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Abstract 
The aim of this study in social work was to investigate Swedish part‐time sex workers’ 
experiences of selling sex, of the Swedish Prohibition of Purchase of Sexual Services Act, 
of  people’s  attitudes  toward  selling  and  buying  sexual  services  and  the  consequences 
thereof. In the analysis the Erving Goffman stigma theories were used. 
 
Three  part‐time  sex workers  described  their  day‐to‐day  experiences  of  selling  sex  as 
well  as  holding  an  ordinary  job.  None  of  them  experienced  that  the  Prohibition  of 
Purchase of  Sexual  Services Act  had  an  immediate  effect  on  them  in  their work, what 
bothered  them  most  was  the  attitudes  toward  sex  work  from  society,  friends  and 
relatives. The negative attitude forced them to live a double life. None of the sex workers 
had the impression that the legislation had any concrete effects on their customers. One 
sex worker expressed the view that the law itself could be a trigger for some customers 
and that it also helped preserve a negative and disparaging attitude toward sex workers 
in society. The study concluded that prostitution is a multifaceted phenomenon that has 
been a victim of simplification in many previous studies, partly for ideological purposes, 
and recommended a more individual perspective on the matter. 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1 Inledningsvis 
 

”Förra  våren  var  vi  ett  gäng  eskorter,  både manliga  och  kvinnliga,  som  träffades  i 
Göteborg. Vi gick till Liseberg och roade oss. Arm i arm gick vi där och skrattade åt 
tanken att det nog  inte skulle vara någon som skulle kunna  identifiera oss som ett 
gäng eskorter. Vi skrattade befriande åt denna tanke för till det yttre ser vi ut som 
alla  andra,  att  vi  säljer  sex är  en hemlighet  som  få  i  vår omgivning har kännedom 
om.”1 

Prostitution brukar ofta kallas ”världens äldsta yrke”. I det antika Grekland fanns olika 
sorters  sexsäljare  –  å  ena  sidan  sådana  som  arbetade  i  templen,  å  den  andra  rena 
sexslavar vid bordellerna. Sexsäljarna vid templen åtnjöt privilegier som utbildning och 
högre status i samhället än sina medsystrar på bordellerna, men betraktades ändå inte 
som  respektabla  kvinnor.2  I  delar  av  det medeltida  Europa  var  prostitution  tolererat, 
institutionaliserat  och  beskattat.3  Företeelsen  som  sådan  har  sannolikt  funnits  i  alla 
kulturer  genom  historien.  Lite  beroende  på  vilken  innebörd  begreppet  ges,  kan 
företeelsen rent av vara äldre än människan själv.4  

Sverige blev unikt när den socialdemokratiska regeringen, med stöd av Vänsterpartiet, 
Miljöpartiet och Centerpartiet, i maj 1998 röstade igenom ett förbud mot köp av sexuella 
tjänster.5  Dåvarande  biträdande  arbetsmarknadsminister  Ulrica  Messing  förklarade 
regeringens motiv till lagen med att ”prostitutionen är ett av de värsta uttrycken för den 
ojämna maktfördelningen mellan män och  kvinnor  och  att  detta  inte  bara  drabbar  de 
prostituerade  eller  dem  som  köper  de  prostituerades  tjänster  utan  hela  samhället”.6 
Såväl kritiker till som försvarare av sexköpslagen ansåg dock att  lagen  i sig  inte skulle 
utrota  prostitutionen.  Moderaterna  såg  frågan  som  ett  socialpolitiskt  snarare  än  ett 
kriminalpolitiskt problem.7 Jurister såg lagen som ett tecken på ”symbolisk straffrätt” då 
den  skulle  verka moralbildande  och  inte  syftade  till  att  förbättra  sexsäljarnas  sociala 
situation.8 

 

                                                        

