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Abstract 
Since it became illegal to buy sexual services in Sweden, this essay examines, using discourse 
analysis, how the courts produces buying sex as a phenomenon, sex buyers and also sellers of 
sexual services. Judgments from various Swedish district courts have been analyzed in 
relation to which words used to describe the phenomenon. Social constructivist theories have 
been used to understand how the construction is done by sex, prostitution as a phenomenon 
and how victims and perpetrators are constructed. Since prostitution can be said to be a part of 
how gender is constructed in society today has the dichotomy between the sexes, and the man 
as the norm, become a central part of the essay. The gray areas of the gender contract may be 
used by both men and women, where men allow themselves to buy women, but women are 
also more or less free will allow themselves to be bought. This contributes to societies view 
those who sell sex, the prostitutes become accomplices and partly themselves responsible for 
the crime. This in turn leads to both offenders and victims are rendered invisible in society 
and can contribute to the offense belittled. If the crime is not addressed sufficiently the state 
can gain from it, especially given that the hidden prostitution is not quite as possible to access 
and the law appears to be a failure. The really important question to ask for a long-term 
change in attitudes towards the phenomenon, is why men have a need to buy women's bodies 
for sexual use. The gender system allows prostitution, while prostitution also, by extension, is 
part of and reproduces the gender system and the subordination of women in relation to man. 
 
Keywords: Sex clients, prostitution, discourse analysis, social constructionism, 
gendercontract, construction of victim 
 
Sammanfattning 
Eftersom det blev förbjudet att köpa sexuella tjänster i Sverige har denna uppsats, med hjälp 
av diskursanalys, undersökt hur rätten framställer sexköp som fenomen, sexköpare och även 
säljare av sexuella tjänster. Domar från olika svenska tingsrätter har analyserats, avseende 
vilka ord som används i framställningen av fenomenet. Socialkonstruktivistiska teorier har 
använts för att förstå hur konstruktionen sker av kön, prostitution som fenomen och hur offer 
samt gärningsman konstrueras. Då prostitution kan sägas vara en del i hur genus konstrueras i 
samhället idag har dikotomin mellan könen, samt mannen som norm, blivit en central del i 
uppsatsen. De gråzoner som finns i genuskontraktet kan tänkas utnyttjas av både män och 
kvinnor, där män låter sig köpa kvinnor, men kvinnor också med mer eller mindre frivillighet 
låter sig köpas. Detta bidrar till hur samhället ser på dem som säljer sex, de prostituerade blir 
medbrottslingar och delvis själva ansvariga för brottet. Detta leder i sin tur till att både 
gärningsmän och offer osynliggörs i samhället, och kan bidra till att brottet förringas. Om 
brottet inte uppmärksammas i tillräckligt hög grad kan staten vinna på det, speciellt med tanke 
på att den dolda prostitutionen inte är fullt så möjligt att komma åt och lagen framstår som ett 
misslyckande. Den verkligt viktiga frågan att ställa för en långsiktig förändring av attityder 
kring fenomenet, är varför män har ett behov av att köpa kvinnors kroppar för sexuellt bruk. 
Genussystemet möjliggör prostitution samtidigt som prostitution också i förlängningen är med 
och reproducerar genussystemet och kvinnans underordning i förhållande till mannen. 
 
Nyckelord: Sexköpare, sexköpslagen, prostitution, diskursanalys, socialkonstruktionism, 
genuskontrakt, offerkonstruktion 
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1. Inledning 
”Den som i annat fall än som avses förut i detta kapitel, skaffar sig en tillfällig sexuell 
förbindelse mot ersättning, döms för köp av sexuell tjänst till böter eller fängelse i 
högst ett år.  
Vad som sägs i första stycket gäller även om ersättningen har utlovats eller getts av 
någon annan” (Brottsbalken, 6 kap 11 §). 
 

Förbudet mot att köpa sexuella tjänster, som även inkluderar försök att köpa sexuella tjänster, 
finns idag i brottsbalken, 6 kap 11§. Utgångspunkten för Sveriges prostitutionslagstiftning är 
att prostitution är att betrakta som mäns våld mot kvinnor. Det är en normativ lag, vars 
huvudsyfte är menad att påverka generella attityder och förhållningssätt bland befolkningen 
till prostitution (Holmström & Skilbrei 2008). I och med lagen som förbjuder köp av sexuella 
tjänster har Sverige på ett unikt sätt markerat att prostitution inte accepteras och att det är de 
som köper sex som hålls ansvariga för att prostitution existerar (Svanström, 2006). 
 
Det finns olika syn i samhället på prostitution. SKR, Sveriges kvinno- och tjejjourers 
Riksförbund, skriver på sin hemsida: 

”att köpa sig tillgång till en annan människas kropp, vare sig det görs på gatan, på 
Internet eller i något annat sammanhang, handlar om att utnyttja någon som befinner sig 
i ett maktunderläge eller en beroendeställning” (SKR, 2013-11-02). 

Petra Östergren (2006) för fram en alternativ bild, där inte alla som prostituerar sig mår dåligt 
utan snarare kan prostitutionen leda till andra positiva följder än bättre ekonomi, så som till 
exempel ett bättre självförtroende. 
 
I ett sexualmoraliskt synsätt ses männens sexualitet som något naturligt, en drift som män 
måste få ge utlopp för. Därmed blir också rollen som kund vid köp av sexuella tjänster 
naturlig för män, och prostitution skulle då kunna säga fylla en funktion i samhället (Niemi 
Kiesiläinen, 2005). Prostitution sågs förr som ett nödvändigt ont för att skydda unga flickor 
från att bli våldtagna, och för att skydda familjer från sexuella härjningar som männens 
sexdrift kan medföra (Pateman, 1999). Det här är en seglivad myt om män som grupp som 
fortfarande kan sägas leva kvar, den myt om att män inte kan kontrollera sin sexualitet, som i 
att inte kunna bärga sig. Detta skulle då i värsta fall kunna leda till att vissa män våldtar. 
Kvinnor förväntas veta detta, och ska inte reta män för då kan de i förlängningen bli 
betraktade som medskyldiga vid exempelvis en våldtäkt (Wennstam, 2002).  
 
Det finns program som kommunerna arbetar med som riktar sig till köpare av sexuella 
tjänster, så kallade KAST-programmen. Det finns också program för de som säljer sex, 
FAST-programmen, Försäljning av sexuella tjänster. Det är Socialstyrelsens uppdrag att 
utvärdera dessa, som har ingått som delar i den handlingsplan som regeringen fattade beslut 
om 2008, som bland annat avsåg stärka insatser inom den uppsökande verksamheten, olika 
former av skydd och stöd. Handlingsplanen avsåg också att öka kunskapen hos yrkesgrupper i 
kontakt med prostitution samt öka allmänhetens kunskaper (prop. 2010/11:77). 
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Ämnet är dagsaktuellt, bland annat har TV4:s Kalla Fakta granskat mailtrafiken i 
Skandinaviens största sexköpssajt. Det programmet sändes den 3 november och avslöjade 
bland annat att det visat sig att dagens sexköpare är betydligt yngre än vad som tidigare varit 
känt, så unga som 16 år (2013-11-03).  Författaren till denna uppsats har en föreställning att 
sexköparen i det svenska samhället är så pass dold att det är svårt att bilda sig en uppfattning 
om vem som egentligen köper sexuella tjänster. 
 
1.1. Syfte och frågeställningar 
Denna uppsats avser att undersöka hur fenomenet sexköp samt hur sexköpare framställs i 
domar från svensk domstol. Valet att huvudsakligen fokusera på köparen är medvetet, då det 
oftast är den som prostituerar sig, och inte på den som köper sex, som framställs i samband 
med prostitution. I fokus för analysen är därmed köparen, den som enligt svensk lagstiftning 
begår en kriminell handling. Då konstruktionen av en sexköpare förutsätter konstruktionen av 
en prostituerad, analyseras också hur svensk domstol framställer säljaren av sexuella tjänster. 
 
Undersökningen analyserar vilka ord som används i beskrivningen av de tilltalade och i 
beskrivningen av deras agerande, därmed hur sexköparen konstrueras. Undersökningen 
analyserar även hur domstol konstruerar den prostituerade, samt hur sexköp som fenomen 
konstrueras  
 
Undersökningens frågeställningar är följande: 

• Hur framställs själva fenomenet att köpa en sexuell tjänst i domar från svensk 
domstol?  

• Hur framställs den som har köpt en sexuell tjänst i domar från en svensk domstol? 
• Hur framställs säljaren av sexuella tjänster, i samband med konstruktionen av den som 

köpt en sexuell tjänst? 
 
1.2 Uppsatsens disposition 
Uppsatsen inleds med en historisk tillbakablick på fenomenet sexköp, och bakgrunden till 
lagen som förbjuder köp av sexuella tjänster. Därefter följer ett avsnitt om tidigare forskning, 
som inkluderar ett internationellt perspektiv. Teoridelen som följer tar upp socialkonstruktion 
och diskursanalys, samt teorier om hur kön, prostitution, sociala problem samt offer 
konstrueras i samhället. Sist i avsnittet framförs den sammanhängande teoretiska 
förklaringsmodell som denna uppsats avser använda sig av.  
 
Här på följer ett metodavsnitt som behandlar hur undersökningen genomfördes, där 
beskrivning och problematisering kring vald metod sker. Därpå följer resultatet uppdelat i 
fyra underkategorier till att börja med en beskrivning av hur en dom gällande aktuella 
brottsrubriceringar är uppbyggd. Därefter redovisas och analyseras resultatet av hur rätten 
konstruerar fenomenet sexköp, konstruktionen av sexköparen och slutligen konstruktionen av 
den som säljer sexuella tjänster. Uppsatsen avslutas med en sammanfattning av resultatet samt 
en diskussion kopplat till teori. 
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2. Bakgrund 
2.1. Fenomenets historia 
För att förstå varför Sverige har den lagstiftning som vi har idag, kan en kortfattad historisk 
tillbakablick över hur svenska staten försökt kontrollera prostitutionen vara värdefull. Allt 
utomäktenskapligt sexuellt umgänge var olagligt i Sverige fram till år 1864, och straffet var 
döden. Ofta omvandlades dock domarna till böter, och kunde man inte betala sina böter blev 
straffet spöstraff eller risslitning. Då männen ofta kunde betala sina böter var det som regel 
kvinnan som offentligt blev stämplad som osedlig. Straffen mildrades med tiden, och 
anledningen till detta var det höga antalet barnamord. 1778 fick ogifta kvinnor enligt 
barnamordsplakatet rätt att föda barn anonymt och adoptera bort barnet. På landet blev det 
viktigt att skilja på vilka kvinnor som var ärbara och vilka som var icke-ärbara, som därför 
fick bära horluvor eller en horklut på huvudet. Prostitution var annars något som mest 
förekom i större städer, och i och med industrialiseringen ökade också prostitutionen. Efter 
1864, när det inte längre var olagligt med utomäktenskapligt sexuellt umgänge, var det ännu 
olagligt för kvinnor att ha sex på bordeller. Den samhällsordning som rådde gav kvinnor få 
möjligheter att klara sig på egen hand, och en utväg var att gifta sig. Svanström (2006a) 
återger därav Hamiltons tankar från början av 1900-talet kring att jämföra äktenskapet med 
prostitution: kvinnor hade få valmöjligheter, där äktenskap eller prostitution var det som 
många gånger fanns att välja bland (Svanström, 2006a). 
 
Könssjukdomar spred skräck i landet, och man trodde att det handlade om att det främst var 
kvinnorna som spred sjukdomarna. 1847 startades en omfattande besiktningsverksamhet av 
kvinnor som arbetade på någon av stadens förklädda bordeller. Även sysslolösa och 
oordentliga kvinnor skulle besiktas. Dessa kvinnor fick en stämpel som offentliga kvinnor. I 
och med en förändring av lösdriverilagstiftningen kom andelen undersökta män att öka år 
1853. Intressant är att i registren kommenterades kvinnornas moral och fördärvade karaktär, 
medan de män som undersöktes sågs endast som fysiskt sjuka. Läkarna hade en relativt 
okomplicerad inställning till de män som köpte sex. Utgångspunkten var att män behövde få 
utlopp för sin sexualitet före äktenskapet, detta sågs som ett medicinskt problem som 
prostitutionen kunde hjälpa att lösa. Även gifta män hade ett behov av att få sexuellt utlopp, 
och att inte få utlopp för sin sexualitet kunde resultera i sjukdom. Kritik riktades mot läkarnas 
inställning till män som köpte sex, att män borde kunna kontrollera sina drifter. Både klass 
och kön ingick i debatten, att arbetarklassens kvinnor utnyttjades av män ur borgarklassen och 
att sexualmoralen som rådde såg olika ut för män respektive kvinnor (Svanström, 2006a). 
 
På grund av denna föreställning om mannens sexuella behov har det ansetts som en 
självklarhet att män köper sex (Larsson, 1983). Det finns inte mycket forskning historiskt sett 
vad gäller prostitutionens kunder, vilket också visar att det inte har framställts som något 
problem att män köper sex fram tills väldigt nyligen. Men redan vid förra sekelskiftet fanns 
det röster som påpekade att prostitution inte existerar utan de män som köper sex. Än idag är 
det de kvinnor som säljer sex som synliggörs i debatten, och inte de män som köper sex 
(Svanström, 2006a). När så den reglerade besiktningsverksamheten upphörde från och med 
början av år 1919, gällde fortfarande lösdriverilagstiftningen. Det var nu som straffen för 
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koppleri skärptes, och de som skulle straffas hårdast var profitörerna av prostitutionen. Det 
var först 1965 som lösdriverilagstiftningen upphörde, men den ersattes av lagen om 
samhällsfarlig asocialitet, en lag som skulle motverka att människor levde sitt liv på så sätt att 
det kunde anses som en fara för allmän ordning och säkerhet. Lagen tillämpades sällan, men 
då den gjorde det gällde det kvinnor i gatuprostitution (Larsson, 1983). 
 
Sedan 1960-talet har Sverige mer och mer integrerat en debatt om jämställdhet mellan könen i 
politiken, och 1999 kom lagen om kvinnofrid som bland annat kriminaliserade köp av sexuell 
tjänst (Svanström, 2006b). Från början var syftet att kriminalisera både köparen och säljaren, 
men efter att remissinstanserna sagt sin mening bedömde regeringen det inte som rimligt att 
kriminalisera den som oftast är den svagare parten, säljaren. Det ansågs också viktigt att de 
prostituerade vågade söka hjälp för att komma bort från prostitutionen, vilket kriminalisering 
av även försäljning av sexuella tjänster tvärtom tänktes kunna motverka (Prop. 1997/98:55). 
 
Det sociala arbetet är en viktig del i arbetet med att förebygga och bekämpa prostitution, där 
lagen om förbud mot sexköp som kom 1999 bara utgör ett komplement för att minska 
prostitutionen. Det sociala arbetet måste finnas för att arbeta förebyggande, gällande både 
potentiella säljare och potentiella köpare av sexuella tjänster, med särskilt fokus på barns och 
ungdomars behov av förebyggande insatser (Prop. 2010/11:77). Regeringen skriver 
normerande om prostituerades destruktiva liv i propositionen om Kvinnofrid: 

De sociala insatserna kommer givetvis att vara minst lika viktiga även i fortsättningen 
för att motivera prostituerade att söka hjälp och komma bort från det destruktiva liv som 
de lever (Prop.1997/98:55). 
 

2.2 Lagen om förbud mot köp av sexuella tjänster 
Den 1 januari 1999 trädde lagen om förbud mot sexköp i kraft. Sverige var det första landet i 
världen som valde att kriminalisera sexköp, och som bakgrund till att förbudet mot köp av 
sexuella tjänster infördes låg ett intresse från samhället att bekämpa prostitution. 
Kriminaliseringen riktade sig mot de som efterfrågade sexuella tjänster, och det framfördes att 
det är ovärdigt och oacceptabelt i ett jämställt land att män kan köpa sexuella tjänster av 
kvinnor. (SOU 2010:49). Viktigt att påpeka är att lagen är fullständigt könsneutral. Den 
förutsätter inte att köparen är en man eller att säljaren är en kvinna. Lagen gäller alla former 
av könskonstellationer, även en homosexuell konstellation (Träskman, 2005). Detta kan 
jämföras med lagen om kvinnofrid där man valt att definiera män som förövare och kvinnor 
som offer (Florin, 2012). 
 
Genom förbudet mot sexköp markerade Sverige landets inställning till sexköp och 
prostitution för omvärlden. Det framhölls att prostitution allvarligt skadade både individen 
och samhället. Genom att köp av sex blev kriminaliserat var tanken att avskräcka sexköpare 
men också att minska intresset för att etablera organiserade prostitutionsverksamheter i landet. 
(SOU 2010:49) 
 
Lagen som förbjuder köp av sexuella tjänster innehåller rekvisiten ”ersättning”, ”tillfällig” 
och ”sexuell förbindelse”, som måste vara uppfyllda för att brott ska kunna styrkas. (BRÅ-
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rapport 2000:4) Rekvisiten är kritiserade, eftersom den exakta innebörden inte är så 
preciserad i förarbeten eller rättstillämpningen (Träskman, 2005). Det har visat sig vid 
rättstillämpningen att det är svårt att tolka dessa, där exempelvis rekvisitet ”tillfällig” har 
diskuterats vad gäller stamkunder som går till samma prostituerade kvinna. Eftersom också 
försök av köp av sexuella tjänster är straffbart har det också visat sig vara svårt att avgöra när 
det handlar om ett straffbart försök (BRÅ-rapport 2000:4). Rekvisiten preciseras enligt 
följande i regeringens proposition: 

Det räcker alltså för straffansvar enligt denna lag att vid ett enstaka tillfälle skaffa sig en 
tillfällig sexuell förbindelse. Med ersättning avses såväl ekonomisk ersättning som 
ersättning av annat slag t.ex. alkohol eller narkotika. Även den som erbjuder ersättning 
men som sedan inte erlägger den utlovade ersättningen får anses ha skaffat sig den 
tillfälliga sexuella förbindelsen mot ersättning, om den utlovade ersättningen var en 
förutsättning för den sexuella förbindelsen. Med sexuell förbindelse avses främst 
samlag men det räcker även med annat sexuellt umgänge (1997/98:55). 

 
Nyligen skärptes straffet för köp av sexuell tjänst från 6 månaders fängelse till maximalt ett 
års fängelse, i syfte att möjliggöra för svensk domstol att vid allvarligare fall av köp av 
sexuell tjänst göra en mer nyanserad bedömning. Bakgrunden till skärpningen var att det kan 
finnas mer allvarliga slag av sexköp, som exempelvis att den som säljer sexuella tjänster är 
skyddslös eller utsatt på grund av olika skäl, så som en beroendeställning, påverkan av droger 
eller alkohol, har någon form av funktionshinder eller är ett offer för människohandel. Mer 
allvarliga slag av sexköp kan även gälla om det har förekommit förnedrande inslag eller 
tvångsinslag som försvårande omständigheter (Prop. 2010/11:77). 

