvårigheter. Han lever i en relation 
där han utsätts för psykiskt och fysiskt våld. Mikael dricker alkohol så gott som dagligen. Hans 
huvudsakliga inkomstkälla är att sälja sexuella tjänster via annonser och kontaktforum på internet. Mikael 
uttrycker en önskan om att få hjälp med att sluta sälja sex. (Socialstyrelsen, 2015, s. 54, min fetstil) 
 

Frågorna som hör till rör hur samtal ska läggas upp, hur personen ska bemötas, stöttas och hjälpas. 

Dessa två vinjetter har en tydlig normkritisk ambition, en funktionsnedsatt person och en man som 

säljer sex, men samtidigt målas åter igen bilden av utsatta människor upp, där Mikael faktiskt lever 

i något som närmast kan liknas vid misär. 

4.1.3 Vad är det egentligen de säljer? 

Ett av syftena med Socialstyrelsens utbildningsmaterial är att erbjuda yrkesverksamma inom 

hälso- och sjukvård samt socialtjänst kunskap om sex mot ersättning, för att ”minska osäkerheten 

i yrkesutövandet” (Socialstyrelsen, 2015, s. 8). Yrkesverksamma har bland annat efterfrågat 

kunskap om exempelvis ”hur samtal kan föras om sexualitet, sex mot ersättning och sexuellt 

risktagande” (Socialstyrelsen, 2015, s. 9), och Socialstyrelsen skriver att ”[u]tbildningsmaterialet 

ger svar på vad man som professionell kan göra om man får svaret ’ja, jag har erfarenhet av sex 

mot ersättning’ eller ’ja, jag utsätter mig för sexuella risker’. Hur går man vidare? Hur kan man 

hjälpa? Hur kan man stötta?’.” (Socialstyrelsen, 2015, s. 8). Under rubriken ”Att fråga är att se” 

rekommenderas yrkesverksamma inom hälso- och sjukvård och socialtjänst att ställa frågan, för 

”att fråga är att se och därmed bekräfta personen. Det handlar om att våga lyssna och kunna ta 

emot personens berättelse”, och ”[d]et viktigaste är att fråga” (Socialstyrelsen, 2015, s. 48). Vad 

mer konkret det är som skall frågas om, ses, bekräftas, lyssnas på och tas emot definieras inte, 

annat än då att det gäller ”sex mot ersättning”. I avsnittet ”Bli tryggare i att fråga” står: 

Det kan vara både lättare och bättre att ställa frågor som fokuserar på ersättningen i stället för utförandet 
av en sexuell handling: ”Har du varit med om att få något för sex, till exempel pengar, alkohol, kläder eller 
bostad?” eller ”Har du fått något i utbyte mot sex?”.  

Sex är allmänt sett en privatsak och kan därför vara svårt att ta upp i ett professionellt samtal. Inom 
socialtjänsten kan man till exempel ha en föreställning om att personer som har erfarenhet av sex mot 
ersättning är traumatiserade personer som kräver kvalificerad terapeutisk behandling, och att den 
behandlingen faller utanför den egna verksamheten, vilket inte behöver vara fallet. Att fråga och lyssna på 
svaret och stanna kvar i samtalet är en viktig del i att hjälpa personer som vill ha stöd och hjälp med 
erfarenheter av sex mot ersättning. 

Det finns också en föreställning om att det är mer skamfyllt att ha ”utsatt sig själv, sålt sig själv” och 
därför kan det bli svårare att prata om än om till exempel sexuella övergrepp. (Socialstyrelsen, 2015, s. 49, 
min fetstil) 

 
Vid en sökning i utbildningsmaterialet konstateras att ord som rör faktiska sexuella handlingar 

förekommer i mycket liten utsträckning. Vanliga ord som betecknar könsorgan, sexuella 
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handlingar och praktiker förekommer generellt inte i texten (exempelvis ord som vagina, oralsex, 

webcamshow eller dominanssex). De enda gångerna som någon typ av sexuell handling beskrivs 

är i relation till hur kvinnor som byter sex mot ersättning beskriver sin egen sexualitet vid online-

annonsering, då vissa beskriver sig som bisexuella ”för att det finns en del män som efterfrågar 

den sexuella tjänsten ’lesbian show’, vilket innebär att två kvinnor har sex med varandra vid mötet 

med köparen” (Socialstyrelsen, 2015, s. 18), samt i relation till säkert sex, där drygt hälften 

respondenterna i en enkätundersökning svarade ”att de aldrig haft samlag utan kondom” 

(Socialstyrelsen, 2015, s. 36). Sexuell utsatthet, våldtäkt, sexuella övergrepp, sexuellt 

självskadebeteende och liknande företeelser omnämns i större omfattning igenom hela materialet, 

och ses som en ingång till att kunna ställa frågor om sex mot ersättning: 

På kvinnoklinikerna kan våldtäkt, våldsutsatthet och psykisk ohälsa vara indikatorer för att gå vidare och 
ställa frågor om erfarenheter av sex mot ersättning. Även inom socialtjänsten, barn- och ungdomspsykiatrin 
och ungdomsmottagningar kan det finnas anledning att ställa frågor om sexuellt risktagande och om 
erfarenheter av att ha fått ersättning för sex. (Socialstyrelsen, 2015, s. 50, min fetstil) 
 

4.2 Diskursiv praktik 

4.2.1 Ett överförmyndarskap som omyndigförklarar klienten 

Sex mot ersättning (Socialstyrelsen, 2015) är ett utbildningsmaterial som riktar sig till 

yrkesverksamma inom socialtjänst och hälso- och sjukvård som kommer i kontakt med personer 

som byter sex mot ersättning. Materialet ska alltså ligga till grund för yrkesverksammas möte med 

klienter och brukare i olika verksamheter, och har således en normbildande funktion. Materialet är 

upplagt som en guide för hur bemötande av personer med erfarenheter av sex mot ersättning ska 

gå till likväl som konkreta tips för vad de kan tänkas behöva. 