1 Jessen, Liv (red.), Det Ideelle offer: andre tekster om prostitusjon, 2007.  

2 Sanders, Teela., O’Neill, Maggie. & Pitcher, Jane, Prostitution: sex work, policy and politics, 2009, 
s 111. 

3 Ibid. 

4 Bullough, Vern L. & Bullough, Bonnie, Women and prostitution: a social history, 1987, s 1ff. 

5 Lagen trädde i kraft den 1 januari 1999. 

6 Dodillet, Susanne, Är sex arbete? Svensk och tysk prostitutionspolitik sedan 1970talet, 2009, s 
421f. 

7 Ibid. s 424. 

8 Ibid. s 425f. 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Men  regeringen  var,  förklarade Messing,  övertygad  om  att  förbudet mot  att  köpa  sex 
dels  skulle  förändra  människors  attityder  och  dels  minska  både  prostitutionen  och 
våldet  i samhället. Lagen sågs således både som ett slags signallag vars uppgift var att 
påverka  den  allmänna  inställningen  till  sexhandel  och  ett  verktyg  för  att  bekämpa 
förekomsten av prostitution. Vänsterpartiets Gudrun Schyman såg  lagen som en tydlig 
markering  för  ”hur  samhället  ska  se  på  ojämlika  maktförhållanden  mellan  könen”.9 
Argumenten  för  lagen  kan  således  tydligt  kopplas  till  en  feministisk  könsmaktsanalys 
och synen på prostitution som en form av mäns våld mot kvinnor. Argumenten för lagen 
låg på en övergripande samhällelig och strukturell nivå.  

Det har konstaterats att  i debatten om prostitution utgör missbruk den vanligaste och 
mest populära  förklaringen  till  varför en enskild kvinna säljer  sex.10 Detta  förhållande 
tycks  inte  ha  förändrats  särskilt  mycket  de  senaste  decennierna.  Den  tidigare 
forskningen  är  emellertid  väldigt  koncentrerad  kring  gatuprostitutionen  och  de 
heltidsarbetande sexsäljarna som är verksamma där,11 vilket möjligen hänger samman 
med  en  föreställning  om  att  den  som  säljer  sex  gör  det  för  att  överleva  ekonomiskt. 
Detta är ett skäl till att deltidsarbetande sexsäljare som söker sina kunder via Internet 
och inte är beroende av inkomsten för sin försörjning är av särskilt intresse.  

Orsakerna  till  varför människor  arbetar  som  sexsäljare  på  gatan  har  belagts  i  många 
tidigare  studier.12  Desto  mindre  forskning  har  bedrivits  om  deltidssexsäljarna  som 
annonserar  på  Internet,  vilket  delvis  kan  förklaras  med  att  det  satt  i  ett  historiskt 
perspektiv  är  ett  nytt  fenomen.  Det  kan  dock  också  ha  att  göra  med  en  allmän 
föreställning om prostitution som ett heltidsarbete  i en utsatt gatumiljö. De som säljer 
sex, har ett annat arbete vid sidan om och är socialt fullt fungerande har helt enkelt inte 
visats samma intresse. En genomgång av utbudet av sexsäljarsajter har  tidigare gjorts, 
men det  är  först  på  senare  år  som  sexsäljare  på  Internet  börjat  uppmärksammas  vad 
beträffar  deras  inställning  till  arbetet.13  Det  är  i  dag  lättare  och  mer  populärt  än 
någonsin att skapa egna hemsidor och starta egna bloggar, vilket även ger avtryck bland 
sexsäljarna på Internet. Den snabba teknikutvecklingen ökar ytterligare relevansen i att 
inrikta  undersökningen mot  denna  grupp. Hur  ser  deltidssexsäljarnas  erfarenheter  av 
sexarbetet ut och hur upplever de sexköpslagen och omgivningens syn på att köpa och 
sälja sex i Sverige?  

 

                                                        

9 Ibid. 

10 Persson, Leif G. W., Horor, hallickar och torskar: en bok om prostitutionen i Sverige, 1981, s 89. 

11 Se exempelvis Larsson, Stig 1983, Sandell, Göran 1996 och Socialstyrelsens lägesrapporter. 

12 Se exempelvis Høigård, Cecilie & Finstad, Liv 1993, Larsson, Stig 1983, Månsson, Sven‐Axel 
1981 samt Socialstyrelsens lägesrapporter.  

13 Se Socialstyrelsens lägesrapport från 2007 och den självbiografiska Att sälja sex av Linnea 
Evertsdotter 2010. 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1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna studie är att undersöka svenska deltidssexsäljares upplevelser av 
sexköpslagen, sexarbetet och omgivningens syn på att köpa och sälja sex. Utifrån detta 
kommer följande två frågor ställas: 

• Vilka konsekvenser beskriver sexsäljarna att kriminaliseringen av sexköp har för 
deras livssituation?  

• Hur beskriver sexsäljarna sina upplevelser av sexarbetet och omgivningens syn 
på att köpa och sälja sex?  