3. Tidigare forskning 
Tidigare studier har fokuserat mer på den prostituerade än på sexköparen. Kunskap om 
inomhusprostitution och om män som säljer sex är inte särskilt stor, och kunskap om män som 
köper sex är också den begränsad (Holmström & Skilbrei, 2008). Att kriminaliseringen av 
sexköp flyttade fokus till den som köper sex har inte gjort att fokus har ändrats vad gäller den 
kunskap som produceras om omfattning och förekomst. Här är fokus ännu på kunskap kring 
den som säljer sex, och inte kunskap om köpare av sexuella tjänster (Holmström, 2008). 
 
3.1 Forskning om prostitutionsmarknaden i Sverige 
Det är främst socialarbetare som uppskattar läget och utvecklingen av prostitutionsmarknaden 
i Sverige. Det är sedan Socialstyrelsens ansvar att följa utvecklingen över tid genom att 
regelbundet sammanställa och redovisa kunskap om prostitutionsmarknaden. I Stockholm, 
Göteborg och Malmö finns så kallade prostitutionsgrupper inom ramen för kommunal 
verksamhet. Dessa grupper ägnar sig åt olika aktiviteter, så som uppsökande fältarbete, dels 
på gatan men även på nätet. De ger råd och stöd, och de arbetar förebyggande genom att rikta 
sig mot skolor. En verksamhet, KAST (Köpare av sexuella tjänster), riktar sig mot sexköpare 
och erbjuder stöd och behandling till dem vill ha hjälp med att sluta köpa sex. Dessa 
prostitutionsgrupper ägnar sig även till viss del åt kunskapsproduktion, till exempel för att få 
ökad kunskap om prostitution på nätet, även en viss kartläggning av situationen. En del 
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ideella organisationer ägnar sig åt uppsökande arbete och erbjuder de prostituerade stöd. Det 
finns också viss riktad hälso/sjukvård i Sverige, så som sjukvårdsmottagningar i direkt 
anslutning till prostitutionsenheten i kommunen, samt även sprutbytesverksamhet. Det 
huvudsakliga syftet är inriktat på att få män och kvinnor ut ur prostitutionen i Sverige, men att 
viss skadereduktionsinriktat arbete också förekommer (Holmström & Skilbrei, 2008). 
 
Sandell et al. (1996) har frågat sig vem köparen av sexuella tjänster är, och har intervjuat både 
prostituerade och sexköpare. De gör följande indelning av fem kategorier av köpare av 
sexuella tjänster; Allkonsumenten som i regel är gift eller sambo, alternativt har civila sexuella 
relationer vid sidan om sexköp. De kan kännetecknas som att de har sex som sin livsstil. 
Relationsundvikarna är en liten grupp utan fru eller sambo, som helst undviker närhet och 
beroende. Kompletteringsköparna är gifta eller sambo men upplever att sexlivet inte fungerar 
tillfredsställande hemma, då de antingen vill ha sex oftare eller av annat slag. Sexköpet 
innebär inte otrohet utan är ett sätt att lösa ett problem, de har rätt att köpa sex eftersom de 
inte blir tillfredsställda hemma. Relationssökarna köper sex de perioder de inte har något 
förhållande, har svårt med relationer till kvinnor, och vill för det mesta inte köpa sex om de 
träffar en kvinna. De refuserade samspelar dåligt med kvinnor sexuellt, och därför blir sexköp 
det enda sätt för dem att ha en sexuell relation. 
 
Larsson (1983) återger Lambrosos tankar om att prostitution är anledningen varför så många 
fler män begår brott än kvinnor. Kvinnorna prostituerar sig istället för att begå brott. Larsson 
framhåller vidare att det finns en paradox i prostitutionen, då den som säljer sex kan sägas 
begå skattebrott. Men om staten skulle tjäna på prostitutionen skulle staten potentiellt kunna 
sägas begå koppleribrott. 
 
3.2 Forskning om lagens tillämpning och rättspraxis 
I en kvantitativ studie svarade 70 % av respondenterna att de ville behålla sexköpslagen. 
Majoriteten svarade vidare att de tyckte att ansvaret för prostitutionen ligger på både säljaren 
av sexuella tjänster och köparen av dessa. Andelen män som köpt sex sedan förbudet inträdde 
har enligt enkätundersökningen minskat (Kuosmanen, 2008). Poliser och socialarbetare säger 
att sexköpare har blivit mer försiktiga sedan sexköp kriminaliserades. Uppfattningen är att 
gatuprostitutionen har minskat. Prostituerade och före detta prostituerade har fått frågor om 
hur kunderna förändrats sedan kriminaliseringen. Svaren är olika, då några uppger att köparna 
är oroliga att bli upptäckta, men andra säger att köparna inte påverkats nämnvärt av den 
anledning att det är få sexköp som upptäcks och med hänvisning till den milda påföljden 
(SOU 2010:49). 
 
Det krävs betydande resurser för att kunna fälla någon för köp av sexuell tjänst efter att lagen 
som förbjuder sexköp antogs. Tillräckliga bevis måste säkerställas, vilket kan vara svårt, och 
polisen får heller inte in anmälan från enskilda personer om brottet. Det är fråga om den typ 
av brott där polisen istället måste använda sig av spaningsmetoder. Polisen och 
åklagarmyndigheter menar att det är svårt att ha en rättvis och effektiv tillämpning av lagen 
som förbjuder köp av sexuella tjänster. Vidare har det framkommit i rättspraxis att samtycke 
inte kan utgöra en grund för att straffansvar kan uteslutas. Det för att själva 
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brottskonstruktionen i sig förutsätter att ett samtycke finns från säljarens sida, att någon ska 
köpa en sexuell tjänst av honom eller henne (Träskman, 2005). 
 
Strafftekniskt riktar sig brott mot förbudet att köpa sexuella tjänster mot ”allmänna intressen”, 
och inte mot den som säljer sexuella tjänster (Pettersson & Tiby, 2003). Det har framkommit i 
den rättspraxis som nu finns, att det huvudsakliga skyddsintresset i och med lagen som 
förbjuder köp av, eller försök av köp av sexuella tjänster, är den allmänna ordningen. Övriga 
skyddsintressen är jämlikhet mellan könen, att prostitution är en kränkning av kvinnors 
människovärde, att prostitution är en kränkning av den goda sexualiteten samt då den redan 
nämnda allmänna ordningen och säkerheten: 

”Det intresse som skyddas genom kriminaliseringen av könsköp är uppenbarligen något 
som är mer generellt, kollektivt och mer abstrakt än den prostituerades hälsa, kroppsliga 
integritet och sexuella frihet” (Träskman, 2005).  

 
Att kriminalisera sexköp har inte gjort att fokus skiftat från säljare till köpare (Pettersson & 
Tiby, 2003). Syftet med jämställdhet mellan könen, som ska genomsyra lagen om förbud mot 
köp av sexuella tjänster, tenderar att inte uppfattas av de myndighetspersoner som arbetar med 
att tillämpa lagen. Istället ser det ut att vara tankar om humanism som präglar uppfattningen 
av lagen på en praktisk nivå, som bland poliser och socialarbetare. Bland praktiker uppfattas 
den manliga sexhandeln mer som en jämlik affärsuppgörelse än vad sexhandel mellan en 
kvinnlig säljare och en manlig köpare gör (Siring, 2008). Den kategori av prostituerade som 
definieras av professionella som har definitionsmakt, är den socialt utsatta kvinnan som säljer 
sex på gatan. En stereotyp bild, där kvinnan säljer och mannen köper är den bild som 
reproduceras, detta trots att andra former av prostitution förekommer. Professionella hävdar 
att det är svårt att få kunskap om andra former av prostitution, så som den mellan män 
(Pettersson & Tiby, 2003). Siring (2012) har granskat statens offentliga utredningar avseende 
hur offer konstrueras i manlig samkönad prostitution. Hon menar att det finns en given 
maktstruktur i den heterosexuella prostitutionen, könsmaktsordningen, som inte är överförbar 
till prostitution där en man köper sexuella tjänster av en annan man. Då blir konstruktionen av 
offer och förövare inte lika given när en man säljer sex till en man, som när en kvinna säljer 
sex till en man. Författaren till denna uppsats vill försiktigt påstå att konstruktionen av offer 
och förövare inte heller är så given i en situation då en kvinna säljer sex till en man. Något 
som återkommer senare i uppsatsen. 
 
3.3 Ett internationellt perspektiv 
Vad gäller den svenska lagstiftningen är det exceptionellt att det är den som köper sex som 
straffas, men inte den som prostituerar sig (Niemi Kiesiläinen, 2005). Internationellt är 
prostitution accepterat med olika variationer av laglighet. I många länder är det olagligt att 
prostituera sig, medan ett slags kontrollerat bordellsystem kan vara lagligt. Att prostitution är 
olagligt kan vara problematiskt med tanke på att våld som de prostituerade utsätts för inte 
polisanmäls, då prostitutionen i sig är en kriminell handling (Peterson-Iyer, 1998). Jahnsen 
(2008a) har i ett nordiskt perspektiv undersökt hur norsk media belyst frågan om 
kriminalisering av sexköpare i Norge 2006-2007, där prostitution framställs vara ett socialt 
problem som bäst hanteras med socialpolitiska insatser. Sett i ett internationellt perspektiv har 
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synen på prostitution förskjutits, bland annat är detta synligt i den deklaration om våld mot 
kvinnor som FN:s generalförsamling antog år 1993. Där nämns nu enbart tvångsprostitution, 
och inte prostitution i allmänhet (Niemi Kiesiläinen, 2005). 
 
Spanger (2008) finner fem diskurser som med olika styrka dominerat från 1889 fram till idag 
gällande prostitution; en feministisk diskurs, en religiös diskurs, en socialpolitisk diskurs, en 
rättspolitisk diskurs samt en lägesvetenskaplig diskurs. Dessa diskurser har varit mer eller 
mindre dominanta genom åren, och de argument som förts fram har också växlat inom en och 
samma diskurs, menar Spranger. Några kortfattade exempel ur dessa inriktningar är att det 
tidigt inom den feministiska diskursen ansågs att båda parter i prostitutionen var moraliskt 
ansvariga, för att sedan utvecklas mer mot att prostitution var ett uttryck för mäns våld mot 
kvinnor. Den religiösa diskursen har gått från att handla om ärbara och icke-ärbara kvinnor 
till att mer handla om att rädda kvinnor ur prostitution. Den socialpolitiska diskursen har sett 
prostitution som ett fattigdomsproblem, och som ett socialt problem, och vidare mot globala 
olikheter. Den rättspolitiska diskursen har gått från att prostitution väcker anstöt i det 
offentliga rummet, till att handla om tvång och våld. Slutligen har den lägesvetenskapliga 
diskursen förändrats från att handla om smittspridning och sexuellt avvikande, till att påpeka 
att prostitution är ett osunt leverne.  
 
Tidigare forskning har även undersökt förslag på lösningar vad gäller prostitution. Edlund och 
Korn (2002) diskuterar kopplingen mellan fattigdom och prostitution och visar på en modell 
där prostitution kan minska, med den manliga inkomsten, om fruar och prostituerade är 
hämtade från samma grupp av kvinnor. De menar att prostitution inte kräver utbildning, är 
arbetsintensiv, främst är ett arbete för kvinnor och det ger bra betalt. De föreslår att 
äktenskapsmarknaden är förklaringen till detta pussel. Om en prostituerad äventyrar sina 
framtida utsikter äktenskapsmarknaden, kommer hon behöva kompenseras för uteblivna 
möjligheter äktenskapsmarknaden. Weitzer (2011) ger istället konkreta exempel på hur ett 
samhälle ska utforma prostitution så att det kan ske på ett säkert sätt, och inte störa den 
allmänna ordningen. Peppet Scott (2013) argumenterar i Prostitution 3.0 för hur internet kan 
användas för att göra prostitution säkrare, att vi har tekniken som gör att prostitution blir 
säkrare både ut smittskyddsperspektiv, våldsperspektiv och kunna säkerställa att ersättning 
utgår som avtalat. Detta skulle åtgärda många av de problem som idag finns inom 
prostitution. 
 
Olika samhällsvetenskapliga studier har på senare tid kommit att utföras i syfte att belysa 
motiv och beteenden hos män som köper sex. Det har bland annat visat sig att en konkret 
längtan efter oralsex är en stor enskild anledning till att män köper sex, även om det inte är 
den enda (Monto, 2001). En studie av ett diskussionsforum för sexköpare på nätet visar på en 
del paradoxer, så som att uppfattningen är att den som säljer sex är en rationell och aktiv 
marknadsaktör, men skulle någon i sexköparens närhet välja att sälja sex accepteras det inte 
som livsval. En annan paradox är att männen beskriver sexköp som att de köper närhet och 
intimitet, att de vill ha prostituerade som bryr sig, samtidigt som socialt avstånd är en av 
grundpremisserna för prostitutionen. Vidare beskriver vissa män att de vill slippa stressen 
med ”vanliga” kvinnor, att de hellre betalar för att slippa det. Männen vill vara 
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omsorgsobjekt, där det ingår i avtalet att slippa den emotionella relationen som förväntas i en 
vanlig relation. (Jahnsen 2008b). 
 
Bjønness (2008) menar att kunskap om prostitution inte bara ska komma från socialarbetare, 
kunskap måste också hämtas från forskning och från erfarenhetsbaserad kunskap, så som 
prostituerades egna organisationer. Att jämföra med vad Holmström (2008) framför, att 
kunskapen i Sverige om prostitution präglas av en professionell selektivitet, då den kunskap 
som produceras mest kommer från socialarbetare. Monto (2004) menar att sexköpare har varit 
uteslutna från många av debatterna kring prostitution, och att inkludera dem ger en bättre 
dialog kring prostitution. Marttila (2008) säger att den centrala frågan är hänvisad till 
efterfrågan av sexköp, det vill säga till kunderna, där deras uppförande och agerande måste 
granskas. En vändning i diskursen till att ansvaret för prostitution ligger hos männen, har 
Serughetti (2012) försökt spåra. Hon diskuterar dess politiska och kulturella betydelse och 
menar att det finns en risk för alltför ensidiga ställningstaganden, att prostitutionsdebatten 
måste hanteras på ett nytt könsmedvetet sätt, för att komma bortom den stela tilldelningen av 
roller som offer och förövare. 
 
Internationellt förs ett moraliskt resonemang om huruvida prostitution är rätt eller fel. 
(exempelvis Green, 1989, Marshall, 1999, Primoratz, 1993). Ericson (1980) menar att det har 
bevisats omöjligt att försöka förebygga prostitution utan att äventyra fundamentala mänskliga 
rättigheter och friheter. Han menar att det som behövs är en attitydförändring kring 
prostitution, som kommer ta mycket lång tid innan en förändring märks av. Det faktum att 
människan skiljer på kropp och själ menar Ericson är grunden till mer mänskligt lidande än 
något annat. Det första han föreslår måste göras för att förändra attityden mot prostitution är 
att prostitution måste avkriminaliseras, vare sig det är brottsligt att sälja eller köpa sex. 
Ericson menar att ett mänskligt samhälle är långt ifrån perfekt, och kommer heller inte att 
vara det, men i ett helt perfekt samhälle skulle inte prostitution förekomma. Pateman (1999) 
påpekar att den viktiga frågan som alltför sällan ställs är varför det finns ett så stort behov 
världen över hos män att köpa kvinnors kroppar.  
 
Den här uppsatsen kan bidra med en viss ökad förståelse för hur sexköpare konstrueras av 
domstol i vårt svenska samhälle idag. Det kan vara av intresse då rättsväsendets ställning i 
samhället är starkt, och kan tänkas vara med och påverka diskursen i det övriga samhället 
kring köpare av sexuella tjänster. Viktigt att ha i åtanke är att det är den prostitution som når 
samhällets rättssystem som är i fokus för undersökningen. Därmed utesluts de fall av 
prostitution som aldrig når till domstol, som manlig prostitution och prostitution som idag inte 
faller inom det som definieras som prostitution, som kan ske på mer dolda arenor och inte lika 
synligt som de fall av sexköp som är möjliga för polisen att spana på. 

4. Teori 
Undersökningen har som teoretisk utgångspunkt ett socialkonstruktivistiskt perspektiv, och 
mer specifikt diskursanalys. Winther Jørgensen & Phillips (2000) beskriver diskursanalys 
som ”ett av flera socialkonstruktionistiska angreppssätt” (s.11). I detta avsnitt kommer 
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redogöras för de teoretiska utgångspunkterna för denna undersökning, till att börja med 
socialkonstruktionism och diskursanalys. Därefter följer en redogörelse för hur samhället 
konstruerar kön/genus, kort om sexualmoral samt konstruktionen av sexköp som ett socialt 
problem, allt med en utgångspunkt i socialkonstruktivismen. Avsnittet avslutas med 
offerkonstruktion och feminism i kriminologi. 
 
4.1 Socialkonstruktionism och diskursanalys 
Att människor tillsammans konstruerar verkligheten i samspel med varandra är 
utgångspunkten för ett socialkonstruktionistiskt synsätt (Giddens, 2007). En viktig ontologisk 
fråga är om det existerar en verklighet utanför oss själva och vårt medvetande eller inte 
(Bergström & Boréus, 2012). Socialkonstruktionister menar att den sociala verkligheten inte 
existerar objektivt, utan att den konstrueras kontinuerligt i processer. Dessa processer som 
skapar den sociala verkligheten är något som förbises, och det människor uppfattar som 
verkligt blir istället givna sanningar (Giddens, 2007). Verkligheten kan inte vara oberoende, 
då all kunskap är socialt konstruerad är verkligheten inte entydig. Detta innebär att det finns 
olika sätt att förstå, uppfatta och förklara fenomen som exempelvis kriminalitet eller psykisk 
sjukdom. Det finns inte något ställe där vi kan se på världen på ett neutralt sätt, där vi så att 
säga befinner oss över eller utanför diskursen (Börjesson & Palmblad, 2007). 
 
Inom poststrukturalististiska traditioner som exempelvis diskursanalys läggs stor vikt vid 
språkets roll (Bergström & Boréus, 2012). Som en del av flera utbyten inom olika kontexter 
så som kulturell kontext, konstrueras vår kunskap om verkligheten via vårt språk (Payne, 
2008). Att vi speglar och skapar vår verklighet med hjälp av vårt språk, betyder inte att 
verkligheten inte finns, men att verkligheten får betydelse först genom diskursen (Winther 
Jørgensen & Phillips, 2000).  
 