Socialstyrelsen skriver att det av personer med erfarenhet av sex mot ersättning kan ”upplevas som 

svårt och skamfyllt att berätta om eventuella erfarenheter av sex mot ersättning” (Socialstyrelsen, 

2015, s. 57). Det lyfts också fram att ”[s]kammen inför omvärlden är något som måste hanteras 

både när det gäller aktuella erfarenheter och erfarenheter som ligger långt tillbaka i tiden. Rädslan 

över att dömas av såväl myndigheter som partner och nära anhöriga är ständigt närvarande” 

(Socialstyrelsen, 2015, s. 37). Det finns alltså en medvetenhet om att myndigheters agerande kan 

försvåra för personer att tala om sina erfarenheter. Samtidigt skriver Socialstyrelsen: 



38 

Ofta tycker personal inom socialtjänst och hälso- och sjukvården att det är svårt att ta upp frågan om 
eventuella erfarenheter av sex mot ersättning. De vet inte hur och när de ska ställa frågan, de kan oroa sig 
för svaret och hur de ska hantera det. Att fråga om en persons utsatthet kan även antas kränka personens 
integritet. (Socialstyrelsen, 2015, s. 48) 
 

Genom att beskriva det som att personer som har sex mot ersättning upplever sina erfarenheter 

som skamfyllda kan en förväntan byggas upp hos den yrkesverksamma att personen de möter ska 

uppleva skam och skuld. Vidare kan den yrkesverksammas ovilja att ställa frågor kan bidra till att 

den yrkesverksamma skapar sig en egen bild av personen den möter, utan att först låta klienten 

förmedla sin egen bild av sig själv och sin situation. Det är heller inte med nödvändighet så att 

personer som byter sex mot ersättning faktiskt upplever sin situation som svår och skamfylld. 

Socialstyrelsen tar upp ett exempel på detta: 

/…/en av nackdelarna med att sälja sex är att det är betungande att tvingas leva ett dubbelliv. En informant 
menar att det är påfrestande att ständigt ljuga om något hon egentligen inte skäms för, men känner att 
det är nödvändigt ”för att bli behandlad som en vuxen människa”. Flera informanter uppger även att det är 
svårt att känna förtroende i mötet med myndighetspersoner, när de samtidigt känner att det krävs att de 
ljuger för att inte bli ifrågasatta. Om de väljer att berätta om sina erfarenheter, eller om det framkommer 
på annat sätt, så upplever flera att det kan användas emot dem och att deras trovärdighet ifrågasätts i 
kontakt med myndigheter. (Socialstyrelsen, 2015, s. 37–38, min fetstil). 
 

Socialstyrelsen lyfter här fram problemet med att personer som har erfarenhet av sex mot ersättning 

känner att de inte kan vara ärliga i mötet med myndigheter, för att de upplever att det skulle påverka 

deras trovärdighet negativt, och att de riskerar att bli ifrågasatta. Det är därför viktigt ”att fokusera 

på personens behov och att aktivt och nyfiket lyssna på hans eller hennes egen berättelse” 

(Socialstyrelsen, 2015, s. 55), samt ”att utgå från individens upplevelse och att ha ett stöttande 

perspektiv – kort sagt att ta emot förtroendet på ett bra sätt utan att döma” (Socialstyrelsen, 2015, 

s. 52). Socialstyrelsen skriver också att ”[v]åra egna fördomar kan ställa till det och att som 

yrkesverksam ta sig rätten att tycka till om den enskildes liv kan stoppa en berättelse. Ett tips är 

att inte kategorisera en persons upplevelser utifrån den egna förståelsen” (Socialstyrelsen, 2015, s. 

53). Å andra sidan kommer Socialstyrelsen med råd som går tvärs emot de rekommenderade 

förhållningssätten: 

Det är viktigt att poängtera att personer som säljer sex kan ha behov av stöd och hjälp oavsett hur de själva 
betraktar omständigheterna kring sina handlingar. Det är av stor vikt att inte se personer som säljer sex som 
enbart offer, utan också ta fasta på den styrka de har. Det bidrar till att minska den enskildes vanmakt 
över sin situation och att öka känslan av att ha eget värde, kontroll över sitt dagliga liv och en möjlighet 
att ändra sina livsbetingelser. (Socialstyrelsen, 2015, s. 51, min fetstil) 
 

Denna formulering, att personer som har erfarenheter av sex mot ersättning kan behöva stöd och 

hjälp oavsett hur de betraktar sin egen situation avspeglar ett annat förhållningssätt än det de 
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argumenterar för. Yrkesverksamma ska å ena sidan möta klienterna med öppenhet, nyfikenhet och 

ett icke-dömande förhållningssätt. Å andra sidan tillskriver Socialstyrelsen klienterna känslor av 

vanmakt, brist på egenvärde och kontroll över sitt dagliga liv. Å ena sidan har personen med 

erfarenhet av sex mot ersättning tolkningsföreträde i sin egen situation, å andra sidan kan hen 

behöva stöd och hjälp oavsett hur hen själv betraktar situationen. Denna inställning, att klienten 

egentligen inte har en korrekt syn på sin egen situation, återkommer: 

Utgå inte från att alla som har sex mot ersättning vill sluta med det eller att det [sic!] gör det mot sin vilja. 
De kan betrakta det som ett eget val som de själva tagit initiativ till. Att utgå från att personen utsatts för 
tvång kan öka skammen eller känslan av att vara missförstådd, vilket i sin tur kan försvåra den fortsatta 
kontakten. (Socialstyrelsen, 2015, s. 53) 
 

