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 Abstract 

 
Both Statistics Netherlands and Statistics Sweden have estimated value added in the illegal 
economy. According to the System of National Accounts 1993 all economic activities that 
are made by willingly engagement of buyers and sellers should be included in the national 
accounts. This paper provides a comparison between the two estimations of prostitution. 
By addressing theories on sexuality and prostitution the production boundary is discussed 
in relation to prostitution and unpaid household production and the question is raised if 
prostitution could be included in the historical national accounts. 
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Lagstiftning kring prostitution varierar mellan världens länder. Hur prostitution, liksom andra 

ekonomiska verksamheter, regleras får till följd att det även uppstår en variation av vad som räk-

nas in i ländernas bruttonationalprodukt (BNP). Detta trots att reglerna för vad som ska räknas 

in i BNP är desamma för de olika länderna. Institutionella förhållanden avgör alltså inte vad som 

ska räknas in i nationalräkenskaperna men ofta vad som kan räknas in. Prostitutionens reglering 

varierar inte bara mellan olika länder utan även mellan olika tidsepoker vilket därmed har         

betydelse för de historiska nationalräkenskaperna. 

 

Syftet med denna framställning är att koppla samman det makroekonomiska fältet med teorier 

om sexualitet genom att problematisera nationalräkenskapernas produktionsgräns i förhållande 

till prostitutionen. För att se detta på närmare håll har jag valt att jämföra två skattningar av   

prostitutionens förädlingsvärde i Sverige och i Nederländerna. 

 

För att kunna möta syftet kommer följande frågor att ställas: 

– Hur bestäms produktionsgränsen och vad är det som räknas in i BNP? Vad är produktions-

gränsen en gräns emellan? 

– Vilka argument har använts för att förflytta produktionsgränsen inom forskning kring historiska 

nationalräkenskaper (HNR)? Går det att använda liknande argument när det gäller fenomen 

kopplade till sexualitet, till exempel prostitution? 

– Vilka faktiska effekter skulle det få om prostitutionen räknades in i nationalräkenskaperna? Hur 

ser skillnaderna ut gällande detta för Sverige respektive Nederländerna? 

 

Om BNP och produktionsgränsen 

Bruttonationalprodukten (BNP) är ett mått som är centralt i både nationalräkenskaperna och de 

historiska nationalräkenskaperna. Med bruttonationalprodukt menas det sammanlagda värdet av 

varor och tjänster som produceras i ett land under ett visst år. I måttet räknas även den offentliga 

produktionen in liksom handelsbalansen. 
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BNP kan beräknas på tre olika sätt – från produktionssidan, då det samlade förädlingsvärdet 

mäts, från inkomstsidan, eller från användningssidan, då privat och offentlig slutlig konsumtion 

mäts. 

 

Produktionsgränsen definierar vilka aktiviteter som ska räknas som produktion och inte i       

nationalräkenskaperna. I riktlinjerna i System of National Account (SNA) 1993 beskrivs produk-

tionsgränsen som: 

 

The production boundary includes:  

(a) the production of all individual or collective goods or services that are supplied to 

units other than their producers, or intended to be so supplied, including the produc-

tion of goods or services used up in the process of producing such goods or services;  

(b) the own-account production of all goods that are retained by their producers for 

their own final consumption or gross capital formation;  

(c) the own-account production of housing services by owner-occupiers and of domestic 

and personal services produced by employing paid domestic staff.1

 

Ekonomisk aktivitet har alltså en ganska bred definition i SNA 1993. Det görs till exempel ingen 

skillnad mellan legal och illegal ekonomisk aktivitet så länge aktiviteten bygger på frivillighet mel-

lan aktörerna.2 Men i SNA 1993 görs skillnad mellan den gräns som beskrivs ovan (SNA-

produktionsgränsen) och en generell produktionsgräns. Den generella produktionsgränsen de-

finieras istället som ”activities carried out under the control and responsibility of an institutional 

unit that uses inputs of labour, capital and goods and services to produce outputs of goods and 

services”.3 Enligt denna definition räknas nästan all mänsklig verksamhet som produktiv bortsett 

från det som inte kan utföras av en tredje person, äta, sova och träna till exempel. Det kan ingen 

annan göra åt oss. Denna generella produktionslinje används till exempel när satelliträkenskaper 

konstrueras för exempelvis obetalt hemarbete.4

 