Diskurs är, enligt Winther Jørgensen & Phillips (2000), ”ett bestämt sätt att tala om och förstå 
världen (eller ett utsnitt ur världen)” (s.7). En diskurs kan sägas både avgränsa och utesluta, 
och genom diskurser döper vi och sätter världen genom att beskriva föremål, sociala 
relationer med mera. Vi konstruerar verkligheten med hjälp av vårt språk, vi sätter namn på 
saker såväl som händelser och grupper av människor. Med språkets hjälp producerar 
människor verkligheten (Börjesson & Palmblad, 2007). Det innebär att om diskursen 
förändras kan också vår sociala värld förändras, då diskurser både kan förändra och 
reproducera vår sociala verklighet (Winther Jørgensen & Phillips, 2000). Det finns dock 
många olika sätt att definiera termen diskurs, men Bergström & Boréus (2012) menar att 
”diskurser består helt eller delvis av språkanvändning som en del av någon social praktik” 
(s.23).  
 
Bergström & Boréus (2012) förklarar Faircloughs begrepp diskursordning, som innebär att 
det kan finnas andra diskurser som den aktuella diskursen måste relateras till. Det behöver 
inte vara diskurser som konkurrerar, utan snarare diskurser som är med och påverkar den 
diskurs som är aktuell för analys. I denna undersökning är det bland annat en rättslig diskurs 
som är med och påverkar hur tingsrätterna uttrycker sig gällande köpare av sexuella tjänster. 
Tänkbart är att en rättslig diskurs inom just rättsväsendet påverkar diskursen kring sexköp där 



  11 

mer än diskursen om sexköp i det bredare samhället. Diskursordningen kan innebära en 
potentiell konflikt mellan närliggande diskurser som delvis överlappar varandra. En öppen 
konflikt kallas antagonism, medan en gränsförskjutning mellan olika diskurser kallas 
hegemoni (Winther Jørgensen & Phillips, 2000).  
 
Bergström & Boréus (2012) hänvisar till Foucault, som många förknippar med diskursanalys. 
De återger bland annat det maktperspektiv som enligt Foucault finns i diskurser, som innebär 
att makten skapas i relationer mellan människor, vilket leder till utestängningsmekanismer. 
Vissa människor gynnas av en viss diskurs, medan samma diskurs kan innebära 
begränsningar för andra. Konkret kan detta vara när något definieras som friskt eller sjukt, 
eller när något blir förbjudet. Etablerad kunskap hänger samman med denna makt i diskurser, 
eftersom kunskap är med och styr vad som får sägas och hur det får sägas. 
Handlingsutrymmet för individer är inte så fritt enligt Foucault, utan handlingsutrymmet för 
individer och deras positioner är bestämt diskursivt.  
 
4.2 Social konstruktion av kön och prostitution 
Bakgrunden till köp av sexuella tjänster kan tolkas med hjälp av teori om social konstruktion 
av kön, där teorier om genus och genussystem kan bidra till ökad förståelse. Enligt 
socialkonstruktionismen är det vår gemensamma sociala konstruktion av verkligheten som är 
med och bidrar till hur en individ socialiseras in i samhället och till olika sociala grupper 
(Payne, 2008) Barn föds inte till kvinnor eller män, de skapas utifrån tankefigurer som finns i 
vår kultur (Hirdman, 1988). Kön är något som konstrueras, vi skapar skillnader mellan flickor 
och pojkar, kvinnor och män, som sedan efterlevs. Dessa skillnader finns inte naturligt eller 
biologiskt, men när skillnaderna väl har byggts upp används de för att stärka åtskillnaden 
mellan könen. Det är oundvikligt att inte konstruera kön i ett samhälle som skapat väsentliga 
skillnader mellan kvinnor och män, där det sedan följer att placering i en tillhörighet av en 
könskategori är högst relevant (West & Zimmerman, 1987).  
 
Yvonne Hirdman (1988) menar att användningen av ordet genus är att sätta ett namn på hur vi 
tänker oss och föreställer oss ”män” och ”kvinnor”, hur vi ”gör” och förstår ”manligt” och 
”kvinnligt”. De två grundläggande principerna för genussystemet är dikotomin, att könen 
skiljs åt från varandra, samt hierarkin, att det manliga etableras som norm. Detta ger en 
generell underordning av kvinnor. När kvinnor får komma in på annars manliga domäner, 
eller i manliga roller, försvagas dikotomin mellan könen, och det leder till att den manliga 
normen blir allt mer illegitim.  
 
I vårt samhälle förväntas och uppmuntras män att dominera kvinnor socialt (Peterson-Iyer, 
1998). I detta har kvinnorna en roll som delaktiga i sitt eget förtryck, trots en lägre social 
status står inte kvinnor utanför denna process (Hirdman, 1988). Det finns en normativ 
femininitet, som innebär att kvinnor är med och konstruerar sig själva, vilket sker i 
förhållande till exempelvis vad som anses vara passande för kvinnors beteende. Ett exempel 
på normativ femininitet är att kvinnor förväntas ha en mer emotionell njutning vid sex, 
snarare än en erotisk njutning (Lander, 2003). I de tankefigurer som skapar manligt och 
kvinnligt socialiseras vi alla in, för att sedan konkret visa sig i den sociala integrationen 
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genom exempelvis arbetsfördelning mellan könen. Detta kan kallas ett slags kontrakt mellan 
könen som finns i varje samhälle under en specifik tid. Dessa kontrakt går i arv mellan 
generationer som ömsesidiga föreställningar som kan vara högst konkreta, så som hårlängd, 
klädsel, lämpligt språk och föreställningar om arbete. Det kan också gälla föreställningar om 
hur vi samspelar i kärlek. Genuskontrakten kan skapa konflikter, trots att de också definierar 
vilka områden som hör till vilket kön. Detta för att det finns gråzoner, där kvinnan eller 
mannen kan försöka sträcka sig så långt som möjligt för egen vinnings skull (Hirdman, 1988). 
Det finns de som menar att prostitution tydliggör kvinnors status som någons tillhörighet eller 
ägodel, att det beteende som kan ses hos prostituerade är det förväntade kvinnliga beteendet. 
Detta är något som många prostituerade själva accepterar som analys, och menar att detta är 
något som förväntas av alla kvinnor exempelvis genom giftermål, men att de åtminstone får 
betalt för det (Peterson-Iyer, 1998).  
 
I ett synsätt där prostitution ses som exploatering av kvinnor anser man att prostitution inte 
kan ses som ett frivilligt kontrakt mellan män och kvinnor. Det finns de som säger att bara 
genom att benämna prostitution som ett yrke ger män rätten att köpa, och även sälja, kvinnors 
kroppar för sexuellt bruk. Att prostitution främst är ett uttryck för kvinnors utsatthet, och inte 
ett uttryck för deras frihet. En mer liberal syn på prostitution är att prostitution i sin ”ideala” 
form är ett ömsesidigt vinnande och därmed inte är mindre legitimt än någon annan 
affärsöverenskommelse. Staten ska enligt detta synsätt inte lägga sig i, kvinnorna kan välja 
vilket arbete de vill ägna sig åt, även om alternativen att välja bland inte alltid beskrivs som 
att vara många. Argument som att kvinnor inte är mer tvingade till prostitution än vad de är 
tvingade till arbeten som sekreterare eller barnskötare används i ett liberalt synsätt på 
prostitution (Peterson-Iyer, 1998). Det finns en paradox i den svenska jämställdhetsdebatten, 
som handlar om kvinnans rätt att bestämma över sin egen kropp och sexualitet. Samtidigt får 
kvinnan inte göra vad hon vill med sin kropp, som till exempel ta betalt för sexuella tjänster 
vilket då inte är ”rätt” enligt svensk jämställdhetspolitik (Östergren, 2006).  
 
4.3 Social konstruktion av sociala problem - sexualmoral 
Socialkonstruktionismen finns även med som teoretisk grund till varför sexköp framställs som 
ett socialt problem idag, där en bakgrundsfaktor till den svenska lagstiftningen mot köp av 
sexuella tjänster är att värna om en god sexualmoral. Teorin om hur sociala problem uppstår 
kan enligt socialkonstruktionismen beskrivas så som att en social grupp påstår något på ett 
framgångsrikt sätt kring en viss fråga som rör något som de uppfattar som problematiskt, som 
kan röra en annan grupp människor. Detta sker ofta genom massmedia och problemet 
framställs som att det finns ett behov av en lösning med hjälp av politiska och sociala medel. 
(Payne, 2008) Prostitution sägs skada kvinnors integritet och reflektera de sociala mönster 
som finns i samhället som förtycker kvinnor som grupp (Peterson-Iyer, 1998). Det är här 
författaren till denna uppsats menar att prostitution i Sverige har konstruerats som ett socialt 
problem som måste åtgärdas med hjälp av lagstiftning mot köp av sexuella tjänster.  
 
Kontrollen av kvinnors sexualitet konstruerar hur normala kvinnor beter sig sexuellt, och hur 
avvikande kvinnor beter sig sexuellt, där bland annat prostitution ses som avvikande. Hur 
kvinnor agerar sexuellt är i fokus, medan mannens sexualitet inte problematiseras. Den 
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manliga sexualiteten är normen, vilket då heller inte ifrågasätts. Kvinnors anständighet 
kontrolleras, då det finns föreställningar om avvikande och dåliga kvinnor (Lander, 2003). 
Männens sexualitet framställs i ett sexualmoralistiskt synsätt som en drift, en naturlag, som 
måste ges utlopp för. Här kan vi se en funktionalistisk syn på prostitution, alla män önskar 
inte, eller hittar inte, en stadigvarande partner, och prostitution skulle då kunna sägas fylla en 
funktion i samhället. Männens sexualitet är något som ses som naturlig, och därmed är också 
rollen som kund vid köp av sexuella tjänster naturlig. (Niemi Kiesiläinen, 2005) Med hjälp av 
genuskontraktet kan vi försöka förstå varför män agerar som de gör och likaså varför kvinnor 
agerar som de gör. Vi kan med bakgrund av genuskontrakten försöka förstå hur förhållandet 
mellan könen regleras och de områden som ger konflikter. (Hirdman, 1988).  
 
Att sexköp kriminaliserades i Sverige kan sägas vara i syfte att värna sexualmoralen (Niemi 
Kiesiläinen, 2005). Östergren (2006) förklarar att många vill ta avstånd från en term som 
sexualmoral, att det kan uppfattas som fördömande eller gammaldags att värna om 
sexualmoralen. Oavsett vad man än väljer att kalla det, är porr- och prostitutionsmotstånd 
uttryck för en sexualmoral. Att klass ligger bakom sexualmoralen kan förklara varför 
sexualmoralen säger att sex och pengar inte ska blandas, då motstånd mot porr och 
prostitution enligt Östergren hör till medelklassens sexualmoral. 
 
Träskman (2005) beskriver den hegemoniska diskursen i prostitutionsdebatten och menar att 
det råder en kunskapsfientlig inställning samt att en ideologisk stämpling ligger bakom 
kriminaliseringen. Han skriver att det finns tillåtna och otillåtna utsagor om prostitution, samt 
att kritiken mot kriminaliseringen av sexköp har undertryckts med argument som att de som 
motsätter sig kriminaliseringen saknar kunskap eller riktiga värderingar. Lagen ses som ett 
uttryck för de rätta värderingarna, och instämmer man inte är man helst inte heller 
välkommen in i debatten. Träskman menar vidare att debatten undviks för att de riktiga 
åsikterna ska kunna konstateras, någon riktig officiell utvärdering av sexköpslagens effekter 
är inte av intresse med argument så som att man heller inte utvärderar lagens effekter vad 
gäller kriminalisering av dråp eller mord. Östergren (2006) menar att det är  

”ett vanskligt företag att värdera viss sexualitet som bättre än en annan utan att ingående 
motivera varför, problematisera antaganden och undersöka vilka konsekvenser det får. 
Dessutom, när sexualmoralen löper som en osynlig och förnekad röd tråd genom en 
sådan genomslagskraftig debatt som den om porr och prostitution, är det svårt att 
ifrågasätta den, utmana den och ge alternativ” (s.100). 

 
4.4 Offerkonstruktion, feminism i kriminologi 
Autonomi och samtycke är omtvistat vad gäller kvinnor i prostitution, vilket också inkluderar 
de som faller offer för människohandel. Kvinnorna kan inte reduceras till enbart status av 
offer på ett sätt som tar bort allt deras självbestämmande, samtidigt som de heller inte kan 
konstrueras som rent självständiga rationella beslutsfattare (Allwood, 2004). 
 
Heber (2012) återger Christies definition av det idealiska offret. Det idealiska offret har lättare 
att få bekräftelse från samhället som just ett offer. För att få detta bör den utsatte vara svag, 
och därmed är det gynnsamt att vara kvinna. Däremot bör personen göra något som kan sägas 
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vara respektabelt, och personen måste ha ett oklanderligt beteende i övrigt. Därtill kommer att 
det idealiska offret måste kunna vara starkt nog att hävda sin status som offer, att kunna tala 
för sig. Om ett offer har svårt att identifiera sig som ett offer kan det bero på att personen har 
svårt att definiera sig själv som ett offer utifrån de kriterier som finns för det idealiska offret. 
(Heber, 2012). Det finns hegemoniska föreställningar om brottsoffer, som inte alla offer kan 
identifiera sig med. Ett begrepp kallas sekundär viktimisering, som innebär att människor inte 
definierar sig som lidande offer, och därmed riskerar att drabbas dubbelt på så sätt att det kan 
leda till att deras erfarenheter inte bekräftas av vare sig media eller myndigheter (Nilsson, 
2012). Människors val av livsstil och aktiviteter påverkar hur samhället ser på personer som 
utsatts för brott, om de framställs som ett offer eller inte. Exempelvis kan sociala problem och 
brottslighet utgöra en förklaring till att människor också utsätts för brott. (Heber, 2012). 
Många prostituerade är eller blir kriminellt belastade, som exempel kan nämnas 
narkotikabrott. Många prostituerade är en del av en kriminell subkultur (Larsson, 1983). Här 
sker en rollblandning, där det inte är helt klart huruvida den som utsatts är ett offer eller en 
gärningsman (Heber, 2012). Siring (2012) hänvisar till Jeness och Broad som menar att det 
för konstruktionen av ett offer är viktigt att offret är oskyldigt i förhållande till förövaren, som 
i sin tur ska ses som ensamt ansvarig för brottet. 
 
Lander, Pettersson och Tiby (2003) återger de inriktningar inom feministisk kritik, som enligt 
Naffine riktas mot kriminologin. Bland dessa kan nämnas den kritisk feminism som har 
ifrågasatt att mannen utgör normen, och en central fråga att ställa är varför män begår så 
många brott. Den poststrukturalistiska inriktningen av feministisk kritik mot kriminologin 
framhåller att världen skapas genom att olika begrepp får en mening. Kvinna kan definieras 
som negationen av olika önskvärda egenskaper som män tilldelar sig själva, ”att vara kvinna 
är att vara icke-man” (s.11). 
 
Förklaringsmodell 
De teoretiska utgångspunkterna för denna uppsats är sammanfattningsvis att samhällets syn 
på sexköp och prostitution omförhandlas diskursivt, där en rådande sexualmoral för 
närvarande påstår att sexköp är fel av olika anledningar, så som att det är en bidragande faktor 
till att jämställdhet inte råder mellan könen. I Sverige har valet blivit att kriminalisera 
sexköparna, och i diskursen kring prostitution utestängs vissa aspekter av prostitution då det 
finns tillåtna och otillåtna utsagor. Hur samhället, och här specifikt tingsrätter, talar om 
sexköpare kan säga något om den egentliga inställningen till fenomenet. 
 
Vi människor konstruerar kön tillsammans i form av en dikotomi, där manligt och kvinnligt 
skiljs åt från varandra. En hierarki konstrueras, där det manliga blir normen vilket leder till en 
generell underordning av kvinnor i samhället. För det genuskontrakt som definierar vilka 
områden som hör till vilket kön kan prostitution ses som ett fenomen som stärker det 
förväntade kvinnliga beteendet. Sett i ett vidare perspektiv är det tänkbart att prostitution 
således återspeglar en större del av hur samhället konstruerar genus, och därmed kan 
prostitution och sexköp generaliseras till ett större samhälleligt sammanhang som går ut på att 
kvinnan underordnas mannen, som kan lyftas till en debatt om jämställdhet. 
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Prostitution och sexköp kan sägas pågå i en av de gråzoner som finns i genuskontraktet, då en 
konflikt ständigt verkar pågå även om inte alla röster om prostitution får lika stort utrymme i 
debatten. Denna uppsats utgår ifrån sexköp och prostitution som ett område där män skaffat 
sig förmånen att kunna köpa sex av (som regel) en kvinna. Det är viktigt att påpeka att också 
kvinnor är delaktiga i sitt eget förtryck genom att de med mer eller mindre frivillighet låter sig 
köpas, då det finns något för egen vinning även för kvinnan i prostitution. Detta bidrar i sin 
tur till den samhälleliga synen på prostitution, vad gäller kvinnornas delaktighet i sin situation 
och därmed i förlängningen huruvida sexsäljare definieras som offer eller om de konstrueras 
som en medbrottsling som har delvis ansvar för brottets fullbordan. Definieras kvinnan som 
medansvarig försvinner också fokus från köparen av sexuella tjänster, och därmed kan brottet 
sägas sakna både gärningsman och offer. 

5. Metod 
Avsnittet berättar hur undersökningen har genomförts och diskuterar genomgående eventuella 
svårigheter som påträffats under arbetets gång, samt hur de har hanterats. Undersökningen har 
en kvalitativ ansats, med diskursanalys som metod. Diskursanalys som metod kan numera 
sägas vara relativt etablerad inom samhällsvetenskapen (Bergström & Boréus, 2012). Winther 
Jørgensen & Phillips (2000) skriver att teori och metod är sammanlänkade i diskursanalysen, 
de diskursanalytiska angreppssätt de presenterar i sin bok är en paketlösning vad gäller teori 
och metod.  
 
Diskurs som metod ser på diskurser som osammanhängande praktiker som kan korsa och 
beröra varandra, men de kan även ignorera och utesluta varandra. I en diskursanalys ligger 
fokus på hur det inom diskurser skapas sanningseffekter som varken kan sägas vara sanna 
eller falska (Kvale & Brinkmann 2009). Som utgångspunkt för diskursanalysen är det själva 
diskursen som är av intresse att analysera, då man aldrig kan komma att nå verkligheten 
bakom diskurserna. Diskurser är med och skapar oss som subjekt och vår kunskap kring 
objekt (Winther Jørgensen & Phillips, 2000). 
 
Det finns olika angreppsätt inom diskursanalys, där Winther Jørgensen & Phillips (2000) 
lyfter fram tre av dessa i sin bok: diskursteori, kritisk diskursanalys samt diskurspsykologi. I 
diskurspsykologin understryker man individernas aktiva språkbruk, medan diskursteorin 
istället ser att subjekten styrs av diskurserna. I kritisk diskursanalys betonas att diskursen är 
med och skapar vår sociala värld, men bara som en av många aspekter i social praktik. 
Utgångspunkten för denna undersökning är att den framställning som rätten gör i sin tur kan 
komma att påverka diskursen i övriga samhället kring sexköpare. 
 
