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 ABSTRACT  

The purpose of this study is to present dominant discourses of sex buyers in public 
documents published before and after the implementation of the Swedish sex 
buyer law; making the purchase but not the sale of sexual services illegal. The 
purpose is further to examine what consequences these discourses might have on 
social work with sex buyers. We also aim to illustrate how language, gender, 
sexuality and power can be understood in the reading of the empirical material 
stretching from 1981 to 2016. With a discourse theoretical approach drawn from 
Laclau and Mouffe (2008 [1985]), five prominent discourses are identified; the 
average man, the homosexual man, the woman as a sex buyer, the man with the 
problematic sexuality and the sex buyer in need of help. The main findings are 
that processes of conflict among the discourses outlines a social problem where 
discourses that don’t include the heterosexual man as a sex buyer are subdued. 
Gender and sexuality in general and male heterosexual sexuality in particular is 
performed. As demands on a stricter legislation is propositioned we identified a 
linguistic offset; from descriptive graphic characteristics of the sex buyer to a 
depersonalization focusing on the action rather than the actor. 
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INLEDNING 

”Ingen stod på barrikaderna och kämpade för mäns rätt att gå till prostituerade.” 

Gunilla André, Centerpartiet (citerad i Erikson, 2011, s. 139) 

Förbudet mot köp av sexuell tjänst (SFS 2011:517) som trädde ikraft den 1 januari 1999 
medförde att köp, och försök till köp, av sexuell tjänst blev ett lagbrott. Sverige var först i 
världen med att kriminalisera en av parterna, alltså köparen, medan att sälja sex fortsatt ej är 
straffbart. Även om lagtexten är könsneutral så var utgångspunkten i regeringens proposition 
Kvinnofrid (prop. 1997/98:55), som låg till grund för lagstiftningen, att män köpte sex av 
kvinnor och att kvinnorna var den svagare parten. 

Införandet av sexköpslagen beskrivs av Erikson (2011) som ett tydligt exempel på hur den 
samtida kontexten och hur debatten fungerade som argument för reform. Huruvida en ser ett 
fenomen som ett problem eller inte leder till olika politiska åtgärder och i förlängningen till 
hur det sociala arbetet utformas. Citatet ovan speglar de argument som framfördes i en 
tidsanda där prostitution börjat formuleras som ett samhällsproblem som borde bekämpas. 
Sexköpslagen, som många innan dess införande var kritiska emot, har haft en normerande 
effekt vilket tydliggörs i statens offentliga utredning Förbud mot köp av sexuell tjänst – en 
utvärdering 1999 - 2008 (SOU 2010:49) där undersökningar gjorda 2009 visade att 70% av 
Sveriges befolkning ställde sig positiva till förbudet. Lagstiftningen har således format den 
allmänna opinionen. Enligt Lernstedt (2010) har lagstiftningen medfört en förskjutning av 
fokus från säljaren till köparen vilket har format bilden av kvinnan som ett offer. Offerrollen 
inrymmer en bredd av olika positioneringar vilket gör den mer komplex. Köparen tilldelas 
däremot en strikt förövarroll utan nyanser. Frågan är om detta får någon betydelse för utbudet 
av insatser riktade mot sexköpare och personer med vad som kan beskrivas som ett 
problematiskt sexuellt beteende. 

Om vi i linje med detta utgår från antagandet att lagstiftningen har format allmänhetens åsikt 
och reproducerat den så väcker detta tanken om hur sexköpare konstrueras i offentliga 
dokument som ligger till grund för lagstiftningen samt vad detta får för konsekvenser. 

PROBLEMFORMULERING 
Socialstyrelsen fick 2015 i uppdrag av regeringen att utreda och presentera en modell för att 
inhämta kunskap om prostitution över tid. En rad andra myndigheter är delaktiga i arbetet där 
Folkhälsomyndigheten ansvarar för det förebyggande arbetet avseende sambandet mellan 
sexköp och sexuell hälsa. I Nationell strategi mot hiv/aids och vissa andra smittsamma 
sjukdomar (prop. 2005/06:60) lyfts både säljare och köpare av sex fram som riskgrupper som 
bör prioriteras vad gäller hivprevention. Folkhälsomyndigheten (2016) har identifierat en rad 
utmaningar i samband med arbetet, däribland att personal som möter riskgrupper inom hälso- 
och sjukvård, ideella organisationer liksom inom socialtjänst måste bli bättre på att 
kommunicera kring sexköp. 
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Vidare framgår det i regeringens skrivelse Handlingsplan mot prostitution och 
människohandel för sexuella ändamål (Skr. 2007/08:167) att det som primärt upprätthåller 
prostitution är efterfrågan. För att få bukt med problemet lyfts det preventiva arbetet fram; i 
åtgärd 8 i denna handlingsplan beskrivs vikten av verksamheter med fokus på insatser till dem 
som vill sluta köpa sex som en viktig del i det förebyggande arbetet. Antal hjälpsökande vid 
de KAST-enheter (Köpare Av Sexuella Tjänster) som återfinns i Stockholm, Göteborg och 
Malmö, uppgick under 2010 till 209 personer (Åkerman & Svedin, 2012). Det relativt låga 
antalet hjälpsökande kan ses i relation till antalet lagförda som under perioden 1999 – 2008 
var 648 personer (SOU 2010:49). Mörkertalet kan alltså antas vara stort i båda avseenden. 

Sammantaget utpekas den köpande parten som orsak till förekomsten av problemet, samtidigt 
som Åkerman och Svedin (2012) konstaterar att utbudet av insatser riktade till denna grupp är 
begränsad och geografiskt otillräcklig. Vi har som ambition att problematisera bilden av hur 
sexköpare porträtteras i offentliga dokument såsom SOU:er, propositioner samt betänkanden 
för att nå en bättre förståelse av hur framställningar av och dominerande diskurser om 
sexköpare kan tänkas påverka det sociala arbetet med målgruppen. Vi önskar nyansera bilden 
av sexköpare som enbart brottslingar då vi tror att det är en absolut nödvändighet som en del i 
bekämpningen av prostitution. 

SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 
Syftet med studien är att analysera och problematisera hur sexköpare porträtteras och därmed 
konstrueras i offentliga dokument framtagna före, under och efter sexköpslagens införande, 
samt vilken betydelse de diskursiva konstruktionerna kan komma att få för det sociala arbetet 
med den berörda målgruppen. 

• Vilka är de dominerande diskurserna om sexköpare i dokumenten och hur har diskurserna 
förändrats över tid? 

• På vilka sätt konstrueras och tolkas genus, sexualitet och makt i diskurser om sexköpare? 
• Hur porträtteras sexköparen som potentiell klient i det sociala arbetet? 

STUDIENS AVGRÄNSNINGAR 
Vi har avgränsat oss genom att fokusera på den köpande parten inom prostitution. Vår avsikt 
är att analysera fenomenet köp av sex i offentliga dokument framtagna före, under och efter 
sexköpslagens införande. Dokumenten inkluderar ibland även andra fenomen såsom 
trafficking, människo- och/eller barnsexhandel, dessa delar av materialet har valts bort då 
lagstiftningen, och förarbetena, skiljer sig åt för de olika fenomenen. Detta för att förhålla oss 
till vad som i lagens mening menas med sexköp. 

BEGREPPSDEFINITIONER 
Av läsvänlighetsskäl har vi valt att genomgående använda oss av begreppet sexköpare och 
sexköp som är detsamma som köpare/köp av sexuella tjänster vilket är den juridiska termen. 
Definitionen är densamma; en person som genom betalning tillskansar sig sex av en annan 
person (Nationalencyklopedin, 2017). 
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Begreppet prostitution kan uppfattas som ett stämplande uttryck, vissa använder istället det 
mer värdeneutrala begreppet sex mot ersättning. Det senare innefattar en vidare 
begreppsdefinition och då vi utgår från offentliga dokument kommer vi i denna studie 
använda oss av prostitution som begrepp. 

TIDIGARE FORSKNING OM SEXKÖPARE 
Här presenteras initialt vår sökprocess; vilka databaser vi använt samt med vilka sökord. 
Vidare redogör vi för kunskapsläget genom en tematisering av forskningsfältet. 
Forskningsöversikten avslutas med en sammanfattning samt diskussion kring den 
presenterade forskningen. 

SÖKPROCESS 
Vi har gjort våra sökningar i databaserna EDS (EBSCO Discovery Service) och Google 
Scholar. De termer och sökord som vi fann utifrån vårt syfte var; ”köpare av sexuella 
tjänster”, ”sexköpare”, ”sexköpslag”, ”diskursiva konstruktioner”, ”offentliga dokument”, 
”socialt arbete” och ”diskurser”. Sökningar gjordes med enskilda ord samt kombinationer av 
ovanstående sökord. 

Då dessa sökord inte genererade användbara artiklar använde vi synonymer och 
konkretiseringar som; ”sexköp”, ”propositioner”, ”SOU” och ”handlingsplan”. Vi vidgade 
även våra sökningar till att innefatta mer omfattande begrepp som; ”prostitution”, 
”problematisk sexualitet”, ”sexuell hälsa” och ”sexmissbruk”. 

Svenska sökord begränsade oss resultatmässigt och vi använde oss därför av engelska sökord 
såsom; ”buying sex”, ”commercial sex”, ”prostitution” ”purchase of sex” ”criminalising 
purchase of sex” ”sexual services” och ”client” för att bredda resultatet och för att hitta 
internationellt publicerad forskning. 

Vi använde oss även av booleska operatorer (AND, OR, NOT) för att kombinera ord samt 
trunkering (*) för att inte låsa oss vid exakt böjelse av ord. Vi sökte även på fraser genom 
citationstecken (”). Vi fann också referenser i tidigare forskning av relevans. För att bredda 
vår insyn av kunskapsläget av den svenska kontexten valde vi även att inkludera böcker av 
relevans samt myndighetsrapporter. Av de artiklar vi har använt oss av i översikten är 
samtliga vetenskapligt kollegialt granskade, detta för att försäkra oss om kvalitén på den 
tidigare forskning vi valt att använda oss av. 

AVGRÄNSNINGAR I SÖKPROCESSEN 
Vårt primära intresse i denna studie är den köpande parten. Vi har dock valt att inkludera 
vissa studier med fokus på den säljande parten där sexköpare ges ett visst utrymme. Dock har 
vi valt bort studier rörande trafficking, människo- eller barnsexhandel givet studiens 
avgränsning och fokus. Vi har även valt att inte använda oss av artiklar som enligt vår 
bedömning är för nischade, exempelvis utvärderingar av mindre lokala projekt utomlands. En 
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indirekt avgränsning har gjorts då könsneutrala sökord har resulterat i artiklar där majoriteten 
av den köpande parten är män och den säljande parten är kvinnor. Dessa sökord har således 
osynliggjort män som säljer sex och kvinnor som sexköpare. 

FORSKNINGSFÄLT 
Här presenteras det forskningsfält vi identifierat om sexköp. Kunskapsläget kan indelas i tre 
huvudteman: Attityder kring sexköpslagen och välfärdsstaten, Köparen, genus och 
heteronormativitet samt Bristande kunskap och uppföljning. 

Attityder kring sexköpslagen och välfärdsstaten 
Av de nationellt- och internationellt framtagna texterna har vi sett att mycket fokus riktas mot 
den så kallade svenska modellen i frågor rörande sexköp. Den svenska sexköpslagen är ett 
ämne för debatt, dels utifrån ett straffrättsligt perspektiv men också från ett bredare 
samhällsperspektiv där lagens syfte och verkan sätts i relation till opinionens och medias 
åsiktsbildning. Kuosmanen (2011) beskriver i sin kvantitativa studie attitydförändring och 
lagens förändrande egenskaper och effekter i en svensk kontext. Studien visar att majoriteten 
av svenskarna förhåller sig positiva till sexköpslagen men att merparten inte är övertygade om 
lagstiftningens effekt på utbud och efterfrågan. Författaren resonerar kring att lagen inte 
verkar ha fått en märkbar genomslagskraft hos allmänheten. Detta kan förklaras med att en 
övervägande majoritet av befolkningen inte kommer i direktkontakt med prostitution som 
fenomen, utan får förlita sig på medias framställning av prostitution. Yttergren och 
Westerstrand (2016) understryker ur ett feministiskt perspektiv även de, medias roll i 
formandet av diskurser om sexköp. De framför att de som får störst utrymme i den mediala 
debatten kring prostitution i Sverige består av å ena sidan neoliberala experter; dessa anser att 
kriminalisering av sexköp inte har någon reell verkan och att det inskränker på människors 
fria val samt att lagen inte är vetenskapligt förankrad, å andra sidan politiker som fortsatt 
förespråkar lagen som en del av den svenska värdegrunden oavsett verkningsgrad. 

Erikson (2011) och Gould (2001) belyser båda hur den politiska och samhälleliga kontexten 
spelat en avgörande roll vid lagens tillkomst. Erikson (2011) har i sin avhandling om 
policyskapande utgått från sexköpslagen när hon grundligt beskriver de dynamiska 
processerna som ledde fram till den politiska reformen som sexköpslagen var. Erikson har i 
avhandlingen utvecklat ett ramverk hon benämner dynamisk frameanalys, genom vilken hon 
analyserar tidens dominerande idéer om prostitution; framförallt radikal- och queerfeministisk 
förståelse av genus och makt, och aktörernas agerande. Erikson visar på hur tillkomsten av 
lagen föregicks av institutionaliserandet av radikalfeministiska idéer samt hur aktörerna, som 
primärt bestod av kvinnor, spelade en avgörande roll. Gould (2001) illustrerar i en 
sammanställning av offentliga dokument samt intervjuer med feministiska företrädare i 
Sverige hur kriminaliseringen av köpare kan ses som ett uttryck för den svenska 
värdegrunden. Han konstaterar att denna i många avseenden har präglats av brist på liberala 
traditioner. Gould ställer sig kritisk till att företrädare för den radikalfeministiska kampen för 
kvinnors rättigheter tilläts ta så stor plats i den svenska politiska debatten. 
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I kontrast till den svenska värdegrunden och radikalfeministiska kampen problematiserar 
Niemi (2010) i en jämförande diskursanalytisk studie hur formulering av lagtext kan ge 
upphov till att vi alltmer går mot en marknadsdiskurs i frågan om prostitution. Hur 
prostitution formuleras; som köp, sälj, efterfrågan och kunder påverkar enligt författaren 
synen hos den allmänna opinionen. Om det istället skulle talas om säljare som utsatta 
individer, skulle vi enligt författaren se på köpare som mer delaktiga i utnyttjandet av dessa 
istället för enbart en part i en transaktion. Detta skulle enligt författaren kunna återspeglas i 
straffsatser. 

Köparen, genus och heteronormativitet 
Det andra temat undersöker vem sexköparen är och målar upp förklaringsmodeller till varför 
denna köper sex. Hur genus och heterosexualitet konstrueras löper konsekvent genom denna 
forskning. En stor del av studierna baseras på kvalitativ data i form av fältstudier samt 
intervjuer med sexköpare. I alla studier är köparen en man och säljaren är en kvinna. 

Bernstein (2001), Sanders (2008) och Plumridge, Chetwynd, Reed och Gifford (1997) belyser 
hur sexköpare återfinns inom olika samhällsgrupper, etniciteter och åldrar. Dessa artiklar 
lyfter hur sexköpande män på ett motsägelsefullt sätt beskriver sina motiv. Å ena sidan 
beskrivs köpet som ett sätt att tillfredsställa sina medfödda behov och starkt sexuella drivkraft 
utan att behöva binda sig till en partner, å andra sidan beskrivs längtan efter intimitet och 
äkthet som ett av de viktigare motiven till köpet; ibland även som viktigare än sexet i sig. I en 
sydafrikansk studie drar Huysamen och Boonzaier (2015) paralleller mellan maskulinitet, 
sexualitet samt heteronormativitet, och sexköp. Genom analys av narrativa intervjuer med 30 
män beskrivs hur köparna konstruerar maskulinitet. Författarna fann att respondenternas 
utsagor i hög grad präglades av dominerande diskurser om genus och heterosexualitet som en 
förklaringsmodell till deras handlande. Diskursen om manlig sexdrift användes som en 
förklaring till varför de väljer att köpa sex och majoriteten av respondenterna ansåg att det var 
en underförstådd sanning att den manliga sexuella drivkraften var biologiskt nedärvd. 
Författarna drar slutsatsen om att dessa män konstruerar eller gör genus och heterosexualitet 
genom att köpa sex och sedan återigen genom att tala okritiskt om dessa handlingar. 