Ekonomisk-historisk teori och de historiska nationalräkenskaperna 

En viktig ekonomisk-historisk fråga rör bestämmelsefaktorerna bakom ekonomisk tillväxt. Frågor 

ställs om hur det kommer sig att vissa länder är fattiga och andra rika och hur ekonomisk tillväxt 

skapas över längre perioder. För att kunna besvara dessa båda frågor används BNP och hur BNP 

har utvecklats för olika länder över tid. Med hjälp av detta material går det att analysera vad som 

                                                 
1 SNA 1993, 6.18 
2 Se till exempel Blades & Roberts (2002), s 2. 
3 SNA 1993, 6.15 
4 Varjonen, J & S (2003), s 139. 
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skapar ekonomisk tillväxt alternativt vad som hämmar den. Ett centralt syfte för de historiska 

nationalräkenskaperna är alltså möjligheten att kunna studera ekonomisk utveckling över både tid 

och rum.5

 

I de historiska nationalräkenskaperna (HNA) indelas den svenska ekonomin i sektorer och under-

sektorer (branscher). Denna uppdelning möjliggör för analyser av hur ekonomins struktur för-

ändras. Peter Vikström påpekar svårigheterna med att ha en indelning som fungerar över långa 

tidsperioder eftersom både ekonomin i sig och dess sammansättning förändras över tid liksom de 

ekonomiska begreppen.6 Vikströms artikel visar också att forskningens behov och frågeställningar 

varierar över tid varför nya krav ställs på hur de historiska nationalräkenskaperna ska utformas. 

HNA:s utformning påverkas dessutom av tillgången på samlad data från äldre tider. 

 

Även Jan-Pieter Smits framför att vetenskapens behov och grundfrågeställningar, som till exempel 

långsiktig ekonomisk tillväxt, bör vara centrala i de historiska nationalräkenskaperna.7 Han fram-

håller också att avvägandet mellan att inkludera så många länder som möjligt i analyserna av   

ekonomisk tillväxt å ena sidan så att en global analys kan bli möjlig och att försöka hålla en hög 

internationell standard i räkenskaperna å andra sidan för att få så tillförlitliga uppgifter som möj-

ligt.8

 

Satelliträkenskaper och diskussionen om hemarbete 

I SNA bestäms de generella standarderna för hur nationalräkenskaperna ska se ut. Utöver det som 

ryms inom produktionsgränsen görs så kallade satelliträkenskaper. Dessa räknas som en speciell 

kategori som ligger utanför de huvudsakliga nationalräkenskaperna men som ändå är av intresse 

för studiet av välfärd i vid mening. Olle Krantz påpekar att de aktiviteter som inkluderas i satellit-

räkenskaper i historiskt perspektiv kan vara så viktiga att också satelliträkenskaperna i vissa fall 

borde räknas som centrala i de historiska räkenskaperna.9

 

Det obetalda hemarbetet behandlas i satelliträkenskaper både i de samtida och i de historiska  

nationalräkenskaperna. Krantz påpekar dock att det obetalda hushållsarbetet kan få stora konse-

kvenser för hur förändringar slår över sektorsgränser. Hur frekvent obetalt arbete är varierar över 

tid och produktivitetsförändringar behandlas olika i mätningarna av produktion av varor och 

                                                 
5 Se till exempel Fregert & Jonung (2003), kap. 5. 
6 Vikström (1998), s 204. 
7 Smits (2003), s 12. 
8 Smits (2003), s 10. 
9 Krantz (1994, a), s 20. 
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speciella tjänster såsom hushållsarbete i de historiska nationalräkenskaperna.10 I de serier som 

Krantz presenterar i sin artikel blir det också tydligt hur de historiska räkenskaperna förändras om 

det obetalda hemarbetet inkluderas genom att tjänstesektorn blir en mycket större del av den  

totala produktionen över lag med en relativt stor andel under 1800-talet, sjunka vid sekelskiftet 

och sedan öka igen främst efter 1950. Den allmänna trenden av industrialiseringens påverkan 

förblir dock densamma.11

 

Krantz föreslår att även det obetalda hushållsarbetet bör inkluderas i de historiska nationalräken-

skaperna. Dessa faller inom kategorin ”activities that produce goods or services that could have 

been supplied to others on the market but are actually retained by their producers for their own 

use”.12 I SNA 1993 räknas varor men inte tjänster som konsumeras i det egna hushållet inom 

ramen för produktionsgränsen. 