Viktigt i sammanhanget är att påpeka att de olika materialtyper som kan förekomma i en 
diskursanalys kan ifrågasättas gällande en given kunskapshierarki, att det som en myndighet 
uttalar sig om inte kan sägas ligga närmare verkligheten än någon annan typ av material 
(Börjesson & Palmblad, 2007). Med detta sagt att en diskursanalys rörande konversationen i 
internetforum om sexköpare, medias framställning av sexköpare eller liknande material likväl 
hade kunnat inkluderas i den här undersökningen. En avgränsning har skett till just tingsrätter 
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i Sverige på grund av storleken på denna undersökning, samt den utgångspunkten att 
domstolar kan påverka diskursen exempelvis genom att domar begärs ut av media. 
 
Den här undersökningen har analyserat texter i form av domar från svensk domstol gällande 
brott mot förbudet att köpa sexuella tjänster. Bergström och Boréus (2012) säger att en text är 
resultatet av vad en eller flera personer vill förmedla till några andra. När andra människor 
läser texterna och refererar till dem, får det konsekvenser för vad andra människor tänker och 
gör. I en text kan både medvetna och omedvetna föreställningar hos de människor som skapat 
texten återspeglas. Undersökningen har fokus på vad det är som förmedlas i de texter som 
produceras i svenska tingsrätter som rör brott mot förbudet att köpa sexuella tjänster. Därför 
är det vad rätten uttalar som varit det viktiga för analysen, inte vad andra berörda parter säger 
i domen, så som den tilltalade eller vittnen som hörts i rättegången.  
 
Alla samhällsvetenskapliga undersökningar kan ifrågasättas, då frågor inom 
samhällsvetenskap är mycket komplexa med många tänkbara perspektiv att välja bland. Inom 
poststrukturalismen, där diskursanalys ingår, ifrågasätter man om det finns ett värde med stora 
samhällsvetenskapliga förklaringar. Konstruktivismen innebär att vi aldrig kan se på kunskap 
från en neutral position, allt vi betraktar har en grund i vårt eget medvetande. Det går inte att 
tala om en verklighet utan att samtidigt konstruera verkligheten med språket. Här har det 
riktats kritik mot poststrukturalismen, att språket skulle utgöra grunden för vårt sätt att 
uppfatta verkligheten. Poststrukturalismen, och då även inkluderat diskursanalytiska 
inriktningar, kritiseras för att ha en oklar ontologisk och epistemologisk position. (Bergström 
& Boreus, 2012).  
 
Motivet till metodvalet är att undersöka den rättsliga diskursen kring just sexköpare, och 
fenomenet att köpa sex. För det kan en diskursanalys anses vara lämplig. Vid en mer 
kvantitativ ansats hade valet kunnat bli att göra en kvantitativ innehållsanalys, där man på ett 
systematiskt sätt, utifrån förutbestämda kategorier kvantifierar innehållet i materialet. Där är 
målet att komma fram till en mer kvantitativ beskrivning av undersökningsmaterialet 
(Bryman, 2002). Att göra kvantifierade jämförelser kan bland annat vara av intresse om 
forskaren vill undersöka förändringar över tid, exempelvis förändringar i hur myndigheter 
talar till medborgare (Bergström & Boreus, 2012). Syftet med den här undersökningen är inte 
att utifrån förutbestämda kategorier kvantifiera innehållet i de domar som ska studeras, något 
som skulle kunna vara intressant om undersökningen hade som syfte att undersöka 
exempelvis hur språk och ordval förändrats över tid i svensk tingsrätt gällande mål som rör 
sexköp. Undersökningen har istället en ansats som djupare vill studera hur sexköpare 
framställs av domstolar och hur fenomenet sexköp samt säljare av sexuella tjänster framställs.  
 
En nackdel med metodvalet är att forskaren inte kan ställa sig utanför sin egen 
forskningsprocess utan är med och skapar verkligheten samtidigt som han eller hon är 
avbildar den i sin egen forskning (Winther Jørgensen & Phillips, 2000). Författaren till denna 
uppsats inser vikten av att vara medveten om den egna inställningen till ämnet som 
undersöks, i detta fall inställningen till prostitution samt köp av sexuella tjänster.  
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5.1 Datainsamlingsmetod 
Domar är allmänna handlingar och lämnas därför ut om någon begär handlingen utlämnad. En 
handling som anses vara ”allmän” enligt tryckfrihetsförordningens regler ska lämnas ut till 
den person som önskar ta del av handlingen (Bohlin, 2010). För att få material till denna 
undersökning skickades mail till sex olika tingsrätter i Sverige med begäran att få ut domar 
rörande brott mot förbudet att köpa sexuella tjänster. Förfrågan om domar gällande köp av 
sexuella tjänster sändes per mail till tingsrätter i olika delar av Sverige, med begränsning till 
något större städer, och då med viss geografisk spridning. Bakom detta ligger en tanke kring 
en bredare representation (Bryman, 2002), att det kan finnas risker med att bara begära ut från 
en eller två tingsrätter. Det är också intressant att analysera hur ett antal tingsrätter framställer 
sexköparen, inte hur endast en tingsrätt i landet framställer sexköparen. Detta skapar en 
bredare representation och tillåter undvika risken att det är samma domare som dömt i många 
av målen. Det geografiska urvalet handlar således inte om ett intresse av att kunna 
generalisera resultatet till en större del av landet. Bryman (2002) skriver att: 

”resultaten från den kvalitativa forskningen ska (...) generaliseras till teori och inte till 
populationer. […] Det är med andra ord kvaliteten på de teoretiska slutsatser som 
formuleras på grundval av kvalitativa data som är det viktiga vid bedömningen av 
generaliserbarheten” (s.270-271). 
 

Valet att kontakta något större städers tingsrätter är ett bekvämlighetsurval, då tanken var att 
det inte är så vanligt med den här typen av brottsmål. Detta visade sig senare stämma, 
åtminstone för de något mindre städer vars tingsrätter kontaktades. Utgångspunkten med 
urvalet var att ju större stad tingsrätten ligger i, desto större chans att det finns några domar 
rörande sexköp som kan lämnas ut. 
 
5.2 Tillvägagångssätt 
Till att börja med skickades en begäran om domar rörande sexköp till Uppsala Tingsrätt. En 
lista rörande ”brott mot person” som skett under de senaste fem åren skickades till per mail. 
Andra typer av brott som inkluderas i dessa listor är bland mycket annat dopningsbrott, 
olovlig körning, snatteri, våld mot tjänsteman och våldtäkt. Dessa listor var det som 
Tingsrätten i Uppsala kunde erbjuda, eftersom de i mail svarat att de inte sorterar i sina 
register efter brottsrubricering. Efter att ha sökt igenom listan med målnummer från Uppsala 
Tingsrätt, visade det sig inte finnas någon dom som rörde just köp av sexuell tjänst, utan 
endast en dom som rörde koppleri, vilken begärdes att få utlämnad. Även om domen i sig inte 
gäller köp av sex var tanken att se om den på något sätt berör sexköpare och den kan även 
vara intressant vad gäller hur själva fenomenet att köpa sex framställs. 
 
Nästa tingsrätt som kontaktades var Stockholms Tingsrätt. Inte heller Stockholms Tingsrätt 
sorterar på brottsrubricering så en lista mailades över målnummer rörande ”brott mot person”, 
för genomsökning efter brott som gäller köp av sex. Efter genomsökningen fanns det runt 70 
domar från Stockholms Tingsrätt som rörde köp av sex. Det var så pass mycket material att 
ett urval blev nödvändigt att göra bland dessa domar. Därför gjordes ett slumpmässigt urval 
med hjälp av lottning av målnumren, för att få ut tre domar per år från 2008 till och med år 
2013, med undantag en dom från år 2008 och två domar från innevarande år. 15 domar 
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begärdes slutligen att få utlämnade från 
Stockholms tingsrätt. En av domarna visade 
sig senare vara en större kopplerihärva, och 
domen är runt 70 sidor lång med nio tilltalade 
och domen gäller flera olika 
brottsrubriceringar. Övriga domar är mellan 2 
sidor och 7 sidor. 
 
Sedan begärdes domar ut även från Luleå 
Tingsrätt, Sundsvalls Tingsrätt, Göteborgs 
Tingrätt samt Malmö Tingsrätt. En av de 
tingsrätterna, Luleå, har skickat en 
målförteckning men uppger att de inte tror att 

det har funnits ett mål som rör köp av sex eller försök av köp av sex. I genomsökningen av 
brottsmålslistan fanns dock ett mål som gällde köp av sex, men det gällde köp av sex handling 
från ett barn, som begärdes utlämnad. I Sundsvalls Tingsrätts mållista över ”brott mot person” 
de senaste fem åren fanns ett mål som gällde försök av köp av sexuell tjänst. Den domen 
begärdes utlämnad. Malmö Tingsrätt mailade alla domar gällande sexköp, där behövdes ingen 
genomsökning av en lista med målnummer. Det var 13 domar som lämnades ut från Malmö 
Tingsrätt. Göteborgs Tingrätt svarade att de hade fått en liknande fråga om utlämnande av 
handlingar för några veckor sedan och de kunde därmed skicka 11 domar direkt per mail. De 
bifogade även brottsmålslista, men författaren till denna uppsats valde att använda de domar 
som mailats direkt (se urvalet i Tabell 1). 1 
 
5.3 Datamaterialets kvalitet 
Vad gäller undersökningens syfte, att analysera hur svensk domstol framställer fenomenet att 
köpa sex, sexköpare och också säljaren, är det ett faktum att domar är datamaterial som är 
direkt hämtat från domstolarna själva. Utgångspunkten är att ingen förvanskning av materialet 
kan ske på något sätt. Det finns då inte några problem att brottas med vad gäller exempelvis 
mina kvalifikationer som intervjuare (Kvale & Brinkmann, 2009). Det finns heller ingen risk 
att materialet som analyserats är påverkat på något sätt, som exempelvis utformningen av en 
enkät kan påverka hur respondenten svarar, så som ordningsföljden på frågorna (Bryman, 
2002). Tanken är att materialet håller hög kvalitet baserat på att det är hämtat direkt från 
domstolarna själva, det är inte omskrivet av någon eller återgivet i en annan tryckt källa. Detta 
är en viktig aspekt vad gäller validiteten i undersökningen, om det som mäts faktiskt är det 
som undersökningen har för avsikt att mäta (Bergström & Boreus, 2012). 
 
Efter genomgång av materialet är det 30 domar som avser brottet köp av sexuell tjänst och 
fem domar där åtalet gäller brottet försök till köp av sex av sexuell tjänst (se Tabell 2). En 
dom gäller köp av sexuell handling från ett barn och två domar gäller koppleri. Fyra domar 
finns där åtalet gäller försök till köp av sexuell tjänst eller köp av sexuell tjänst, men där åtalet 
har ogillats. Detta sammanställs enligt tabell 2. 

                                                        
1 För en fullständig lista över de domar som analyserats se förteckning i slutet av denna uppsats. 

Tabell 1. Antal domar per tingsrätt 

Tingsrätt Antal domar 

Göteborgs Tingsrätt 11 

Luleå Tingsrätt 1 

Malmö Tingsrätt 13 

Stockholms Tingsrätt 15 

Sundsvalls Tingsrätt 1 

Uppsala Tingsrätt 1 

Summa 42 
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5.4 Analysmetod 
Domarna skrevs ut i pappersform och 
analyserades med hjälp av 
överstrykningspennor och 
marginalanteckningar med penna. Ingen 
annan förklaring finns till vald 
analysmetod mer än att författaren till 
denna uppsats tycker att marginalmetoden 
(Aspers, 2011) är ett bekvämt sätt att 
arbeta på. Materialet är analyserat utifrån 

brottsrubricering som kan ses i tabell 2. Varje typ av brott har analyserats för sig för att sedan 
på nytt analyseras, för att jämföra med de andra brottsrubriceringarna. 
 
Den hermeneutiska cirkeln användes som grund för analysen. Den hermeneutiska cirkeln 
innebär att tänkande, förståelse och tolkning hänger samman, att helheten och delarna är 
ömsesidigt beroende av varandra (Ödman, 2007). Det innebar för denna undersökning att 
domarna lästes igenom flera gånger för att söka djupare förståelse och tolkning. För varje 
genomläsning ses materialet i ett nytt ljus i förhållande till helheten (Aspers, 2011). 
Tolkningen i läsningen, som måste ske med noggrannhet, är en fråga om undersökningens 
reliabilitet (Bergström & Boreus, 2012). Det är viktigt att påminna om att förförståelse finns 
med i tolkningen, den finns med för att ta riktning i sökandet samt avgör vilka aspekter som 
läggs på det som undersöks. Förförståelse är nödvändig för att ett problem ska kunna 
formuleras, och hänger samman med intentionalitet och förståelse. Intentionaliteten avspeglas 
i hur vi handlar och vill ge struktur och klarhet, att vi riktar vår uppmärksamhet mot olika 
objekt (Ödman, 2007).  
 
I analysen av materialet låg fokus på vad det är som rätten säger i domarna. Vad eventuella 
vittnen, samt den tilltalade säger fäste författaren till denna uppsats mindre vikt vid, då det är 
rättens framställning som syftet var att analysera. Det är därmed inte sagt att det är ointressant 
hur ett vittne eller den tilltalade själv beskriver händelseförloppet eller gärningen. Det är 
tvärtom mycket intressant, men det är inte i linje med den här undersökningens syfte, där det 
är hur svensk domstol framställer sexköpare, sexsäljare och fenomenet att köpa sex, som 
ligger i fokus. 
 
5.5 Etiska överväganden 
De forskningsetiska principer som Vetenskapsrådet har fastställt för humanistisk och 
samhällsvetenskaplig forskning är forskningskravet och individskyddskravet. Det finns fyra 
krav för individskyddskravet: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 
och nyttjandekravet. Individskyddskravet innebär att forskaren ska informera de som berörs 
om den aktuella forskningens syfte (Vetenskapsrådet, 2002). 
 
Det var inte möjligt att informera de som framställs i de aktuella domarna om denna studie, 
och inget möte har skett med någon av de som är tilltalade i de domar som analyserats. I 

Tabell 2. Antal domar per brottsrubricering 

Brottsrubricering Antal 
Köp av sexuell tjänst 30 
Försök till köp av sexuell tjänst 5 
Köp av sexuell handling av barn 1 
Koppleri 2 
Åtalet ogillas 4 
Summa 42 
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domarna fanns visserligen adresser och liknande, men avsikten var inte att kontakta någon av 
de tilltalade för att informera dem om undersökningen. Det fanns inte heller någon avsikt att 
inhämta samtycke från de tilltalade, enligt det huvudkrav som kallas samtyckeskravet, vilket 
innebär att de som medverkar har rätt att själva bestämma om de ska medverka eller inte 
(ibid.). Då domarna är offentliga handlingar kan vem som helst ta del av dem. Att förekomma 
i ett brottsregister innebär att alla kan ta del av handlingen så länge handlingen inte beläggs 
med sekretess enligt de sekretessgrunder vi har, vilket i dessa domar skulle kunna gälla skydd 
för enskildas personliga eller ekonomiska förhållanden (Bohlin, 2010). Det är här 
forskningskravet träder in, att forskning är viktigt och samhället och samhällets medlemmar 
har därför ett krav på att forskning sker, att kunskap utvecklas (Vetenskapsrådet, 2002).  
 
Med anledning av att författaren till denna uppsats inte kan informera de tilltalade om att de är 
med i en studie, och heller inte kommer begära in samtycke från dem, är det tredje och det 
fjärde av de fyra huvudkraven för individskyddskravet extra viktigt att tänka på, nämligen 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Konfidentialitetskravet innebär att ”uppgifter om 
alla i en undersökning ingående personer skall ges största möjliga konfidentialitet och 
personuppgifterna skall förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dem” 
(ibid.). Allt datamaterial skrevs ut i pappersform, och förvarades med noggrannhet så att 
materialet inte kommer i någon annans händer. Vad gäller nyttjandekravet säger det att 
”uppgifter insamlade om enskilda personer får endast användas för forskningsändamål” 
(ibid.). Materialet användes endast till att analyseras i enlighet med undersökningens syfte. 
Domarna har inte använts på något annat sätt, eller i något annat syfte än för just skrivandet 
av denna uppsats. Då materialet i form av dessa tingsrättsdomar ändå är allmänna handlingar, 
skulle den som är intresserad kunna begära ut handlingarna från respektive domstol. Detta är 
inte något som ligger i min makt att påverka. Däremot skrivs inga namn ut i uppsatsen, för att 
uppgifter om identitet inte lättvindigt ska komma ut. 

6. Resultat 
Avsnittet inleds med en kort redogörelse för undersökningens syfte, samt kortfattad 
återkoppling till de tidigare genomgångna teorier som används i undersökningen. Därefter 
följer en beskrivning av hur materialet sett ut (1) och sedan följer resultatet sett utifrån de 
olika teman som författaren till denna uppsats valt att lyfta fram efter analysen av materialet. 
Det första temat är (2) hur rätten konstruerar den brottsliga gärningen, det vill säga fenomenet 
sexköp. Därefter följer (3) konstruktionen av sexköparen, som en gärningsman och mer 
generellt hur han (uteslutande män som har köpt sex i domarna) beskrivs och framställs i 
domarna. Avslutningsvis i avsnittet presenteras (4) hur konstruktionen av den prostituerade 
ser ut i materialet, hur säljaren beskrivs och om säljaren framställs som ett offer. 
 
Syftet med undersökningen är att genom en diskursanalys söka finna reda på hur en sexköpare 
framställs i domar från svensk domstol. Undersökningen har utgångsläge i ett 
socialkonstruktivistiskt perspektiv och analyserar vilka ord som används i beskrivningen av 
de tilltalade och deras agerande, hur gärningsmannen, sexköparen, konstrueras och även hur 
sexköp som fenomen konstrueras. Då konstruktionen av gärningsmannen sker tillsammans 
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med konstruktionen av den prostituerade kommer författaren till denna uppsats också 
analysera hur den prostituerade framställs i de domar som varit aktuella för analys. 
 
6.1 Hur en dom är uppbyggd 
En dom är uppbyggd enligt följande: först namnges åklagare, eventuella målsägande samt den 
tilltalade. Efter detta redovisas domslutet, vilket brott som är begånget och här hänvisas till 
aktuellt lagrum. Påföljden står nämnd och om den tilltalade åläggs att betala avgift till en 
brottsofferfond. I vissa av domarna nämns även om skadestånd ska utgå, samt om ersättning 
ska utgå till eventuell advokat eller målsägarbiträde, samt vem som svarar för dessa 
kostnader. Därefter sker en genomgång av yrkanden som kan vara mycket kortfattat, så kort 
som endast en mening, exempelvis om målet har avgjorts utan huvudförhandling: 
 

”Målet har med stöd av 45 kap. 10 a § rättegångsbalken avgjorts utan 
huvudförhandling” (Mål B764-13). 
 