De förhållandevis få svenska studier om sexköpare problematiserar hur den svenska kontexten 
har bidragit till att forma bilden av sexköparen och dennes intentioner. Lernstedt (2010) lyfter 
ur ett straffrättsligt perspektiv att en generell ambition i Sverige har varit att flytta fokus från 
säljaren till köparen vilket har resulterat i en förskjutning mot vad förövarens intention med 
handlingen är, snarare än att belysa handlingen i sig. Köparen i resonemang som detta blir inte 
en människa av kött och blod utan snarare en representant i sin roll som köpare. Kulick (2005) 
beskriver, utifrån en queerteoretisk diskursanalys, synen på Sverige som ett sexuellt 
progressivt land, där sex i regel inte betraktas som en fördömande aktivitet. Dock måste 
aktiviteten vara av det rätta slaget för att klassas som rätt typ av sexualitet. Tanken om det 
goda sexet innefattar två, och endast två, socialt jämställda parter där kärlek och ömhet är i 
fokus. Det som faller utanför detta ramverk framträder som alarmerande och leder tankarna 
till sexuell exploatering, något som samhället känner sig tvunget att uppmärksamma och 
bemöta. 
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För att få en tydligare bild av den svenska kontexten har vi valt att inkludera boken 
Könsköparna (Sandell, 1996) som är en sammanställning av ett projekt genomfört av 
socialarbetare verksamma inom prostitutionsgruppen i Göteborg och ger en bild av 
prostitutionen innan sexköpslagens införande. I boken beskrivs generella kategorier av de som 
köper sex och deras motiv till handling. Författarna ville med hjälp av strukturerade 
djupintervjuer med fyrtio sexköpande män kartlägga deras drivkrafter. Trots författarnas höga 
ambition framkommer i intervjuerna ingen enhetlig bild av männens motiv till köp. 
Drivkrafterna är i likhet med utomnordisk forskning till synes komplexa och 
mångdimensionella. Trots det kan schablonartade bilder av männen målas upp i boken. 

Bristande kunskap och uppföljning 
Då majoriteten av den evidensbaserade forskningen om sexköpare i Sverige produceras 
genom statens offentliga utredningar och myndigheter, samtidigt som detta material utgör en 
del av empirin, finner vi det relevant att inkludera information om kunskapsläget från denna 
typ av översikter och rapporter också i vår forskningsöversikt. 

I en statlig offentlig utredning utvärderas sexköpslagen mellan åren 1999 till 2008 (SOU 
2010:49). Under den utvärderade perioden lagfördes 648 personer i Sverige för sexköpsbrott. 
Samtliga av dessa var män. Gatuprostitutionen har i Sverige minskat i direkt följd till lagens 
införande och sexköparna har vidtagit försiktighetsåtgärder i sitt handlande. Det konstateras 
att andelen män som redovisar att de någon gång har köpt sex har minskat från ca 13,6% 
innan lagen trädde i kraft till 8% 2008. I utvärderingen framkommer det vidare att trots belägg 
för att det är efterfrågan som styr utbudet inom prostitution har lite fokus riktats mot den 
efterfrågande parten, köparen. Ett resultat av detta är att det finns lite kunskap om denna 
målgrupp. I och med kriminaliseringen av köpare påpekades att den berörda gruppen som ett 
klientel i samhället är i behov av stöd- och hjälpinsatser för att förändra sitt beteende. 

I likhet med SOU 2010:49 (ovan) konstaterar Åkerman och Svedin (2012) att det saknas 
kunskap om sexköpare och insatser riktade till dessa. Deras rapport bygger på KAST-
gruppernas inrapportering av varje individ som sökt hjälp hos någon av enheterna under ett år. 
Under detta år hade 209 personer kontakt med verksamheten, 54% av dessa sökte 
hjälpinsatser för att sluta köpa sex och 42% uppgav att de hade ett problematiskt sexuellt 
beteende. Av personerna var 199 män. Utifrån resultatet är författarnas slutsats att KAST-
grupperna erbjuder en specialiserad och mångfacetterad verksamhet med uppsökande arbete, 
stöd och behandling. Författarna skriver att verksamheten har en konstaterad betydelse för 
målgruppen och i längden även en reducerande effekt på prostitution. En stark 
rekommendation är att utöka verksamheten som idag enbart är etablerad i de tre 
storstadsregionerna; Stockholm, Göteborg och Malmö. 

I Länsstyrelsen i Stockholms läns rapport Prostitutionen i Sverige 2014 (Länsstyrelsen, 2015) 
kartläggs prostitutionens omfattning i Sverige. Här uppmärksammas kunskapsluckor om 
bland annat HBTQ-personers erfarenheter av att sälja sex och ensamkommande flyktingbarns 
utsatta position och risk att hamna i prostitution. Anmärkningsvärt är att sexköpare i denna 
94-sidiga rapport endast benämns på en sida, där KAST-verksamheterna presenteras, och att 
sexköpare inte redogörs för i avsnittet om områden där kunskap är bristfällig. 
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SAMMANFATTNING AV FORSKNINGSFÄLTET 
Det har till viss del varit en utmaning att orientera oss i forskningsfältet då det finns ett flertal 
disciplinära delfält; juridiskt, sociologiskt, genusvetenskapligt, psykologiskt samt inom socialt 
arbete, som belyser olika delar av fenomenet och i viss mån olika perspektiv samtidigt som de 
ibland överlappar. I vissa studier och rapporter skrivs det om sexköpare på ett underförstått 
sätt, som att forskare och läsare är överens om en allmängiltig ståndpunkt, vilket vi tolkar som 
ett uttryck för dominerande diskursers makt. 

Vår syftesformulering och tillhörande frågeställningar sätter diskursiva konstruktioner av 
sexköpare i samband med vilken betydelse detta kan få för det sociala arbetet med 
målgruppen. Detta är en aspekt som vi anser vara bristfällig i det nuvarande kunskapsläget. 

De svenska studierna beskriver och problematiserar primärt kontexten inom vilken den 
rådande sexköpslagen tillkom samt de spår dåtidens debatt och idéer har lämnat på nutida 
diskurser. Mycket av den internationella forskningen belyser även den svenska kontexten men 
ett flertal studier undersöker även den inhemska prostitutionen. I de länder studierna har 
utförts är lagstiftningen om sexköp skiftande, men gemensamt är att sexköp är förknippat med 
ett stigma. Vi är medvetna om att politiska, samhälleliga och kulturella sammanhang har en 
avsevärd betydelse för hur sexköpare porträtteras och att resultat från internationella studier 
därför inte utan reflektion kan överföras till en svensk kontext. Vidare har vi konstaterat att 
delar av forskningen är motsägelsefull där resultat byggt på liknande empiri presenteras olika 
beroende på avsändare. 

Ett problem som vi tycker oss se är att den motsättning mellan radikal- och queerfeminism 
som formade debatten kring införandet av sexköpslagen än idag har en polariserande effekt på 
forskningsfältet. Majoriteten av forskningen vi har tagit del av har endast konstaterat olika 
förklaringsmodeller och ställningstaganden rörande sexköpare. Det vi saknar är studier som 
identifierar och utvärderar insatser som kan bidra till en förändring, särskilt då tidigare 
forskning har konstaterat att det måste riktas mer fokus på den efterfrågande parten. 

Vi ämnar med denna studie att fokusera på just den efterfrågande parten och även belysa vilka 
konsekvenser dominerande diskurser om sexköpare kan få för det sociala arbetet med 
målgruppen. I linje med vad tidigare forskning konstaterat anser vi att det är av högst relevans 
att rikta blickarna mot den köpande parten samt att förstå diskurserna som omger fenomenet 
sexköp och på så vis kunna utforma insatser som kan få en reducerande effekt på 
prostitutionen. 

TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 
Av den tidigare forskningen har majoriteten haft en socialkonstruktionistisk ansats vilket även 
är vår vetenskapsfilosofiska utgångspunkt. Vi inleder teorikapitlet med en redogörelse av 
socialkonstruktionismen som också är tätt sammankopplad med vårt metodavsnitt där 
diskursanalys som teori och metod behandlas. 
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Då vi i den tidigare forskningen saknat en explicit tillämpning av makt och hur makt verkar i 
språkliga konstruktioner, kommer vi använda oss av Foucaults idéer om språk, kunskap och 
makt. Att uppmärksamma språkets makt i diskursiva praktiker anser vi kan främja 
analysprocessen i vårt arbete. 

Olika förståelser av genus och sexualitet har varit ett återkommande teoretiskt tema i den 
tidigare forskningen vilket även vi ämnar belysa med vår andra frågeställning som även 
inkluderar en maktaspekt. Vi kommer därför redogöra för Butlers begrepp om genus och 
performativitet, Foucaults teorier om sexualitet och makt samt vidare Rubins idéer om 
sexhierarki i relation till sexualmoral. Avsnittet om teoretiska utgångspunkter avslutas med en 
kort redogörelse av Milletts radikalfeministiska begrepp patriarkat. 

SOCIALKONSTRUKTIONISM 
Vårt syfte med studien är att undersöka och problematisera hur sexköpare skildras i offentliga 
dokument och således konstrueras. Vidare vill vi undersöka vilken betydelse dessa 
konstruktioner kan komma att få. Vår vetenskapsfilosofiska utgångspunkt är som tidigare 
nämnt socialkonstruktionismen vars ontologiska premisser är att det inte finns någon objektiv 
verklighet utan att denna skapas av hur människor som observatörer och aktörer talar om den. 
Till skillnad från den hermeneutiska tolkningstraditionen som också den har en 
förståelseinriktad vetenskapsteoretisk utgångspunkt med fokus på livsvärldar och 
erfarenheter, ligger vårt fokus på språk. Burr (2003) sammanfattar socialkonstruktionismens 
fyra grundläggande premisser som: en kritisk syn på självklar kunskap; vår bild av världen är 
präglad av de kategorier tillgängliga för oss vilket får till följd att vår världsbild inte kan ses 
som en objektiv sanning utan en produkt av våra kategorier. Betydelsen av historisk och 
kulturell kontext; vår förståelse av världen är alltid formad av tidsandan vilket innebär att våra 
identiteter är föränderliga över tid och att vi inte har några bestående och stabila 
karakteristika. Kunskap formas i social interaktion; gemensamma sanningar formas i det 
sociala samspelet och det pågår en ständig kamp om vad som är sant och falskt. Samt kunskap 
och social handling; social konstruktion av kunskap och sanning bestämmer den rådande 
synen på världen. Världsbilden sätter i sin tur upp regler för vad som är tillåtet och inte och 
får därmed sociala konsekvenser. Den strukturalistiska och poststrukturalistiska synen på 
språk beskriver Winther Jørgensen och Phillips (2000) som att språket är en förutsättning för 
att vi ska få tillträde till verkligheten. Språkliga representationer av verkligheter är aldrig en 
spegelbild av en redan existerande verklighet, representationerna bidrar till att forma den. 
Språket kan alltså ses som betydelsesystem eller diskursiva mönster som genom sociala 
konventioner eller diskursiva praktiker ger verkligheten mening. 

SPRÅK, KUNSKAP OCH MAKT 
Då vi intresserar oss för språket som maktresurs i vår studie kommer vi använda oss av 
Foucaults teoretiska idéer om makt och kunskap samt hur diskurser synliggör maktrelationer i 
diskursiva praktiker (Foucault, 2002 [1976], se även Lundin, 2008). 



Emil Ahlén & Linn Lundberg 

15 
 

Diskurser kan enligt Foucault (2002 [1976]) ses som ett sätt att tala, tänka eller agera kring 
fenomen samtidigt som de utgör gränsdragningar för vad som kan anses vara socialt 
acceptabelt i ett samhälle. Det är inom diskursens ramar som makt och kunskap länkas 
samman. Dock tenderar diskurser att utgöra tillägg till redan existerande samhälleliga idéer 
och befäster och styrker med andra ord redan rådande normativa föreställningar om fenomen. 
Avvikelser får därmed svårt att vinna legitimitet. 

I Foucaults (2008) resonemang kring diskurser och makt, är synen på språk och kunskap 
centralt. Språket är enligt Foucault produktivt; det skapar den realitet vi får kunskap om samt 
bildar vår uppfattning om dess betydelse. Genom språket tillskriver vi egenskaper för vår 
omvärld samt dess kunskapsinnehåll i praktiken. Foucault beskriver närmare hur makt är nära 
sammankopplat med kunskap och hur det ena förutsätter det andra. Kunskap baseras enligt 
hans teorier på makt då den som erhåller makt också har tolkningsföreträde i vad som är att 
betrakta som sanning, och i förlängning vad som är kunskap. I detta resonemang betyder det 
att kunskap är makt och vice versa, då det är den som för stunden erhåller sanningen som 
definierar makt. Maktbegreppet förklaras också i form av etablerad kunskap; att en diskurs 
kan fungera som ett maktredskap då den vunnit legitimitet. Men makt beskrivs också som 
relativ, inte som något statiskt eller absolut, och något som är närvarande i alla relationer och i 
alla sociala praktiker. Då makt är att betrakta som produktiv kan den användas strategiskt. 
Således är makt inte något som en kan äga utan något en gör bruk av. 

PERFORMATIVITET, GENUS OCH SEXUALITET 
Vi vill i linje med mycket av den tidigare forskningen anlägga ett genusperspektiv på vår 
studie och kommer därmed applicera Butlers (2007) idéer om performativitet. Butler utmanar 
den dominerande synen på kön som biologiskt. Hon skriver att i likhet med genus är även kön 
kulturellt format och kontextbundet. Kön, precis som genus, kan alltså inte ses som ett 
konstant varande utan är vad Butler kallar en social tillfällighet. Idéer om performativitet 
introducerades i slutet av 1950-talet av den brittiska språkfilosofen Austin (1975) i 
föreläsningsserien How to do things with words. Austin studerade språket ur ett 
handlingsperspektiv där begreppet talhandling beskriver de yttranden som får saker att hända, 
det vill säga talhandling som ger ord verkan. 

Butler (2007) använder begreppet performativitet för att beskriva hur individer aktivt förhåller 
sig till genusordningen dels genom normativa föreställningar om genus och dels genom ens 
förväntningar beträffande desamma. Begreppet kan likställas med agerande, då en genom 
upprepade handlingar skapar förväntningar om ett visst uppträdande. Genom att vänja sig vid 
ett visst handlingsmönster skapas idéer om vad som är tänkbart för oss själva och för andra 
samtidigt som vi förkastar det som inte passar in i de förväntade genusföreställningarna. 
Butler skriver att genus görs, det vill säga att en iscensätter sin identitet genom medvetet 
och/eller omedvetet agerande. Vi lär oss att bli subjekt i olika sammanhang på samma sätt 
som vi lär oss att agera utifrån en manlig- eller kvinnlig subjektsposition. Följaktligen kan 
identiteter, liksom genus betraktas som onaturliga fenomen som skapas genom aktiva 
handlingar. Butler skriver att könskategoriernas upprätthållande till stor del befästs genom 
språket, det vill säga genom talhandling; kollektivt befästande av vad som anses vara den 



Emil Ahlén & Linn Lundberg 

16 
 

socialt etablerade bilden av kön, befäster olikheterna och legitimerar dem. Det är således inte 
en enda handling; det är en upprepning av handlande som befäster könskategoriernas 
betydelse genom att de naturaliseras i språkliga och sociala sammanhang. 

I likhet med genus kan sexualitet ses som ett görande snarare än något som är. Foucault (2002 
[1976]) skriver i sitt verk Sexualitetens historia: viljan att veta att sexualitet inte är att 
betrakta som en naturlig biologisk drivkraft som verkar oberoende av kontext, utan snare är 
ett resultat av social konstruktion. Olika sätt att förstå och skapa kön och sexualitet utgår 
alltså från sociala praktiker. Sexualiteten betraktas som ett resultat av samhällelig historia och 
kontext vilket enligt Foucault har format bilden av den korrekta sexualiteten, där monogam 
tvåsamhet med reproduktion som huvudsyfte är ideal och avvikande sexuella förbindelser och 
praktiker förkastas och blir ämne för social kontroll. Det avvikande ska marginaliseras och 
begränsas. Sexualitet får således sin betydelse genom språk, samhällsinstitutionella diskurser 
och strukturer där sätt att tänka, tala om, förklara och förstå fenomenet tilldelas mening. 