Socialstyrelsens formulering, att personen kan betrakta sex mot ersättning som ett eget val 

insinuerar samtidigt att det inte är ett eget val. Enligt Svensk ordbok (Svenska akademien, 2009) 

betyder betrakta att ”se på ngn/ngt) noga eller långvarigt” samt ”ta under övervägande, studera” 

eller ”bedöma ”. Själva ordvalet gör alltså gällande hur Socialstyrelsen ser på individens situation: 

samtidigt som personen som säljer sex ska ha rätt till sin egen berättelse anses att individens val 

egentligen inte är frivilligt. Detta kan dock inte förmedlas till personen, eftersom personen ska ha 

rätt att själv uttrycka sig. Kontentan blir alltså att om en person med erfarenheter av sex mot 

ersättning uttrycker att hen har valt detta själv, på eget initiativ, saknar hen insikt om den sanna 

naturen i sin situation. Socialstyrelsen berättar också för de yrkesverksamma hur de ska förhålla 

sig till klientens val: officiellt som att klientens val respekteras, men inofficiellt som att det är ett 

felaktigt val som klienten omöjligen kan ha gjort för sig själv. Underliggande finns en inställning 

av att när personen själv kommit till insikt om sin egentliga situation kommer hen att sluta betrakta 

erfarenheterna av sex mot ersättning som frivilliga, och börja betrakta dem som vad de verkligen 

är: ofrivilliga. Uppgiften för den yrkesverksamma kommer alltså att vara att få personen att ändra 

hur hen själv betraktar sin situation och sina val, så att betraktelsen övergår från ett fritt val till 

något som mer överensstämmer med den rådande diskursen. 

4.2.2 Med en ambition om att normalisera avvikare 

Utbildningsmaterialet Sex mot ersättning ska, som tidigare nämnts, användas av yrkesverksamma 

som möter personer som byter sex mot ersättning, för att kunna bemöta dem på ett bra sätt, och 

förvalta deras historier. Socialstyrelsen nämner att personer kan välja att byta sex mot ersättning 

av olika anledningar, i olika perioder i livet, i olika stor omfattning etcetera (Socialstyrelsen, 2015, 
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s. 12). Däremot återspeglas inte medvetenheten om personers skilda livssituation i materialet. 

Huvudsyftet tycks vara att få personer som byter sex mot ersättning att sluta med detta, på kort 

eller lång sikt, och när detta mål har uppnåtts ska personen få möjlighet att bearbeta det hen har 

varit med om, och slutligen socialiseras in i ett vanligt liv igen: 

En annan utmaning för personen som slutar sälja sex är att under kortare eller längre tid leva i en 
marginalsituation mellan två olika livsmönster. Det handlar också om att kunna hantera intima och nära 
relationer. Slutligen handlar det om att hitta kraft och resurser inom och utanför sig själv för att bygga upp 
ett nytt liv. (Socialstyrelsen, 2015, s. 40, min fetstil) 
 

Det finns alltså här en föreställning om att livet som personen med erfarenhet av sex mot ersättning 

har levt är ett markant avvikande liv, och att sluta med detta också innebär att helt byta livsstil. 

Här ska alltså den yrkesverksamma vara med som en del i en förändringsprocess som syftar till att 

få en person med ett avvikande beteende/en avvikande livsstil att socialiseras in i ett nytt liv, alltså 

underförstått i ett normalt liv. I ett tidigare analysavsnitt (Framställningen av den sexsäljande 

individens behov) beskrivs att exempelvis museibesök och vardagliga aktiviteter med andra i 

liknande situation lyfts fram som stärkande för en person som vill sluta byta sex mot ersättning. 

Implikationen blir att en person som bytt sex mot ersättning inte kan ta sig an dessa vardagliga 

situationer, och att dessa vardagliga situationer är att betrakta i kontrast till de ovanliga, icke-

vardagliga, onormala situationer som personer som byter sex mot ersättning är vana vid. Dessutom 

antas detta nya liv med museibesök och andra vardagliga aktiviteter vara eftersträvansvärt och 

önskvärt, vilket inte alls behöver vara fallet för alla personer som har erfarenheter av sex mot 

ersättning. 

Icke-normaliteten i de erfarenheter som personer som haft sex mot ersättning bär befästs ytterligare 

genom att Socialstyrelsen konsekvent låter bli att benämna de handlingar detta ”sex mot 

ersättning” bestått i. Sex och sexualitet framställs som något privat och svårt att tala om 

(Socialstyrelsen, 2015, s. 49). För en person som har erfarenheter av sex mot ersättning är det 

förmodligen mindre privat och mindre svårt att tala om än för många andra, eftersom personen 

troligtvis har stor erfarenhet på området. Vid en föreläsning med Suzann Larsdotter (personlig 

kommunikation, 6 april 2017) berättade hon om resultat från intervjuer som hon genomfört med 

personer som har erfarenheter av sex mot ersättning. Hon anförde att dessa personer har en stor 

omsorg om de yrkesverksamma som de möter. Det finns en önskan hos individerna att inte genera 

sig själva eller de professionella, och kommer därför att tystna om de märker att den professionella 

blir illa till mods. Socialstyrelsen erbjuder ingen professionell vokabulär för att tala om dessa 
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erfarenheter, vilket gör att den yrkesverksamma är utlämnad åt att söka fortbildning via 

arbetsgivare för att tillgodogöra sig ett professionellt språk, använda sin egen privata vokabulär 

eller att försöka spegla klientens ord. Denna avsaknad av ord för de praktiska handlingar som 

personer med erfarenhet av sex mot ersättning utfört gör att handlingarna snarast blir som noaord 

eller som den ondskefulle trollkarlen Voldemort i sagan om Harry Potter: de får inte nämnas vid 

namn, inte uttalas. Här handlar det alltså inte om att möta klienten där den är, med de erfarenheter 

klienten har, utan återigen om att hålla sex mot ersättning (onormalt) skilt från romantiskt sex som 

syftar till att alstra avkomma, alternativt möjligen att visa kärlek (normalt). 