Denna del är i vissa av domarna flera sidor lång, och innehåller då åklagarens yrkande, 
eventuell målsägandes yrkande samt den tilltalades yrkande.  
 
Därefter följer oftast domskälet, där tilltalad och eventuell målsägande redogör för sin 
uppfattning om vad som har hänt. Här hörs också eventuella vittnen, om det finns det. I flera 
fall är det poliser som vittnar om den dag då de ingrep vid den brottsliga handlingen. Denna 
del redovisas på lite olika sätt i domarna. Oftast avslutas det med tingsrättens bedömning, och 
det är i denna del fokus ligger för denna undersökning. Det är här tingsrätten om behov finns 
går igenom vad de bedömer trovärdigt, och av vilken anledning de dömer som de gör. 
Slutligen följer en hänvisning till hur domen överklagas samt eventuella bilagor. 
 
I kommande avsnitt följer en genomgång av det som framkommit vid analysen av materialet, 
utifrån de teman som växte fram under arbetet med kodschema vid analysen2. Temana som 
följer är först konstruktionen av gärningen, fenomenet sexköp. Därefter redovisas 
konstruktionen av sexköparen och slutligen konstruktionen av den prostituerade. 
 
6.2 Konstruktionen av gärningen – Fenomenet sexköp 
I undersökningens intresse ligger att analysera hur rätten framställer själva fenomenet att köpa 
sex, gärningen som sådan. Det finns två huvudsakliga inriktningar vad gäller hur gärningen 
framställs. Dels är det när själva tjänsten inte alls preciseras, och dels är det när rätten väljer 
att närmare precisera den tjänst som har varit aktuell. Det finns även exempel på när rätten 
endast kan hänvisa till omständigheter, för att kunna styrka att köp av sexuell tjänst har skett. 
I dessa fall bedömer rätten det så sannolikt att ett sexköp har ägt rum att de fäller den tilltalade 
baserat på de omständigheter som föreligger.  
 
 
 

                                                        
2 Fullständigt kodschema följer som bilaga till denna uppsats. 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Inte precisera tjänsten 
När tingsrätten väljer att inte precisera tjänsten, där det inte heller i övrigt i domen 
framkommer närmare vad det är för slags sexuell tjänst som har köpts, ser framställningen av 
gärningen ut som följande: 
 

”Åtalet är därmed styrkt och gärningen3 är att bedöma som köp av sexuell tjänst” (Mål 
B 7576-11). 
 
”XX4 har erkänt gärningen. Hans erkännande vinner stöd av utredningen i övrigt. Åtalet 
är därmed styrkt och gärningen är att bedöma på det sätt som åklagaren har gjort 
gällande” (Mål B 7579-11). 
 
”Genom XXs egna uppgifter, som vinner stöd av det som NN har berättat, är det utrett 
att han har skaffat sig en tillfällig sexuell förbindelse mot ersättning, så som åklagaren 
har påstått. Han ska dömas för köp av sexuell tjänst” (Mål B 15982-09). 
 

Här är det oftast tal om att den tilltalade har erkänt gärningen. Rätten finner ingen anledning 
att precisera ytterligare, mer än att hänvisa till tidigare utredning. Dessa domar är för det 
mesta de allra kortaste, där det inte står så mycket mer än att den tilltalade erkänt. Vad exakt 
som den tilltalade har erkänt framkommer inte, mer än att det är en gärning. Själva fenomenet 
sexköp konstrueras som något intetsägande, vad som skett mer exakt lämnas öppet för läsaren 
av domen. I det tredje exemplet ovan preciserat till tillfällig sexuell förbindelse mot 
ersättning, vilket är direkt hämtat ur lagtexten. Intressant är att ”ersättning” också kan vara 
annat än pengar, så som kläder, mat, droger eller liknande. Ersättning är något som skall ges i 
gengäld för något, även om det oftast är betalning (Svenska Akademiens Ordbok, hädanefter 
SAOB). Rätten har dock valt att inte precisera närmare vilken ersättning som utgått, något 
som inte heller preciseras i lagtext. 
 
Ett exempel på en mycket kortfattad dom är där yrkanden hänvisar till en bilaga, sedan följer 
kort: 
 

”Den tilltalade har erkänt gärningen” (Mål B 4194-13). 
 

Efter detta följer direkt en hänvisning till hur domen kan överklagas, samt en anteckning om 
att den tilltalade har varit personligen närvarande. I dessa exempel från domarna framställs 
den sexuella tjänsten visserligen som en ”gärning”, ett ord som lika gärna kan betyda något 
positivt, så som en god gärning eller att man har uträttat en gärning (SAOB). I detta fall talar 

                                                        
3 Författaren till denna uppsats väljer att kursivera för att förtydliga de ord som används för att beskriva och 
framställa fenomenet sexköp, sexköparen och den prostituerade. Inga kursiveringar förekommer i domarna, alla 
kursiveringar är därför författarens egna kursiveringar. 
4 Författaren till denna uppsats har valt att använda bokstäverna XX istället för att skriva ut den tilltalades namn. 
Det sker genomgående i alla referat från domarna. Andra bokstäver används när det är fråga om någon annan, så 
som ett vittne eller namnet på den prostituerade, så som NN eller YY.  
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användningen av ordet “erkänt” direkt innan att betydelsen av ordet ”gärning” syftar till 
någon brottslig handling, eller en moraliskt förkastlig handling (SAOB). 
 
Precisera tjänsten 
När tingsrätten istället väljer att precisera tjänsten, förtydligas det för läsaren vilken den 
faktiska gärningen är. Läsaren av domen får en insikt i vad den sexuella tjänsten innebär mer 
precist. Läsaren får även kunskap om hur domstolen framställer ett av rekvisiten, ersättning, 
vilket bidrar till konstruktionen av den kriminella gärning som beskrivs i lagtext. Tre exempel 
är här presenterade enligt en trappmodell där rätten i dessa exempel blir tydligare och 
tydligare i att precisera vad som skett:  
 

”Genom NNs vittnesmål finner tingsrätten det styrkt bortom rimligt tvivel att XX 
betalat för oralsex”(Mål B 1013-10). 
 
”XX har i förundersökningen uppgett att han betalade några hundralappar för att få 
oralsex, samt att polisen avbröt dem efter en kort stund. Inget i utredningen i övrigt ger 
anledning att ifrågasätta hans erkännande” (Mål B 11 107-10). 
 
”Tingsrätten finner det genom vittnet NNs uppgifter styrkt att XX gått fram till en känd 
prostituerad innan de strax efteråt haft samlag. Tingsrätten finner det vidare genom 
vittnet YYs uppgifter styrkt att den prostituerade kvinnan för YY uppgett att hon sålt ett 
samlag till XX för 500 kr. XX har medgett att han kvinnan (sic!) var helt främmande för 
honom och hans uppgift om att det varit hon som gått fram till honom är motbevisad 
enligt ovan. Tingsrätten finner det genom nyss nämnd utredning ställt utom allt rimligt 
tvivel att XX gjort sig skyldig till köp av sexuell tjänst i enlighet med åklagarens 
påstående” (Mål B 10 430-12.)  
 

I det exemplet ovan där det är fråga om köp av samlag för 500 kronor, väljer rätten att bemöta 
de vittnesmål som finns och diskutera dessa för att kunna motbevisa det som den tilltalade 
påstår. Det blir då en mer tydlig redogörelse för var rätten står och tjänsten preciseras genom 
hänvisning till två vittnesmål, där även den erlagda summan för tjänsten framkommer i det 
senare vittnesmålet. I alla tre exemplen framkommer att betalning har skett och i de sista två 
summan mer eller mindre preciserad. Tjänsten i sig preciseras till oralsex respektive samlag. 
 
Omständigheter 
Det finns domar där rätten finner gärningen styrkt utifrån enbart omständigheter, där det inte 
framkommer alls vilken typ av sexuell tjänst som det varit fråga om. Tänkbart är att det heller 
aldrig var möjligt att klargöra vad som egentligen har skett. Exempel på detta är följande: 
 

 ”Det finns ingen direkt bevisning avseende någon av de två omständigheterna. Såsom 
tingsrätten redan har funnit är det dock utrett att XX har befunnit sig på ett hotellrum 
tillsammans med en kvinna som på samma hotellrum i nära anslutning till XXs besök 
har sålt sexuella tjänster till flera personer. Det senast uppringda numret på XXs 
mobiltelefon har gått till Ns s.k. torsklur, dvs. det nummer hon har använt för att 
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administrera sina sexköpare, vilket också har varit det nummer som förekommit i Ns 
prostitutionsannons på nätet. Tingsrätten finner genom främst ovan anförda 
omständigheter att åtalet ska anses styrkt. Det ska därför bifallas” (Mål B 14800-11). 
 

Här är omständighet nummer ett att den tilltalade har befunnit sig på ett hotellrum med en 
kvinna som i nära anslutning till den tilltalades besök sålt sexuella tjänster till flera andra 
personer. Omständighet nummer två är att det senast uppringda nummer i den tilltalades 
mobiltelefon går till kvinnans så kallade torsklur, som också finns i hennes 
prostitutionsannons på nätet. Intressant för analysen är också de ord som rätten väljer att inte 
använda. Här väljer rätten att inte använda sig av formuleringen som ibland förekommer, att 
det är ställt utom allt rimligt tvivel att den tilltalade har köpt sexuell tjänst av kvinnan. Istället 
menar rätten att använda orden att åtalet ska anses styrkt. 
 
Kriminell gärning 
Om rätten konstruerar någon kriminell gärning eller inte, är något som blir extra markant i de 
fall där åtalet kommit att ogillas. Här hänvisar rätten till om det föreligger fara för brottets 
fullbordan, samt om personen som har haft för avsikt att köpa sex frivilligt har dragit sig ur: 
 

”Försök till köp av sexuell tjänst föreligger i vart fall när ett erbjudande om betalning 
har lämnats och det föreligger fara för att handlingen skulle ha lett till brottets 
fullbordan eller att sådan fara varit utesluten endast på grund av tillfälliga 
omständigheter (jfr prop.1997/98:55 s.137). Det är inte visat att XX lämnat erbjudande 
om betalning. I vart fall följer av hans uppgifter att han frivilligt avbröt sitt handlande 
och därigenom föranledde att ett fullbordat brott inte kom till stånd. Enligt 
bestämmelsen i 23 kap 3 § första stycket brottsbalken ska därigenom ansvar för försök 
inte ådömas honom” (Mål B 335-11). 
 
”Det är emellertid XX som genom att frivilligt avbryta gärningens utförande har 
föranlett att något fullbordat brott aldrig kommit att ske. Det innebär att han har gjort ett 
s.k. frivilligt tillbakaträdande enligt brottsbalken 23 kap. 3 §. Under sådana 
förhållanden ska även åtalet för försök till sexuell tjänst (sic!) ogillas” (Mål B 348-13). 
 

Då konstruktionen av själva fenomenet sexköp och konstruktionen av en gärningsman är så 
nära sammanflätade är värt att notera hur framställningen av det frivilliga avbrytandet också 
bidrar till konstruktionen av en gärningsman som kommer till sans, inser vad han är på väg att 
göra.  
 
Rätten använder ord som ”fullbordat brott”, som härmed inte kom till stånd på grund av att de 
tilltalade frivilligt har dragit sig ur. I samtliga domar gällande försök till köp av sexuell tjänst 
för rätten ett resonemang om fara för brottets fullbordan har förelegat. Här har sexköp aldrig 
ägt rum, som i nedanstående exempel:  
 

”Sammantaget är det klarlagt att XX betalt vittnet för att hon skulle utföra en sexuell 
tjänst åt honom på sätt som står angivet i gärningsbeskrivningen. Fara för att brottet 
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skulle fullbordas har förelegat. XX ska därför dömas för försök till köp av sexuell tjänst. 
Påföljden ska bestämmas till dagsböter” (Mål B 5484-13). 
 

Att rätten använder orden fara och brottet bidrar till konstruktionen av gärningen som 
kriminell, även om brottet aldrig fullbordades är det enligt lag en kriminell handling i sig att 
ägna sig åt försök till sexköp. 
 
Beskrivningen av själva tjänsten 
Närliggande tidigare förda resonemang ligger hur rätten väljer att beskriva den tjänst som har 
varit föremål för brottet. Här är det intressant att analysera dels hur rätten talar om tjänsten, 
vilka ord som används och om beloppet framkommer. De ord som rätten använder är när den 
sexuella tjänsten beskrivs är följande: samlag, oralsex, sex, utöva sex, ha sex, sexuellt 
umgänge, erotisk massage och just sexuell tjänst. Här bör dock påpekas att det ofta inte 
förekommer någon beskrivning alls av den aktuella tjänsten, se exempelvis följande, där 
rätten skriver att utförandet av den sexuella tjänsten hade påbörjats:  
 

”Utredningen visar att utförandet av den sexuella tjänsten hade påbörjats och att XX 
därför inte kan undgå ansvar för att ha skaffat sig en tillfällig sexuell förbindelse mot 
ersättning och ska därför i enlighet med åtalet dömas för köp av sexuell tjänst” (Mål 12 
845-12). 

 
Som jämförelse kan domen som gäller köp av sex från ett barn användas, där framställs den 
sexuella handlingen mer tydligt. Själva ordet handling är hämtat från brottsrubriceringen, då 
ordet tjänst inte används i detta mål. Här resonerar tingsrätten mer utförligt om vad som har 
skett, där följande framställning beskriver handlingen, här återgett endast i utvalda delar där 
det framkommer vad handlingen har innefattat: 
 

”(...) betalat målsäganden A 500 kronor och att deras samvaro i bilen haft sexuell 
karaktär. Vid det tillfälle som omfattas av åtalet har de båda uppgivit att det förekommit 
smekningar från XX sida på målsäganden As ben, lår och bröst. (---) Det är därför även 
visat att XX smekt målsägandens underliv på sätt som målsäganden uppgivit” (Mål B 
1964-12). 
 

Ingen av de andra domarna preciserar så noga vilken typ av tjänst (här handling) det varit 
fråga om. Att det handlar om en minderårig kan innebära att tingsrätten väljer att förtydliga 
mer exakt vad som har skett. 
 
Betalning 
För att konstruera köp av sexuell tjänst bör det framgå att betalning har skett, eftersom det är 
tillåtet med tillfälliga sexuella förbindelser utan att betalning förekommer. Det kriminella i 
Sverige är när just betalning sker för dessa tillfälliga sexuella förbindelser. Att det är fråga om 
att betalning ska ske för att det ska gälla köp av en sexuell tjänst är i många av domarna inte 
närmare preciserat än att betalning har skett. Det finns också exempel på när rätten för ett 
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resonemang kring detta när delade meningar råder om huruvida ett sexköp har ägt rum eller 
inte: 
 

”Den avgörande frågan som tingsrätten har att ta ställning till är om XX har erlagt 
betalning för utförandet av en sexuell tjänst” (Mål B 12 262-10). 
 

Efter ovanstående följer ett långt resonemang om de uppgifter som framkommit under 
vittnesmål samt förundersökning, och rätten kommer slutligen fram till att den tilltalade har 
betalat en summa på 1500 kronor för sex, vilket i sin tur i detta fall inte preciseras närmare än 
så. 
 
Rätten väljer olika ord för att framställa hur det har avtalats om pris. I många fall är detta inte 
alls synligt i domen, men i vissa fall framkommer det och tydliggörs att det handlar om ett 
visst köpslående: 
 

”(...) på vägen dit i telefonsamtal dessutom diskuterade priser för sexuella tjänster” 
(Mål B 7576-11). 
 
”Enligt tingsrätten finns det ingen annan rimlig förklaring till XXs agerande än att han 
faktiskt föresatt sig att fullfölja avtalet och ha sex med kvinnan” (Mål B 348-13). 
 

I den senare nämnda domen ogillas dock åtalet, eftersom den tilltalade säger att han ändrade 
sig då kvinnans sinnesstämning plötsligt förändrades. När rätten använder ord som 
”diskuterade priser” och ”fullfölja avtalet” tydliggörs det att det är en tjänst det är tal om, 
något som kan avtalas fram. Det är då två parter som deltar aktivt i detta, det framkommer att 
det inte bara är tal om en efterfrågan, utan att det också finns ett utbud av dessa sexuella 
tjänster att välja bland. Tjänsten förhandlas fram, och det förtydligas att det är möjligt att välja 
utifrån ett visst utbud som presenteras. Författaren till denna uppsats menar att den 
prostituerade då inte framställs som ett passivt objekt. I och med att en diskussion har pågått, 
eller att ett avtal har träffats konstrueras kvinnan/den prostituerade också som en kompetent 
aktör i det som pågår, i motsats då till ett passivt objekt. Säljaren konstrueras därmed som 
delvis medansvarig för brottet, en rollblandning kan sägas ske (Heber, 2012). Det är säljaren 
som har erbjudit tjänsten. Det framkommer naturligtvis inte i dessa exempel vilken eventuell 
maktfaktor som finns, och huruvida den ligger hos köparen eller säljaren. 
 
Påföljden 
För konstruktion av gärningen som en kriminell gärning, är förtydligandet av påföljden ett 
viktigt medel. Påföljden redovisas allt som oftast endast kortfattat, och då är det uteslutande 
böter som gäller i de fall det är fråga om sexköp, så när som på en mycket ung sexköpare som 
döms till att följa ett ungdomskontrakt. Även den dom som handlar om köp av sexuell 
handling av barn dömer den tilltalade till en form av behandling. Men i regel ser avsnitten om 
påföljden i domarna ut som följande exempel: 
 

”Påföljden ska bestämmas till böter” (Mål B 764-13). 
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”XX skall dömas till ett bötesstraff” (Mål 6522-12). 
 
I vissa, enstaka fall graderar rätten påföljden, enligt nedanstående exempel: 
 

”Lämplig påföljd är ett måttligt bötesstraff” (Mål B 11 107-10). 
 
”Även om XX köpt tjänsterna vid flera tillfällen finner tingsrätten inte att antalet gånger 
är så högt att det ensamt utgör skäl att bestämma påföljden till annan än böter. Han bör 
därför dömas till ett högt bötesstraff” (Mål B 58-11). 