 

Märta Bergman har gjort ett försök att uppskatta samtida BNP för Sverige med det obetalda 

hemarbetet inkluderat. Enligt de beräkningar hon gör skulle BNP fördubblas om obetalt hem-

arbete inkluderades. Till hjälp har hon tagit SCB:s tidsanvändningsstudie samt prislistor från 

hemhjälpsföretag. Hon menar att problemet med att inte inkludera hemarbetet blir att felanalyser 

görs av hur tjänstesektorn utvecklas, både över tid och mellan länder. Speciellt kvinnors betydelse 

i produktionen underskattas om inte det obetalda hemarbetet räknas med. Dessutom tenderar 

både tillväxttakten och tjänstesektorns utveckling att överskattas när kvinnor går från att utföra 

samma arbetsuppgifter i den offentliga sektorn istället för i hemmet. Eftersom kvinnor förvärvs-

arbetar olika mycket i olika länder blir till exempel medlemsavgiften till EU betydligt mindre i de 

länder där kvinnor förvärvsarbetar i lägre utsträckning och arbetar obetalt i hushållen istället.13

 

Diskussionen om obetalt hushållsarbete ska räknas med i BNP har diskuterats i många samman-

hang. När SNA skulle revideras 1993 diskuterades frågan igen och det sågs över vad som egentli-

gen skulle mätas med BNP-måttet. Syftet är inte att mäta välbefinnande, resonerades det, utan 

snarare de transaktioner i ekonomin som har ett monetärt värde eftersom dessa värden är de som 

spelar roll för den ekonomiska politiken. Problematiken med att göra en skattning av denna pro-

duktion påpekades också. Istället argumenterade många att skattningar av det obetalda hushålls-

arbetet skulle utföras som satelliträkenskaper.14 Johanna och Seppo Varjonen menar liksom 

                                                 
10 Krantz (1994, b), s 12. 
11 Krantz (1994, b), s 13ff. 
12 SNA 1993, s 4, citerat i Krantz (1994a), s 20. 
13 Bergman (2003), s 60. 
14 Varjonen, J & S (2003), s 137. 
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Krantz att dessa argument inte gör sig gällande när det gäller de historiska nationalräkenskaperna. 

Paret Varjonen menar att man genom att inte räkna in obetalt hushållsarbete missar hur produk-

tionen varierat från egenproduktion till halvfabrikat, utveckling av hushållsmaskiner osv.15 När de 

historiska beräkningarna görs på det obetalda hemarbetet går det dessutom att analysera den av-

vägning som finns mellan egenproduktion och marknadsproduktion och vilka bestämmelse-

faktorer som finns bakom denna avvägning.16 Vilka aktiviteter som ska räknas som hemarbete 

råder det inte full enighet om, men den indelning som SCB gör, det vill säga den som används av 

Bergman, och den som används av paret Varjonen är liknande. Det handlar om underhåll och 

skötsel av boende, matlagning, klädtillverkning/klädvård, omvårdnad, transporter och att utföra 

inköp.17 När sedan omfattningen beräknas utgår man antingen från motsvarande marknadsmässig 

lön (från inkomstsidan) eller marknadspriser (från användningssidan).18 Båda metoderna bygger 

alltså på att hemarbetet värderas på samma sätt som om det skulle utföras på en marknad. Paret 

Varjonen menar att beräkningar från användningssidan är att föredra eftersom de bättre fångar 

upp hur till exempel teknik förändrar arbetets innehåll. Trots att det går att genomföra dessa be-

räkningar menar de att det finns många problem som återstår att lösa. Till exempel kan det vara 

svårt att hitta jämförbara marknadspriser för den tjänst eller vara som produceras obetalt i hus-

hållen. En svårighet kan exempelvis vara hur marknadspriset på ett hemlagat mål mat ska       

bedömas. Lösningen skulle kunna vara att använda motsvarande pris på maträtten på en restau-

rang, men valet av restaurang kan i sådana fall skilja sig avsevärt åt.19

 

I en replik till Bergman föreslår Lars Hultkrantz och Elly-Ann Johansson att värdet av det      

obetalda hemarbetet istället ska beräknas utifrån hemarbetets marginella produktivitet. De menar 

att hushållens produktionsval är en avvägning mellan hemarbete å ena sidan och förvärvsarbete å 

den andra och att marginalprodukten därmed bör vara nettolönen av förvärvsarbetet, alltså lönen 

per timme efter skatt. Denna nettolön ligger enligt Hultkrantz och Johanssons beräkningar på en 

liknande nivå som betalningsviljan för hushållstjänster, runt 70 kr per timme. Genom att skatta 

det obetalda hushållsarbetet på detta sätt skulle andelen av BNP istället ligga runt en fjärdedel av 

det resultat som Bergman redovisar. 20

 