I materialet finns ett helt stycke om normkritiskt bemötande av klienter, och vikten av detta 

återkommer upprepade gånger i materialet. Socialstyrelsen skriver: 

När man möter klienter och patienter är det viktigt att ha en normkritisk förståelse av företeelsen sex mot 
ersättning. /…/Den normkritiska förståelsen kan röra kön, könsidentitet, könsuttryck, sexuell läggning, 
kommunikationskanaler, upplevelser hos personer som får ersättning för sex och anledningar till att 
ha sex mot ersättning. 

En normkritisk förståelse handlar om att se och ifrågasätta de normer som påverkar personers 
möjligheter att leva som de önskar. Det handlar även om att bli medveten om hur normer påverkar en själv, 
ens handlingar och bemötande. Ett bra sätt att bemöta patienter och klienter är att utgå ifrån att alla som 
man möter kan vara hbtq och att bekräfta alla identiteter som självklara och viktiga. (Socialstyrelsen, 2015, 
s. 51, min fetstil).  

 
Samtidigt som den normkritiska ambitionen finns och ett normkritiskt förhållningssätt till sex mot 

ersättning lyfts fram finns ändå hela tiden själva idén om att sexet mot ersättning behöver upphöra 

på lång eller kort sikt, och att detta kommer att resultera i behov av terapi eller annan typ av 

bearbetning. 

4.3 Social praktik 

4.3.1 En lag med syfte att upprätthålla moralen hos befolkningen 

Socialstyrelsens utbildningsmaterial är inte bara ett utbildningsmaterial som riktas till personer 

som möter personer som byter sex mot ersättning i sitt yrkesliv. Det är även ett ideologiskt 

dokument som avspeglar Socialstyrelsens, och i förlängningen statens, inställning till sex mot 

ersättning. Den rådande inställningen har inte förändrats i särskilt stor utsträckning sedan 

sexköpslagens tillkomst, då det slogs fast att prostitution är ett utslag av mäns våld mot kvinnor. 

Med detta förhållningssätt fråntas personer som byter sex mot ersättning tolkningsföreträdet 

gällande sina egna livsval, om de inte accepterar bilden av att de är offer. De politiska 
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ställningstaganden som ligger till grund för utbildningsmaterialet påverkar materialets tillkomst, 

men det gör även de populärkulturella föreställningar som presenteras i nyhetsmedia, film och 

serier etcetera. I dessa forum är fortfarande bilden av den gatuprostituerade kvinnan dominerande, 

och att sexarbete skulle vara ett val som en myndig person gör accepteras inte. Även bilden av ”the 

prison bitch”, alltså den tvångsfeminiserade mannen eller transkvinnor som utnyttjas av andra 

fångar förekommer i fängelseserier (exempelvis Oz och Prison Break), vilket också kan bidra till 

bilden av den sexarbetande mannen som ett offer för andra mäns sexuella våld (i fängelseserier 

sker detta transaktionssex ofta i utbyte mot trygghet och beskydd). Socialstyrelsens 

utbildningsmaterial är inte opåverkat av de populärkulturella föreställningar som finns om hur 

sexarbete går till och hur personer som säljer sex mår. Bilderna som populärkulturen, politiken 

och Socialstyrelsen skapar påverkar och påverkas av varandra i en självbekräftande spiral.  

Den föreställning som syns i befolkningsundersökningar om att män inte far lika illa av sexarbete 

som kvinnor (Priebe & Svedin, 2012, s. 24ff) hade kunnat leda till en förändring av diskursen om 

att byta sex mot ersättning, eftersom att diskurser både konstruerar och konstrueras (Börjesson, 

2003, s. 16). Män med erfarenhet av sex mot ersättning kommer gradvis att börja omfattas av 

offerskapet, den bild av en exploaterad och utsatt individ som hör till prostitutionsdiskursen, 

eftersom att diskursen om sexarbetaren inte tillåts ändras av politiska skäl. Då 

sexköpslagstiftningen delvis har syfte att tydligt visa att sexköp inte är acceptabelt (Jakobsson & 

Kotsadam, 2011, s. 33) skulle det vara oförenligt med lagstiftningen att låta sexarbetare frigöra sig 

från offerrollen. Om män med erfarenheter av sex mot ersättning hade fått behålla sin aktörsroll 

hade diskursen behövt förändras till att också omfatta personer som inte är utsatta för våld och 

exploatering, och sexköpslag-stiftningens uttalade hållning, att prostitution är en konsekvens av 

mäns våld mot kvinnor, hade behövt ändras. Kvinnor hade då i jämlikhetens namn behövt omfattas 

av denna transformerade diskurs och således blivit av med offerskapet. Detta hade inte varit 

förenligt med de politiska ställningstaganden som lagen gör, och inte heller med de diskursiva 

positioner som kvinnor (offer) respektive män (aktörer) tillåts ha (Knutagård, 2016, s. 212).  

I materialet finns en rubrik som heter ”De som skadar sig med sex” (Socialstyrelsen, 2015, s. 34). 

I denna rubrik diskuteras personer som, vilket rubriken antyder, använder sex som 

självskadebeteende. Vad som är anmärkningsvärt är att det inte i detta stycke nämns något om att 

dessa personer skulle ta emot ersättning för detta självskadebeteende:  
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En grupp som har lyfts inom forskningen de senaste åren är personer, ofta barn och unga, som skadar sig 
själva genom sex. Det är svårt att säga om denna grupp har ökat eller inte, men sannolikt har ökad kunskap 
lett till att dessa personer uppmärksammats i högre grad. 