 
Något som kan vara intressant är om påföljden ska bestämmas med hänsyn till brottets 
svårighetsgrad, och detta inte därefter inte diskuteras närmare. Vilken svårighetsgrad som det 
aktuella brottet har kan vara svårt att avgöra för en person som läser domen som inte är 
djupare insatt i detta: 
 

”Xs erkännande stöds av övrig utredning. Åtalet ska därför bifallas. Gärningen är att 
bedöma så som åklagaren angett och förskyller ett bötesstraff. Antalet dagsböter ska 
bestämmas med hänsyn till brottets svårighetsgrad och dagsbotens storlek ska 
bestämmas med hänsyn till Xs ekonomiska förhållanden” (Mål B 7581-11). 

 
Att hänvisa till att fängelse ingår i straffskalan för det aktuella brottet, ger den som läser 
domen en lite bättre uppfattning om brottets svårighetsgrad. Detta skrivs ofta ut i samband 
med att den tilltalade döms att betala en lagstadgad avgift till en brottsofferfond: 
 

”Då XX nu döms till ansvar för brott för vilka fängelse ingår i straffskalan ska han även 
betala lagstadgad avgift till Brottsofferfonden” (Mål B 1228-13). 
 
”Påföljden ska bestämmas till böter. Eftersom det är möjligt att döma till fängelse för 
brottet så ska XX enligt reglerna om brottsofferfond betala en avgift om 500 kr till 
fonden” (Mål B 5628-13). 

 
Det som inte sägs av rätten blir tydligt när domarna skiljer sig vad gäller hänvisning till att 
fängelse ingår i straffskalan. Återkommande i flera av de analyserade domarna är att det inte 
nämns att fängelse ingår i straffskalan, där ser det ut liknande det exempel som nu följer: 
 

”Skyldighet en att betala avgift till brottsofferfonden följer av lag” (Mål B 14 800-11). 
 

Nu analyseras påföljden som en del av gärningen, detta med anledning av att påföljden också 
är del i konstruktionen av brottet, själva gärningen. Men det är också så att påföljden är med 
och konstruerar själva gärningsmannen. Nedanstående exempel har redan citerats i avsnittet 
om graderingen av påföljden, men citeras här till en större del. Detta för att visa på hur 
konstruktionen av gärningen, gärningsmannen och här även konstruktionen av ett tänkbart 
offer sker i ett sammanhang tillsammans. Just ett potentiellt offer synliggörs här på ett för 
denna undersökning unikt sätt: 
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”Det föreligger en presumtion för att köp av sexuell tjänst ska bestraffas med böter. 
Eftersom brottet inte är ett brott mot person utan ett brott mot staten är enligt 
tingsrättens bedömning den omständigheten att han har köpt tjänsterna av en och 
samma kvinna inte en i påföljdshänseende försvårande omständighet. XX är inte 
tidigare lagförd för liknande brott. Även om XX köpt tjänsterna vid flera tillfällen 
finner tingsrätten inte att antalet gånger är så högt att det ensamt utgör skäl att 
bestämma påföljden till annan än böter. Han bör därför dömas till ett högt bötesstraff” 
(Mål B 58-11). 

 
En konstruktion sker av den kriminella gärningen där påföljden, straffet, är en given del. Här 
hänvisas till att det är brukligt att döma till ett bötesstraff, men rätten väljer att precisera det 
till ett högt sådant. Den kriminella gärningen formas därmed till något grövre än ett tänkbart 
genomsnitt. Samtidigt sker här konstruktionen av en gärningsman som inte tidigare är lagförd 
för liknade brott, men där det uppenbart har visat sig att mannen begått brottet vid ett 
upprepat antal tillfällen. Domen kan därför sägas konstruera en potentiell återfallsförbrytare, 
som tidigare inte har dömts för liknande brott. Hade han varit dömd tidigare, kan man 
spekulera i om rätten då valt att döma till fängelse. Intressant är också att det i exemplet sker 
en konstruktion av ett potentiellt offer, i detta fall staten, som inte funnits i någon annan av 
domarna. Detta är ett exempel på hur konstruktionen av gärning, gärningsman och här offer, 
är tätt sammanflätat och konstrueras med hjälp av varandra.  
 
Hur sexköparen konstrueras är en viktig del av hur brottet konstrueras. I nästa avsnitt följer en 
sammanställning av hur rätten framställer sexköparen, det vill säga gärningsmannen, i de 
domar som har analyserats.  
 
6.3 Konstruktionen av sexköparen 
Den här undersökningen avser också att analysera hur rätten framställer den person som har 
köpt en sexuell tjänst. I många domar är köparen osynlig då han inte alls beskrivs. När rätten 
beskriver den tilltalade är den tilltalades trovärdighet ett återkommande tema, då den 
vanligaste beskrivningen som förekommer av den tilltalade på något viss går att koppla till en 
fråga om hur trovärdig han är. Rätten konstruerar med sina ordval även en gärningsman, en 
person som begått en kriminell handling, med ord som förknippas med rättsväsendet.  
 
Erkänna, förneka eller bestrida 
En gärningsman är en person som begått ett visst brott, den brottslige i ett visst föreliggande 
fall, en brottsling (SAOB). I framställningen av gärningsmannen talar ett erkännande eller ett 
förnekande, och även bestridande, om för läsaren hur gärningsmannen själv ser på den 
handling han har utfört. Rätten framför detta uteslutande i domarna, här exempel vid 
erkännande:  
 

”XX har erkänt gärningen” (Mål B 2798-10). 
 
”Den tilltalade har erkänt gärningen” (Mål 4194-13). 
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”Xs erkännande stöds av övrig utredning” (Mål B 7581-11). 
 
Beskrivningen av en gärningsman som erkänner brottet bidrar till hur den tilltalade uppfattas 
och konstrueras. Att erkänna är motsatsen till förneka och innebär att man medger (SAOB) 
till i detta fall en anklagelse om brott. När en person inte motsätter sig en anklagelse finns det 
en underliggande tanke att han eller hon ser sin skuld och därmed också kan vara villig att ta 
ansvar för sitt brott, och därmed även sona sitt brott. Motsatsen, som då är att förneka, 
framställer en tilltalad som inte identifierar sig med det som åklagaren påstår om honom. 
Detta framställs mer eller mindre detaljerat i domarna, som exempelvis: 
 

”XX har förnekat brott” (Mål B 7576-11). 
 
”XX har förnekat brott. Han har vidgått att han har haft sex med den aktuella kvinnan 
den 7 augusti 2012, men bestritt att han skulle ha betalat för detta” (Mål B 10 430-12). 
 
”XX har förnekat gärningen och uppgett att utförande av någon sexuell tjänst inte hade 
påbörjats och att han inte utgett någon ersättning till kvinnan” (Mål B 12 845-12). 

 
Den tilltalade kan först ha nekat till brott för att sedan ändra sig, enligt följande: 
 

”XX har under förundersökningen vidgått alla omständigheter, men förnekat att han har 
betalat pengar till kvinnan. Han har vid huvudförhandlingen erkänt brottet och vidgått 
att han har betalat pengar för sex” (Mål B 5628-13). 
 

Något har fått den tilltalade att ändra sig, han väljer att ta ansvar för sitt brott. Det finns även 
exempel på när en tilltalad är åtalad för två brott, där han erkänner en gärning men inte en 
annan: 
 

”XX har erkänt köp av sexuell tjänst och förnekat våldsamt motstånd.” (Mål B 15 982-
09). 
 

Bara det att en anklagelse finns om våldsamt motstånd bidrar till hur just den här 
gärningsmannen konstrueras. I den här domen frias dock den tilltalade från anklagelsen om 
våldsamt motstånd, eftersom det inte kunde anses styrkt att den tilltalade förstått att det var en 
polis som var på väg att gripa honom. Med anledning av att polisen var klädd i ”hip-hop-
kläder” hävdar den tilltalade att polisen inte kunde uteslutas för att vara en rånare, något som 
rätten i sin tur sedan väljer att framställa som att det funnits mycket begränsat utrymme för 
den tilltalade att kunna avgöra vem personen, alltså polisen, verkligen var. 
 
Bidragande till hur konstruktionen sker av en gärningsman är om rätten hänvisar till om den 
tilltalade är tidigare straffad, om han förekommer i belastningsregistret. Rätten väljer ibland 
att förtydliga om den tilltalade är tidigare straffad eller inte. I en dom gällande koppleri för 
rätten fram att: 
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”Eftersom XX tidigare är ostraffad finns således inte skäl att döma ut ett fängelsestraff, 
jfr 30 kap 4 § brottsbalken. XX ska därför dömas till villkorlig dom” (Mål B 8214-10). 
 

I de domar som gäller köp av sexuell tjänst förtydligas det i ett fåtal domar av de som varit 
aktuella i denna undersökning att den tilltalade är tidigare ostraffad eller att han inte tidigare 
är lagförd för liknande brott:  
 

”XX är, med undantag av en trafikförseelse, tidigare ostraffad” (Mål 14 800-11). 
 
”XX är inte tidigare lagförd för liknande brott” (Mål B 58-11). 
 

Som framkommit tidigare är det dessa få exempel som för fram i ljuset vad som då i sin tur 
inte sägs i flera av domarna. Att rätten väljer att lyfta fram någon som tidigare ostraffad bör 
rimligtvis kunna tolkas som att det ska vara en förmildrande omständighet. Konstruktionen 
sker av en förstagångsförbrytare, och en trafikförseelse kan undantas enligt det första 
exemplet här ovan. 
 
Det är även bidragande till hur gärningsmannen konstrueras om det uttrycks att det finns ett 
övervakningsbehov eller ett behov av behandling, något som i förekommande fall står i 
samband med påföljden bestäms. I det fall det hänvisas till ett behov av behandling är när den 
tilltalade är mycket ung, och att det finns ett behov av behandling och övervakning 
framkommer i den dom som gäller köp av sexuell handling av barn. Båda dessa domar 
hänvisar också mer i detalj till att de tilltalade är tidigare straffade, något som skiljer sig från 
de flesta övriga domar. Här följer hur rätten framställer detta: 
 

”XX förekommer i sex avsnitt i belastningsregistret. Det rör sig i fyra godkända 
förelägganden av ordningsbot och ett godkänt strafföreläggande (avseende sexuellt 
ofredande) samt en dom avseende olovlig körning. Enligt personutredningen är risken 
för återfall medelhög. Ett visst övervakningsbehov bedöms föreligga. Frivården föreslår 
att påföljden bestäms till skyddstillsyn med särskild behandlingsplan i form av 
behandlingsprogrammet ROS. XX har samtyckt till den föreslagna behandlingen” (Mål 
B 1964-12). 
 
”XX förekommer under ett avsnitt i belastningsregistret. Den 2 mars 2012 dömdes han 
av Göta Hovrätt för olaga hot till 30 dagsböter. Brottet var begånget den 17 juli 2011. 
Ys5 socialnämnd har yttrat att XX är i stort behov av ungdomsvård samt har föreslagit 
ett ungdomskontrakt, vilket kontrakt XX tidigare avböjt. Vi (sic!) huvudförhandlingen i 
detta mål har XX dock uttryckt sitt samtycke till kontraktet och samtliga däri föreslagna 
åtgärder. Då XX är i behov av ungdomsvård och då han numer samtycker till av 
socialnämnden föreslaget ungdomskontrakt skall påföljden bestämmas härtill” (Mål B 
10 430-12). 
 

                                                        
5 Här ett ortsnamn. 
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Det är värt att notera att båda förnekat brott, men nu samtycker till föreslagen behandling, 
som rätten också uttalar. 
 
Ansvar och uppsåt 
Både ord som ansvar och uppsåt nämns sällan i de domar som har varit aktuella för denna 
undersökning. Att den som döms faktiskt också bär ansvar för sitt brott förtydligas då rätten 
väljer att nämna detta: 
 

”Utredningen visar att utförandet av den sexuella tjänsten hade påbörjats och att XX 
därför inte kan undgå ansvar för att ha skaffat sig en tillfällig sexuell förbindelse mot 
ersättning och ska därför i enlighet med åtalet dömas för köp av sexuell tjänst” (Mål B 
12 845-12). 
 

Den tilltalades ansvar för att ha begått den kriminella handlingen framställs, här ansvaret för 
att köpa en sexuell tjänst. Rätten förtydligar genom sitt ordval att mannen bär det rättsliga 
ansvaret för brottet. Ansvaret som innebär att han ska stå till svars för det han har gjort 
(SAOL). En gärningsman med ansvar för sitt eget handlande konstrueras härmed. 
Gärningsmannen framställs inte som passiv, han är tvärtom en aktivt agerande person, ett 
subjekt som kan ställas till svars för sin brottsliga gärning. Författaren till denna uppsats 
menar att det vid ordval som liknande ovanstående exempel som en gärningsman som begått 
ett brott konstrueras. Detta förtydligar rättens ställning i förhållande till den tilltalades 
förklaring att han har fallit offer för olyckliga omständigheter och mer eller mindre tydligt 
råkat hamna i en situation som för en utomstående skulle kunna likna ett sexköp, som också 
var fallet i det aktuella exemplet. 
 
Bidragande till konstruktionen av en gärningsman är om rätten väljer att nämna om uppsåt 
finns till brottet. Det finns få exempel på detta i materialet som har analyserats: 
 

”Det är således ställt utom rimligt tvivel att XX, med erforderligt uppsåt, erlagt 
betalning för utförandet av en sexuell tjänst på sådant sätt som åklagaren påstått. Åtalet 
är därmed styrkt” (Mål B 12 262-10). 
 

Att ha uppsåt menas att man har haft något för avsikt (SAOL). Det är tänkbart att sexköp i de 
flesta fall ses som ett brott som begås med uppsåt, och att det därför sällan nämns i de domar 
som varit aktuella för denna analys. Att brottet kräver viss planering, så som att på något sätt 
försöka finna en person att köpa sex av, i regel ta sig till en mötesplats och även erlägga 
betalning, kan vara omständigheter som gör att brottet bedöms vara begått med uppsåt. 
Intressant är att i och med att det nämns i en dom, för det ljus på det faktum att uppsåt inte 
nämns i de övriga domarna.  
 
Trovärdighet 
De flesta av de lite längre och mer detaljerade domarna är i de mål där den tilltalade förnekar 
gärningen. Rätten behöver då diskutera trovärdighet i den tilltalades beskrivning av 
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händelseförloppet. Detta gör tingsrätterna genom att använda ord som märklig, osannolik, 
orimlig när de beskriver vad den tilltalade uppger, som i följande två exempel: 
 

”XX har medgett att han har varit på platsen och tagit upp kvinnan i sin bil men 
förnekat att han har haft sexuellt umgänge med henne mot betalning. Enligt XX har den 
för honom okända kvinnan helt plötsligt hoppat in i hans bil för att få skjuts in till stan. 
Tingsrätten anser att detta är något märkligt. Kvinnan har sedan föreslagit att de ska ha 
sex men XX har tackat nej. Att de strax efter detta stannat på en parkering bakom 
Folkets hur finner tingsrätten då ännu märkligare. Sammantaget anser tingsrätten att 
XXs berättelse, under rådande omständigheter, är så osannolik att den kan lämnas utan 
avseende” (Mål 2933-13). 
 
”Tingsrätten finner ingen anledning att ifrågasätta uppgiften om att besöket i lägenheten 
pågick i cirka 33 minuter. Att XX då plötsligt skulle ha ångrat sig vad gällde köp av sex 
samtidigt som den prostituerade kvinnan trots utebliven betalning funnit det helt OK att 
umgås med XX i drygt trettio minuter framstår – särskilt mot bakgrund av att XX efter 
två dagars betänketid hade bestämt sig för att besöka den prostituerade kvinnan och på 
vägen dit i telefonsamtal dessutom diskuterade priser för sexuella tjänster – som så 
ytterst långsökt och osannolikt att XX invändning därom kan lämnas utan avseende. 
Åtalet är därmed styrkt och gärningen är att bedöma som köp av sexuell tjänst” (Mål B 
7576-11). 
 

Rätten väljer i det senare exemplet att även framföra att det är osannolikt och långsökt att den 
prostituerade kvinnan vill ägna dryga trettio minuter tillsammans med mannen utan att få 
betalning för det. 
 
I regel är domarna vid ett erkännande mycket kortfattade. Värt att notera är att trots att den 
tilltalade erkänt brottet väljer rätten i vissa av fallen att även resonera kring vad den tilltalade 
uppgett i förhör. Även här är det den tilltalades trovärdighet som bidrar till konstruktionen av 
gärningsmannen: 
 

”XX har vid polisförhör erkänt misstanken om köp av sexuella tjänster och uppgett att 
han blev övertalad till att köpa sex av kvinnan, som sa att hon inte hade några pengar. 
XX har i polisförhör även lämnat andra uppgifter om vad som hänt mellan honom och 
kvinnan. Dessa uppgifter är så motstridiga och osannolika att de helt kan lämnas utan 
avseende. XXs erkännande vinner därmed stöd av utredningen i övrigt. Gärningen är 
därmed bevisad. Den ska bedömas som åklagaren har gjort” (Mål B 12 131-12). 
 

Rätten väljer i vissa fall att använda ord som bortförklaring och efterhandskonstruktion. 
Användningen av dessa ord bidrar till att konstruera gärningsmannen som inte trovärdig: 
 

”XXs förklaring till varför han plockat upp vittnet förefaller vara en 
efterhandskonstruktion som inte är trovärdig.” (Mål B 5484-13). 

 



  33 

Det händer att den tilltalade försöker framställa det som att han är bekant med kvinnan han 
köpt sex av. Detta kan tänkas vara i syfte att det inte ska ses som en tillfällig sexuell 
förbindelse. Rätten väljer att kommentera detta i följande dom: 
 

”Att XX i polisförhör uppgett att han har känt kvinnan i tio år och att han lämnat vissa 
uppgifter om kvinnans personliga förhållanden ändrar inte tingsrättens bedömning.” 
(Mål 1013-10). 

 
Omständigheter 
Trovärdigheten kan också handla om omständigheter som förelegat vid tidpunkten för brottet, 
som om den tilltalade varit berusad eller inte: 
 

”Den avgörande frågan som tingsrätten har att ta ställning till är om XX har erlagt 
betalning för utförandet av en sexuell tjänst. Tingsrätten gör i denna del följande 
bedömning. XX har under förhör vid tingsrätten uppgett att han minns händelsen och att 
han inte erlade någon betalning. Åklagaren har åberopat förhöret med XX under 
förundersökningen, där XX i huvudsak uppgett att han var mycket berusad och inte 
minns händelseförloppet fram till den tidpunkt då polisen gick in i hans lägenhet. NN 
har vid tingsrätten under ed uppgett att hon helt saknar minnen från den aktuella 
tidpunkten på grund av hennes narkotikamissbruk, men har samtidigt vidgått att hon 
ibland säljer sex.”(Mål 12 262-10). 