1.2 Begreppsdefinitioner och avgränsningar 
Det är inte alltid glasklart vad prostitution egentligen är. För att klargöra vad det är men 
också  vad  det  inte  är  följer  nedan  en  definition  av  begreppet  prostitution.  För  att 
tydliggöra  detta  förs  även  en  kort  diskussion  om  begreppet  trafficking.  I  följande 
passage återfinns också klargöranden kring användningen av begreppen sexsäljare och 
sexköpare  samt  en  motivering  till  varför  homosexuella  sexsäljare  har  uteslutits  ur 
studien.  

1.2.1 Prostitution 
Definitionen  av  prostitution  är  inte  alltid  tydlig.  Det  finns  en  omfattande 
definitionsproblematik  som grundar  sig  i  att  ersättningen  som den ena parten betalar 
till  den  andre  inte  nödvändigtvis  behöver  vara  pengar.  Detta  illustreras  väl  i  en 
kvantitativ studie om ungdomar i Göteborg som säljer och byter sexuella tjänster.14 Där 
framkommer att ersättningen för en sexuell tjänst av något slag kan vara allt från pengar 
till  kläder,  resor, mat och boende eller alkohol/droger. Det betyder att den  som säljer 
tjänsten  inte  alls  behöver  definiera  handlingen  som  prostitution  eftersom  begreppet 
som sådant är hårt knutet till föreställningen om gatuprostitution och ersättning i form 
av pengar i direkt anslutning till en sexuell handling.  
 
Denna  definitionsproblematik  har  beaktats  i  föreliggande  studie,  som  använder 
definitionen  från  1993  års  statliga  prostitutionsutredning15  då  den  på  ett  koncist  sätt 
åskådliggör det som här är relevant, nämligen att prostitution är ett sexuellt förhållande 
som inbegriper någon sorts ersättning och där själva ersättningen är en förutsättning för 
den sexuella tjänsten. Prostitution är enligt denna definition ”när minst två parter köper 
eller  säljer  sexuella  tjänster  mot  ersättning  (vanligen  ekonomisk);  vilken  utgör  en 
förutsättning för den sexuella tjänsten.”16  
 
Förtydliganden kring sexköpslagen görs i bland annat 2001 års sexualbrottsutredning17 
där det framgår att med ersättning avses såväl ekonomisk som ersättning av annat slag. 
                                                        

14 Abelsson, Jonna & Hulusjö, Anna, I sexualitetens gränstrakter: en studie av ungdomar i 
Göteborg med omnejd som säljer och byter sexuella tjänster, 2008, s 34ff. 

15 SOU 1995:15. 1993 års prostitutionsutredning, Könshandeln: betänkande, 1995. 
 
16 Ibid. s 49f. 

17 SOU 2001:14. 1998 års sexualbrottskommitté, Sexualbrotten: ett ökat skydd för den sexuella 
integriteten och angränsande frågor: betänkande, 2001. 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Ersättningen  behöver  inte  erläggas  för  att  det  ska  betraktas  som  ett  sexköp  om  den 
utlovade ersättningen ”var en förutsättning för den sexuella förbindelsen.”18 Det räcker 
således  med  ett  utställt  löfte  om  någon  sorts  betalning.  Väl  medveten  om  de  stora 
gråzoner  som  även  ovanstående  definition  rymmer  anses  den  ändå  vara  tillräckligt 
konkret för att fylla sitt syfte i denna studie, nämligen att på ett koncist sätt klargöra de 
yttre  förhållanden  som  råder mellan  de  sexsäljare  som  intervjuas  i  studien  och  deras 
kunder. 

1.2.2 Sexsäljare och sexköpare 
Begreppet  prostituerad  kommer  ursprungligen  från  latinets  prostituere,  som  betyder 
”ställa  fram”.  Underförstått  handlar  det  om  kvinnan  som  ett  objekt.19  I  föreliggande 
studie kommer begreppet prostituerad dock inte att användas annat än när andras ord 
återges  i  citatform.  Anledningen  är  främst  att  det  signalerar  ett  slags  offerperspektiv. 
Socialantropologen och forskaren Petra Östergren påpekar att ordet ”prostituerad” har 
kritiserats  av  både  forskare,  aktivister  och  sexsäljare  då  det  ”antyder  passivitet,  att 
något görs med kvinnan,  inte att hon gör något själv.”20 Det är en relevant invändning. 
Ingen skulle säga att en advokat är ”advokatad” eller att en socionom är ”socionomad”. 
Jolanda  Sallmann,  som  forskar  om  prostitution  och  våld  mot  kvinnor,  har  valt  att 
använda  det  längre  begreppet  ”kvinnor  inblandade  i  prostitution”  för  att  undvika  att 
likställa  beteende  och  identitet.21  I  definitionsdiskussionen  ligger  emellertid  också 
konflikten  om huruvida  försäljning  av  sexuella  tjänster  är  att  betrakta  som  ett  arbete 
eller ej (vilket är en diskussion som denna studie oundvikligen kommer att snudda vid 
om än ej fördjupa sig i).  