Sex som självskada har definierats som: ”… ett mönster av att söka sig till sexuella relationer som innebär 
att man skadar sig själv, fysiskt och psykiskt. Beteendet orsakar starkt signifikant lidande eller försämrad 
funktion i skolan, arbetet eller på andra viktiga områden”. 

Begreppet är omdiskuterat, främst utifrån att skadan tillfogas av någon annan. Oftast syns inte heller 
skadorna. Vissa personer upplever dock att begreppet tydligt beskriver deras upplevelse.  

Kunskapen om de som skadar sig genom destruktivt sex är ännu liten och än så länge saknas större 
tillförlitliga studier om ämnet. (Socialstyrelsen, 2015, s. 34, min fetstil) 

 
Dels beskrivs här att sex som självskadebeteende framför allt förekommer hos barn och unga, 

gällande vilka det finns ett separat utbildningsmaterial från Socialstyrelsen. Dels beskrivs inte att 

detta självskadebeteende skulle vara att ha sex mot ersättning. Det finns ett par möjliga tolkningar 

av Socialstyrelsens val att ta med denna information: antingen anser Socialstyrelsen att personen 

som blir skyldig till skadehandlingen när en person självskadar med sex på något sätt ”ersätter” 

genom att skada, eller så likställs sex mot ersättning med självskadebeteende, fast med skillnaden 

att personen som byter sex mot ersättning även får kompensation för skadan. I detta lyser också 

inställningen att sex mot ersättning är något självdestruktivt som ingen person som har en god 

självbild och hälsosamma relationer skulle göra igenom. Socialstyrelsen påpekar också att 

gällande sex som självskadebeteende saknas större tillförlitliga studier vilket snarast gör 

uttalandet spekulativt, och inte förankrat i evidensbaserad praktik, detta trots att ”[h]ela 

utbildningspaketet är kunskapsbaserat, det vill säga det bygger på bästa tillgängliga vetenskapliga 

kunskap.” (Socialstyrelsen, 2015, s. 8). 

4.3.2 Ett kapitalistiskt system som grund för reglering av sexualiteten 

Det kapitalistiska samhället, som baseras på ägande av privat egendom, reglerar inte bara 

marknaden, utan även sexuella relationer (Ward, 2007, s. 16). Regleringen av sexuella relationer, 

monogami, är en nödvändighet för privat egendom ska stanna inom de egna blodslinjerna. 

Eftersom män traditionellt har varit de som ägt och ärvt egendom har det varit av yttersta vikt att 

kvinnan varit monogam: arvingarna ska avlas utan tvivel på faderskapet så att arvet går till den 

egna avkomman. Det monogama äktenskapet har alltså sin grund i mannens äganderätt till 

kvinnan, barnen och egendomen, och det är i ljuset av det monogama äktenskapet som det blir 

möjligt att förstå sex mot ersättning. Inget samhälle har klarat av att påtvinga män monogami, och 

därför är monogamin, som upprätthåller det privata ägandet, grunden för könshandel. Det finns en 

romantiserad bild av vad sex ska vara på den kollektiva skriptnivån: Sex skall ske inom 



44 

äktenskapet för att producera avkomma för att följa kärleksideologin (Löfgren-Mårtensson, 2013, 

s. 21). Sex mot ersättning är sex utanför de relationer där sex vanligtvis är tillåtet (Ward, 2007, s. 

15), och krockar således med kärleksideologin. Även detta reproduceras av Socialstyrelsen när de 

skriver att personer som slutat byta sex mot ersättning behöver lära sig att ”hantera intima och nära 

relationer” (s. 40). Detta påstående förutsätter dels att personen inte redan har dessa färdigheter, 

dels att det är önskvärda färdigheter för alla individer. Här finns en normaliserande och 

normerande aspekt, som går hand i hand med den syn på heterosexuell barnaalstrande tvåsamhet 

som den ideala relationsformen (Löfgren-Mårtensson, 2013, s. 99). Som samhället är organiserat 

och strukturerat premieras monogama, heterosexuella relationer, exempelvis genom att 

heterosexuella personer som är gifta inte behöver bekräfta faderskap enligt Föräldrabalkens första 

kapitel, första paragraf (SFS 1949:381). Att välja andra typer av relationsformer, likväl som andra 

typer av sexuell praktik, är stigmatiserat och anses som lite sämre än att ingå i den idealiserade 

kärnfamiljen (Löfgren-Mårtensson, 2013, s. 65). Denna inställning gäller i större grad för kvinnor, 

vilket kan ses i en befolkningsundersökning där män uttryckt att det är mindre farligt för män än 

kvinnor att sälja sex (Priebe & Svedin, 2012, s. 24ff), liksom att män tillskrivs större sexualdrift 

av kvinnor (Jakobsson & Kotsadam, 2011, s. 45). 

Merparten av de som byter sex mot ersättning lever inte i faktiskt slaveri, utan sysselsätter sig med 

vad som är att betrakta som lönearbete (löneslaveri) eller egenföretagande (Ward, 2007, s. 17–18).  

Det är också diskutabelt att påstå att en person som byter sex mot ersättning säljer sin egen kropp 

(Ward, 2007, s. 16). De säljer sin kapacitet att arbeta till en arbetsgivare (bordellmamma eller 

hallick), och får lön av denna, alternativt har direktkontakt med köparen och får då ersättning ifrån 

denna (vilket kan antas vara vanligast i Sverige, med anledning av kopplerilagstiftningen). Det är 

dock inte så att personen som byter sex mot ersättning blir av med sin kropp och inte får den 

tillbaka efter att transaktionssexet ägt rum. Precis som att arbetare generellt är exploaterade av 

kapitalister förekommer detta även bland personer som har inkomst från sexarbete som primär 

inkomstkälla (Ward, 2007, s. 18). Detta innebär dock inte att personer som byter sex mot ersättning 

per definition är exploaterade av sexköparen. Att en sexarbetare inte med nödvändighet är 

exploaterad av sexköparen betyder inte att sexarbetaren inte är utsatt för förtryck av den samma. 