                                                 
15 Varjonen, J & S (2003), s 138. 
16 Varjonen, J & S (2003), s 140. 
17 Jämför Bergman (2003), s 61 och Varjonen (2003), s 140. Kategorierna ser lite olika ut men totalt verkar de inne-
hålla i stort sett samma arbetsuppgifter. 
18 Varjonen, J & S (2003), s 141ff. 
19 Varjonen, J & S (2003), s 152. 
20 Hultkrantz & Johansson (2003), s 55f. 
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En annan problematik i beräkningarna som Bergman själv tar upp är svårigheten att förhålla sig 

till sådant arbete som utförs med glädje, till exempel att sköta om sina egna barn eller fira jul med 

en sjuk farmor. Hemarbete skulle i dessa fall kunna betraktas som en gråzon mellan arbete och 

fritid. Bergman påpekar emellertid att det finns många yrken som är lustfyllda på ett eller annat 

sätt, men som ändå räknas in i produktionen då de utförs på en marknad.21

 

Illegal och svart produktion 

Den illegala produktionen utgör en del av de monetära flödena. I princip ska därför även sådan 

produktion räknas in i nationalräkenskaperna så länge den ekonomiska verksamheten bygger på 

ömsesidig överenskommelse. På grund av svårigheter med uppskattningar av illegal verksamhet 

har det ännu inte införts några skattningar av sådana affärstransaktioner i nationalräkenskaperna. 

Precis som med hushållsarbetet motiveras beräkningen av den illegala verksamheten med ett   

jämförbarhetsargument, det som är lagligt i ett land kan vara olagligt i ett annat. Illegal verksam-

het genererar dessutom pengar som kan spenderas på laglig konsumtion.22

 

Förutom den illegala produktionen finns den dolda svarta produktionen. Det är laglig verksamhet 

som av olika anledningar underrapporteras till skattemyndigheter och statistiska undersökningar. 

I de svenska nationalräkenskaperna görs tillägg för ett antal branscher där det förekommer dold 

produktion. För den illegala verksamheten, såsom droghandel och prostitution, görs däremot inga 

tillägg i nuläget.23

 

Kommersiell sexualitet 

Kommersiell sexualitet diskuteras flitigt, men inte alltid ur ett ekonomisk-teoretiskt perspektiv. 

Ofta handlar diskussionen om huruvida de som arbetar inom sexindustrin väljer sitt yrke fritt och 

om man verkligen kan se sexuella tjänster som vilka tjänster som helst på en fri marknad.24 Den 

marxistiska tolkningen är att det är ojämlika egendomsförhållanden som är bakgrunden till att 

sexuella tjänster utbyts mot egendom både mellan icke-gifta, det som kallas prostitution, och i 

äktenskapet.25 Ett annat sätt att förhålla sig till kommersiell sexualitet har varit att försöka förstå 

den mänskliga biologin bakom de sexuella uttrycken. Sådana förklaringar utgår från att det är 

mäns starka sexualdrift som avgör att det finns en marknad för män att köpa sexuella tjänster av 

                                                 
21 Bergman (2003), s 63. 
22 SOU 2002:118, s 31f. 
23 SOU 2002:118, s 31f och SCB:s pressmeddelande 2005-04-01. 
24 Se till exempel Jaggar (1994), s. 102ff. 
25 Jaggar (1994), s 104ff. 
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kvinnor.26 Som reaktion mot förklaringar grundade i biologistiska antaganden har olika          

feministiska och konstruktivistiska teoribildningar utvecklas. Här ses sexualiteten som föränderlig 

och konstruerad utifrån föreställningar om kön/genus som avgör hur sexualitet kan användas på 

en marknad.27 Det är dock viktigt att påpeka att det finns en splittring i den feministiska teori-

bildningen om huruvida prostitution ska legaliseras eller inte. Diskussionen kring detta har främst 

kommit att handla om kvinnors sexualitet, kvinnors underordning och huruvida det finns fria val 

i prostitution.28

 