Den sociala konstruktionen av den korrekta sexualiteten beskrivs även av antropologen Rubin 
(2012 [1984]) i modellen Den välsignade cirkeln (eng: charmed circle) (se figur 1), som ett 
sätt att tydliggöra en osynlig samhällshierarki baserad på sexuella normer och värderingar. 

fig. 1. The sex hierarchy: the charmed circle vs. the outer limits. 

Rubin (2012 [1984]) skriver att sexuella praktiker graderas hierarkiskt baserat på samhällens 
föreställningar om det goda sexet. De goda sexuella praktikerna, som befinner sig i den inre 
cirkeln i figuren, förklaras som naturliga, normala och välsignade företeelser och förses med 
en högre status. Det som inte passar in i denna beskrivning, och därmed är placerade i cirkelns 
yttre, förpassas som dåligt, onaturligt och förkastligt sexuellt umgänge och hamnar därmed 
längre ner på statusstegen. Som exempel benämns monogamt, heterosexuellt och vanligt sex 
som accepterat medan sex med aggressiva inslag, med fler än två samt sex mot betalning är 
handlingar som bör fördömas. Den hierarkiska indelningen som den välsignade cirkeln 
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illustrerar är sexualmoral i en rådande kontext. Det som är att betrakta som det goda och det 
dåliga sexet upprätthålls utifrån dominerande diskurser samt politiska och ideologiska 
drivkrafter. Dock råder hela tiden en kamp om gränsdragningen, cirkelns yttre är således inte 
statisk utan föränderlig över tid. 

Gemzöe (2015) beskriver hur radikalfeminismen utformades under 1960-talet ur den radikala 
kvinnorörelsen där undertryckande av kvinnor i egenskap av sitt kön ses som den mest 
grundläggande formen av förtryck. Inom radikalfeminismen förstås alla män dra fördelar av 
denna form av förtryck som grundar sig i mäns kontroll över kvinnor, en kontroll som 
sträcker sig från den offentliga sfären in i den privata. I början av 1970-talet lanserades det 
radikalfeministiska begreppet patriarkat i boken Sexualpolitiken (Millett, 1971). Begreppet 
framhåller det ojämna maktförhållandet mellan män och kvinnor som är så internaliserat att 
det uppfattas som naturligt. Patriarkat förklaras som ett system som bygger på mäns 
dominerande av kvinnor. Mäns kontroll över kvinnors sexualitet framhävs som patriarkatets 
yttersta uttryck, vilket sägs omöjliggöra ett jämlikt sexuellt möte mellan män och kvinnor. 

Sett ur ovanstående teoretiska resonemang kan således sexköp som handling förstås på olika 
sätt. Dels som en sexuell avart men det är också möjligt att förstå sexköp som en fråga om 
våld snarare än njutning. 

METOD 
I detta kapitel presenteras inledningsvis vårt urval, material samt avgränsningar. Därefter 
introduceras diskursanalys som teori och metod och mer ingående om det diskursteoretiska 
angreppssättet och dess verktyg. Vi redogör sedan för vår analysprocess som följs av avsnittet 
om tillförlitlighet och äkthet samt etik. Kapitlet avslutas med en metoddiskussion. 

URVAL, MATERIAL OCH AVGRÄNSNINGAR 
Empirin för vår analys utgår från offentliga dokument. Vi har valt att avgränsa oss till 
dokument i form av statliga offentliga utredningar (SOU) och regeringens propositioner 
(prop.) då dessa ligger till grund för och ger form åt lagstiftningen och i förlängningen 
påverkar hur det sociala arbetet utformas och motiveras. Vi kommer använda oss av ett 
målstyrt urval vilket enligt Bryman (2011) är ett icke-sannolikhetsurval som grundar sig i 
syfte och frågeställningar. Utifrån vår studies syfte och frågeställningar intresserar vi oss för 
offentliga dokument framtagna i samband med sexköpslagen och dess juridiska utveckling. 
Urvalet motiveras vidare med att vi vill undersöka om det skett en diskursiv förändring över 
tid och vi har således valt att använda oss av de statliga offentliga utredningarna 
Prostitutionen i Sverige – bakgrund och åtgärder (SOU 1981:71), Könshandeln (SOU 
1995:15), och Regeringens proposition Kvinnofrid (prop. 1997/98:55) framtagna inför lagens 
införande 1999 samt Förbud mot köp av sexuell tjänst. En utvärdering 1999-2008 (SOU 
2010:49), som togs fram inför att lagen skärptes 2011 och Ett starkt straffrättsligt skydd mot 
köp av sexuell tjänst och utnyttjande av barn genom köp av sexuell handling, m.m. (SOU 
2016:42) som är ett delbetänkande av 2014 års människohandelsutredning. Vår empiri 
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sträcker sig således från 1981 till 2016 då det är dessa texter som format och utgör vår nutida 
lagstiftning mot sexköp. Vi förde en dialog med varandra angående inkludering av mer 
bakåtblickande empiri men valde i enlighet med vårt syfte att fokusera på de dokument som 
kretsar kring sexköpslagen. Offentliga dokument kan vara skiftande i dess deskriptiva 
karaktär och då vi intresserar oss för hur sexköpare porträtteras har vi prioriterat SOU:er 
framför andra dokument då de innehåller mer ingående beskrivningar av parterna inom 
prostitutionen. 

Studien intresserar sig främst för den köpande parten. Urvalet av de dokument som utgör vår 
empiri inkluderar både köpande och säljande part, men vårt fokus i bearbetning av materialet 
ligger på de delar av dokumenten som rör köparna. Vi har även valt bort text rörande 
trafficking, människo- och/eller barnsexhandel. 

I urvalsprocessen har vi även sett över Socialstyrelsens utbildningsmaterial som finns 
tillgängliga för yrkessamma som kan komma i kontakt med prostitutionens parter. Dessa 
dokument riktar främst in sig på kontakten med den säljande parten, lite skrivs om sexköpare. 
Vi skulle här kunna analyserna frånvaron av information om att bemöta den aktuella 
målgruppen, men har gjort bedömningen att det finns ett rikligare material för analys i de 
valda dokumenten. 

Vi har även fört resonemang om att använda mediala texter i vår analys, men även om de 
mediala framställningarna av fenomenet kan påverka den allmänna opinionen så anser vi att 
de offentliga dokumenten har en mer reell maktpåverkan. 

DISKURSANALYS SOM TEORI OCH METOD 
För att analysera vårt material har vi valt diskursanalys som är en induktiv och empirinära 
metod. Då vårt syfte är att analysera hur sexköpare konstrueras diskursivt i offentliga 
dokument kommer diskursanalysen fungera som ett verktyg för att synliggöra dessa. Diskurs 
som begrepp har inom ramen för diskursanalys inte en enhetlig definition, ett vanligt sätt att 
definiera begreppet är dock ”ett bestämt sätt att tala om och förstå världen” (Winther 
Jørgensen & Phillips, 2000 s. 7). 

Diskursanalysen kan vidare enligt Winther Jørgensen och Phillips, (2000) fungera som en 
helhetslösning då den är både teoretiskt och metodologiskt förankrad. Även om 
användningsområdet är stort kan diskursanalys således inte användas lösryckt från sin 
teoretiska grund som dels innehåller ontologisk och epistemologisk förståelse om språkets 
betydelse i den sociala konstruktionen av verkligheten, dels teoretiska modeller och metoder 
för hur en angriper ett visst forskningsområde. Det finns ett flertal diskursanalytiska 
angreppssätt, de flesta av dem delar en socialkonstruktionistisk grund. Tre vanligt 
förekommande diskursanalyser är kritisk diskursanalys, diskurspsykologi och diskursteori. 
Den skarpaste skiljelinjen mellan de olika angreppssätten är i vilken grad diskurser ses utgöra 
den sociala verkligheten. Kritisk diskursanalys skiljer till exempel på diskursiva och sociala 
praktiker och sätter dem i ett motsatsförhållande inom vilket de två praktikerna dialektiskt 
formas. Detta medför att alla sociala fenomen inte kan undersökas med enkom diskursanalys 
som verktyg. Även analytiskt fokus skiljer sig åt. Diskurspsykologin riktar främst in sig på 
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människors aktiva användning av diskurser. Diskursteorin däremot intresserar sig snarare för 
hur diskurser på ett övergripande sätt inskränker våra möjligheter att handla och förstå 
världen. Till skillnad mot den kritiska diskursanalysen gör diskursteorin inte någon skillnad 
mellan icke-diskursiva och diskursiva praktiker; diskurser ses som helt konstituerande för det 
vi uppfattar som vår värld. 

DISKURSTEORI 
Vi har i denna studie valt Laclau och Mouffes (2008 [1985]) diskursteoretiska angreppssätt 
som presenteras i boken Hegemonin och den socialistiska strategin. Deras diskursbegrepp 
som tidigare nämnts inkluderar alla sociala fenomen och i likhet med språkets flytande 
struktur beskrivs även samhälle och identitet som konstant föränderliga och beroende av vilka 
diskurser som är rådande. Diskursteorin behandlar de ständigt närvarande diskursiva striderna 
om hur vi definierar sociala fenomen, identitet och vårt samhälle samt vilka sociala 
konsekvenser dessa definitioner får. Diskursteorin bygger på de två teoretiska traditionerna 
marxism och strukturalism/poststrukturalism. Ur marxismen har Laclau och Mouffe hämtat 
sin förståelse för det sociala fältet och betydelseprocesser förstås utifrån ett strukturalistiskt 
ramverk. Laclau och Mouffe presenterar inte något konkret verktyg för analys, däremot en 
bred teoretisk begreppsapparat som kan användas som en metodologisk grund för analys. 

Då vår empiri består av offentliga dokument finner vi diskursteorins resonemang om politik 
särskilt intressant (Laclau och Mouffe 2008 [1985], se även Winther Jørgensen & Phillips, 
2000). Begreppet politik förstås inom diskursteorin inte enbart som renodlad partipolitik utan 
ses som den process inom vilken samhällen formas och därmed utesluter andra möjligheter. 
Enligt Laclau och Mouffe är de politiska processerna avgörande. De politiska artikulationerna 
fastställer tanke och handling och således hur samhällen skapas på ett bestämt sätt. I det 
avseendet kan politik inte ses som en skildring av en social verklighet utan utgör tvärtom 
basen i den sociala organiseringen. 

Antagonism och hegemoni 
En grundläggande del av diskursteorin är att diskurser aldrig är totalt etablerade. Kampen 
mellan diskurser är en central aspekt i diskursteorin och bör således också ges betydande 
fokus i den konkreta analysen. Konkurrensen mellan diskurser kan förklaras med begreppet 
antagonism; vilket tydliggör konflikter om tolkningsföreträde, betydelse och innehåll. 
Konflikterna kan vara mer eller mindre synliga, men alltid närvarande (Winther Jørgensen & 
Phillips, 2000). 

Vid den tidpunkt då diskurser tillsynes verkar givna och är oemotsagda råder hegemoni; ett 
begrepp hämtat från marxistisk teori som åsyftar hur dels premierade föreställningar och dels 
makthavande grupper överför värderingar som accepteras av övriga samhället som naturliga. 
Laclau och Mouffes (2008 [1985]) resonemang om hegemoni kan liknas vid Foucaults (2008) 
teori om språket som nära sammanknutet till makt där den som erhåller makten även har 
tolkningsföreträde om vad som ska anses vara sanning. I likhet med Foucault är denna makt 
inom diskursteorin inte statisk; genom hegemoniska interventioner kan konflikter upplösas 
(Laclau & Mouffe, 2008 [1985]). 
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Diskursteoretiska verktyg 
Diskursteorin är tydligt influerad av en semiotisk språkfilosofi som ser språket som ett system 
av tecken; hur tecken uppfattas och hur mening bildas i situationer som innefattar 
kommunikation (Bergström & Boréus, 2012). Ett tecken inom diskursteorin fungerar som en 
beståndsdel i en diskurs. Ett tecken får sin innebörd genom artikulation, alltså hur vi talar, 
skriver eller genom social handling ger det mening. Artikulation resulterar i en strukturerad 
helhet vilken benämns som en diskurs. Diskursen skapas genom att betydelse utformas runt 
några nodalpunkter, det vill säga tecken med privilegierad status inom en diskurs runt vilka 
andra tecken ordnas och får betydelse. 

Tecken som kan ha flera olika betydelser och därmed är mångtydiga benämner Laclau och 
Mouffe (2008 [1985]) som element. Element som i olika diskurser kan tillskrivas olika 
betydelse beskrivs som flytande signifikanter och en kamp om entydig tolkning är ständigt 
pågående. Strävan inom en diskurs är att fixera elements betydelse så att varje tecken har en 
bestämd mening. När ett element inom en diskurs är entydigt kallas det moment; detta sker 
genom att betydelsen befästs genom en så kallad tillslutning. Diskurser är aldrig totalt 
fixerade då det hela tiden förs en kamp om meningstolkning. Då en betydelse fixerats innebär 
det samtidigt att andra möjliga betydelser utesluts till vad Laclau och Mouffe kallar det 
diskursiva fältet. Detta kan ses som en depå för tidigare betydelsetillskrivningar av tecken 
eller alternativa innebörder tecken kan ha i andra diskurser. Begreppet objektivitet används 
inom diskursteorin för att beskriva diskurser som är så etablerade att de inte ifrågasätts, inom 
politik är sådana objektiva diskurser ett resultat av historiska meningsstrider och benämns 
som avlagrade diskurser. Även om ett tecken i en diskurs är entydigt är det inte för evigt 
fastställt. Momentets entydighet riskerar hela tiden att destabiliseras av de alternativa 
betydelsetillskrivningarna i det diskursiva fältet (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, se även 
Laclau & Mouffe, 2008 [1985]). I avsnittet om övergripande resultat och analys sätts dessa 
diskursteoretiska verktyg praktiskt samman med vår empiri för att ge en tydligare överblick 
inför resultat och analys. 

Varför diskursteori? 
Enligt Bergström och Boréus (2012) är syftet i en diskursteoretisk analys att genom 
kartläggning av processer fastställa teckens innebörd och belysa hur vissa förgivettagna 
betydelser kan komma att uppfattas som naturliga och därmed inte ifrågasätts. 

Vi har haft som ambition att undersöka vilka diskurser om sexköpare som är dominerande i 
empirin och genom att identifiera diskursers priviligierade tecken, nodalpunkter, definiera 
dess relation till andra tecken, element och/eller moment, i diskurserna. Detta för att belysa 
kampen om vilka betydelsetillskrivningar som anges och därmed också vilka som förskjuts 
till det diskursiva fältet och i förlängningen illustrera vilka betydelser en strävar mot att 
definiera (element/flytande signifikanter) och vilka som är relativt fixerade och förgivettagna 
(moment) i de dominerande diskurserna om sexköpare. 

I den tidigare forskningen uppmärksammade vi att det fanns oemotsagda diskurser kring 
sexköp och den manliga sexualiteten. Vi kommer därför i analysen att använda oss av 
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begreppen antagonism och hegemoni som ett sätt att förstå de diskurser som är så etablerade 
att de inte ifrågasätts och belysa en möjlig kamp som pågår i det fördolda. 

ANALYSPROCESS 
Även om Laclau och Mouffe (2008 [1985]) inte presenterar en konkret analysmodell för 
diskursteoretiska analyser, lägger de fram en bred teoretisk begreppsapparat som kan 
användas konkret genom applicering i analys. Med utgångspunkt i ovanstående 
diskursteoretiska verktyg utformade vi frågor att ställa till empirin, detta för att skapa ett 
tydligt analytiskt ramverk och för att i ett första led kunna identifiera tecken i empirin. 

För att stärka tillförlitligheten i arbetet läste vi på var sitt håll igenom all empiri för att sedan 
kunna jämföra anteckningar. Vi fann ofta överensstämmelser i anteckningarna. Utifrån en 
gemensam genomläsning valde vi sedan ut delar av empirin som var av särskild betydelse för 
studien utifrån syfte och frågeställningar. 