Av  ovan  nämnda  skäl  används  i  studien  genomgående  den  mindre  värdeladdade 
beteckningen  sexsäljare  på  dem  som  säljer  sexuella  tjänster.  Följdriktigt  har  beslutet 
tagits att kalla kunderna för sexköpare. Detta är inte en främmande vokabulär i svensk 
kontext,  Socialstyrelsen  använder  begreppen  i  sin  lägesrapport  Kännedom  om 
prostitution  2007  och  motiverar  detta  med  att  termerna  understryker  den 
marknadsmässiga  relationen  mellan  kund  och  säljare  och  att  handel  med  sexuella 
tjänster  är  något  personer  gör,  inte  något  de  är  eller  definieras  utifrån.22  I  andra 
sammanhang  används  även  begreppet  könsköp  om  sexköp  och  könsköpare  om 
sexköpare.  I  föreliggande  studie  är utgångspunkten  emellertid  inte  att  det  är  kroppen 
eller en del av kroppen som köps utan att det är en tjänst som utförs med kroppen som 
köps.  

                                                        

18 Ibid. s 67f. 

19 Larsson, Stig, Könshandeln: om prostituerades villkor, 1983, s 13. 

20 Östergren, Petra, Porr, horor och feminister, 2008, s 48f. 

21 Sallmann, Jolanda, ’Living with stigma: women’s experiences of prostitution and substance 
use’, Affilia: Journal of Women and Social Work vol. 25, nr 2, 2010, s 147. 
 
22 Kännedom om prostitution 2007, 2007, s 24f. 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1.2.3 Trafficking  
Trafficking  är  ett  begrepp  som  första  gången  användes  vid  slutet  av  1800‐talet.  Då 
refererade det till bordellägares och hallickars rekrytering av sexsäljare.23 I dag används 
trafficking  i  vardagsspråk  för  att  beskriva  gränsöverskridande  människohandel  för 
sexuella ändamål24 (begreppet rymmer emellertid även handel med droger, vapen och 
organ varför trafficking med människor ibland ges prefixet human). I samhällsdebatten 
råder inte sällan begreppsförvirring gällande användningen av begrepp som prostitution 
och människohandel. Från politiskt håll har det hävdats att det är ”två sidor av samma 
mynt”.25 Således görs där ingen distinktion mellan personer som säljer sexuella tjänster 
på  sin  lediga  tid  och  personer  som  hålls  inlåsta  och  tvingas  till  att  sälja  sex  av  en 
utomstående  person.  Det  är  inte  studiens  syfte  att  titta  närmare  på  företeelsen 
trafficking  i  betydelsen  gränsöverskridande  människohandel  varför  begreppet  som 
sådant hädanefter lämnas därhän. 

1.2.4 Forskningsavgränsning 
Inte bara heltidssexsäljare utan även manliga homosexuella sexsäljare har uteslutits ur 
studien. Orsaken är inte att denna grupp är ointressant – tvärtom – utan att intervjuer 
med en eller två manliga homosexuella sexsäljare skulle riskera att splittra helheten av 
resultaten  då  det  oundvikligen  väcker  frågor  om möjliga  könsskillnader  i  sexarbetet, 
något denna studie ej har som syfte att undersöka. 

2 Tidigare forskning om prostitution  
Det uppstår en uppenbar avgränsningsproblematik när en forskningsöversikt ska göras 
om ett ämne som är så vida omskrivet som det om prostitution. Det har ej varit syftet 
med  denna  studie  att  göra  ett  slags  historisk  odyssé  av  alla  de  utredningar  som  har 
gjorts  i  Sverige  eller  om  allt  som  har  författats  i  ämnet  sexhandel  internationellt. 
Däremot har det varit relevant att ytligt studera de utredningar som ledde fram till den 
svenska  sexköpslagen  för  att  söka  förstå  bevekelsegrunderna  bakom  lagstiftningen. 
Dessa  utredningar  tillkom  inte  i  ett  vakuum.  För  att  förstå  de  ställningstaganden  som 
görs  i  1970‐, 80‐ och 90‐talens utredningar är det viktigt  att  även ha klart  för  sig hur 
synen på sexsäljare och sexköpare har sett ut i Sverige historiskt. Nedanstående översikt 
har  därför  gjorts  utifrån  forskares  och  skribenters  auktoritet  på  området  men  också 
utifrån vad  de har  skrivit. Detta  för  att  tydliggöra de olika prostitutionsdiskurser  som 
finns.  