Detta är dock två skilda saker. Hypotetiskt sett skulle ett icke-kapitalistiskt samhällssystem inte 

reglera sexualitet utifrån ägande, monogami skulle då inte behöva påtvingas människor med syfte 
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att hålla ägande inom familjen, och således skulle kanske inte varken sexarbete eller 

familjebildning se ut på det sätt vi ser idag (Ward, 2007, s. 20).  

4.3.3 Med en ambition om evidensbaserad praktik 

Socialstyrelsen ger rekommendationer gällande insatser till personer med olika typer av problem 

som kommer i kontakt med socialtjänst eller hälso- och sjukvården. De insatser som erbjuds 

klienter ska vara evidensbaserade, och EBP, evidensbaserad praktik, ges stor tyngd bland annat på 

socionomutbildningen. Socialstyrelsen har ett metodregister via sin hemsida där det går att söka 

fram rekommenderade insatser och utredningsmetoder för olika områden där socialtjänst och 

liknande är verksam. Detta register saknar rekommenderade insatser gällande personer som byter 

sex mot ersättning vid en sökning på orden ”prostitution” och ”sex”. Det blir alltså upp till enskilda 

yrkesverksamma att hitta metoder för att arbeta med målgruppen, möjligen utifrån 

utbildningsmaterialet. I detta material rekommenderas framför allt råd och stöd, samtal och 

insatser gällande andra delar i livet som personen kan behöva hjälp med (ekonomiskt bistånd, 

bostad etcetera) (Socialstyrelsen, 2015, s. 39). Gällande exempelvis personer med missbruk lyfts 

ASI-manualen upp som ett bra instrument gällande att ställa frågor om sex mot ersättning 

(Socialstyrelsen, 2015, s. 50), men detta material omfattar då inte personer som inte har ett 

missbruk. 

Det som definieras som avvikandebeteende hos vissa personer kan inte ses som dåligt ur alla 

aspekter. Det sociala arbetet, att ”hjälpa människor”, skulle inte existera utan människor med 

hjälpbehov. Hur obehagligt det än kan kännas att fundera över som snart nyutexaminerad 

socionom ligger det yrkesmässiga existensberättigandet för en socionom i att det finns individer 

som har problem som socionomen har mandat att lösa. Att avkriminalisera eller normalisera vissa 

problem skulle samtidigt leda till att göra själva yrkesgruppen som hanterar personer som bär 

problemet överflödig.  

Som tidigare nämnts skriver Socialstyrelsen att utbildningsmaterialet är baserat på bästa 

tillgängliga vetenskapliga kunskap (Socialstyrelsen, 2015, s. 8). Framför allt är det bilden av 

personer med svår psykosocial problematik som lyfts fram i materialet, och de insatser som 

rekommenderas rör då exempelvis behov av bostad och liknande. Detta förhållningssätt riskerar 

att missa en stor andel av dem som har erfarenheter av sex mot ersättning. Olika studier presenterar 
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olika siffror, men antalet gatuprostituerade torde uppgå till någonstans mellan 10% och 30% 

(Bungay et al. 2015, s. 698; Holmström, 2008, s. 308). Detta innebär också att merparten av 

könshandeln sker på andra arenor, och således behöver socialtjänst och hälso- och sjukvård kunna 

möta personer med vitt skilda erfarenheter. 

5. Diskussion 
Denna uppsats har haft som syfte att undersöka hur Socialstyrelsen konstruerar bilden av personer 

som byter sex mot ersättning i sitt utbildningsmaterial riktat till yrkesverksamma som i sitt arbete 

möter individer med dessa erfarenheter. I fråga om könshandel visar internationell och svensk 

forskning att män och HBTQ-personer är överrepresenterade med dessa erfarenheter, samtidigt 

som deras erfarenheter till stor del osynliggörs. Detta ses även på textnivån i materialet för analys 

i denna studie, och studiens resultat går alltså i linje med tidigare forskning. Nedan kommer de 

huvudsakliga resultaten från analysen att presenteras, för att följas av metodologisk reflektion, 

förslag på vidare forskning, och några avslutande ord från undertecknad. 

5.1 Huvudsakliga resultat 

Framställningen av personer med erfarenheter av sex mot ersättning materialet har sina 

utgångpunkter i en offer-diskurs. Kvinnor, män och transpersoner beskrivs upprepade gånger i 

termer av våldsutsatta, möjligen med psykiska sjukdomar eller missbruksproblematik. Samtidigt 

lyfts vikten av ett normkritiskt perspektiv fram, men utan att en utförlig beskrivning av vad det 

kan innebära att ha icke-normativa erfarenheter av sex mot ersättning. Män och transpersoner 

omnämns i materialet, dock i mindre omfattning än kvinnor, och ofta ur ett metaperspektiv där de 

beskrivs som osynliggjorda, utan att för den sakens skull bli synliggjorda.  