Materialet bearbetades därefter gemensamt, dokument för dokument. Med hjälp av 
färgkodning identifierades tecken med priviligierad status, nodalpunkter. Ur dessa 
nodalpunkter kunde vi utläsa diskurser i vardera dokument. Därefter identifierade vi tecken 
som länkades till nodalpunkterna och som var mångtydiga, det vill säga element. Även 
entydiga tecken, moment, markerades. I detta skede framträdde ett större antal diskurser som 
vi namngav och listade. 

I ett nästa steg utformades diagram över varje dokument där alla diskurser vi funnit ingick, 
detta för att få en klar överblick över materialet som beståndsdelar och i sin helhet. Denna 
översikt tydliggjorde hur ett flertal diskurser hade likartade nodalpunkter och element och 
som vid närmare genomgång därmed kunde sammanslås. Utifrån ett jämförande av de mest 
framträdande diskurserna kunde vi sedermera utläsa tecken som hade olika betydelser i de 
olika diskurserna, så kallade flytande signifikanter. 

För att analysera diskursernas organisering redogjorde vi för nodalpunkter och deras relation 
till betydande element och vad de olika diskurserna inkluderar och således vad de exkluderar, 
det vill säga förskjuter till det diskursiva fältet. Även flytande signifikanters olika 
betydelsetillskrivningar i olika diskurser redovisades. Slutligen valdes citat ut till vardera 
nodalpunkt i varje diskurs som vi ansåg vara representativa. 

Detta tillvägagångssätt kan liknas vid Wreders (2007) analysmodell som med avstamp i 
Laclau och Mouffes diskursteori fokuserar på diskursers organisering. Analysmodellen 
beskrivs i tre steg där en i ett första skede ska identifiera tecken som är centrala i diskursen. I 
andra steget urskilja framträdande diskurser genom lokalisering av nodalpunkter och flytande 
signifikanter samt hur moment och element sätts i relation till dessa. I det sista steget i 
Wreders modell ska inkluderande och exkluderande effekter av diskursens organisering 
undersökas samt redogöra för vilka konsekvenser detta får. Det som primärt skiljer vår 
analysprocess från Wreders är att vi i ett första skede markerade alla tecken av betydelse, inte 
enbart de centrala för diskursen. Detta för att vi initialt inte ville låsa oss till på förhand 
bestämda diskurser. En annan skillnad ligger i den ordning som vi lokaliserade de flytande 
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signifikanterna. Vi behövde först få en överblick över vilka diskurser som var dominerande 
för att identifiera de flytande signifikanternas betydelseskillnad. Diskursanalyser kan se 
mycket olika ut och vi har således valt delar av de diskursteoretiska angreppssätt som har 
lämpat sig bäst för vår studie. 

TILLFÖRLITLIGHET OCH ÄKTHET 
Bryman (2011) skriver att begreppen reliabilitet och validitet främst utgör viktiga kriterier för 
den kvantitativa forskningen som fokuserar på mätning, dock har det diskuterats mycket om 
begreppens innebörd för kvalitativ forskning. För att redogöra för, och bedöma kvaliteten i 
vår studie kommer vi att använda oss av de anpassade definierade tankeenheterna 
tillförlitlighet och äkthet. Begreppen anser vi är lämpliga då de utgår från förutsättningen att 
det inte enbart finns en absolut bild av den sociala verkligheten utan att den kan vara 
mångdimensionell och komplex. Tillförlitlighet innefattar begreppen trovärdighet, 
överförbarhet, pålitlighet samt en möjlighet att styrka och konfirmera. Trovärdighet 
motsvarar intern validitet och kan beskrivas som trovärdigheten i de slutsatser vi kommit fram 
till. I vårt arbete har vi strävat efter att på ett noggrant sätt beskriva våra metodologiska och 
analytiska tillvägagångssätt för att underlätta för läsaren att bedöma huruvida studien har en 
hög grad av trovärdighet. Överförbarhet kan jämföras med extern validitet eller 
generaliserbarhet. Då vår studie likt många kvalitativa studier koncentrerar sig på djup snarare 
än mängd så kan det vara problematiskt att påvisa dess överförbarhet. För att stärka 
överförbarheten i vårt arbete har vi i enlighet med Bryman (2011) använt oss av fylliga 
beskrivningar för att ge en tydlig redogörelse för resultaten så att läsaren kan bedöma hur 
överförbara dessa är i en annan kontext. 

Pålitlighet motsvarar reliabilitet vilket innebär att forskaren ska vara transparent i sin process. 
Det faktum att vi är två författare och därmed haft möjlighet att göra separata läsningar av 
empirin för att sedan jämföra anteckningar, samt att vi även noggrant har redogjort för alla 
faser av forskningsprocessen anser vi är en stärkande faktor i fråga om pålitlighet. En 
möjlighet att styrka och konfirmera innebär att det ska vara uppenbart att forskaren inte på ett 
medvetet sätt låtit subjektiva värderingar genomsyra arbetet. Som ett led i att styrka och 
konfirmera för vi i studien ett resonemang kring vår förförståelse och våra erfarenheter och 
om hur detta snarare fungerat som en komponent för att stärka objektiviteten snarare än att på 
ett omedvetet sätt eventuellt prägla resultatet med personliga värderingar. 

Förutom dessa tillförlitlighetskriterier beskriver Bryman (2011) även ett antal begrepp för att 
redogöra för studiens äkthet; bland annat att kunna uppmåla en rättvis bild av olika åsikter 
bland den undersökta gruppen eller fenomenet. Vi har, i enlighet med vår metod, strävat efter 
att på ett rättvist sätt beskriva diskurser om sexköpare samt satt dessa i relation till varandra 
för att ge läsaren en så uppriktig bild av empirin som möjligt. Ontologisk autenticitet är ett 
begrepp som svarar för om studien hjälper de som omfattas av det fenomen som studeras. 
Vanligtvis saknar ett examensarbete den status som krävs för att få det genomslag som skapar 
en förändring för målgruppen. Vad vi önskar göra är att belysa hur offentliga texter formar 
och återskapar dominerande diskurser vilka i sig kan få konsekvenser för målgruppen; det vill 
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säga begränsad tillgång till behandling och i längden sexuell hälsa. Vi önskar också att vår 
studie kan uppmuntra till vidare forskning inom ämnet. 

ETISKA ASPEKTER 
Vetenskapsrådets (2002) forskningsetiska principer lyfter fyra grundläggande regler inom 
humanistisk- och samhällsvetenskaplig forskning; det övergripande individskyddskravet 
innefattar informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. 
Dessa regler behandlar främst relationen mellan forskare och respondent och då empirin i vår 
studie utgörs av offentliga dokument kommer ingen individ genom vår forskning direkt att 
utsättas för psykisk eller fysisk skada, bli förödmjukade eller utsättas för kränkning. 

Vår studie har dock en socialkonstruktionistisk ansats vilket innebär att tanken om att språket 
formar verkligheten medför en risk för att vi, genom vår analys, medverkar till att bilden av 
sexköpare reproduceras. 

Även om vi inte har några respondenter/intervjupersoner i vår studie kan vi se en generell 
maktrelation mellan socialt arbete och sexköpare som kan liknas vid vad Rogers (2012) 
benämner som Non-Decision Making View of Power. En slags osynlig makt som beslutar om 
vad som blir gjort och inte. Hur akademiska institutioner och staten utövar en strukturell makt 
genom att upprätthålla dominerande diskurser. Att inte tala om fler aspekter såsom sexuell 
hälsa och andra bakomliggande faktorer kan bilden av gruppen som enbart förövare befästas. 
Rogers (2012) talar om vikten av att vara reflexiv och att inte falla in i gamla spår, att försöka 
se på ett fenomen i nytt ljus. Vi ställde oss frågan varför det faller sig naturligt att belysa 
säljare av sexuella tjänster som hjälpbehövande medan det fortfarande är tabu att tala om 
sexköpare som individer i behov av hjälp. 

METODDISKUSSION 
De styrkor som medföljer en diskursteoretisk metod är att en förståelseansats inbjuder till en 
vidare förståelseram vilken ger oss möjlighet att se nya mönster. Vi är inte begränsade av en 
redan objektiv verklighet utan har utrymme att identifiera nya aspekter av en verklighet. Dock 
medför all socialkonstruktionistisk forskning enligt Winther Jørgensen och Phillips (2000) ett 
dilemma då den producerade aspekten av verkligheten bara är en möjlighet bland flera. Det 
resultat vi presenterar är ett aktivt val vilket medför att något annat valts bort. 

Enligt Winther Jørgensen och Phillips (2000) är det av stor vikt vid ett diskursanalytiskt 
arbete att bortse från sin förförståelse av empirin och på så sätt försöka ställa sig främmande 
till materialet. Vi gick in i detta arbete med olika förförståelse om prostitution som fenomen 
och sexköpare i synnerhet. Vi har på olika sätt arbetat direkt eller indirekt med prostitutionens 
parter, både säljare och köpare, vilket medförde att vi hade olika ingångar och i vissa frågor 
skiftande uppfattningar. För att hålla en objektiv position i förhållande till studien har vi under 
hela processen fört ett resonemang om detta och fann att våra olika erfarenheter och 
perspektiv har varit en styrka som öppnat upp för mer komplexa förståelser i analysen. En 
annan faktor som vi anser ha minskat risken för att vår tidigare kunskap skulle sätta en prägel 
på resultatet är att vi utgått från befintligt material till skillnad från om vi hade utfört 
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intervjuer eller deltagande observationer. De offentliga dokumenten, har så vitt vi vet, inte 
heller konstruerats i ett analytiskt syfte, vilket också talar för en mindre yttre påverkan. Dock 
är det naivt att tro att vi skulle vara totalt objektiva till materialet. Bara genom att välja detta 
ämne där sexköpare benämns som en grupp innebär att vi har en föreställning om gruppens 
existens och därmed redan tillskrivit dem attribut. 

I Laclau och Mouffes (2008 [1985]) diskursteoretiska angreppssätt förhåller sig en diskurs 
alltid till det den utesluter. Det råder dock enligt Winther Jørgensen och Phillips (2000) 
oenighet i huruvida det diskursiva fältet är en uppsamlingsplats för allt diskursen utesluter 
eller om det diskursiva fältet enbart utgörs av definierade konkurrerande diskurser. I vårt 
tillvägagångsätt har vi tolkat det diskursiva fältet som bestående av element som är givna i 
andra diskurser om sexköpare vilket kan ha medfört att vi exkluderat element som skulle 
kunna ha bidragit till en mer fördjupad analys. Samtidigt beskrivs diskursanalytikerns uppgift 
av Winther Jørgensen och Phillips (2000) att undersöka den faktiskt diskursiva 
framställningen i materialet och inte utforska vad de bakomliggande motiven är. Vi har 
således utgått från det textmaterial vi haft tillgång till och inte strävat efter att förstå 
verkligheten bakom diskurserna. 

Winther Jørgensen och Phillips (2000) skriver vidare att diskursanalytiska kritiker beskriver 
resultatet av en diskursanalys som bara ytterligare en diskurs som skapar verkligheten och 
samtidigt återger den. Författarna framhåller dock att metoden ser diskurser som 
konstituerande av det sociala vilket skapar handlingsmöjligheter och således också får 
konsekvenser för hur vi tänker om förändring. En av de mer framträdande kvalitativa 
begränsningar vi sett är dock att vi enbart kan resonera om på vilka sätt diskurserna får 
konsekvenser för det sociala arbetet med målgruppen. 

RESULTAT & ANALYS 
Vi inleder detta kapitel med en överblick av empirin. Därefter presenteras övergripande 
resultat och analys. Vi övergår sedan till att redogöra för de mest framträdande diskurserna 
om sexköpare, med utgångspunkt i diskursernas nodalpunkter. Kapitlet avslutas med våra 
slutsatser. 

ÖVERBLICK AV EMPIRIN 
Vår empiri sträcker sig över 35 års tid och dokumenten har olika politiska och juridiska syften 
och är framställda i olika samhällskontexter och årtionden som en bör ha i åtanke vid läsning 
av resultat och analys. 

Under 1970-talet genomgick Sverige stora sociala omställningar och synen på sexualitet hade 
förändrats. I denna tidsanda aktualiserades frågan om prostitution i landet och regeringen 
tillsatte 1977 utredningen Prostitutionen i Sverige – bakgrund och åtgärder (SOU 1981:71) 
som syftade till att kartlägga prostitutionens orsaker, omfattning och utbredning. Utredningen 
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kom fram till att sexköp inte skulle förbjudas då detta befarades medföra att prostitutionen 
skulle osynliggöras. För att minska prostitutionen gavs förslag på andra juridiska lösningar 
såsom att använda den befintliga kopplerilagstiftningen i en mer vid bemärkelse. Även vikten 
av det sociala arbetet betonades och preventiva insatser som sex- och samlevnadsundervisning 
riktade till män förslagsvis inom ramen för militärtjänstgöring och fackförbund. Utredningen 
mynnade ut i ett förbud mot offentliga pornografiska föreställningar; en miljö som ansågs ge 
män möjlighet att objektifiera kvinnor. 

Under 1990-talet tillsattes ytterligare en utredning som behandlade prostitution i Sverige. 
Syftet var även att ge förslag på samhällsförbättrande insatser. Könshandeln (SOU 1995:15) 
kom med förlaget att förbjuda både försäljning och köp av sexuella tjänster för att klargöra att 
prostitution som företeelse i ett jämställt samhälle är oacceptabel. Flera instanser motsatte sig 
förslaget om straff för båda parter och menade att förslaget skulle slå mot den svagare parten, 
säljaren. Utredningen lyfter även hur ny teknik skapar nya möjligheter för könshandeln och 
hur digitalisering banar väg för nya arenor som komplement till de mer traditionella såsom 
gatuprostitutionen. Det förs även ett utvidgat resonemang om prostitution som ett globalt 
fenomen. 

I Kvinnofridspropositionen (prop. 1997/98:55) föreslogs ett förbud mot köp av sexuell tjänst 
som en del i ett omfattande åtgärdsarbete för att bekämpa mäns våld mot kvinnor. En av 
motiveringarna till att enbart straffbelägga en av parterna, köparen, var att kvinnor inte skulle 
vara rädda för en straffpåföljd i händelse av att de sökte hjälp för att ta sig ur prostitutionen. 
Lagen om förbud mot köp av sexuell tjänst trädde ikraft den 1 januari 1999 och påföljden av 
brott bestämdes till dagsböter eller fängelse i högst 6 månader. Efter lagens ikraftträdande blir 
sexköp mer synonymt med brottslighet och fokus skiftas från att förklara ett fenomen till att 
behandla ett problem. 

I betänkandet Förbud mot köp av sexuell tjänst - En utvärdering 1999-2008 (SOU 2010:49) 
framkommer det att lagstiftningen har varit framgångsrik med hänvisning till minskad 
gatuprostitution och hur den normerande effekten av lagstiftningen har bidragit till reducering 
av sexköp i sin helhet. Internets utbredning ses dock ha utgjort en ny arena som övertagit 
gatuprostitutionens funktion som primärt kontaktforum för köp. Fri rörlighet som en följd av 
Sveriges medlemskap i EU och Schengen-samarbetet lyfts som en förändrande faktor för 
prostitutionen i landet. Även organiserad prostitution och människohandel, så kallad 
trafficking belyses som en central del och har internaliserats i allmänhetens tankar om 
prostitution. I utredningen rekommenderas ett höjt straff för köp av sexuell tjänst från högst 6 
månader till högst 1 år med motiveringen att det ska finnas utrymme för en mer nyanserad 
bedömning av straffvärdet vid allvarliga fall av sexköp. Höjningen av straffmaximum trädde 
ikraft den 1 juli 2011. 

I delbetänkandet Ett starkt straffrättsligt skydd mot köp av sexuell tjänst och utnyttjande av 
barn genom köp av sexuell handling m.m. (SOU 2016:42) utvärderas 2011 års straffhöjning, 
om sexköp ska undantas från kravet på dubbel straffbarhet (det vill säga om handlingen utförs 
i annat land än Sverige av en svensk medborgare, ska denna kunna straffas enligt svensk lag 
även om handlingen inte är förbjuden i landet där den begåtts). Vidare resoneras det om 
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brottet ska gradindelas, alltså om sexköp som brott ska kunna indelas i normalgrad eller grov 
art. Utredningen hänvisar till att 2011 års straffhöjning inte fått önskvärd effekt och 
rekommenderar att en straffskala ska införas. Delbetänkandets primära fokus ligger således i 
att säkerställa att straffskalan för köp av sexuell tjänst ska återspegla brottets allvar. 