Att skatta prostitutionens ekonomiska betydelse i Sverige 

På uppdrag av EU:s statistikorgan Eurostat har SCB gjort en preliminär skattning av den illegala 

verksamhetens ekonomiska betydelse i Sverige, däribland prostitutionen. Trots att det finns bra 

ekonomiska modeller för att göra en skattning påpekar SCB problematiken med att ha så pass 

otillförlitliga siffror när det gäller illegal verksamhet och dess ekonomiska konsekvenser.29 Sex-

köpslagen som förbjuder köp av sexuella tjänster infördes 1999 i Sverige och fick då mycket 

uppmärksamhet. Lagens effekter förväntades av vissa bli att prostitutionen flyttades från gatan till 

den undre världen där de prostituerade skulle få en mycket svårare situation. De effekter lagstift-

ningen fått till följd är enligt rapporten att gatuprostitutionen minskat avsevärt men också att 

inomhusprostitutionen ökat via till exempel Internet. I en undersökning som gjordes 2003 upp-

skattades prostitutionen totalt sett ha minskat.30 Enligt Rikskriminalen minskar även så kallad 

trafficking, det vill säga människohandel för sexuella ändamål, till följd av den svenska sexköps-

lagen. Utredarna menar dock att prostitution till följd av trafficking inte kan sägas vara frivilligt 

och att det därmed inte ska räknas in i skattningen.31

 

Skattningen av prostitutionen har i rapporten till Eurostat gjorts i två led. Det första ledet utgår 

från en enkätundersökning där svenska män svarar på frågor om sina sexualvanor. Enkät-

undersökningen som är gjord av Folkhälsoinstitutet bygger på uppgifter om hur mycket sex    

respondenterna har köpt under sin livstid så uppskattningarna blir mycket grova. Konsumtion av 

prostitution utomlands, 77,9 procent, räknas bort och priset per tillfälle uppskattas till 2000 kr. 

Årskonsumtionen skulle på detta sätt kunna sägas uppgå till ca 225 miljoner kronor.32 I under-

sökningen görs även en uppskattning beräknad från inkomstsidan då inkomsterna för de        

                                                 
26 Se Järvinen, s 13. 
27 Se till exempel Parker, Barbosa & Aggleton (2000), s 7 och Jaggar (1994), s 108f. 
28 Se en utförligare diskussion om detta i Arnberg (2003). 
29 SCB (2005), s 4. 
30 SCB (2005), s 6. 
31 SCB (2005), s 7. 
32 SCB (2005), s 8f. 
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prostituerade skattas för att sedan multipliceras med antalet prostituerade. Den totala produk-

tionen av gatuprostitutionen beräknas då uppgå till 85 miljoner kronor och internetprostitu-

tionen till 125 miljoner kronor. Utredarna påpekar också att det ibland förekommer prostitution 

i anslutning till porrklubbar. Denna prostitution antas uppgå till ca 375 miljoner kronor.33 Totalt 

menar utredarna alltså att prostitutionen omsätter ca 585 miljoner kronor i Sverige men att en 

stor del av konsumtionen sker av besökare som stannar i Sverige mindre än ett år. Förädlings-

värdet (efter avdrag på 20 % för omkostnader) blir 470 miljoner kronor.34

 

Skattning av prostitutionen i Nederländerna 

En liknande skattning av prostitutionen har gjorts i Nederländerna där lagstiftningstrenden kan 

sägas ha varit den motsatta i förhållande till Sverige. Bordellförbudet avskaffades den 1 oktober 

2000 vilket betyder att prostituerade över 18 år i princip kan ingå vilka avtal de vill. Att medverka 

till påtvingad prostitution eller tjäna pengar på sådan är fortfarande olagligt, liksom medverkan 

till att minderårig prostitueras samt att anställa prostituerade utan att ha tillgång till lokal eller att 

sakna arbetstillstånd.35 Utredarna menar att den nya lagstiftningen delat upp marknaden mellan å 

ena sidan klubbar och bordeller som till stor del rättar sig efter den nya lagen och å andra sidan en 

grå-svart sektor där illegal prostitution utförs som eskortservice eller hemmaprostitution via    

Internet eller telefon.36 Ca 68 procent av landet prostituerade är utlänningar och en betydande del 

av dessa uppskattas sakna uppehållstillstånd.37 I fönsterprostitutionen (window prostitution) har 

varje prostituerad i snitt tre kunder per dag. Priset kan variera beroende på stad och placering 

men ligger mellan 15-50 euro per kund. Beräknat på att det arbetar mer än 2000 prostituerade i 

fönster varje kväll uppskattas bruttoinkomsten vara mellan 40 och 100 miljoner euro varje år. 