 
Om den tilltalade har klätt av sig kan vara viktigt att påpeka i de mål som rör försök till köp 
av sexuell tjänst, här konstrueras hur trovärdigt det är att mannen verkligen avsåg att köpa en 
sexuell tjänst. Detta är även bidragande i konstruktionen av själva brottet försök till köp av 
sexuell tjänst, vilket blir ett exempel på hur både den kriminella gärningen och 
gärningsmannen konstrueras tillsammans: 
 

”Genom XXs uppgifter är det utrett att denne vid aktuellt tillfälle erbjudit och lämnat 
betalning för en sexuell tjänst för att sedan klä av sig i syfte att påbörja ett sexuellt 
umgänge.” (Mål 12 959-08). 

 
Intresse av åtalet 
Den tilltalades eget intresse av att delta i rättegången kan också bidra till huruvida 
gärningsmannen konstrueras som trovärdig eller inte. Det framgår av domen om den tilltalade 
har deltagit i rättegången eller inte, i detta fall i ett mål där den tilltalade förnekar brott: 
 

”Tingsrätten har beslutat att med stöd av 46 kap 15 a § rättegångsbalken6 avgöra målet i 
den tilltalades utevaro.” (Mål B 1013-10).  

                                                        
6 Lagtext 46 kap 15 a § rättegångsbalken lyder: Kan saken utredas tillfredsställande, får målet avgöras trots att 
den tilltalade har inställt sig endast genom ombud eller har uteblivit, om 

1. det inte finns anledning att döma till annan påföljd än böter, fängelse i högst tre månader, villkorlig 
dom eller skyddstillsyn eller sådana påföljder i förening,  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Rätten antecknar att den tilltalade uteblivit. Om den tilltalade förnekar brott och sedan inte 
kommer till huvudförhandlingen framstår han som ointresserad av att försvara sin rätt. Att 
utebli från huvudförhandlingen kan också bidra till att den tilltalade konstrueras som inte 
trovärdig, det kan sannolikt vara så att den tilltalade förstår att hans uppgifter om händelsen 
inte kommer att hålla för ett frikännande. Detta menar författaren till denna uppsats i 
förlängningen leder till att han också uppfattas som skyldig.  
 
Mål avgörs också i den tilltalades utevaro vid erkänt brott. Den tilltalade har erkänt och finner 
inte någon mening med att komma, då han ändå vet att han kommer att bli dömd för brottet. 
Exempel på när den tilltalade erkänt men uteblir framställs kort och gott: 
 

”Målet har avgjorts i XXs utevaro.” (Mål 6522-12). 
 
Det finns också de mål där rätten beskriver att den tilltalade fått information om sin rätt till 
huvudförhandling, men att han inte har begärt detta. Dessa mål skiljer sig från de mål som 
avgjorts i den tilltalades utevaro. Här behöver inte nödvändigtvis den tilltalade framstå som 
att han är ointresserad. Det finns exempel på när rätten vid erkänt brott väljer att framföra 
ordagrant att den tilltalade inte har hörts av eller inte har begärt huvudförhandling, vilket 
bidrar till konstruktionen av en gärningsman som inte är intresserad av att försvara sig och 
därmed konstrueras som skyldig. I detta exempel har den tilltalade erkänt: 
 

”XX har delgetts stämning jämte åberopad bevisning med slutföreläggande samt 
information om sin rätt till förhandling och att tingsrätten, för det fall sådan inte 
begärts, avser att avgöra målet utan huvudförhandling. XX har inte begärt 
huvudförhandling. Målet har med stöd av 45 kap 10 a § första stycket 3 
rättegångsbalken7  avgjorts utan huvudförhandling.” (Mål 7584-11). 
 

Vid förhör 
Vad gäller trovärdigheten kan det komma att hänvisas till förhörssituationen, som här i ett 
ogillat åtal om köpa av sexuell tjänst:  

”Han har bl.a. uppgett att han kände sig stressad samt att det inte fanns någon tolk 
närvarande. Alldeles bortsett från eventuella förklaringar som kan finnas till att de 

                                                                                                                                                                             
2. den tilltalade, sedan han eller hon har delgetts stämning, har avvikit eller håller sig undan på ett sådant 

sätt att han eller hon inte kan hämtas till huvudförhandlingen eller 
3. den tilltalade lider av en allvarlig psykisk störning och hans eller hennes närvaro därför inte är 

nödvändig. 
 

7 Lagtext 45 kap 10 a § lyder: Ett mål skall avgöras efter huvudförhandling. Utan en sådan huvudförhandling får 
rätten dock 

1. avgöra ett mål på annat sätt än genom dom. 
2. meddela frikännande dom enligt 20 kap 9 § andra stycket, och 
3. meddela dom i mål där det inte finns anledning att döma till annan påföljd än böter, om 

huvudförhandling varken begärs av någon av parterna eller behövs med hänsyn till utredningen i målet.  
Innan ett mål avgörs med stöd av första stycket 3, skall  

1. den tilltalade informeras om att målet kan komma att avgöras utan huvudförhandling och om sin rätt till 
en sådan förhandling, och 

2. parterna, om de inte kan anses redan ha slutfört sin talan, ges tillfälle till detta. 



  35 

under förundersökningen lämnade uppgifterna är oriktiga, finns det alltid viss risk för 
att missuppfattningar förekommit. Risken för missuppfattningar är naturligtvis 
ansenligare när den hörde inte till fullo behärskar det svenska språket och förhöret 
hållits utan tolk. Särskilt stor vikt måste i sådant fall fästas vid huruvida de vid 
polisförhöret lämnade uppgifterna stöds av annan i målet förebragd bevisning.” (Mål 
7583-11). 
 

Här konstrueras en undermålig förhörssituation, som i förlängningen bidrar till konstruktionen 
av den tilltalade som icke skyldig, då övrig bevisning inte kunde styrka att den tilltalade hade 
försökt skaffa en tillfällig sexuell förbindelse mot ersättning.  
 
Då en sexköpare inte kan konstrueras i frånvaron av en säljare av sexuella tjänster behöver 
analysen visa på hur rätten framställer den som säljer en sexuell tjänst. Konstruktionen av 
sexköp som fenomen, sexköparen och sexsäljaren sker tillsammans, där en av dessa tre inte 
kan uteslutas. I nästa del följer därför hur rätten konstruerar den prostituerade. 
 
6.4 Konstruktion av sexsäljaren 
Som ett förtydligande kan sägas att uteslutande i de domar som analyserats i denna 
undersökning är det kvinnor som är säljare, så när som i en av domarna. Där framställs den 
prostituerade kvinnan av en vittnande polis med följande ord: ”en välkänd prostituerad 
kvinna, som egentligen är en man” (Mål 16 666-10). 
 
Den välkända prostituerade, både gärningsman och vittne 
De prostituerade kvinnorna framställs i flera fall som välkända prostituerade: 
 

”Det är ostridigt att en kvinna som av polisen är välkänd som prostituerad, den aktuella 
natten utförde oralsex på XX.” (Mål 16 666-10). 
 
”Tingsrätten finner det genom vittnet NNs uppgifter styrkt att XX gått fram till en känd 
prostituerad innan de strax efteråt haft samlag” (Mål B 10 430-12). 
 

Här går det inte att undvika att föreställa sig att dessa kända prostituerade är just 
gatuprostituerade. Nu framkommer det tydligare i hela sammanhanget i de aktuella domarna 
ovan, som att hela händelseförloppet utspelat sig utomhus på en gata. Det sker en 
konstruktion av den klassiska bilden av en prostituerad kvinna som säljer sexuella tjänster på 
gatan. En av domarna framställer en gatuprostituerad med missbruksproblem: 
 

NN har vid tingsrätten under ed uppgett att hon helt saknar minnen från den aktuella 
tidpunkten på grund av hennes narkotikamissbruk, men har samtidigt vidgått att hon 
ibland säljer sex.”(Mål 12 262-10). 
 

Hela den sammantagna bilden av den situation som den prostituerade kvinnan befinner sig i 
framställs i vissa av domarna mer tydligt än i andra. Det finns en dom som framställer hela 
den situation som den prostituerade kvinnan befinner sig i. Denna dom refereras tidigare i 
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denna undersökning, och där konstrueras en kvinna som säljer sex till flera män i rad på ett 
hotellrum. Hon annonserar på internet med en prostitutionsannons, och använder en så kallas 
”torsklur” i kontakten med sina kunder. Telefonnumret till denna ”torsklur” finns också i 
hennes prostitutionsannons. (Mål B 14800-11). Det är inte svårt utifrån domen att föreställa 
sig den situation kvinnan befinner sig i, och författaren till denna uppsats menar att det här är 
tänkbart att en slags indirekt offerkonstruktion av kvinnan sker. Men viktigt att ha i åtanke är 
den förförståelse som läsaren av domen bär med sig. Det är inte alls givet att kvinnan är 
missnöjd med sin situation, även om det för många av de som läser domen förmodligen 
uppfattas som en bedrövlig situation. 
 
Värt att notera är att rätten i vissa fall framställer det som att den prostituerade också begår ett 
brott. Det är specifika ordval som kan tänkas bidra till detta, enligt exempel: 
 

”I målet är, genom vittnet NNs berättelse, utrett att Y har sålt sexuella tjänster på ett 
hotellrum på SSSS8” (Mål B 14 800-11). 
 

I en av domarna framkommer av ett vittne, som är polis, att polisen under en observation av 
en kvinna som har gått fram och tillbaka på en trottoar, fattade misstanke om prostitution. Där 
väljer rätten när de sedan uttalar sig att inte använda samma ordval som vittnet (Mål B 1013-
10), vilket av sammanhanget inte heller var nödvändigt. Det framkommer också av en dom att 
kvinnan greps omedelbart efter att hon kom ut ur lägenheten, identifierades och förhördes 
(Mål 12 262-10). Där är det rätten som också väljer att använda ordet ”greps”, vilket bidrar 
till en föreställning om att också kvinnan har begått en handling som hon kan gripas för. Att 
gripa innebär att fasthålla eller ta fast någon (SAOL). Då det inte är olagligt att sälja sex i 
Sverige är det enligt författaren till den här uppsatsen märkligt att använda ord som signalerar 
att prostitution är ett brott.  
 
Den prostituerade kvinnan framställs i vissa av domarna också som vittne till händelsen, och i 
flera fall används också ord som framställer kvinnan som ett mycket trovärdigt vittne: 
 

”XXs förklaring till varför han har plockat upp vittnet förefaller vara en 
efterhandskonstruktion som inte är trovärdig. Mot det ska ställas vittnets berättelse som 
det inte har framkommit någon anledning att betvivla.” (Mål 5484-13). 
 
”Tingsrätten finner, med hänsyn till omständigheterna vid förhöret, att det saknas 
anledning att ifrågasätta riktigheten i de av NN då lämnade uppgifterna. Tingsrätten 
fäster därför avgörande betydelse vid hennes utsago vid detta förhör och finner 
därigenom att XXs påstående om att någon betalning ej har erlagts, är vederlagt.” (Mål 
B 12 262-10). 
 

                                                        
8 Här ett namn på ett specifikt hotell. 
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”Åklagaren har på grund av XXs erkännande avstått från kvinnans hörande som vittne. 
Hennes namn har inte nämnts vid huvudförhandlingen och är därför fortfarande belagt 
med sekretess.” (Mål 5628-13). 

 
Trovärdighet 
Rätten uttalar sig ibland om kvinnans intentioner kopplats till trovärdighet. Ett exempel på 
detta är hur trovärdigt det skulle vara att kvinnan ”trots utebliven betalning funnit det helt OK 
att umgås med XX i drygt trettio minuter” (Mål B 7576-11). Tingsrätten för där ett 
resonemang om trovärdigheten i de uppgifter som framkommer i övrigt. En liknande situation 
framställs i en dom som gäller ett ogillat åtal, där rätten bemöter det som åklagaren har anfört 
med följande: 
 

”Åklagaren har anfört att NN haft att redovisa viss del av sina inkomster till en kopplare 
och att det därför är osannolikt att hon skulle spenderat tiden på hotellrummet utan att 
få betalt. Enligt tingsrättens mening kan emellertid inte XXs uppgifter om vad som 
utspelade sig mellan honom och N, liksom hans påstående att han inte betalade henne, 
inte lämnas utan avseende. Detta medför att det inte är styrkt att XX hade en tillfällig 
sexuell förbindelse med N. Åtalet i vad det avser köp av sexuell tjänst kan därför inte 
vinna bifall” (Mål B 335-11). 
 

Det är rådande omständigheter i övrigt som gör att det i den ena domen framställs som icke 
trovärdigt att en prostituerad kvinna skulle vilja umgås i trettio minuter med en man utan att 
få betalt, medan det i den andra domen handlar om en hel timme. Det som är värt att notera är 
hur kvinnan framställs i behov av att använda sin tid på ett effektivt sätt, för att inte gå miste 
om inkomst, hon kan sägas konstrueras som en affärskvinna. 
 
En dom kan tänkas framställa en kvinna som faktiskt lurar köparen. Det är i en dom där åtalet 
ogillats, där kvinnans sinnesstämning har förändrats när hon har fått den överenskomna 
summan i sin hand: 
 

”Enligt tingsrätten finns det ingen annan rimlig förklaring till XXs agerande än att han 
faktiskt föresatt sig att fullfölja avtalet och ha sex med kvinnan. Att den överenskomna 
summan, 2000 kr, överlämnades till kvinnan sedan de kommit hem till XXs bostad talar 
också för att så var fallet. XX har dock berättat att han definitivt bestämde sig för att 
inte ha något sexuellt umgänge med kvinnan efter att hon plötsligt förändrats och blivit 
otrevlig.” (Mål B 348-13). 
 

Åtalet ogillas med anledning av att mannen gjort ett frivilligt tillbakaträdande på grund av 
kvinnans sinnesstämning som förändrats. Enligt honom blev hon aggressiv och otrevlig, men 
rätten väljer att använda ordet otrevlig. Det är inte självklart att kvinnan försökt att lura 
mannen, men i och med att det framställs som att hennes sinnesstämning ändrades just efter 
att hon fått pengarna går det inte att utesluta att hennes avsikt varit att lura mannen. 
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Offerkonstruktion 
Vad gäller konstruktionen av ett offer är det omständigheter som beskrivs i domen som kan 
bidra till att framställa kvinnan som ett potentiellt offer, liknande det mål som tidigare 
återgetts där en kvinna har sålt sex upprepat antal gånger till olika män på ett hotellrum. Det 
är i dessa fall mer en fråga om offer för en viss livssituation, snarare än som offer för det 
aktuella brottet. Detta kan kopplas till vad Heber (2012) skriver om att människors val av 
livsstil och aktiviteter påverkar hur samhället ser på personer som utsatts för brott, och i 
förlängningen om de framställs som ett offer eller inte. Det finns domar som mer konkret 
framställer ett offer, men det är domar som rör koppleri och köp av sexuell handling av barn. I 
dessa fall har det varit tal om kränkning föreligger eller inte, vilket är bidragande i en 
offerkonstruktion.  
 

”För att koppleri ska grunda rätt till kränkningsersättning förutsätts att gärningsmannen 
utsatt den som koppleribrottet avser för en allvarlig integritetskränkning, t.ex. genom att 
han på ett kränkande eller skändligt sätt utnyttjat att denne haft tillfälliga sexuella 
förbindelser mot ersättning (jfr SOU 1992:84 och RH 2010:47). Det koppleribrott som 
XX gjort sig skyldig till har inte medfört sådana moment att en allvarlig kränkning av 
NNs integritet har skett. Hennes skadeståndstalan ska därför lämnas utan bifall.” (Mål B 
8214-10). 

 
Att kränka innebär att nedsätta någon, skämma, sätta en fläck på, förolämpa, skymfa eller 
förnärma en annan människa (SAOL). Vad gäller köp av sexuell handling av barn gör rätten 
följande framställning: 
 

”Enligt tingsrättens uppfattning har målsäganden utsatts för en så allvarlig kränkning att 
hon är berättigad till kränkningsersättning. Ersättningen bör bestämmas till skäligt 
ansedda 10 000 kronor.” (Mål B 1964-12). 
 

Den domen är som tidigare nämnts relativt utförligt beskrivande vad gäller beskrivning av 
händelseförloppet, vad mannen har gjort med den unga flickan och hur deras kontakt sett ut. 
Det framgår därför av hela domen vad som gör att tingsrätten har uppfattningen om att 
målsäganden har utsatts för en så allvarlig kränkning. Att någon har blivit kränkt, och får 
kränkningsersättning för detta, konstruerar ett tydligt offer. Att rätten diskuterar kränkning, 
men bestämmer att det inte är en allvarlig kränkning som i exemplet vid koppleri, bidrar 
också till konstruktionen av ett offer, om än inte i den grad som barnet konstrueras som ett 
offer. Barnet är på så sätt ett idealiskt offer, enligt den definition av Christie som Heber 
(2012) återger. Barnet är svagt, och trots att hon har betett sig klandervärt kan hon inte stå till 
svars för detta, eftersom hon är ett barn. Det är viktigt att även analysera det som inte sägs i 
domarna, och det lämnas osagt om kränkning förelegat i mål om köp av sexuell tjänst. Där 
förs det inte något resonemang alls om kränkning av den som sålt sexuella tjänster, inte heller 
i de fall där missbruk nämns, trots att det kan tänkas utnyttjas av en starkare part, i detta fall 
köparen. Här saknas det ett idealiskt offer, kvinnan som säljer sexuella tjänster har ett delvis 
ansvar för den situation hon satt sig i. 
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I samband med offerkonstruktionen är det en poäng med att än en gång nämna den dom som 
faktiskt konstruerar staten som ett potentiellt offer för prostitutionen: 
 

”Eftersom brottet inte är ett brott mot person utan ett brott mot staten är enligt 
tingsrättens bedömning den omständigheten att han har köpt tjänsterna av en och 
samma kvinna inte en i påföljdshänseende försvårande omständighet.” (Mål B 58-11). 
 

Det är den enda domen i den här undersökningen som för ett resonemang kring ett tänkbart 
offer i de mål som rör köp av sexuell tjänst eller försök till köp av sexuell tjänst. Här 
konstrueras kvinnan, som då sålt sex till samma person vid ett upprepat antal tillfällen, som 
att detta inte innebär att hon på något sätt är mer utsatt än en kvinna som sålt sex till samme 
man enbart en gång. Det är tänkbart att så också är fallet, men det är ändå värt att fästa 
uppmärksamheten lite extra på just detta. I många fall är annars upprepad brottslighet något 
som bedöms som en försvårande omständighet. Tänkbart är att det kan vara tvärtom i en 
situation som handlar om köp av sexuella tjänster. Från kvinnans perspektiv sett kan det vara 
så att det är en trygghet att veta vilken man hon ska träffa, att veta vad han brukar vilja ha och 
hur han brukar bete sig. Författaren till denna uppsats menar att det är viktigt att ha ett öppet 
sinne i analysen, och se alternativa perspektiv. 
 