2.1 En kort historisk bakgrund om prostitution i Sverige 
Nedan  följer  först  en  kort  historisk  bakgrund  av  prostitutionen  i  Sverige,  därefter 
presenteras  forskning  i  ämnet  utifrån  två  olika  synsätt  på  prostitution,  ett 
radikalfeministiskt  och  ett  liberalt  som  i  studien  benämns  oppositionellt.  Kapitlets 

                                                        

23 SOU 1995:15, 1993 års prostitutionsutredning, Könshandeln: betänkande, s 45. 

24 Det kan nämnas att en IOM‐rapport från 2007, uppdaterad 2010, visar att tre fjärdedelar av 
offren för människohandel i östra Europa utnyttjades inom jordbruket, byggsektorn och tiggeri, 
ej inom sexhandel. 

25 Brink, Josefin, motion till riksdagen 2006/07:U262. Prostitution och trafficking. 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genomgång av den tidigare forskningen har en stark betoning på svenska förhållanden 
vilket oundvikligen har  inneburit att  internationell  forskning  i någon mån  försummats 
till  förmån  för  svenska  forskares  verk.  Referenser  till  internationell  forskning  saknas 
inte,  men  som  framkommer  i  problemformuleringen  är  studiens  fokus  svenska 
deltidssexsäljares  upplevelser  av  en  svensk  lag.  Detta  anses  motivera  att  svensk 
forskning  ges  företräde.  Den  gjorda  avgränsningen  har  även  varit  nödvändig  av 
tidsmässiga skäl.  

Historiskt har samhällets kamp mot sexarbete inriktats på att få sexsäljarna att upphöra 
med  sin  osedliga  verksamhet  och  straffa  deras  profitörer  (sutenörer/hallickar).  När 
1734  års  strafflag  ersattes  1834  mildrades  synen  på  hor  något.  I  den  nya  lagen 
bestraffades  exempelvis  inte  samlag  mellan  ogifta,  men  utomäktenskapliga  sexuella 
förehavanden  bestraffades  och  förbud  mot  ”sådana  hus,  där  otukt  bedrevs”,  (det  vill 
säga  bordeller)  behölls.26  Ett  prostitutionsreglemente  utformades  1859.  I  syfte  att 
bekämpa spridningen av könssjukdomar ålades sexsäljare att en till två gånger i veckan 
genomgå en läkarundersökning. Noggranna föreskrifter utarbetades för hur sexsäljarna 
skulle  leva  och  bete  sig  på  offentliga  platser.  Först  1919  upphörde 
reglementeringssystemet.27  

Horsbrotten  avkriminaliseras  1937  och  den  så  kallade  befolkningskommissionen 
konstaterade  att  det  nu  var  kunden  och  inte  sexsäljaren  som  skulle  bekämpas.28  Nu 
skulle  en  ny  inställning  skapas  hos  befolkningen.  I  betänkandet  slogs  fast  att 
”könsumgänge med  prostituerade  icke  tillhör  den moderna  tidens  livsstil.”29  Att  även 
sexköparna ansågs vara en del av problemet innebar emellertid inte att insatserna mot 
sexsäljarna  stoppades.  Kommissionen  hoppades  nämligen  att  en  omfattande 
sterilisering  av  ”psykiatriskt  undermåliga  individer”  ska  kunna  minska  antalet  nya 
sexsäljare.30 Det sistnämnda kan rimligen  tolkas som ett resultat av den rashygieniska 
tidsandan.  

1960‐talet innebar en frigörelse bort från ett förmynderitänkande och juridiska hinder 
för  pornografi  och  sexklubbar  togs  bort  under  tidigt  1970‐tal.31  Antalet  sexklubbar 
mångfaldigades och repertoaren utvidgades  till att även omfatta samlag på scen vilket 
bidrog  till  att  klubbarna  omsider  kom  att  betraktas  som  förtäckta  bordeller.32 
Folkpartisten  Sten  Sjöholm  föreslog  1972  att  staten  skulle  bemöta  denna  verksamhet 
genom  att  helt  enkelt  inrätta  statliga  bordeller  genom  vilka  bättre  kontroll  kunde 

                                                        