Hälften av intäkterna beräknas gå direkt till den som hyr ut fönstret. I gatuprostitutionen         

beräknas 300 personer arbeta varje kväll. Dessa antas liksom fönsterprostituerade ha cirka tre 

kunder per dag vilket resulterar i en omsättning på 5 miljoner euro per år. På klubbar och i    

privata hem uppskattas 3500 prostituerade arbeta varje dag. Priset ligger mellan 70-100 euro per 

timme. Prostitutionen i denna sektor beräknas omsätta 110-190 miljoner euro per år. I eskort- 

och callgirlverksamhet har man mycket mer otillförlitliga siffror och måste göra grövre upp-

skattningar. Cirka 6600 personer uppskattas dock arbeta inom ramen för dessa verksamheter dag-

ligen och omsättningen beräknas vara 80-140 euro per kväll vilket ger en inkomst för prostitu-

erade och hallickar på mellan 100 och 170 miljoner euro per år. Den totala inkomsten för      

                                                 
33 SCB (2005), s 10ff. 
34 SCB (2005), s 18. 
35 Statistics Netherlands (2005), s 11. 
36 Statistics Netherlands (2005), s 11. 
37 Statistics Netherlands (2005), s 12. 
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prostitutionen (för både prostituerade och deras managers) skulle på detta sätt grovt kunna     

beräknas till cirka 660 miljoner euro. 38 Efter avräkningar för utgifter och direktkonsumtion för 

managerna blir förädlingsvärdet runt 460 miljoner euro.39

 

Jämförelse 

Båda beräkningarna av prostitutionens omsättning i de respektive länderna, särskilt den svenska 

beräkningen, är grova uppskattningar. Det totala förädlingsvärdet ligger på en liknande siffra, 

men valutorna är olika. Om en euro beräknas motsvara ca nio svenska kronor skulle prostitu-

tionen omsätta nio gånger så mycket i Nederländerna som i Sverige. En del av prostitutionen i 

Nederländerna räknas dock redan in i landets BNP eftersom det är laglig verksamhet till viss del. 

 

De två undersökningarna är gjorda utifrån samma premisser och har som syfte att de ska kunna 

vara jämförbara med varandra. Frågan är om de verkligen går att jämföra. En uppenbar skillnad 

är att den holländska studien inte har någon uppskattning beräknad från konsumtionssidan. Ut-

redarna refererar inte till någon motsvarande studie i hur många som köper sexuella tjänster av 

den holländska befolkningen. En annan viktig skillnad är frågan om trafficking. I den svenska 

studien gör man inga skattningar av hur mycket denna verksamhet omsätter, man påpekar bara 

att det inte ska räknas in. I den holländska studien beräknas utländska kvinnor som arbetar som 

prostituerade i mindre än ett år utgöra ca 10 procent vilket dras av i slutet av kalkylen. Gruppen 

utländska prostituerade räknas alltså olika i de olika studierna. Vad man exakt menar med      

trafficking framgår inte av den svenska studien och hur utländska prostituerade har räknats finns 

det ingen uppgift om. Ytterligare en skillnad är att hallickars eller managers andel av inkomsterna 

skattas i den holländska studien men knappt nämns i den svenska. Om detta beror på att koppleri 

inte är så vanligt i Sverige eller att man av någon annan anledning valt att bortse från det är svårt 

att säga. 

 

                                                 
38 Statistics Netherlands (2005), s 14. 
39 Statistics Netherlands (2005), s 15. 
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Om man ändå använder siffrorna som de är och omvandlar de svenska kronorna till euro ser det 

ut på följande vis: 

 

 

Nederländerna   Sverige 

Befolkning: 16,4 milj. inv. (2006)  Befolkning: 9, 1 milj. inv. (2006) 

BNP: 505, 6 miljarder euro (2005) BNP: 2 670, 5 miljarder kronor (2005)/ 

ca 290, 7 miljarder euro 

Prostitution: 460 miljoner euro Prostitution: 470 miljoner kronor/ ca 51 

miljoner euro 

Andel av BNP:    Andel av BNP: 

460 milj. / 505,6 mrd. ger ca 0,09 %   470 milj. / 2670,5 mrd ger ca 0,017 % 

Motsvarar: ca 28 euro per innevånare Motsvarar: ca 52 kr / 5,64 euro per  

innevånare40

 