I materialet beskrivs vikten av ett bra bemötande av personer med erfarenheter av sex mot 

ersättning, bland annat genom HBTQ-kompetens på de mottagningar och enheter där dessa 

personer tas emot. Samtidigt är det framför allt insatser som skulle vara fruktsamma för personer 

i social utsatthet som lyfts fram: hjälp med bostad, missbruksbehandling, ekonomiskt bistånd, 

traumabearbetning etcetera. Trots att det i materialet nämns att det finns personer som exempelvis 

har sex mot ersättning som en extra inkomstkälla under en begränsad period i livet, i kombination 

med annan sysselsättning, finns få föreslagna insatser som speglar ett möte med den typen av 
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erfarenheter. På sina ställen syns det tydligt att det finns en hållning om att sex mot ersättning är 

skadligt, och inte är någonting som någon kan tänkas välja att göra frivilligt, men att denna hållning 

inte ska framgå till klienterna. Huvudsyftet för de yrkesverksamma som möter personer med 

erfarenheter av sex mot ersättning tycks vara att få dem att sluta byta sex mot ersättning, oavsett 

vad den de möter tycker om detta. Sex mot ersättning överensstämmer inte med den 

kärleksideologi som präglar samhället, vilken premierar heterosexuella, monogama relationer på 

både strukturell och materiell nivå. Materialet har en tydlig normaliserande och normerande 

ambition, om än outtalad, vilken personer som har haft sex mot ersättning som citeras i 

Socialstyrelsens material inte är odelat positiva till. 

Det politiska område som rör könshandeln är präglat av ideologiska ställningstaganden, varför de 

material rörande frågan som myndigheter ger ut måste överensstämma med de politiska 

ambitionerna. Materialet speglar i mångt och mycket hållningen att sex mot ersättning är ett utslag 

av mäns våld mot kvinnor, men även i normkritisk anda: personers våld mot personer som har sex 

mot ersättning. Sex mot ersättning ses av lagstiftaren inte som sexuella handlingar. Detta kan vara 

en tänkbar förklaring till varför materialet i princip saknar information för hur samtal om sexuella 

erfarenheter kan föras. Materialet hjälper således till att upprätthålla den offer-diskurs som omger 

sex mot ersättning.  Frågor för att föra sex mot ersättning på tal finns i materialet, men följdfrågor 

och professionell vokabulär saknas. Vikten av att kunna ta emot klientens berättelse, att inte vara 

dömande samt att våga stå kvar i samtalet betonas, men konkreta förslag på hur detta kan göras 

ges inte. I materialet beskrivs att yrkesverksamma kan finna det svårt att föra samtal om sex och 

sexualitet och att hantera svaret, varför ett utökat avsnitt om just detta kan tyckas av yttersta vikt 

för ett kommande utbildningsmaterial på samma område. Materialet påstås vara ett utfall av bästa 

tillgängliga evidens, där råd och stöd är den insats som framför allt lyfts fram för att arbeta med 

personer som har haft sex mot ersättning.  

5.2 Metodologisk reflektion 

Med en annan förförståelse av sex mot ersättning, exempelvis att det faktiskt är ett utslag av mäns 

våld mot kvinnor, skulle analysen av materialet ha erbjudit ett annat resultat. Analysen ger ingen 

uttömmande beskrivning av verklighetens sanna essens, och analysen är färgad av de diskurser 

som jag som uppsatsförfattare befinner mig i. Därför kan resultatet inte sägas vara objektivt, och 
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är således inte särskilt generaliserbart, vilket går stick i stäv med traditionell, positivistisk 

forskningstradition. Att komma fram till en generaliserbar slutsats om prostitutionsdiskursen har 

dock aldrig varit målet med uppsatsen, utan snarast kontextualisering och dekonstruktion. 

Om uppsatsen istället hade haft utformningen av en jämförande studie, hade diskurserna om 

personer som byter sex mot ersättning omfattat flera arenor, hade studien blivit mer tillförlitlig i 

fråga om generaliserbarhet. Dessutom hade diskursens förändring över tid, likväl som hur 

diskursen konstrueras på olika arenor hade kunnat studeras istället.  Precis som Bryman (2008, s. 

487) konstaterar skiljer sig synen på diskurser åt mellan forskare, vilket också kommer att innebära 

att analyserna kommer att skilja sig åt. Vidare påstår Bryman att det finns en risk i att 

diskursanalytiker tenderar att uppvisa anti-realistiska drag (Bryman, 2008, s. 486). Denna anti-

realism kan leda till ett bristande fokus på den materiella verkligheten, vilken Bryman påstår ligger 

till grund för diskurserna. Huruvida denna studie har förankring i den materiella verkligheten eller 

är konstruerad i en konstruktion av verkligheten är en fråga som besvaras olika, beroende på vilket 

perspektiv som antas. Detta lämnar jag således till läsaren att avgöra. 

5.3 Förslag på vidare forskning 

Vidare forskning behövs för att kunna utforma evidensbaserad praktik för bemötandet av personer 

med erfarenheter av sex mot ersättning. Verkningsfulla insatser inom olika verksamhetsgrenar för 

att möta personer med erfarenheter av transaktionssex behövs fortfarande. En utvärdering av hur 

Socialstyrelsens material har tagits emot på arbetsplatser runt om i landet hade kunnat bidra med 

värdefull kunskap om det glapp som finns mellan den sociala och den diskursiva praktiken. Utöver 

att arbeta fram underlag för att kunna utföra evidensbaserad praktik skulle en jämförande analys 

av det nuvarande och det gamla materialet på området som Socialstyrelsen producerat vara 

intressant, för att granska de politiska skiftningar som skett mellan 2010 och 2015. Vidare 

forskning behövs på lesbiska och bisexuella kvinnor som byter sex mot ersättning, då de, precis 

som män och transpersoner är utsatta för heterosexualisering och diskursiv diskriminering.  