Slutligen kan det uppmärksammas ett resonemang som förs i en dom där åtalet har ogillats. 
Där för tingsrätten ett resonemang i sin bedömning, och kommer slutligen fram till intressanta 
aspekter av frivillighet från den prostituerade: 
 

”I sin bedömning har tingsrätten särskilt tagit i beaktande att den prostituerade kvinnan 
enligt XX inte var särskilt bra på engelska. Polisen kan alltså i förhöret med denna ha 
missförstått att det har varit fråga om betalning och vad XX har uppgivit om att det har 
varit fråga om ett frivilligt sexuellt umgänge kan därför inte lämnas utan avseende. 
Åtalet ska därför ogillas.” (Mål B 16 666-10). 
 

I och med att rätten för ett resonemang här om frivillighet, att frivilligt sex inte kan uteslutas, 
sker indirekt konstruktionen av att sex mot betalning inte är frivilligt sex. Frivilligt sex sker 
inte mot betalning, och då framställer rätten därmed att prostitution inte är frivilligt. Det är 
intressant att då fundera kring vem som egentligen är offret om inget sexuellt umgänge mot 
betalning sker frivilligt, är det då ett sexuellt övergrepp kan man fråga sig. En annan fråga att 
ställa är om det är rimligt att det är bara staten som kan sägas vara offret när en människa som 
säljer sexuella tjänster inte kan sägas göra det frivilligt. 
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7. Avslutande diskussion 
Avsnittet inleds med att resultatet av undersökningen summeras, därefter sker en 
övergripande diskussion om resultatet, kopplat till tidigare forskning och teori.  
 
7.1 Sammanfattning av resultatet 
Syftet med denna uppsats var att undersöka hur fenomenet sexköp samt hur sexköpare 
framställs i domar från svensk domstol. Då konstruktionen av både fenomenet sexköp och 
sexköparen förutsätter en prostituerad, har också analyseras hur svensk domstol framställer 
säljaren av sexuella tjänster. Det kan konstateras att många domar som ingått i denna 
undersökning är innehållsfattiga. De som innehåller mer information är som regel ändå 
sparsamma med information om både händelseförloppet och de inblandade. Detta märks 
särskilt i jämförelse med de domar som mer tydligt framställer ett offer, och då en 
målsägande, så som domen om köp av sexuell handling av barn, samt domarna om koppleri. 
Vad gäller fenomenet sexköp finns det exempel på beskrivningar som tingsrätten använder 
som enbart framställer en sexuell tjänst, där inget mer preciseras. Men variationen sträcker sig 
från det till att mer uttalat tala om vad tjänsten innefattat och vilken ersättning det varit fråga 
om, till en mer detaljerad beskrivning i det fall det handlar om köp av sexuell handling av ett 
barn. Själva fenomenet sexköp konstrueras i flera fall som något intetsägande, och i de mest 
kortfattade domarna är det just det faktum att det är en dom som bidrar till konstruktionen av 
handlingen som kriminell, inte det innehåll som finns i domen.  
 
Sammanfattningsvis konstrueras sexköparen som en anonym person. Han är en man som 
antingen förnekar eller erkänner brott, och han är i regel inte tidigare straffad. Det är bara i 
vissa, väldigt speciella fall som mannen framställs som i behov av behandling eller 
övervakning. Mannens ansvar för brottet lyfts sällan fram i domarna, liksom uppsåt. I de mer 
detaljerade domarna förs i regel ett resonemang om köparens trovärdighet, att han använder 
sig av bortförklaringar. En viss tyngd finns på att mannen framställs som relativt ointresserad 
av åtalet. Totalt sett är dock den information som finns i domarna av köparen intetsägande. 
 
Vad gäller säljaren av sexuella tjänster är det ett begränsat antal domar som synliggör henne. 
De gånger hon syns framställs hon relativt tydligt. Hon är då ofta en välkänd prostituerad, och 
sällan med missbruk och gatuprostitution som livssituation. Här konstrueras ett indirekt offer, 
men inte för brottet, utan mer ett offer för de omständigheter hon lever under. Detta måste 
givetvis kopplas till den förförståelse som läsaren bär med sig om vad som är ett ”gott liv”. 
Inte sällan leder den sammantagna bilden till att säljaren konstrueras som delvis ansvarig för 
brottet, det nämns att polisen fattat misstanke om prostitution, och säljaren är med och 
förhandlar om priset för tjänsten. Hon är en affärskvinna som inte vill tillbringa onödig tid 
med männen utan betalning. Dessutom konstrueras säljaren som ett trovärdigt vittne, men en 
vanlig prostituerad kvinna är inte ett offer för någon brottslig handling, exempelvis i den dom 
som gäller upprepade sexköp som inte ses som en försvårande omständighet. Paradoxen i 
detta handlar om frivillighet. En dom kan sägas konstruera att frivillig sex inte sker mot 
betalning, vilket då kan tänkas kunna lyftas till att alla som har sex mot betalning inte gör det 
frivilligt, att fenomenet som sådant då konstrueras som en form av sexuellt övergrepp. 
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Övergripande kan sägas att undersökningen sett att konstruktionen av fenomenet sexköp, 
sexköparen och säljaren sker i samband med varandra, då köparen förutsätter att det finns en 
säljare, och säljaren att det finns en köpare. Fenomenet som sådant behöver båda dessa 
aktörer, och att det finns ett erbjudande om ett utbud och ett erbjudande om en viss ersättning. 
 
7.2 Övergripande diskussion 
Den här undersökningen är gjord på endast ett urval av domar gällande köp av sexuella 
tjänster och som jämförelse har använts andra besläktade brottsmål. Undersökningens resultat 
kan därför bara antyda att tingsrätter i Sverige inte alltid är så noga med att definiera vad 
själva fenomenet sexköp står för och innebär, ibland beskrivs det så kortfattat som en gärning 
som har erkänts. Detta kan kopplas samman med en ovilja att ytterligare definiera den 
avvikande manliga sexualiteten, vad det är för sexuella tjänster som efterfrågas av de män 
som köper sexuella tjänster. Mannens sexualitet problematiseras inte i samhället idag, 
eftersom den utgör normen, (Lander, 2003) vilket gör att det också är svårt att tala om den. 
Det är kvinnan vars beteende kontrolleras i form av att uppmärksamma det avvikande 
(Lander, 2003). 
 
Vad som kan tänkas är att de mest intetsägande domarna är de domar som säger mest om 
synen på sexköp i samhället idag. En syn, om än är outtalad, som kan tänkas finnas kvar är 
mannens rätt att köpa en kvinnas kropp för sexuellt ändamål. Detta kan förstås som ett 
exempel på en pågående konflikt i genuskontraktet. Officiellt är det förbjudet att betala för 
sex, men då båda parter har något att vinna på det så kan det fortgå. Vad staten har att vinna 
på det i form av allmän ordning och ökad jämställdhet mellan könen, kan delvis uppnås av att 
fenomenet sexköp inte synliggörs. Ett mindre antal sexköpare döms för brottet, då det krävs 
betydande resurser för att kunna fälla någon för köp av sexuell tjänst (Träskman, 2005). 
Fenomenet sexköp och manliga sexköpare som avvikare, får passera relativt obemärkt förbi, 
inte minst sedan alternativa arenor än gatan är möjliga för att hålla prostitutionen dold. 
Lagens effektivitet kan ifrågasättas, och författaren till denna uppsats hänvisar till Ericsons 
(1980) resonemang att det som behövs är en långsiktig attitydförändring kring prostitution. 
Det är tänkbart att samhället inte rår på prostitution genom lagstiftning. Ska samhället 
fortsätta att definiera prostitution som ett socialt problem kan det vara befolkningens, och då 
främst ungas, attityder som måste vara måltavlan. Det genussystem som råder ger ett 
isärhållande av könen, sätter mannen som norm, och därmed underordnas kvinnan. 
Genussystemet möjliggör fenomenet sexköp, samtidigt som fenomenet själv också i 
förlängningen är med och reproducerar genussystemet och därmed också kvinnans generella 
underordning i förhållande till mannen. 
 
Konstruktionen av offer och förövare inte är så given ens då en kvinna säljer sex till en man. 
Själva köparen av sexuella tjänster framställs i regel som relativt anonym av rätten. Men i de 
domar där personen som köpt en sexuell tjänst träder fram tydligare, är det en person som inte 
ses som trovärdig som konstrueras. En man som genom bortförklaringar desperat försöker 
rädda upp situationen, en situation som han har försatt sig i, men som också kräver en 
motpart, eller för den delen en medpart; säljaren. När rätten även pratar om säljaren av 
sexuella tjänster med hjälp av beskrivningar som liknar en gärningsman, uppkommer en 
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kluven situation, där det inte är helt lätt att avgöra om säljaren ses som medansvarig för 
brottet eller som ett vittne. När rätten tar till ord som förstärker säljarens ansvar, ord som 
”misstänkt”, eller ”gripen” blir säljarens ansvar än tydligare. 
 
Det finns en historisk kontext som möjligen kan leva kvar, då säljaren historiskt har varit den 
som kontrollerats i prostitutionen, och fortfarande är den som är mest synliggjord i debatter 
om prostitution (Svanström, 2006a). Den vuxna prostituerade kvinnan är i regel inte ett offer, 
annat än för de omständigheter hon möjligen har sig själv att skylla för att ha satt sig i. Det 
går då inte att säga att säljaren av sexuella tjänster är oskyldig i förhållande till köparen, 
förövaren kan inte ställas ensamt ansvarig för brottet (Siring 2012). Ett annat exempel på när 
säljarens ansvar lyfts fram är när det framställs i domen att ett köpslående har pågått kring 
tjänsten, vilket förtydligare säljarens del i den brottsliga gärningen. Här går det att hänvisa till 
samhällets konstruktion av offer. En kvinna är svag, men det räcker inte för att dessa kvinnor 
ska ses som idealiska offer, då de inte kan sägas utfört någon respektabel handling när de 
utsattes för brottet. Hebers (2012) rollblandning blir här tydlig, då det inte är helt klart 
huruvida den som utsatts är ett offer eller en gärningsman.  
 
7.3 Slutsatser och implikationer för forskning och praktik 
Potentiellt så kan domstolars framställning av sexköpare vara med och påverka diskursen i 
resten av samhället. En intressant tanke är hur exempelvis domstolar aktivt skulle kunna 
påverka på det sätt vi pratar om ett visst fenomen i samhället, genom att exempelvis media tar 
del av domar och även andra intresserade. Att verkligen framställa sexköp som en kriminell 
handling, förtydliga i domarna vad det handlar om mer i detalj samt uttala sådant som gör att 
synen på brottets svårighetsgrad framhävs skulle kunna påverka diskursen i samhället kring 
sexköp. Att också aktivt arbeta för att framhäva den person som begår den kriminella 
handlingen och i samband med detta framställa den prostituerade som offer skulle kunna vara 
möjligt, om inte det var mer komplext än så hur samhället konstruerar ett offer.  
 
Det är en liten del av prostitutionen som är synlig, och sannolikt leder endast en mycket liten 
del till åtal (Träskman, 2005). Tar samhället detta brott på allvar? Straffet skärptes för köp av 
sexuella tjänster (Prop. 2010/11:77). Återstår att se om straffen som utmäts blir i linje med 
denna skärpning, exempelvis gällande mer utsatta kvinnor. Men en vidare fråga är om 
samhället rår på fenomenet sexköp med lagstiftning. En central fråga som varit ständigt 
närvarande under arbetet med denna uppsats, är varför män har ett behov av att köpa sex av 
kvinnor, en fråga som också Pateman (1999) ställer. Vad är det i samhällets strukturer som 
bidrar till attityden hos män att det går att köpa sex av kvinnor? Och vad är det som gör att 
kvinnor också går med på att låta sig köpas, om än med mer eller mindre frivillighet? Är det 
genuskontraktet, med isärhållandet av könen (Hirdman, 1988) som kan tänkas ligga bakom att 
prostitution fortsätter att reproduceras i vårt samhälle, om än på förändrade arenor med hjälp 
av till exempel internet. Att unga killar väljer att köpa sex (TV4, 2013-11-03) är alarmerande, 
och tyder på att det återstår ett hårt arbete med attityder till prostitution. Detta oavsett kön, då 
fenomenet sexköp kräver en köpare av sexuella tjänster, såväl som en säljare.
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B 348-13 
B 11 371-13 
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B 2798-10 
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BILAGA: LISTA ÖVER TEMAN OCH KODER FRÅN ANALYSEN AV 
MATERIALET  
 
1: KONSTRUKTIONEN AV FENOMENET SEXKÖP 
Under detta tema samlas det som rätten framför som bidrar till konstruktionen av fenomenet 
sexköp. Underliggande teman är hur den kriminella gärningen framställs och hur den sexuella 
tjänsten beskrivs av rätten. 
 
1.1: Konstruktion/beskrivning av gärningen:  
Hur rätten väljer att framställa själva gärningen, framställandes av att en kriminell gärning har 
ägt rum. Här finns underliggande teman om hur rätten väljer att lyfta fram den brottsliga 
gärningen i ljuset, där även påföljd och ett mindre tema om rätten väljer att lyfta fram att 
fängelse ingår i straffskalan eller inte. 
1.1.1 Sexuell tjänst som brottslig gärning: 
Tjänsten preciserad i rättens bedömning  
Tjänsten inte preciserad i rättens bedömning  
Fara för brottets fullbordan, rätten diskuterar fullbordan. 
Annan bevisning styrker inte brott 
Kopplare inblandad 
Antalet sexköp: ej en försvårande omständighet att det är från samma kvinna 
1.1.2 Påföljd: 
Dagsböter  
Brottsofferfond 
Behandling 
Frihetsberövad/anhållen 
Graderar påföljden till exempel ”måttligt bötesstraff”, ”högt bötesstraff” 
1.1.3 Hänvisning till straffskalan:  
Fängelse i straffskalan nämns 
Fängelse i straffskalan nämns inte (brottsofferfond) 
 
1.2: Beskrivning av tjänsten  
Hur rätten närmare framställer den tjänst som varit aktuell. Här urskiljdes två underliggande 
teman, dels detaljer kring den tjänst som har köpts och även hur rätten framställer den 
ersättning som har utgått för tjänsten, två av rekvisiten för brottet. 
1.2.1 Detaljer kring tjänsten: 
Omständigheter som preciserar hur, som om utförandet hade påbörjats.  
Ord som preciserar vad: exempelvis utöva sex, oralsex, erotisk massage, avtal om köp av 
sexuell tjänst.  
Hänvisar till förundersökningen men skriver ut aktuell tjänst, tjänsten=så som åklagaren gjort 
gällande, hänvisar till brottets svårighetsgrad men preciserar inte detta närmare. 
1.2.2 Detaljer kring ersättning: 
Hur rätten framställer den ersättning som  
Preciserad summa  
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Inte preciserad summa 
Diskuterat pris  
Erbjudit och lämnat betalning 
Överens om sex för pengar  
Ej styrkt att betalning skett 
Ej bevisat att erbjuda ersättning  
Överenskommen summa 
 
2: KONSTRUKTION SEXKÖPARE 
Här samlas information ur domarna som på något sätt bidrar till konstruktionen av en 
sexköpare. De teman som växte fram var dels konstruktionen av en gärningsman och 
beskrivningen samt trovärdigheten hos den tilltalade. 
 
2.1: Konstruktion av en gärningsman:  
Att en gärningsman konstrueras är att den tilltalades framställs som någon som begått ett 
brott. Här samlas sådant som rätten framfört som kan bidra till att bilden av en gärningsman 
växer fram. 
2.1.1 Den tilltalades inställning till åtalet: 
Erkänner 
Förnekar  
Bestrider  
2.1.2 Historik: 
Hänvisning till belastningsregistret 
Tidigare straffad 
Inte tidigare lagförd för liknande brott 
2.1.3 Förstärkande påföljder:  
Övervakningsbehov 
Behov av behandling 
Ungdomskontrakt 
2.1.4 Ett aktivt subjekt: 
Kan inte undgå ansvar 
Uppsåt 
 
2.2: Beskrivning/trovärdighet hos den tilltalade:  
Vid kodningen av materialet framkom att ett samband kunde ses mellan hur den tilltalade 
beskrevs och hur hans trovärdighet framställdes. I detta underliggande koder ingår när rätten 
framställer följande som kan kopplas antingen till beskrivningen av den tilltalade eller till 
hans trovärdighet: 
2.2.1 Inte trovärdig: 
Märklig/osannolik/orimlig/långsökt berättelse 
Motstridiga/osannolika uppgifter  
Bortförklaringar 
Efterhandskonstruktion 
Försökt verka bekant med den som sålt sex 
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2.2.2 Beskrivning av omständigheter: 
Haft tid att tänka igenom om han ska göra det 
Klätt av sig  
Berusad 
Åtal om våldsamt motstånd ogillas  
2.2.3 Framställning av den tilltalades intresse av åtalet: 
Avgjort i den tilltalades utevaro  
Den tilltalade har varit personligt närvarande 
Den tilltalade ej hörts av 
Ej begärt huvudförhandling 
2.2.4 Vid förhöret: 
Stressad vid polisförhör 
Missuppfattning/tolk saknades vid förhör 
2.2.5 Den tilltalade avbryter frivilligt: 
Mannen frivilligt dragit sig ur 
Frivilligt avbrutit, frivilligt tillbakaträdande 
 
3: KONSTRUKTION PROSTITUERAD/OFFER 
Här presenteras de teman som vuxit fram som bidrar till konstruktionen av den prostituerade 
och till konstruktionen av ett potentiellt offer.  
 
3.1: Konstruktionen av den prostituerade:  
Känd prostituerad 
Främmande kvinna 
”Utrett” att kvinnan sålt sexuella tjänster 
Prostitutionsannons på nätet 
Torsklur 
Hotellrum 
Missbruk 
Slutsatser om kvinnans trovärdighet/intentioner: 
Inte trovärdigt att kvinnan skulle vilja umgås med mannen 30 min utan betalning 
Prostituerade osannolikt befinna sig med mannen en dryg timme 
Kvinnan som vittne: 
Avstått att höra kvinnan som vittne vid huvudförhandling pga erkännandet 
Inte någon anledning att betvivla vittnet/den prostituerade 
Kvinnans uppgifter styrker brott 
 
3.2: Offerkonstruktion:  
Temat handlar om hur rätten framställer ett potentiellt offer i de domarna som har varit 
aktuella i denna undersökning. De teman som finns är om kränkning föreligger samt om ett 
offer framställs i någon av domarna. 
3.2.1 Föreligger kränkning: 
Kränkning 
Kränkningsersättning 
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3.2.2 Framställning av ett offer: 
Brott mot staten 
Frivilligt sex kan inte uteslutas (indirekt konstruktion av att det därmed inte är frivilligt om det betalas för 
sex.) 
 
ÖVRIGT 
Den tilltalades egen framställning intressant: Skulle bara ge henne pengar, kunde sen inte 
hålla sig: Mannens naturliga sexualdrift. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