De skiftningar vi funnit i dokumentens fokus har i linje med våra frågeställningar bidragit till 
nyanserade beskrivningar av sexköpare som vi vidare har kunnat tolka genom valda teorier 
om språk, genus, sexualitet och makt. 

ÖVERGRIPANDE RESULTAT OCH ANALYS 
Vårt syfte är att identifiera hur sexköpare porträtteras och därmed konstrueras i offentliga 
dokument. För att beskriva hur de diskursiva konstruktionerna organiseras har vi i enlighet 
med vår diskursteoretiska metod identifierat priviligierade tecken, nodalpunkter. Genom 
artikulation binds andra tecken; element, moment och flytande signifikanter till nodalpunkten 
och bildar ett betydelsenät; en diskurs. 

De mest framträdande diskurserna, utifrån vårt syfte och frågeställningar samt vår 
metodologiska och teoretiska ansats är; den vanliga mannen, den homosexuella mannen, 
kvinnan som köpare, mannen med den problematiska sexualiteten och den hjälpbehövande 
köparen. Nodalpunkterna som diskurserna organiseras runt är man, kvinna, sexualitet samt 
köpare/köpet. Dessa nodalpunkter är även flytande signifikanter då de tillskrivs olika attribut i 
olika diskurser och därmed får en annan betydelse. De flytande signifikanter som vi 
identifierat som mest framträdande är man och sexualitet. 

De olika diskurserna om sexköpare ges olika mycket utrymme i empirin. Exempelvis ges 
diskursen om den homosexuella mannen och kvinnan som köpare marginell plats i jämförelse 
med övriga identifierade diskurser. Vi har ändå valt att inkludera dessa i resultat och analys då 
de enligt oss bidrar med en vidare dimension och att ett exkluderande inte skulle belysa 
gruppen sexköpare i sin helhet såsom den är beskriven i empirin. 

DISKURSEN OM DEN VANLIGA MANNEN 
Diskursen om den vanliga mannen som sexköpare är genomgående i hela empirin. De 
priviligierade tecknen (nodalpunkterna) i diskursen är män, sexualitet och köpare/köpet som 
även är flytande signifikanter då de används i andra diskurser där de får olika betydelser då de 
sätts i samband med andra element. Diskursen om den vanliga mannen har utvecklats över tid 
och för att illustrera detta har vi valt att presentera diskursens nodalpunkter före och efter 
sexköpslagens ikraftträdande. 
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Den statistiskt genomsnittliga mannen 
Innan lagens införande är tecknet man både en nodalpunkt då den är ett priviligierat tecken i 
diskursen om den vanliga mannen, såväl som en flytande signifikant då tecknet tillskrivs 
andra attribut i andra diskurser. 

fig. 2. Den statistiskt genomsnittliga mannen – nodalpunkt: man 

 

I denna diskurs sätts man samman med element som normal, familjefar, gift/sammanboende, 
välfungerande, yrkesman och köpare (se figur 2) och beskrivs som en statistiskt genomsnittlig 
man: 

Till skillnad från gruppen prostituerade består kunderna i stort sett av ett urval män som i 
vart fall i statistiska bemärkelser liknar den manliga normalbefolkningen. 

(SOU 1981:71, s. 81) 

Kunden (uteslutande en man) beskrivs i motsats till säljaren (uteslutande en kvinna) som 
normal eller vanlig och som statistiskt sett representerar den manliga normalbefolkningen. 
Språkets makt befäster här bilden av den normala mannen som kund genom att sätta honom i 
kontrast till den avvikande säljaren. 

Att uppmärksamheten i så hög grad kommit att koncentreras till den säljande parten kan 
bero på att köparen inte exponeras på samma sätt under könshandeln. Köparen drabbas 
inte heller av lika svåra skador som säljaren. Köparen gör mer eller mindre kortvariga 
besök i könshandelsmiljön och behåller samtidigt sin identitet som familjefar och 
yrkesman. 

(SOU 1995:15, s. 110) 

Mannen, alltså köparen, beskrivs som en besökare i könshandeln. Dessa kortvariga besök 
innebär att köparen inte exponeras lika mycket som den säljande parten och får samtidigt 
behålla sin identitet. Mannens handlande separeras således från hans identitet. Han får trots 
sina besök i könshandelsmiljön behålla sin identitet som primärt utgörs av epiteten familjefar 
och yrkesman. Han beskrivs också fortsatt som en normal individ, ett attribut säljaren aldrig 
associeras med. Det antyds implicit att även köparen riskerar att skadas fysiskt och psykiskt 
av könshandeln, de fysiska skadorna skulle i dessa fall tillfogas av en eventuell hallick och 
inte av säljaren själv. Köparens skador ställs dock i kontrast till säljarnas utsatthet i relationen 
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till både säljare och eventuella hallickar. Köparens potentiella men av sexköpet minimeras 
och räknas därmed som mindre allvarliga. 

I SOU 1995:15 byts begreppet kund ut mot könsköpare eller köpare. Detta ser vi som ett 
tydligt exempel på språkets produktivitet vilket Foucault (2008) skriver skapar en 
betydelseuppfattning om vår verklighet. Vi tolkar begreppsskiftningen som en 
ansvarsförskjutning; en kund erbjuds något som säljaren erbjuder, en köpare handlar något 
och tar således med sig något från transaktionen. Tecknet köpare inrymmer alltså en mer aktiv 
handling. Köpare sätts fortfarande i samband med en man. Köparen kan vara vilken man som 
helst och beskrivs ha ett ordnat liv och ett välfungerande förhållande till kvinnor – det 
framgår dock inte om prostituerade kvinnor ingår i denna beskrivning. 

Den manliga sexualitetens ofrånkomlighet 
Innan lagens ikraftträdande inrymmer diskursen om den vanliga mannen även sexualitet som 
en nodalpunkt och flytande signifikant. 

fig. 3. Den manliga sexualitetens ofrånkomlighet – nodalpunkt: sexualitet 

 
Sexualitet sätts samman med attribut som manlig, ofrånkomlig, spänning, kravlöshet, skadligt 
och destruktivt (se figur 3). Mannens sexualitet sätts i samband med elementet ofrånkomlig 
och artikuleras i samband med tillskrivningen normal man: 

En förklaring till att den könsköpande mannen inte ägnats särskilt mycket 
uppmärksamhet kan också vara att han har beskrivits som en “vanlig” man, som finns 
representerad i praktiskt taget alla yrkesgrupper, inkomstklasser och civilstånd. Om man 
tolkar “vanlig” som synonymt med “normal”, kan slutsatsen bli att könsköp är ett uttryck 
för normal - och rent av ofrånkomlig - manlig sexualitet. 

(SOU 1995:15, s. 110-111) 

Det som beskrivs är att köparen är som vilken man som helst och slutsatsen som dras i citatet 
ovan är att om köparen är normal så kan sexköp ligga i mannens sexuella natur. Den manliga 
sexualiteten görs och naturliggörs genom att beskrivas som något ofrånkomligt, som en 
drivkraft som inte kan stoppas och som en förklaringsmodell till varför män köper sex. Den 
manliga sexualiteten sätts i relation till den normala mannens förväntade moral som insinuerar 
att hans sexualitet kan vara skadlig och destruktiv.  
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Den tidigare Prostitutionsutredningen fann att uppskattningsvis 10 % av de svenska 
männen har erfarenhet av könsköp. Könsköparen avviker inte från genomsnittsmannen 
när det gäller yrke, ekonomi eller civilstånd men han får däremot enligt utredningen sägas 
vara avvikande när det gäller inställningen till sexualitet och kvinnor. 

(Prop. 1997/98:55, s. 103) 

Tiden som går mellan 1981 och 1997/98 medför att sexualiteten hos den vanliga mannen 
byter skepnad. Något som tidigare beskrevs som ofrånkomlig manlig sexualitet beskrivs i 
prop. 1997/98:55 som avvikande inställning till sexualitet och kvinnor. Sexköp beskrivs inte 
längre som ett medel för män att få utlopp för sin starka ofrånkomliga sexualitet, utan snarare 
som en praktik för en atypisk man som lägger större vikt vid sin sexualitet än vid andra 
människor. Bilden av prostitution som en oacceptabel företeelse i ett jämställt land befästs 
mer och mer i Sverige under 1990-talet. Detta kan ses som ett exempel på språkets 
produktivitet och makt där språket bidrar till en åsiktsförändring hos opinionen. 

För många som uppsöker prostituerade för tillfälliga sexuella förbindelser torde dock 
redan risken att kanske hamna i en polisutredning vara tillräckligt avskräckande för att ett 
sådant förbud skall få effekt. 

(Prop. 1997/98:55, s. 104) 

I övrigt beskrivs den vanliga mannen som sexköpare fortfarande i likhet med den manliga 
normalbefolkningen med familj och ett socialt liv och används som argument för varför en 
lagstiftning skulle bli framgångsrik. Sexköpet beskrivs numera som en moraliskt felaktig 
handling där skam ska fungera i avhållande syfte. 

Den ljusskygge köparen 
Sexköpslagens ikraftträdande 1999 medförde att sexköp och försök till köp blev en brottslig 
handling. Det faktum att handlingen blev straffbar märks tydligt i diskursen om den vanliga 
mannen där fokus nu läggs betydligt mer på handlingen än personen. Tidsaspekten har 
medfört att fokus förskjutits från personen som handlar till handlingen i sig och även 
nodalpunkten har förflyttats från mannen till köpare/köp. Elementet man är fortfarande en 
flytande signifikant då elementet används på andra sätt i andra diskurser. 

fig. 4. Den ljusskygge köparen – nodalpunkt: köpare/köp 
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Nodalpunkten köpare/köp sätts i samband med elementen man, rädsla/oro, familj/bekanta, 
avskräckande, gärningsman och kraftfullt beivras (se figur 4). Den nya avpersonifierade 
lagstiftningen sätts här i relation med de högst personliga konsekvenser som kan komma med 
sexköp: 

Många poliser är av uppfattningen att det straff sexköparna riskerar normalt inte är 
särskilt avskräckande. Det sexköparna är mest rädda för är i stället att deras beteende och 
den gärning de misstänks ha gjort sig skyldig till ska bli känt för familj och bekanta. 

(SOU 2010:49, s. 197) 

Här framställs den vanliga mannen som ljusskygg och rädslan för att identiteten som 
vanlig/normal inte ska förbli intakt gentemot familj och vänner beskrivs som mer 
avskräckande än de juridiska konsekvenserna. Köparnas handling, alltså köpet, ges attributet 
gärning som köparna gör sig skyldiga till. De moraliska aspekterna i en socialt avvikande 
sexualitet tillför även att köpet starkt förknippas med skam. 

Vidare blir också förutsebarheten för den enskilde gärningsmannen större och i 
förlängningen kan den s.k. normativa effekten av förbudet mot köp av sexuella tjänster 
förväntas bli förstärkt. 

(SOU 2016:42, s. 14) 

I citatet ovan argumenteras för hur ett skärpt straff för sexköp ska öka den juridiska 
förutsebarheten för den enskilde köparen samt hur det kan få ytterligare normativa effekter. 
Foucault (2002 [1976]) beskriver att i motsats till en korrekt sexualitet som inbegriper 
monogam tvåsamhet ställs de avvikande sexuella praktikerna som blir föremål för social 
kontroll. Ett skärpt straff kan med hjälp av Foucaults teorier om sexualitet tolkas som ett sätt 
att begränsa och bestraffa det avvikande och indirekt belöna det normativa. 

Det är naturligtvis angeläget att samtliga fall av köp av sexuell tjänst kraftfullt beivras av 
de brottsbekämpande myndigheterna. 

(SOU 2016:42, s. 96) 

Nodalpunkten man i diskursen om den vanliga mannen har i SOU 2016:42 i princip ersatts av 
hans handling och benämns som ett köp och mannen har numera förlorat sin koppling till 
identitet. Nodalpunkten köp sätts i samband med attribut som gärningsman och kraftfullt 
beivras. 

Sammanfattande analys – den vanliga mannen 
Diskursen om den vanliga mannen beskrivs inledande genom att nodalpunkten man sätts i 
samband med element såsom normal, välfungerande, familjefar och yrkesman. Språkets makt 
befäster en motsättning där köpare, mannen, är synonymt med normalitet och sätts i kontrast 
till säljaren, kvinnan, som avvikande. Mannen tillskrivs en identitet som han behåller genom 
att han enbart tillbringar kortare perioder i könshandeln. Mannens identitet används sedermera 
i avskräckande syfte vid lagens ikraftträdande då komponenterna i identiteten riskerar att 
förloras vid ett avslöjande för mannens familj och bekanta. Den skam som medföljer ett 
avslöjande är mer avskräckande för den vanliga mannen än för de juridiska påföljderna. 
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I de tidigare texterna naturliggörs den vanliga mannens sexualitet genom att tillskrivas 
element som ofrånkomlig och som en naturlig drivkraft. Inför lagens inträde skiftar dock 
elementen som tillskrivs sexualitet och ersätts med avvikande och i linje med Foucault (2002 
[1976]) blir föremål för social kontroll. Sexköpet beskrivs inte längre som en ofrånkomlig del 
av den vanliga mannens sexuella mönster. Handlingen utgör numera ett brott; brott har blivit 
implementerat som ett moment i diskursen och resultatet av språkets produktivitet avspeglas 
genom en mer frekvent användning av juridisk artikulation där mannen blivit en 
avpersonifierad gärningsman. 

DISKURSEN OM DEN HOMOSEXUELLA MANNEN 
I SOU 1981:71 och SOU 1995:15 skiljs heterosexuell och homosexuell prostitution åt. Enbart 
det faktum att texten särskiljer den homo- och heterosexuella prostitutionen vittnar om en 
tidsanda där redan normativa föreställningar om homosexualitet befästs och ställs mot normen 
– det heterosexuella. Den homosexuella prostitutionen i dokumenten utgörs av män som både 
köpare och säljare. Prostitution med kvinnor som både köpare och säljare är obefintlig. 
Separeringen mellan hetero- och homosexuell prostitution försvinner sedermera efter 1995 i 
vår empiri och det görs därefter ingen skillnad på sexuell läggning i dokumenten. 

Den gamla bögen 
I diskursen om den homosexuella mannen som sexköpare är nodalpunkterna och de flytande 
signifikanterna i likhet med diskursen om den vanliga mannen även här man och sexualitet. 

fig. 5. Den gamla bögen – nodalpunkt: man 

 

Nodalpunkten man sätts i diskursen om den homosexuella mannen ihop med attribut som 
homosexuell, äldre, mindre attraktiv, sugar-daddy, dolt homosexuell och svagare part (se 
figur 5). Här beskrivs dels en köpargrupp som är rädda för att deras identitet som 
homosexuella ska röjas och dels som en äldre grupp med svårigheter att få sex på andra sätt: 

En grupp utgörs sannolikt av äldre män som aldrig utåt vågat erkänna sin läggning och 
aldrig vågar besöka de träffställen där de skulle kunna etablera en normal känslomässig 
relation […] Vidare förekommer bland kunderna sannolikt äldre eller på annat sätt 
mindre attraktiva män som förlorat sina tidigare möjligheter till sexuella kontakter. 

(SOU 1981:71, s. 91) 
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Den homosexuella mannen som köpare artikuleras i samband med element som äldre och dolt 
homosexuell som också fungerar som en förklaringsmodell till sexköp; dolt homosexuell sätts 
i samband med attribut som att inte förmå sig skapa en normal känslomässig relation. En 
äldre man likställs med mindre attraktiv och som till följd av stigande ålder förlorat sina 
tidigare möjligheter att ha sex där sexköp blir den enda utvägen. 

I den heterosexuella prostitutionen tenderar säljaren att vara den som stigmatiseras och 
utsätts för våld medan det i den homosexuella prostitutionen finns tecken på motsatsen, 
dvs. att det är kunden som är den “svaga” parten. I den enkönade prostitutionen kan ju 
inte de givna könsrollerna skapa makt- eller vanmaktspositioner, det är andra faktorer 
som avgör vilken som är mest utsatt. Till dessa faktorer hör den utpräglade 
ungdomskulturen i den manliga homosexvärlden. Den som är “gammal bög” har generellt 
sett inte en maktposition. 