5.4 Några avslutande ord 

Resultaten i denna studie har sin upprinnelse i en socialkonstruktionistisk förståelse av könshandel, 

och då mer specifikt på den transaktionsmottagande parten vid sex mot ersättning. Med en annan 
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teoretisk bas hade resultatet blivit annorlunda. Den kritiska diskursanalysen, med sin 

dekonstruerande ansats syftar till att bryta ner en diskurs för att se vilka andra tolkningar som hade 

varit möjliga. Denna studie har, efter att rådande diskurs dekonstruerats, försökt komma med 

alternativa möjligheter att framställa fenomenet. Dessa förslag, alternativa framställningar och 

förhållningssätt, har haft sin grund i en förståelse av sex mot ersättning som en erfarenhet som kan 

se ut på många olika sätt. Syftet med uppsatsen har inte varit att ta ställning till könshandelns vara 

eller icke vara och den frågan faller långt utanför studiens syfte. Ambitionen har varit att lyfta fram 

en resurssvag grupps position i förhållande till en myndighet: möjligheterna för personer med 

erfarenhet av sex mot ersättning att få föra sin egen talan, bli tagna på allvar och behandlade som 

vuxna människor med fullt aktörskap i sina egna liv. Ju mer jag fördjupat mig i ämnet, desto mer 

problematiska framstår de politiska ambitioner som ligger bakom nuvarande sexköpslagstiftning 

och kvinnofridslagstiftning, inte bara för att den osynliggör en stor del av de som byter sex mot 

ersättning, men också för att alla, oavsett könstillhörighet, tillskrivs ett offerskap.  

Socialstyrelsens material saknar konsekvent språk för sexuella handlingar och praktiker, vilket jag 

anser vara en indikation på att sex mot ersättning inte ses som sex av myndigheter och samhälleliga 

organ, utan som våld. Min övertygelse är att denna inställning inte kommer att gagna varken 

yrkesverksamma socialarbetare eller personer som haft sex mot ersättning. Samtalet om sex mot 

ersättning behöver initieras av den yrkesverksamma, och yrkesverksamma behöver ha ett 

professionellt språk för att kunna agera professionellt. Min övertygelse är att de som har haft sex 

mot ersättning behöver möta yrkesverksamma som försöker normalisera erfarenheterna av sex 

mot ersättning, snarare än yrkesverksamma som försöker normalisera personerna med dessa 

erfarenheter. Detta för att frigöra individerna från stigmatisering, och låta dem bära sina egna 

erfarenheter utifrån sin egen förståelse av sig själva. En person som har bytt sex mot ersättning 

har erfarenheter av sex mot ersättning, och behöver därför ha tillåtelse att tala om dessa 

erfarenheter som det de är, sex mot ersättning, utan att behöva förhålla sig till politiska 

ställningstaganden gällande deras erfarenheter. Och de yrkesverksamma som möter personer med 

dessa erfarenheter behöver få tillgång till en professionell vokabulär, för att kunna möta klienterna 

just så fint och respektfullt som Socialstyrelsen målar upp i materialet: kunnigt, professionellt och 

fördomsfritt.  
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Bilaga A 
Bisexuell - en person som blir attraherad av och/eller har sex med både män och kvinnor, och som 

identifierar sig som detta som kulturell identitet. Termerna “män som har sex med män och 

kvinnor” samt “kvinnor som har sex med kvinnor och män” bör användas, om inte individen själv 

identifierat sig som bisexuell (UNAIDS, 2015, s. 14). 

HBTQ - Samlingsnamn för personer som har annan sexualitet än heterosexuell. Bör om möjligt 

undvikas, då gruppering av människor sällan är av godo (UNAIDS, 2015, s. 31).  

Heterosexuell - en person som blir attraherad av och/eller har sex med personer av det motsatta 

könet (UNAIDS, 2015, s. 25). 

Homosexuell - en person som blir attraherad av och/eller har sex med personer av det egna könet 

(UNAIDS, 2015, s. 28). 

Intersex - en person som har både manliga och kvinnliga biologiska attribut (UNAIDS, 2015, s. 

29) 

Koppleri - Ett brott som består i att underlätta eller främja köp av sexuell tjänst, eller att tjäna 

pengar på att en person byter sex mot ersättning (NE.se) 

Lesbisk - en kvinna som blir attraherad av kvinnor och/eller har sex med andra kvinnor. Termen 

“Kvinna som har sex med kvinna” bör användas om inte personen själv identifierat sig som lesbisk, 

då denna term omfattar kvinnor som har sex med kvinnor, oavsett sexuell orientering (UNAIDS, 

2015, s. 31). Förkortningen KSK bör undvikas för att den är avhumaniserande. 

Män som har sex med män - Denna term bör användas om män som inte själva identifierat sig som 

homo- eller bisexuella, då denna term omfattar män som har sex med män, oavsett sexuell 

orientering (UNAIDS, 2015, s. 33). Förkortningen MSM bör undvikas för att den är 

avhumaniserande. 

Människohandel för sexuella ändamål - en typ av brottslighet som består i att en person under hot, 

tvång eller manipulation transporteras till ett annat land för att utnyttjas i sexuella ändamål (NE.se). 

Trafficking - se människohandel för sexuella ändamål. Kan även handla om annan typ av 

tvångsarbete (NE.se) 
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Transgender/trans*/transperson - En samlande term för personer som inte identifierar sig med de 

satta normerna gällande det kön som de tilldelades vid födseln. Transpersoner kan vara i olika 

stadie av könsbekräftande behandling, eller identifiera sig som exempelvis utan könstillhörighet, 

med flera olika könstillhörigheter eller med alternativa könstillhörigheter. Transpersoner kommer 

att självidentifiera sig på olika sätt, och deras könsuttryck kan vara exempelvis kvinnliga, manliga, 

androgyna, annat, eller en blandning av dessa. (UNAIDS, 2015, s. 47).  

Stigma - kommer från grekiskans ord för “fläck” eller “märke”. Beskrivs som en dynamisk process 

av nedvärderande och misskreditering av en individ. Att agera stigmatiserande mot en människa 

eller en grupp leder till diskriminering, vilket är en kränkning av de mänskliga rättigheterna. 

(UNAIDS, 2015, s. 44).  