26 Larsson, Stig, Könshandeln: om prostituerades villkor, 1983, s 24f. 

27 Ibid. 25f. 

28 Ibid. s 32. 

29 Ibid.  

30 Ibid.  

31 Ibid. s 34f. 

32 Dodillet, s 50. 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utövas.33 Samtidigt tillsattes en sexualbrottsutredning som presenterades 1976 i vilken 
även prostitution och koppleri berördes.34 Utredningen föreslog att bordellverksamhet 
och  yrkesmässigt  främjande  av  prostitution  alltjämt  skulle  vara  belagt  med  straff. 
Prostitution  likställdes  inte  med  sexuella  övergrepp  i  utredningen,  däremot  ansågs 
kommersiellt  sex  vara  ett  uttryck  för  en  dålig  människosyn.35  Utredarna  tog  avstånd 
från  prostitutionen,  som  ansågs  vara  ett  oacceptabelt  sätt  att  försörja  sig  på,  men 
föreslog inget förbud mot sexköp.36   

Prostitutionsutredningen  från  1977,  som  presenterades  1981,  bör  delvis  ses  mot 
bakgrund  av  det  så  kallade  Malmöprojektet  som  pågick  just  dessa  år.  Syftet  med 
projektet  var  att  genom  forskning  och  hjälparbete  kartlägga  och  aktivt  motarbeta 
prostitutionen i staden. Utredarna utgick från föreställningen att synen på sexualiteten i 
Sverige  präglades  av  patriarkatets  och  konsumtionssamhällets  normer.37  Följaktligen 
betraktades prostitutionen som ett uttryck för samhällets patriarkala och kapitalistiska 
strukturer.  

Det uppstod betydande samarbetsproblem i Prostitutionsutredningen, vilka ledde till att 
samtliga  sakkunniga  avgick  och  släppte  två  separata  rapporter.  Det  fanns  delade 
meningar  om  utredaren  Inger  Lindquists  lämplighet.  Hon  beskylldes  för  bristande 
intresse  för  prostitutionsfrågan  och  för  att  inte  se  prostitutionen  ur  ett  bredare 
samhällsperspektiv.38  Enligt  Leif  GW  Persson,  som  själv  deltog  i  utredningen,  var 
orsaken till konflikten av politisk natur. Lindquists kritiker delade  inte hennes  liberala 
hållning att utredarna borde  lyssna även på de sexsäljare som hävdar att de säljer sex 
frivilligt. Persson konstaterade att ”förståelsen för de synpunkter som framfördes av de 
professionella prostituerade [var] mycket ringa” bland de sakkunniga.39  

Den negativa inställningen till prostitution till trots, skulle det dröja innan en majoritet 
av  den  svenska  riksdagen  var  redo  att  lagstifta  mot  köp  av  sexuella  tjänster,  vilket 
skedde i maj 1998 efter ytterligare utredningar. I utredningen som föregick införandet 
av sexköpslagen föreslogs att även försäljning av sexuella tjänster skulle förbjudas. Efter 
kritik  från  ett  flertal  remissinstanser  togs  dock  beslutet  att  endast  kriminalisera 
köparen, som ansågs vara den starkare parten.40 Lagen om förbud mot sexuella tjänster, 
sexköpslagen,  trädde  i kraft den 1  januari 1999.  I  samband med sexualbrottsreformen 
2005  upphävdes  lagen,  ersattes  av  lagen  köp  av  sexuell  tjänst  och  fördes  in  i 

                                                        

33 Ibid. s 52. 

34 Ibid. s 76.  

35 Ibid. s 75. 

36 Ibid. s 75ff. 

37 Ibid. s 80. 

38 Ibid. s 125. 

39 Persson, s 216. 

40 SOU 1995:15. 1993 års prostitutionsutredning. 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brottsbalken (6 kap. 11 § BrB). Lagen benämns vanligtvis fortfarande som sexköpslagen 
av jurister, politiker och allmänhet.  