(SOU 1995:15, s. 129-130) 

Den homosexuella mannen som köpare beskrivs som den svagare parten utifrån ytliga 
attribut som stigande ålder och mindre attraktiv. Dessa beskrivningar förekommer inte alls i 
dokumenten rörande den heterosexuella prostitutionen. Makt- eller vanmaktspositioner till 
följd av könsroller som förekommer i den heterosexuella prostitutionen ersätts i den 
homosexuella prostitutionen med ytliga maktattribut som utpräglad ungdomskultur och 
gammal bög. 

Dessutom finns en del kända fall - ett tiotal i Jönköping och ytterligare några i Luleå - av 
“sugar-daddy”-förhållanden, dvs. där unga homosexuella pojkar erhåller medel till 
försörjning, presenter, kläder eller resor av äldre män. I Växjö förekommer att äldre 
homosexuella män “sprider pengar omkring sig” och att yngre män som blir bjudna 
ibland betalar tillbaka med sexuella tjänster. 

(SOU 1995:15, s. 124) 

Den homosexuella mannen artikuleras i samband med element som sugar-daddy, en äldre 
man som sprider pengar omkring sig och hur unga homosexuella pojkar som blir bjudna 
betalar tillbaka med sex. Denna typ av fenomen återfinns inte i beskrivningarna av 
heterosexuella köpare och vi skulle således kunna dra slutsatsen att det inte benämns som 
avvikande sexuellt beteende inom den heterosexuella sfären. Vi ställer oss även kritiska till att 
säljarna i den homosexuella prostitutionen sätts samman med attribut som unga och pojkar 
och ifrågasätter om detta inte istället för prostitution bör räknas till barnsexhandel, vilket det 
troligtvis hade gjort 2017. Detta resonemang kan dock ses som ett uttryck för en diskursiv 
förskjutning ifråga om pedofili och definitionen av vem som är barn, att också vår kritiska 
reflektion behöver förstås i ljuset av dagens dominerande diskurser. 

Den ömsesidiga sexualiteten 
En central del i beskrivningen av den homosexuella prostitutionen är hur den homosexuella 
mannens sexualitet jämförs med den heterosexuella sexualiteten. En andrefiering av den 
homosexuella sexualiteten görs och heteronormativiteten befästs.  
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fig. 6. Den ömsesidiga sexualiteten – nodalpunkt: sexualitet 

 

Sexualitet som utövas inom den homosexuella prostitutionen sätts i samband med element 
som homosexuell, attraktion, enklare, ömsesidig, skamlig och tabubelagd (se figur 6). 
Förekomsten av förtryck mot den säljande parten målas här upp som obefintligt, snarare 
beskrivs köpet mer som ett vanligt köp: 

I den homosexuella prostitutionen kan den prostituerade inte sällan själv uppleva sexuell 
attraktion gentemot köparen, vilket praktiskt taget aldrig förekommer om säljaren är 
heterosexuell. För den prostituerade som själv upplever någon form av attraktion blir 
prostitutionsförbindelsen enklare genom att den får vissa ömsesidiga sexuella inslag. Det 
könsförakt och förtryck som ofta finns i den heterosexuella prostitutionen med män som 
köpare och kvinnor som prostituerade saknas nästan helt i den homosexuella 
prostitutionen när den prostituerade själv är homosexuell. En annan skillnad mellan den 
homosexuella och den heterosexuella prostitutionen ligger i priserna. Priserna när det 
gäller den manliga prostitutionen är i allmänhet betydligt lägre än inom den kvinnliga. 
Särskilt de unga pojkarna nöjer sig ofta med småsummor, cigaretter eller en tur i en flott 
bil som ersättning för sina tjänster. 

(SOU 1981:71, s. 91) 

Sexualitet i den homosexuella prostitutionen artikuleras något motsägelsefullt; å ena sidan är 
det äldre oattraktiva män som inte kan få sex på annat sätt än att köpa det, å andra sidan 
beskrivs en ömsesidig sexuell attraktion mellan säljare och köpare som gör den homosexuella 
prostitutionen enklare och inte lika skadlig. Språket är produktivt på så sätt att det tonar ner 
skadeverkningarna och genom jämförelser med den heterosexuella prostitutionen 
underminerar de eventuella risker och ojämlika maktförhållanden som förknippas med 
prostitution. 

Även om man inte kan fastställa exakt hur många homosexuella män som har erfarenhet 
av prostitution, kan man ändå dra den slutsatsen, att prostitution är relativt vanligt 
förekommande i den homosexuella kulturen. En av orsakerna härtill kan vara att 
kunderna har svårt att få sexuella kontakter på annat sätt, en annan att homosexualitet 
anses tabubelagt och skamligt. 

(SOU 1995:15, s. 122) 

I diskursen om den homosexuella mannen som köpare konstateras att prostitution är relativt 
vanligt och att skam kopplat till sexualitet och det faktum att homosexualitet då ansågs som 
tabubelagt var drivkraften för sexköp. Sett ur Rubins (2012 [1984]) välsignade cirkel (se figur 
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1) blir det tydligt att den homosexuella sexköpande mannen befinner sig långt ner i den 
osynliga samhällshierarkin baserade på sexuella normer. Han placeras konstant i cirkelns yttre 
spår då han deltar i fördömda, onaturliga och förkastliga sexuella aktiviteter. En heterosexuell 
köpare har alltid en fot i cirkelns inre spår, av just den anledningen att denne är heterosexuell, 
handlingen ses därmed inte som lika förkastlig. Detta kan vi se som en förklaring till att 
handlingar som räknas in i det homosexuella prostitutionsbegreppet, såsom elementet sugar-
daddy inte behandlas inom den heterosexuella prostitutionen. En andrefiering sker även 
genom att benämna den homosexuella kulturen då en jämförlig heterosexuell kultur inte 
återfinns i texterna vilket med språkets makt befäster heteronormativiteten. 

Sammanfattande analys – den homosexuella mannen 
I diskursen om den homosexuella mannen som sexköpare sätts nodalpunkten man främst i 
samband med elementet äldre och som därför inte kan få sex på annat sätt än genom köp. 
Man sätts även i samband med elementet dolt homosexuell som en förklaring till att han inte 
kan skapa en normal känslomässig relation, sexköp blir då den enda lösningen. I denna 
diskurs ersätts avsaknaden av könsrollsförknippade maktpositioner av ytliga attribut som 
ålder och mindre attraktiv som till skillnad från den heterosexuella köparen gör den 
homosexuella köparen till den svagare parten. 

Sexualitet beskrivs i denna diskurs som ömsesidig sexuell attraktion mellan köpare och säljare 
vilket gör handlingen enklare och mindre skadlig än inom den heterosexuella prostitutionen. 
Sett ur Rubins (2012 [1984]) välsignade cirkel deltar den homosexuella mannen som 
sexköpare i aktiviteter som kopplas till cirkelns förkastliga yttre och saknar fäste i det inre 
normativa spåret. 

DISKURSEN OM KVINNAN SOM KÖPARE 
Diskursen om den kvinnliga sexköparen återfanns enbart i SOU 1995:15 och beskrivs även 
där som en försvinnande liten grupp. 

Den passiva kvinnan 
Kvinnan i texten beskrivs uteslutande utifrån mannen och hennes attribut är vad hans inte är. 
Kvinnan förväntas vara timid och passiv och inte på eget bevåg önska sex, utan förväntas vilja 
ha en kärleksrelation snarare än en sexuell dito. 
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fig. 7. Den passiva kvinnan – nodalpunkt: kvinna 

 

Kvinna som priviligierat tecken sätts i relation till attribut som förhållande, slags relation, 
sexuellt utbyte, sexmassage och sexturism (se figur 7). Kvinna är också en flytande signifikant 
då tecknet i empirin sätts samman med den säljande parten i andra diskurser. Kvinnans 
sexualitet i texten beskrivs inte som aktiv och sexköpet beskrivs mer nedtonat än då det är en 
man som agerar köpare: 

Av elva säljare, som per telefon tagit kontakt med utredningen, var fem män, som uppgav 
att de sålde sexuella tjänster till kvinnor. En av dem sålde både till kvinnor och män. 
Männen beskrev verksamheten mera som ett slags relation än som prostitution och 
framhöll, att de själva hade ett visst sexuellt utbyte av förhållandet. En av männen uppgav 
sig ha 6-7 fasta kunder som han betjänade enligt en på förhand bestämd prislista. En 
annan var innehavare av ett massageinstitut där han sålde oralsex och samlag till kvinnor 
i alla åldrar. Enligt hans uppgifter kontaktades han av 4-5 kvinnor per dag som ville ha 
“sexmassage”. 

(SOU 1995:15, s. 83) 

Kvinnan som köpare beskrivs i empirin av säljarna, alltså männen och kommer inte själv till 
tals. Hennes sexualitet beskrivs primärt genom mannens sexualitet och artikuleras med 
element som förhållande, slags relation och sexuellt utbyte. I texten utgör kvinnan som 
köpare inte något större problem inom prostitutionen. I ljuset av Butlers (2007) 
performativitetsbegrepp förhålls även den sexköpande kvinnan till de normativa 
föreställningar och förväntningar om genus. Hon får även i diskursen om kvinnan som köpare 
agera utefter förväntade normativa mönster för femininitet där en kvinnas sexualitet är nära 
sammankopplat till ömsesidighet och relationer. Vi kan dock se en antydan om kvinnans 
sexualitet som mer produktiv och riktad: 

En annan prostitutionsform i gråzonen är sexturismen. Att ett stort antal svenska män 
köper sexuella tjänster under turistbesök i andra länder är välkänt. Det är emellertid också 
känt att turistprostitution t.ex. i Gambia och medelhavsländerna förekommer med 
medelålders svenska kvinnor som köpare och unga män som säljare. Omfattningen är 
dock av allt att döma liten. 

(SOU 1995:15, s. 95) 
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Element som exempelvis sexturism artikuleras i samband med kvinnan som köpare där hon 
beskrivs som mer aktiv, denna bild tonas dock ner då utbredningen av fenomenet betraktas 
som marginellt. 

Sammanfattande analys – kvinnan som köpare 
Utifrån Butlers (2007) performativitetsbegrepp tillskrivs kvinnan även i diskursen om kvinnan 
som köpare attribut som är görande i en normativ bemärkelse. Hennes handlingar beskrivs 
utifrån mannen som säljare med element som slags relation, sexuellt utbyte och förhållande. I 
de delar kvinnan tillskrivs en aktiv sexualitet tonas detta ner och marginaliseras. 

DISKURSEN OM MANNEN MED DEN PROBLEMATISKA SEXUALITETEN 
Diskursen om mannen med den problematiska sexualiteten som sexköpare är genomgående i 
empirin, framförallt i SOU 1981:71, SOU 1995:15 samt i SOU 2016:42 och resultat och 
analys kommer således redovisas uppdelat på före och efter lagens ikraftträdande. 

Den patriarkala mannen 
I SOU:erna författade innan lagens ikraftträdande lades mycket vikt vid att hitta 
förklaringsmodeller till varför män köper sex och diskursen om mannen med den 
problematiska sexualiteten växer fram. 

fig. 8. Den patriarkala mannen – nodalpunkt: man 

 

Nodalpunkten och tillika den flytande signifikanten man sätts i denna diskurs i samband med 
element som våld, dominans, aggressioner, osentimentalitet, styrka och kvinnoförakt (se figur 
8). Mannen beskrivs som dominerande och vidare som benägen till våldshandlingar även då 
han inte har blivit provocerad: 

Denna dubbelverkan mellan förnekade inre upplevelser och föreskrivna yttre 
handlingsmönster förklarar mäns aggressionsberedskap mot kvinnor, när de varken blivit 
avvisade eller otillbörligt utnyttjande. De tillgriper våld vid blotta tanken på henne och 
sin längtan efter henne. En längtan som de försöker avgränsa till det sexuella för att den 
inte skall aktualisera deras dilemma. När den unge mannen håller sin arm runt den kära 
och samtidigt kastar “pornografiska” blickar på andra kvinnor, är det kanske ett försök att 
inte drunkna, en räddningsboj han kastar till de andra grabbarna för att vidmakthålla sitt 
fäste i en manlig världsbild. 

(SOU 1981:71, s. 105) 
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Här beskrivs en splittrad man i längtan efter närhet men som inte kan hantera ett avvisande av 
en kvinna. Språket är väldigt visuellt och målar upp en bild av hur mannen slits mellan 
elementen aggression och längtan. Den manliga världsbilden som det hänvisas till i citatet 
kan enligt diskursteorin beskrivas som ett moment då det är entydigt i diskurserna; det ges 
ingen ingående förklaring till vad begreppet innebär utan förväntas vara underförstått. Detta 
kan liknas vid vad Butler (2007) benämner en manlig subjektsposition; att mannen har lärt sig 
att agera på ett visst sätt utifrån normativa föreställningar i likhet med hur radikalfeministiska 
resonemang om hur patriarkala strukturer inte enbart påverkar kvinnor utan även män. 
Beskrivningarna av mannen i dessa texter är enligt oss en del av upprätthållandet av dessa 
föreställningar. 

För att man skall förstå sammanhanget räcker det med att erinra om t. ex. hur 
könsrollsmönstret generation efter generation bidragit till att hos pojkar utveckla manliga 
ideal som styrka och osentimentalitet och hos flickor uppmana en lust att behaga män. 
Mannen har varit förutbestämd att dominera, kvinnan att underordna sig. Därifrån är 
steget inte långt till att betrakta kvinnan som sexualobjekt. Ett objekt kan, som bekant, i 
princip bli föremål för köp. 

(SOU 1981:71, s. 139-140) 

Den sexköpande mannen beskrivs med genusnormativa attribut som styrka, osentimentalitet 
och dominans. Dessa element sätts i direkt opposition till kvinnans attribut, behaga och 
underordna, som hon förväntas handla efter. Kvinnan sätts i direkt relation till elementen 
objekt och föremål för köp. Mannens performativa handlingsmönster artikuleras i denna 
diskurs som kvinnoföraktande och våldsamt. Vidare beskrivs mannens förhållningssätt till 
sexualitet som allvarligt problematiskt, ett problem som växer genom sexköp: 

Orsakerna till att de köper sexuella tjänster varierar. En del av köparna förefaller att ha 
allvarliga problem när det gäller synen på och förhållningssättet till sexualitet. Några har 
svårt att etablera en normal relation till en kvinna. Det är antagligt att deras problem 
befästs och förvärras i könshandeln. 

SOU 1995:15, s. 212) 

Relationen mellan mäns- och kvinnors sexualitet beskrivs som komplex och svårtolkad. 
Sexköpare kan beskrivas ha en allvarlig problematisk syn på och förhållningssätt till 
sexualitet, men det framkommer inte vidare på vilket sätt dessa är problematiska mer än att de 
facto köper sex. 

Den känslolösa sexualiteten 
Innan sexköpslagens ikraftträdande finns det ett genomgående sätt att beskriva sexualitet som 
en kärleksakt och ett ömt möte mellan två parter. Den känslolösa sexualitetens objektifierande 
effekter börjar ta form. 

  



Emil Ahlén & Linn Lundberg 

38 
 

fig. 9. Den känslolösa sexualiteten – nodalpunkt: sexualitet 

 

I diskursen om mannen med den problematiska sexualiteten sätts sexualitet som nodalpunkt i 
samband med känslolös, vill alltid, tränga sig på, pornografi, övertala och förhandla (se figur 
9). Tecknet sexualitet är också en flytande signifikant. Sexualitet beskrivs övergripande i 
denna diskurs som en produkt av en allt mer kommersiell samhällsutveckling och artikuleras 
som ett oärligt spel, sexualiserade ytor, försvagad identitet i konflikt med sexualitet som ett 
uttryck för kärlek. 