 

 

I denna beräkning, som bara tjänar som syfte att få en förståelse för siffrornas storlek, är det    

viktigt att komma ihåg att delar av prostitutionen blir dubbelräknad i det holländska fallet. Om 

siffrorna skulle stämma, det vill säga att den holländska prostitutionen ekonomiskt sett var nio 

gånger så stor som den svenska är det också viktigt att komma ihåg att priserna i de olika        

studierna varierar kraftigt vilket skulle betyda att prostitutionen kvantitetsmässigt är ännu större i 

Nederländerna. En annan viktig faktor att räkna med är att skattningarna av antalet prostituerade 

i den holländska undersökningen är gjord utifrån beräkningar utförda av den organisationen ”den 

röda tråden” som är en intresseorganisation för prostituerade medan skattningen i den svenska 

undersökningen bygger på uppgifter från socialarbetare, polisen och forskare.41 Det är svårt att 

säga exakt hur detta har påverkat skattningarna, men antagligen finns det mörkertal i båda under-

sökningarna. 

 

Med skattningar som de ovanstående går det att se hur institutionella förhållanden påverkar 

marknaden. Men de institutionella förhållandena kan inte endast begränsas till lagstiftning. Det 

är knappast rimligt att tänka sig att länderna låg på en likvärdig nivå innan millennieskiftet för att 

sedan utvecklas helt olika endast med hänvisning till olika lagstiftning. Enligt statsvetaren Joyce 
                                                 
40 Källor innevånarantal och BNP www.scb.se för Sverige och http://statline.cbs.nl/ för Nederländerna. 
41 Statistics Netherlands (2005), s 11 ff och SCB (2005), s 4ff. 
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Outshoorn har sexindustrin i Nederländerna växt kraftigt sedan slutet av sjuttiotalet vilket också 

har påverkat möjligheterna till lagstiftning. En stark lobbying från bland annat prostituerade  

själva påverkade ändringen av lagstiftningen och problematiken kring trafficking var ett argument 

för att reglera prostitutionen genom att lätta på lagstiftningen.42 I Sverige föregick lagändringen 

av en stark påverkan från kvinnorörelsen där sociala frågor framförallt fick utrymme och prostitu-

tionen som fenomen och dess önskvärdhet diskuterades och ifrågasattes.43

 

Sammantaget kan sägas att prostitutionen i Sverige och i Nederländerna ser helt olika ut, både till 

sitt uttryck och till sin omfattning. Även lagliga verksamheter, såsom prostitution i Neder-

länderna, verkar bli svåra att uppskatta när en illegal verksamhet agerar parallellt och när en svart 

och grå sektor finns. Detta är dock inte ett problem som är förbehållet sexrelaterad verksamhet. 

För andra branscher där det befaras förekomma svarta pengar görs som påpekats tillägg i national-

räkenskaperna. 

 

Hemarbete och prostitution 

Inom ramen för produktionsgränsen ska prostitutionen räknas in även om den inte gör det på 

grund av skattningarnas otillförlitlighet. Även om prostitutionens andel av BNP i båda fallen är 

relativt liten är det intressant att fråga sig varför prostitution räknas som produktion men inte det 

obetalda hemarbetet. Argumenten för att ha med det obetalda hemarbetet har som tidigare redo-

visats varit dels att kvinnors arbete synliggörs men också för att inte få felskattningar när det gäller 

tjänstesektorns faktiska storlek. Samma argument kan användas för prostitution. Om den       

generella produktionsgränsen däremot skulle användas när det gäller sexuella tjänster är det lätt 

att hamna på djupt vatten. Precis som för städning finns det ju ett pris för sexuella tjänster, alltså 

skulle sexuell verksamhet i princip kunna räknas som hemarbete. Även om det är en absurd tanke 

att räkna in sexuell verksamhet i hemmen som en del av nationalräkenskaperna så ställer det   

frågan om hemarbete på sin spets. Det går att diskutera om det verkligen är rimligt att räkna all 

verksamhet som någon annan i princip skulle kunna göra och hur vi i så fall skulle dra en gräns 

mellan vad som är arbete och vad som istället borde klassas som fritidssysslor. Det är också viktigt 

att fråga sig när det blir meningsfullt att värdera mänsklig verksamhet som en del i nationalräken-

skaperna och dess satelliträkenskaper och när det räcker med tidsanvändningsstudier för att till 

exempel påpeka ojämlikheter grundade i till exempel kön. 