En  utvärdering  av  förbudet  mot  köp  av  sexuell  tjänst  tillsattes  av  den  borgerliga 
regeringen 2008. I direktiven framgår att det står utredaren fritt att föreslå lagändringar 
eller andra åtgärder men att utgångspunkten är att  förbudet mot köp av sexuell  tjänst 
ska vara kvar.41 Uppdraget var att utröna hur  tillämpningen av  lagstiftningen sköts av 
polis  och  åklagare  samt  om det  föreligger  tolkningssvårigheter  eller  andra  problem.42 
Slutbetänkandet, som skulle presenteras av utredaren Anna Skarhed den 30 april 2010, 
försenades till sommaren. I en intervju konstaterade emellertid Skarhed att vad negativa 
konsekvenser av  lagen beträffade hade utredarna ”inte kunnat se några sådana så här 
långt”.43 

2.2 Olika perspektiv på prostitution  
Det har skrivits mycket om förhållandet sex‐prostitution‐lagstiftning i både Sverige och i 
andra  länder.  Mycket  av  det  som  har  publicerats  i  Sverige  har  haft  en  stats‐  eller 
radikalfeministisk utgångspunkt medan andra granskningar och debattinlägg kan sägas 
tillhöra en diskurs som ifrågasätter sexköpslagen av både moraliska och praktiska skäl 
och ser den som paternalistisk och kränkande för sexsäljarna i synnerhet. Det är således 
möjligt  att  som  historikern  Yvonne  Svanström  dela  in  prostitutionsforskningen  i  två 
läger:  ett  radikalfeministiskt  som ser prostitution  som en exploatering av kvinnor och 
ett som ser prostitution som ett serviceyrke bland andra.44 Även i betänkandet till 1993 
års prostitutionsutredning görs en tudelning. Där hävdas att båda falangerna stöder sig 
på  idén  om mänskliga  rättigheter:  den mänskliga  rättigheten  att  vara  fri  från  sexuell 
exploatering kontra den mänskliga rättigheten att bestämma över sin egen kropp. Den 
förstnämnda dominerar i Sverige medan det motsatta förhållandet råder i många andra 
EU‐länder.45  

Det ska medges att detta är en mycket förenklad indelning.46 Den får ses för vad den är 
och  den  ska  i  denna  studie  ej  betraktas  som  ett  uttryck  för  en  kamp  för  och  emot 
prostitution  i  sig  (vilket  Svanström gör  sig  skyldig  till när hon använder begrepp som 
”prostitutionsförespråkare”  och  ”prostitutionsmotståndare”).47  Det  är  nämligen  fullt 
möjligt  att  på  ett  privatmoraliskt  plan  vara  negativt  inställd  till  prostitution  som 
                                                        

41 Dir. 2008:44. Utvärderingen av förbudet mot köp av sexuell tjänst, 2008, s 1. 

42 Ibid. s 6f.  

43 Neuding, Paulina, ’En ämbetsman träder fram’ Magasinet Neo nr 1 2010, s 14. 

44 Svanström, Yvonne, 'Prostitution in Sweden: debates and policies 1980‐2004', International 
approaches to prostitution: law and policy in Europe and Asia, 2006, s 70 & Dodillet, s 23.  

45 SOU 1995:15, 1993 års prostitutionsutredning, s 47. 

46 För en utförligare granskning av olika prostitutionsdiskurser se Westerstrand, Jenny, Mellan 
mäns händer: kvinnors rättssubjektivitet, internationell rätt och diskurser om prostitution och 
trafficking, 2008. 

47 Svanström, Yvonne & Östberg, Kjell (red.), Än män då? Kön och feminism i Sverige under 150 
år, 2004, s 215. 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företeelse men  samtidigt  hävda  andra människors  rätt  att  fatta  beslutet  att  sälja  eller 
köpa  sexuella  tjänster.  Vissa  forskare  eller  debattörer  skulle  säkert  invända mot  den 
förenklade  indelningen  i  ett  radikalfeministiskt  och  ett  för  svenska  förhållanden 
oppositionellt  perspektiv,  men  dess  syfte  är  att  söka  åskådliggöra  att  det  finns  olika 
prostitutionsdiskurser,  inte  att  ge  en  komplett  bild  av  forskningsfältets  samtliga 
infallsvinklar.  

Nedan  följer  en  kortfattad  genomgång  av  forskning  vars  teser  kan  sägas  vara  något 
sånär  representativa  för många  andra  forskare  inom samma diskurser. Därefter  följer 
också  en  kortare  beskrivning  av  vad  en  för  svenska  förhållanden  avvikande  syn  på 
prostitution resulterat i för politiska åtgärder i Nya Zeeland.  