Sett med mäns ögon är kvinnlig sexualitet en eftertraktad vara som kvinnor förfogar över. 
- Män vill alltid, det är osäkert om kvinnan ställer upp. - De oklara normer som - trots 
frigjordheten- råder kring sexualitetens “när, var och hur”, gör att män ständigt måste 
övertala, snärja, förhandla och betala ett pris för vad de vill ha. Män som är vana att 
bestämma tycker inte om att på detta sätt bli utlämnade på kvinnors nåder. De tycker inte 
om att behöva be om lov. Kvinnoförakt, kvinnomyter och aggressioner är ett sätt att 
hantera detta att “Hon” - som är i underläge- hela tiden i princip har makt att säga nej 
eller ja till honom. Män kan i detta läge välja att söka sig till prostituerade för att slippa 
tigga, tränga sig på, känna att kvinnan “ställer upp för hans skull”. 

(SOU 1981:71, s. 104) 

Det råder en diskursiv skillnad på mäns och kvinnors sexualitet där mäns sexualitet sätts 
samman med element som vill alltid, utlämnade på kvinnors nåder, övertala, snärja, 
förhandla, betala ett pris, bestämma och be om lov. Kvinnans sexualitet i denna diskurs är 
passiv då den beskrivs med element som ställer upp för hans skull och behaga män. I denna 
diskurs kan prostitution vara en lösning för mannen att slippa dubbelhet i mötet med en 
kvinna. Diskursen om mannen med den problematiska sexualiteten kan genom Butlers (2007) 
performativitetsbegrepp förstås dels som en socialt etablerad bild och dels som ett 
återskapande eller görande av manlig och kvinnlig sexualitet. 

Kunskaperna om varför män köper sex behöver fördjupas, liksom kunskaperna om 
kvinnors och mäns intima relationer. Människor - och män - vill egentligen inte ha 
känslolös sexualitet. 

(SOU 1995:15, s. 112) 

Nodalpunkten sexualitet sätts i denna diskurs tätt samman med elementen känslor och 
ömsesidighet som något eftersträvansvärt och ställs i kontrast till den sexköpande mannens 
sexualitet som känslolös. Mannen i citatet omänskliggörs språkligt genom formuleringen 
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människor – och män, vilket kan ses som tecken på hur radikalfeministiska perspektiv 
etablerar sig politiskt. Vi kan här resonera om texten utgör ett feministiskt motstånd mot 
patriarkala strukturer och androcentrism. Mannen blir i detta citat inte en utgångspunkt för 
mänskligheten, utan snarare en sidoskådare som inte får tala för sig själv. Formuleringen kan 
också tolkas som ett motstånd från den underordnade. 

Utifrån Rubins (2012 [1984]) välsignade cirkel (se figur 1) kan den känslolösa sexualiteten 
placeras i cirkelns yttre ring tillsammans med pornografi och är därmed förkastlig och 
förkroppsligar motsatsen till vad Foucault (2002 [1976]) benämner som den korrekta 
sexualiteten. Det ytliga, tillfälliga sexet beskrivs motverka en sexualsyn där sexualitet och 
känslor hör ihop och där parterna tar ansvar för varandra: 

Många köpare i könshandeln är storkonsumenter av pornografi. För sådana storförbrukare 
kan det bli allt svårare att möta en verklig kvinna. Men pornografin har lösningen också 
på detta problem: Det enda män har kvinnor till är ju att tömma sin sperma i och då går 
det ju egentligen lika bra med en docka. Genom postorderföretagen kan man beställa 
dockor efter smak och plånbok och med ett varierande antal öppningar. Enligt reklamen 
har de ofta “allt en man kan önska sig”. Med denna syn på sexualitet är skillnaden mellan 
dockan och en prostituerad inte stor. 

(SOU 1995:15, s. 136) 

Enligt citatet ovan behöver män kvinnan endast som ämne för sexuell njutning, och knappt 
ens det, då det finns andra medel om hon inte är villig. Det är den känslolösa sexualiteten 
dragen till sin spets där pornografi och sexuella hjälpmedel kan fungera som inkörsport till 
prostitution. 

Den hänsynslösa gärningen 
Sedan lagstiftningen trädde i kraft har sexköp som brott blivit ett moment, ett entydigt 
element, och som tidigare nämnts har det skett en förskjutning från person till handling. 
Diskursen om mannen med den problematiska sexualiteten lever kvar men nodalpunkterna 
man och sexualitet har ersatts med gärning. 

fig. 10. Den hänsynslösa gärningen – nodalpunkt: gärning 

 

I tidsperioden efter 1999 problematiseras snarare gärningens karaktär än karaktäristika hos 
personen som utför den. Det går från en sexuell handling till en sexuell gärning och 
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nodalpunkten gärning sätts samman med element som tvångsliknande, bunden, spottad på, 
urin/avföring, flera samtidigt och direkt efter varandra (se figur 10). Elementen utgör 
handlingar som utgör försvårande omständigheter med aktiviteter som är att betrakta som mer 
förnedrande för den säljande parten: 

Som exempel på̊ omständigheter som kan innebära att gärningen annars varit av 
hänsynslös art kan anges t.ex. förhållanden som rör det sexuella umgängets karaktär. När 
det gäller själva gärningen kan i skärpande riktning tala t.ex. att det sexuella umgänget 
haft tvångsliknande eller förnedrande inslag för den som tillhandahållit den sexuella 
tjänsten, t.ex. genom att en person blivit bunden och spottad på̊ eller att den sexuella 
akten innefattar urin eller avföring. Det rör sig också om fall där en gärning framstår som 
typiskt sett mer kränkande för den som tillhandahållit tjänsten, t.ex. för att det rör sig om 
flera köpare som har sex med samma person samtidigt eller direkt efter varandra eller att 
det är fråga om ett långvarigt förlopp. 

(SOU 2016:42, s. 299) 

I citatet artikuleras nodalpunkten gärning i samband med element såsom bunden, spottad på, 
sexuell akt med urin/avföring samt med flera samtidigt som argument för att påvisa att en 
gärning är av hänsynslös art. De utpekade aktiviteterna ska alltså påvisa en sexualitet som är 
förkastlig och bör leda till ett strängare straff. Detta går i linje med vad Rubin (2012 [1984]) 
benämner som dåliga, onaturliga, och förkastliga sexuella praktiker och ett grövre straff för 
dessa bekräftar Rubins tankar om hur dominerande diskurser och politiska och ideologiska 
drivkrafter befäster vad som är att betrakta som den goda sexualiteten. Entydiga moment i 
denna diskurs är begreppen förnedrande och kränkande som inte beskrivs nyanserat men som 
trots detta har en fast betydelse för diskursens övergripande syfte. 

Sammanfattande analys – mannen med den problematiska sexualiteten 
Med Butlers (2007) performativitetsbegrepp beskrivs inledningsvis i denna diskurs en manlig 
subjektsposition där kampen mellan elementen aggression och längtan framträder. Mannen 
fostras till att uppvisa styrka och osentimentalitet och för att skapa en distans till feminina 
attribut lär han sig att objektifiera kvinnan och för att befästa sin roll i momentet manlig 
världsbild. Det distanserande förhållningssättet till känslor hindrar hans möjlighet att etablera 
en normal relation till en kvinna. Sexköp erbjuder en lösning men tros också förvärra detta 
kvinnofientliga förhållningssätt. Nodalpunkten man i diskursen om mannen med den 
problematiska sexualiteten sätts samman med element som artikuleras i motsats till det 
normala, den sexköpande mannen blir i denna diskurs en avvikare med allvarliga problem. 

Om vi i denna diskurs tolkar nodalpunkten sexualitet genom Butlers (2007) 
performativitetsbegrepp tydliggörs att det skapas en manlig sexualitet som ställs i motsättning 
till den ovilliga kvinnans sexualitet. Element som känslolös och vill alltid kopplas till 
mannens sexualitet och bidrar till ett görande och återskapande av en socialt etablerad bild av 
den manliga sexualiteten. 

Problematiken som främst målas upp i diskursen är sambandet mellan sexualitet och avsaknad 
av känslor. Enligt Foucaults (2002 [1976]) beskrivning av den korrekta sexualiteten som 
konstruerats genom samhällelig historia och historisk kontext som ett uttryck för kärlek blir 
sex utan känslor problematiskt. I tillägg till detta kan elementet pornografi adderas till 
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nodalpunkten sexualitet. Sett ur Rubins (2012 [1984]) välsignade cirkel är sex utan känslor 
och pornografi två avvikande praktiker vilka enligt figuren är att betrakta som onaturliga och 
förkastliga. I SOU 1995:15 beskrivs att steget från en avvikande praktik, pornografi, till en 
annan, köpa sex, inte är stort. 

I diskursen ersätts nodalpunkten man gradvis av gärning och fokus skiftas från mannens 
karaktärsdrag till gärningens karaktär och sätts samman med element såsom tvångsliknande, 
bunden, spottad på och flera samtidigt. Diskursens moment förnedrande och kränkande sett 
ur Rubins (2012 [1984]) tankar om sexhierarkier befäster ytterligare handlingen som 
moraliskt avvikande och ska därav bestraffas med strängare social kontroll. 

DISKURSEN OM DEN HJÄLPBEHÖVANDE KÖPAREN 
Diskursen om den hjälpbehövande sexköparen är närvarande i både de tidigare och senare 
dokumenten och redovisas således som före och efter lagens ikraftträdande. 

Den utsatta mannen 
Den hjälpbehövande köparen beskrivs före 1999 som en person med bakomliggande 
problematik, och att det även finns risk för köparen att ta skada av sexköpet varvid hans 
behov av hjälp är påtaglig. 

fig. 11. Den utsatta mannen – nodalpunkt: man 

 

Nodalpunkten och tillika den flytande signifikanten man kopplas i diskursen om den 
hjälpbehövande mannen ihop med attribut som våldsutsatt, övergrepp, utsatthet under 
uppväxten, allvarliga problem och behov av behandling (se figur 11). Mannen beskrivs här 
som utsatt och vidare som att dennes utsatthet förvärras av sexköp: 

Att män blir utsatta för våld i samband med könshandel är väl dokumenterat. Det finns 
dock anledning att tro att männen skadas av könshandeln även på andra sätt, t.ex. att 
skador från övergrepp eller utsatthet under uppväxten förstärks och att synen på kvinnor 
och sexualitet i könshandeln på sikt omöjliggör normala sexuella relationer med 
ömsesidig känsla och ansvar mellan parterna. 

(SOU 1995:15, s. 147) 
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Det väldokumenterade våldet som män utsätts för i sexhandeln beskrivs vidare inte ingående. 
Det framkommer inte heller på vilket sätt det är väldokumenterat eller var denna information 
finns att tillgå. I diskursen om den hjälpbehövande köparen sätts nodalpunkten man i samband 
med attribut som allvarliga problem och behov av behandling för att kunna uppnå en normal 
sexuell relation. Målet med förändring sätts således i samband med att sluta köpa sex och 
kunna skapa en relation med ömsesidiga känslor. Vi tolkar detta som ett strävande mot att 
köparen ska förflytta sig från Rubins (2012 [1984]) välsignade cirkels yttre ring till dess inre 
normala kärna. Elementet behandling kan tolkas som att köparen ej förmår, alternativt inte 
vill, sluta köpa sex: 

Troligen skulle många av männen behöva någon typ av behandling. 

(SOU 1995:15, s. 212) 

Vad som inte framgår av citatet ovan är vilka av männen som är i behov av behandling och 
vilka som skulle klara sig utan. Det verkar också finnas tvetydigheter i vilken behandling som 
skulle vara aktuell för målgruppen. 

Den asymmetriska sexualiteten 
Innan lagens ikraftträdande framträder mäns och kvinnors sexualitet i denna diskurs som en 
förvirrad relation, där tvetydigheter skapar osäkerhet och rädsla för det motsatta könet. 

fig. 12. Den asymmetriska sexualiteten – nodalpunkt: sexualitet 

 

Nodalpunkten och den flytande signifikanten sexualitet sätts i denna diskurs samman med 
asymmetri, främlingskap, desorientering, rädsla, indoktrinering och onormal (se figur 12). 
Detta för att beskriva rådvillheten till det motsatta könets sexualitet: 

Asymmetrin i kvinnors och mäns sexuella intresse och behov för med sig ett 
främlingskap mellan könen. Det nutida samhället skapar också genom sin massiva 
indoktrinering via olika kanaler bilder av kvinnor och män som inte alltid 
överensstämmer med verkligheten. Män blir desorienterade och ibland rädda för sina 
kvinnor. Inte sällan kräver kvinnor av sina män att de skall dela ansvaret för hem och 
barn utan att egentligen släppa ifrån sig något av ansvaret. Mannen ska “hjälpa till”, men 
på kvinnans villkor. Hans sexualitet begränsas också ofta av vad hans kvinna bestämmer. 
Hans lust lever på hennes nåd. 

(SOU 1995:15, s. 111) 
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Elementen asymmetri och främlingskap kan genom Butlers (2007) idéer om performativitet 
ses som ett befästande av en binär och heteronormativ genusordning. De performativa 
handlingarna skapar en slags skiljelinje om vad som är möjligt för mannen. Detta skapar i 
förlängningen ett främlingskap mellan könen och leder i denna diskurs till att mannens lust 
lever på kvinnans nåd. Maktlösheten i mannens position är något han inte kan hantera och 
leder till desorientering och i längden till att mannen söker sig till en kravlös sexualitet inom 
könshandeln. 

En köpare i behov av stöd 
Efter lagens ikraftträdande har nodalpunkten i denna diskurs förskjutits från man till köpare. 
Tecknet man utgör istället ett element som är kopplat till köpare. 

fig. 13. En köpare i behov av stöd – nodalpunkt: köpare 

 

Köpare sätts i relation till man, gärningsman, bortglömd, behov av hjälp/stöd, behandling och 
återfall (se figur 13). Nodalpunkten köpare och elementet man fungerar fortsatt även som 
flytande signifikanter. Köparen beskrivs mer som aktivt hjälpsökande och att denne själv 
anser sig vara i behov av hjälp och stöd. 

Det förekommer också att sexköpare söker hjälp för att förstå eller komma till rätta med 
det problem som de upplever att sexköp är för dem. Det är viktigt att en ökad 
uppmärksamhet riktas mot de personer, huvudsakligen män, som köper sexuella tjänster, 
bl.a. för att minimera risken att de återfaller i brottslighet. Det bör därför ofta finnas 
anledning att överväga skyddstillsyn när påföljden inte kan stanna vid böter och skäl inte 
heller föreligger att välja villkorlig dom. Det finns i dag inte några behandlingsprogram 
inom Kriminalvården för just gärningsmän som gjort sig skyldiga till sexköp. Vi anser att 
ett sådant program bör utarbetas. 

(SOU 2010:49, s. 245) 

I SOU 2010:49 är diskursen om den hjälpbehövande köparen som mest framträdande och 
fokuserar på förebyggande insatser och behandling. Nodalpunkten köpare sätts i samband 
med män, behandling och behov av hjälp och stöd. I denna SOU är det också första gången 
som köparnas egenupplevda problematik artikuleras vilket vi ser som ett tydligt exempel på 
språkets produktivitet, exempelvis; sexköpare söker hjälp eller som de upplever. Något som vi 
kan likna vid ett brukarperspektiv börjar målas upp. Fokus på köparen som subjekt försvinner 
sedermera i SOU 2016:42 där gärningens bestraffning är central. 
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Sammanfattande analys – den hjälpbehövande köparen 
I likhet med dramaturgin i andra diskurser så går även denna diskurs från att försöka förklara 
varför före lagens införande till konstaterande efter lagens inträde. I SOU 1995:15 sätts 
nodalpunkten man samman med element såsom utsatthet under uppväxten och behov av 
behandling. Syftet med behandling är primärt beteendeförändring med fokus på att sätta 
samman sexualitet med känslor och tolkat ur Rubins (2012 [1984]) välsignade cirkel ett 
försök att förflytta mannen från cirkelns utkant till dess mitt. En förklaring till köparens 
dragning till könshandeln är hur nodalpunkten sexualitet sätts i relation till element som 
asymmetri mellan könen som skapar en maktlöshet hos mannen som för honom blir omöjlig 
att hantera och leder till desorientering. 

Över tid utvecklas nodalpunkten man till köpare och fokus på behandling är framträdande och 
en stor del av det preventiva arbetet för att bekämpa prostitution. I SOU 2010:49 artikuleras 
för första gången ett vad vi kan utläsa brukarperspektiv där sexköpare ges en röst. En röst som 
tystas ner i SOU 2016:42 där fokus åter riktas mot bestraffning. 