 

                                                 
42 Outshoorn (2004), s 186. 
43 Svanström (2004), s 243f. 
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Prostitution i nationalräkenskaperna 

Precis som med hemarbetet skulle det vara möjligt att räkna in prostitution som en del av de  

historiska nationalräkenskaperna. Just i detta fall finns det dessutom uppgifter från perioder då 

prostitution varit reglerat.44 Förutom den uppenbara vinsten med att få mer kompletta historiska 

nationalräkenskaper skulle det bli möjligt att analysera prostitutionens spridning och omsättning. 

Att se om och hur sexualitetens uttrycksformer sett ut över längre tidsperioder skulle kunna be-

svara åtminstone en del av de sexualitets-teoretiska frågeställningar som presenterats ovan. Till 

exempel skulle det gå att se om prostitutionens storlek har något samband med kvinnors rätt till 

privat egendom för att på så sätt testa den marxistiska ståndpunkten. 

 

Att arbeta för kärlek eller för pengar – om oavlönat arbete som kategori 

En fråga som uppkommer är då varför obetalt arbete egentligen utförs och om det i så fall      

verkligen är obetalt i en vidare bemärkelse. En hemmafru kan till exempel sägas utföra arbete mot 

betalning i natura, mat och husrum, och antagligen i princip mot betalning i form av fickpengar 

och inflytande över makens ekonomi. På detta sätt går det att se denna typ av hemarbete som en 

svart marknad där män anställer kvinnor att jobba i hemmet mot betalning och en social trygghet 

i och med äktenskapet. Om produktionsvärdet skattades på detta sätt dyker en annan problema-

tik upp. Ensamstående arbetar också obetalt i hemmet. Frågan är om det inte vore rimligt att 

dessas obetalda arbete skulle räknas på samma sätt. Och det arbete som barn utför hemma genom 

att hjälpa till med disk och städning borde kanske i så fall också räknas in i skattningarna. 

 

Att skatta människors sexualvanor utifrån sexindustrins prisnivåer vore absurt. Om varje samlag 

skulle beräknas till 2000 kr och en helnatt med sin favoritflicka/favoritpojke till 15000 skulle 

”hemarbetet” öka avsevärt.45 Särskilt då om alla sexuella aktiviteter skulle räknas dubbelt, båda 

skulle ju i princip kunna köpa samma tjänst på en marknad även om det skulle bli svårare i   

praktiken för både heterosexuella och homosexuella kvinnor enligt den svenska rapportens upp-

gifter. Att mäta människors sexualvanor görs däremot, vilket är användbart för sexualitets-

teoretiska frågeställningar. Svenskarnas sexualvanor har beräknats i två omfattande under-

sökningar hittills.46 Sexualitetens föränderliga uttryckssätt skulle därför kunna beskrivas parallellt 

med en skattning av prostitutionens ekonomiska omsättning. Att se detta i förhållande till de 

övriga historiska nationalräkenskaperna skulle därmed öppna möjligheter att analysera ekonomi 

och sexualitet på nya sätt. 

                                                 
44 Se till exempel Svanström (2006). 
45 Se SCB (2005), s 14. 
46 Zetterberg (1969) och Folkhälsoinstitutet (2000) 
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Att utföra arbetsuppgifter gratis ligger nära fritidsbegreppet oavsett hur man försöker ringa in det. 

Att använda marknadspriser och marknadsmässiga löner i skattningen av arbetsuppgifter som 

utförs utanför den ordinarie marknaden är problematiskt. Prostituerade arbetar för pengar och 

producerar något som också kan utföras som ett uttryck för kärlek eller njutning. Detsamma kan 

gälla delar av det obetalda hemarbetet. Frågan är om prostitution kan likställas med annan      

sexualitet och om dammsugning som människor utför själva kan vara likvärdigt med den städ-

tjänst som går att köpa på marknaden. Att synliggöra det obetalda arbete som framför allt kvinnor 

utför är viktigt och jag menar att detta arbete borde betraktas som produktion. Det hemarbete 

som utförs obetalt, till exempel tvätt och matlagning, måste ses som en förutsättning för att löne-

arbete ska kunna utföras till viss utsträckning. Det obetalda arbetet tillsammans med det betalda 

utgör därmed det sätt på vilket människor tryggar sin försörjning. 
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