KAMPEN OM ATT KONSTRUERA EN SEXKÖPARE 
Utifrån ett socialkonstruktionistiskt perspektiv, blir verkligheten begripliggjord först när den 
ges mening. Alltså kan ett socialt problem bli föremål för politiska interventioner först när det 
benämnts som ett sådant. Sexköpslagen är ett resultat av hur politik har konstruerat köp av 
sexuella tjänster som ett socialt problem och insatserna har formats utifrån denna 
problemformulering. Vi ser genom analysen en tydlig skiftning i hur sexköp behandlas som 
företeelse före och efter kvinnofridspropositionen (prop. 1997/98:55) då opinionsbildandet 
försköts till något som blev parlamentariskt förankrat. Efter lagens införande, då sexköp blev 
ett brott och således ett entydigt moment i diskurserna om sexköpare försköts andra element 
som tidigare tillskrivits handlingen till det diskursiva fältet. Vid denna tidpunkt ser vi även att 
element som tidigare tillskrivits sexköpare till stor del ersätts av element som istället beskriver 
dennes handling. Det sker således gradvis en avpersonifiering. 

De flytande signifikanterna som har varit genomgående i diskurserna är man och sexualitet. 
Det sker hela tiden en kamp om meningstolkning av dessa elements betydelser som får olika 
innebörd i olika diskurser. I diskursen om den vanliga mannen förs den flytande signifikanten 
man samman med normal, familjefar, yrkesman och välfungerande medan den i diskursen om 
mannen med den problematiska sexualiteten artikuleras i samband med våld, dominans, 
aggressioner och kvinnoförakt för att ge dess betydelse. På liknande sätt får den flytande 
signifikanten sexualitet i förhållande till elementen tabu och skam olika innebörd; i diskursen 
om den homosexuella mannen beskrivs elementen som en drivkraft och förklaringsmodell till 
sexköp medan de i diskursen om den vanliga mannen blir en avhållande faktor. Sexualitet i 
relation till känslor används även genomgående som en del i att beskriva det naturliga 
sexuella umgänget och sätts i enlighet med Rubins (2012 [1984]) välsignade cirkel i motsats 
till det känslolösa sexköpet. 

Det förs hela tiden en kamp mellan diskurserna, vilket kan benämnas antagonism som genom 
hegemoniska interventioner strävar mot entydighet; hegemoni (Winther Jørgensen & Phillips, 
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2000). Ett tydligt exempel på detta är hur diskurserna om den homosexuella mannen och 
kvinnan som köpare tidigt avskrivs till förmån för diskurserna som inbegriper den 
heterosexuella mannen som köpare. Vi ser en tydlig diskursiv kamp om att kunna tillskriva 
köparen karaktärsdrag och i förlängningen ge en entydig bild av vem som är förövare och 
vem som är offer. De drag som inte passar in förskjuts. Enligt Foucault (2008) skapar språkets 
produktiva egenskaper vår verklighet och bildar vår uppfattning om dess betydelse. Om vi 
språkmässigt konstruerar en entydig bild av vem sexköparen är så utesluts även andra 
möjligheter vilket kan få konsekvenser för hur det sociala problemet angrips och i 
förlängningen vilka insatser som blir möjliga. Vidare förs en diskursiv kamp om huruvida 
köparen ska betraktas som brottsling eller hjälpbehövande, det tycks inte finnas utrymme för 
en nyanserad bild i empirin utan även här en strävan mot hegemoni. 

DISKUSSION 
Syftet med studien har varit att analysera och problematisera hur sexköpare porträtteras och 
därmed konstrueras i offentliga dokument framtagna före, under och efter sexköpslagens 
införande samt undersöka vilken betydelse de diskursiva konstruktionerna kan komma att få 
för det sociala arbetet med den berörda målgruppen. De dominerande diskurserna vi funnit i 
vår analysprocess har varit den vanliga mannen, den homosexuella mannen, kvinnan som 
köpare, mannen med den problematiska sexualiteten och den hjälpbehövande köparen. 

ETT SOCIALT PROBLEM VÄXER FRAM 
Vi tycker oss se en diskursiv kamp mellan diskurserna och en strävan mot entydighet. 
Diskurserna den homosexuella mannen och kvinnan som köpare upphör att omnämnas i 
utredningar efter 1995. Kanske är de således inte att betrakta som dominerande diskurser då 
de skrivs av till förmån för diskurser som innefattar den heterosexuella mannen. Vår tolkning 
är att prostitution över tid har utmejslats till ett socialt problem där köparen till stor del 
tillskrivs attributet heterosexuell man och tillhörande förklaringsmodeller till hans intentioner 
med sexköp. Vi ser dock att ju mer tid som går desto mer skiftas fokus från köparen till köpet 
och en avpersonifiering sker. Exempelvis i diskursen om den vanliga mannen som 
inledningsvis förklaras på ett målande sätt, med attribut som familjefar och yrkesman, 
avidentifieras bit för bit och går från en vanlig man till att hans handlingar beskrivs som 
alltmer avvikande och att han slutligen tilldelas epitetet gärningsman. 

Våra analytiska slutsatser kan jämföras med Niemi (2010) som skriver att vi gått mer mot en 
marknadsdiskurs inom prostitutionen genom formuleringar som köp, sälj, efterfrågan och 
kunder. Dessa språkattribut påverkar enligt författaren synen på köparen som mindre delaktig. 
Om en istället skulle tala om säljarna som en utsatt grupp, menar Niemi, att köparen också 
skulle få ett större ansvar. Vi tolkade dock förskjutningen från kund till köpare som skedde 
1995 som att köparen tillskrevs en mer aktiv roll i könshandeln. Då vi även tagit del av 
utredningar publicerade efter Niemis diskursanalytiska studie har vi sett ytterligare glidningar 
mot att köparen rent språkligt hålls mer ansvarig för sina handlingar genom att beskriva denne 
med attribut såsom gärningsman, förövare och våldsutövare. Niemi diskuterar även att en 
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befäst offer-förövardiskurs istället för en marknadsdiskurs skulle kunna återspeglas i 
straffsatserna. Vi har sett att utvecklingen går mot ett avpersonifierande av köparen och att 
dennes handlingar inte enbart beskrivs som ett köp utan även inbegriper en kriminell gärning 
som skadar en annan person vilket har fått verkningar i straffskalan som höjdes ett år efter 
Niemis artikel publicerades och som återigen är föremål för revidering där ett högre maxstraff 
föreslås. En avpersonifiering sker även i diskursen om mannen med den problematiska 
sexualiteten där han innan lagens införande tilldelades fler beteendeförklarande element till att 
mer fokus riktades mot hans avvikande handlingar efter lagens inträde. 

Diskursen om den hjälpbehövande köparen har varit närvarande genom hela empirin även om 
den intagit olika skepnader och fokusriktning. Redan i Prostitutionsutredningen (SOU 
1981:71) konstaterades att behandling för den köpande parten, med beteendeförändring som 
huvudsyfte och preventiva insatser riktade mot denna grupp, var kärnan i att komma tillrätta 
med prostitutionen i landet. I linje med att sexköp betraktades som en brottslig handling, 
kunde vi se att sexköparen som hjälpbehövande fick stå tillbaka. Den alltmer framträdande 
offer-förövardiskursen tycks bara ha utrymme för ett slags offer. Vi skulle här kunna tillstå 
Goulds (2001) kritik mot att den radikalfeministiska kampen för kvinnors rättigheter som 
lagstiftningen grundat sig på fick ta så pass stor plats i lagstiftningsprocessen vilket kan ha 
befäst denna offer-förövardiskurs med sina tydliga rollinnehavare. Vi kan trots detta se att det 
på senare tid återigen öppnats upp för en mer nyanserad bild där sexköparen i SOU 2010:49 
för första gången tillskrivs en röst och ett brukarperspektiv kan urskönjas, ett perspektiv som i 
SOU 2016:42 dock försvunnit till förmån för en hårdare lagstiftning. 

NATURLIGGÖRANDET AV DEN MANLIGA SEXUALITETEN 
Något som genomsyrar diskurserna, framförallt i den tidigare empirin, är sanningar om 
mannen och hans sexualitet. Dessa sanningar fungerar som förklaringar till mannens 
handlande. Den manliga sexualiteten lyfts inledningsvis som en naturlig drivkraft och sexköp 
som en oundviklig följd av denna. Detta kan liknas vid Huysamen & Boonzaiers (2015) 
resultat av deras narrativa studie där sexköpande män själva beskrev sina motiv till köp. 
Respondenterna använder diskursen om den manliga sexdriften som en förklaring till sina 
sexköp och de flesta av dem ansåg att det var en underförstådd sanning; att den manliga 
sexuella drivkraften var biologiskt nedärvd. Författarnas slutsats är att männen i studien själva 
konstruerar genus, dels genom att köpa sex och dels att därefter tala okritiskt om detta i 
intervjuerna. Även om sexköpare inte själva kommer till tals i vår empiri görs maskulinitet 
och heterosexuell sexualitet genom texternas könsbinära förklaringsmodeller till handling. I 
diskursen om mannen med den problematiska sexualiteten beskrivs mannen i 
motsatsförhållande till kvinnan som osentimental, aggressiv och hans sexualitet som 
känslolös vilket artikuleras som ett problem. I diskursen om den vanliga mannen sätts 
sexualitet i förhållande till sexköp innan lagens tillkomst samman med ofrånkomlighet. Den 
manliga sexualiteten görs som en stark naturlig drivkraft. Likaså görs kvinnans sexualitet i 
empirin genom passivisering av den. Även i diskursen om kvinnan som köpare beskrivs hon 
och hennes lust utifrån mannen, där sexet i sig inte ses en primär drivkraft för köp och därmed 
oproblematisk inom prostitutionen. 
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Den homosexuella sexualiteten inom prostitution beskrivs också i relation till den 
heterosexuella och befästs som avvikande genom andrefiering. Sexuella praktiker som kan 
återfinnas inom både hetero- och homosexualitet beskrivs i diskursen om den homosexuella 
mannen som prostitution, medan den i diskurser om heterosexuell prostitution förskjuts till 
det diskursiva fältet. Trots att det är fler aspekter som benämns som avvikande i den 
homosexuella prostitutionen tonas dock dessa ner, vilket kan förstås som en övergripande 
strävan efter att definiera prostitution som främst ett problem inom den heterosexuella 
sexualiteten. 

En del av problemdefinitionen av prostitution utgörs av synen på sexualitet som känslolös och 
är genomgående i alla diskurser i vår analys. En sexualitet utan känslor förklaras som ett 
hinder i utveckling av en normal relation och även som en objektifierande praktik som gör 
avkall på verklig intimitet. Denna form av sexualitet artikuleras som avvikande, onaturlig och 
av förkastlig karaktär. Tankar om det dåliga respektive goda sexet är även framträdande i 
Kulicks (2005) resonemang om en rätt typ av sexualitet. Denna innefattar två socialt 
jämställda parter med fokus på kärlek och ömhet, och där avarter till detta ska bemötas med 
samhällelig granskning och social kontroll. 

Som nämnt i forskningsöversikten har vi saknat en explicit tillämpning av språk som 
maktresurs i tidigare studier samt hur denna makt verkar i språkliga konstruktioner. Vi har i 
vår analysprocess identifierat en mängd språkliga konstruktioner som direkt eller indirekt har 
en maktutövande funktion. Språkliga definitioner har fungerat som redskap för hur vi ska 
tänka om och förstå diskurser och fenomen. Ett exempel är i diskursen om den vanliga 
mannen där sexualitet inledningsvis beskrivs som ofrånkomlig och manlig till att senare bli 
avvikande. Makten att definiera det normativa ger även makten att utpeka det avvikande och i 
förlängningen även utöva social kontroll. 

Erikson (2011) beskriver politiska processer utifrån ett socialkonstruktionistiskt perspektiv 
och hur idéer som blivit allmänt accepterade och institutionaliserade också erhåller 
tolkningsföreträde. I och med sexköpslagens införande tycker vi oss se att även språket skiftar 
mot en hårdare ton där de som är för bestraffning getts tolkningsföreträde gentemot en 
alternativ behandlingsdiskurs. Vi ser även tecken på hur språkets produktivitet och den 
juridiska utvecklingen samspelar och följs åt; det sker något i språket i takt med att lagen 
gradvis växer fram, befästs och vidare skärps. Det sker en skiftning från ett målande språk av 
sexköpare till ett mer sakligt och juridiskt språkbruk. Vi tolkar denna produktiva makt som ett 
möjligt sätt att skapa dignitet i de offentliga texterna och påverka den allmänna opinionen och 
befästa sexköp som en oönskad företeelse oförenlig med den svenska värdegrunden om allas 
lika värde. 

SEXKÖPAREN SOM KLIENT I DET SOCIALA ARBETET 
Av den tidigare forskningen framgick det att det finns en otillräcklig kunskap om målgruppen 
sexköpare och enligt Åkerman och Svedin (2012) enbart ett fåtal och geografiskt begränsade 
insatser riktade till densamma. Vad som dock verkar vara den allmänna ståndpunkten är att 
insatser riktade till målgruppen har en reducerande effekt på efterfrågan av sexköp vilket i 
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förlängningen även bör ha en reducerande effekt på prostitutionen som helhet. Att sexköpare 
är en hjälpbehövande målgrupp beskrivs genomgående i diskursen om den hjälpbehövande 
köparen, dock finns skiftande åsikter om vad denna hjälp ska innebära och hur insatser bör 
utformas och det ges inte heller några konkreta förslag. Gemensamt verkar dock vara 
uppfattningen om att hjälpen bör leda till en beteendeförändring hos köparen. En anledning 
till denna otydlighet kan enligt oss vara kampen mellan straff och behandling som ständigt 
gör sig påmind, och som vidare också kan förklaras av offer-förövardiskursens konstanta 
närvaro och strävan efter entydighet. Kan en bestraffas och behandlas på samma gång? Kan 
det bli lättare att bestraffa och behandla parallellt om en avpersonifierar sexköparen och 
istället belyser dennes handlingar som kriminella; att handlingen ska straffas medan personen 
som utför handlingen ska behandlas. En annan aspekt är om det kan vara lättare att behandla 
om den som utför handlingen beskrivs som en individ och inte enbart definieras utifrån en 
handling. Som ett resultat av vår analys kan vi se båda dessa perspektiv som möjliga och det 
är till syvende och sist en fråga om vilka diskurser som får starkast fäste i opinionen. 
Motsättningen mellan radikal- och queerfeminismen som formade debatten kring införandet 
av sexköpslagen har även starkt präglat synen på sexualitet. Detta är även något som 
avspeglas i diskurserna om sexköpare och som lett till en polarisering; offer-förövardiskursen 
inrymmer en typ av offer, säljaren. Detta påverkar enligt oss även vilka insatser som blir 
möjliga att utforma och erbjuda till sexköpare och huruvida ett förändringsarbete inom socialt 
arbete kan bedrivas eller inte. 

Vidare var motiveringen till att inte straffbelägga säljaren att denne inte skulle avskräckas att 
söka hjälp. Med denna logik är det rimligt att resonera kring huruvida en köpare med ett 
upplevt hjälpbehov ges möjlighet till hjälp då denne riskerar att bestraffas i processen. Vi 
ställer oss frågan till hur detta eventuellt påverkar målgruppens efterfrågan av insatser. 

I vår studie har vi funnit att målgruppen sexköpare är ett ständigt ämne för politisk och 
samhällelig debatt. Majoriteten av den tidigare forskningen har främst fokuserat på den 
säljande parten och befäst en offer-förövardiskurs. Vi anser i likhet med den tidigare 
forskningen att det finns en stor brist på studier om sexköpare och hjälpande insatser till 
dessa. Detta är något vi uppfattar som bekymmersamt då evidens tyder på att efterfrågan styr 
utbudet och att det bör satsas mer på preventiva insatser riktade mot sexköpare. 

En problematik med att skriva om ett kontroversiellt ämne som detta är att vi riskerar att 
försköna bilden av prostitution. Vi vill inte på något sätt legitimera prostitution som företeelse 
utan hoppas snarare på att vår studie kan bidra till ett mer vidgat perspektiv där konsekvenser 
av de dominerande diskurserna om sexköpare medvetandegörs och i förlängningen hur det 
kan påverka det faktiska sociala arbetet med målgruppen. Vi ser detta som en del i att hitta 
nya lösningar på ett socialt problem.  
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