2.2.1 Det radikalfeministiska perspektivet 
I  den  radikalfeministiska  diskursen,  som  bygger  på  könsmaktsordningen  och  den 
manliga  dominansen  över  kvinnans  sexualitet,  har  sociologen  Sven‐Axel  Månssons 
forskning varit betydelsefull i Sverige. Hans och socionomen Stig Larssons kartläggning 
av prostitutionen i Malmö, Svarta affärer48, har kommit att ses som något av en klassiker 
innan  den  stora  Prostitutionsutredningen  offentliggjordes  1981.  Syftet  med 
kartläggningen  var  bland  annat  att  titta  närmare  på  sexklubbars  betydelse  för 
brottsligheten,  fokus  blev  således  enbart  de  negativa  aspekterna.  Något  senare  skrev 
Månsson  tillsammans  med  Annulla  Linders  Sexualitet  utan  ansikte49  i  vilken  de 
fokuserar på de sexköpande männen. 

Författarna drar slutsatsen att männens olika motiv för att köpa sexuella tjänster är ett 
uttryck för den patriarkaliskt färgade sexualiteten. Själva sexköpet blir således en följd 
av  den  sociala  inlärningsprocess  i  vilken  pojkar  görs  till  män  i  den  västerländska 
kulturen.  En  grundläggande  aspekt  i  denna  inlärningsprocess  är  enligt  författarna  att 
pojkar får lära sig att dominera sexuella förhållanden till flickor. Förmågan att dominera 
och  erövra  definierar  mannens  manlighet.  Manligheten  sitter  i  penisen,  konstaterar 
författarna. Utifrån detta anses det  logiskt att de sexköpande männen berättar om sitt 
sexliv  såsom varande  problemfritt. Männens  sexuella  problem  exemplifieras  av  att  de 
söker närhet hos sexsäljare, ett sökande som Månsson och Linders hävdar är futilt.  Den 
sexköpande  mannens  beslut  att  betala  för  en  sexuell  tjänst  är  inte  en  fråga  om 
sexualdrift och ett  grundläggande sexuellt behov,  skriver  författarna, utan handlar om 
känslor och behov på en annan nivå. Detta är emellertid sexköparen själv inte medveten 
om. Det kan exempelvis handla om en längtan efter att få utrymme för ”kvinnliga” delar 
av  sig  själv,  såsom  svaghet,  utsatthet  och  beroende  i  sexuella  underkastelselekar. 
Månsson  och  Linders  definierar  mannens  sexköp  som  ”en  onanihandling  i  ett 
kvinnosköte”.50  

Lite  överraskande  argumenterar  emellertid Månsson  och  Linders  inte  för  en  lag  som 
förbjuder  köp  av  sexuella  tjänster.  Förklaringen  ligger  i  synen  på  det  patriarkala 

                                                        

48 Månsson, Sven‐Axel & Larsson, Stig, Svarta affärer: utredning om vissa klubbars och 
näringsställens sociala betydelse och struktur, 1976. 

49 Månsson, Sven‐Axel & Linders, Annulla, Sexualitet utan ansikte: könsköparna, 1984. 

50 Ibid. s 146ff. 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samhällets fostrande effekter på både män och kvinnor. Lagen skulle skymma sikten för 
det  grundläggande  förhållandet  att  ”könshandeln  är  en  följd  av  hur  ett  könsojämlikt 
samhälle  har  varit  och  är  organiserat  och  att  relationen mellan mannen/köparen  och 
kvinnan/säljaren  kan  ses  som  ett  yttersta  uttryck  för  de  traditionella  könsrollernas 
innebörd  i  detta  samhälle”.51 Orsakerna  till  att män köper  sex  finns  således  att  söka  i 
samhällets könsroller. Mot bakgrund av resultatet från 1977 års prostitutionsutredning 
framförs argument som att prostitutionen vid en kriminalisering av sexköpare skulle gå 
under  jorden,  att  endast  de  ”små  köparna”  skulle  straffas  samt  att  sexarbetets 
grundvillkor  då  förskjuts  från  det  sociala  arbetet  till  kriminalpolitikens  område. 
Tänkbara  svårigheter med  att  efterleva  en  sexköpslag  framförs  också.  Det  är  värt  att 
notera att drygt 25 år senare är argumenten delvis de samma mot den numera över tio 
år gamla lag som förbjuder köp av sexuella tjänster. 

I  boken Könsköparna52  skriver  en  rad  författare om olika  aspekter  av män  som köper 
sexuella  tjänster, men de  intervjuar även ett antal sexsäljare. Dessa har både  likartade 
och från varandra skiljande erfarenheter av att sälja sexuella tjänster. Författarnas ”fasta 
övertygelse” är att  ingen av de  inblandade parterna går oskadd ur prostitutionen utan 
att den innebär ett utnyttjande av människor. De hävdar att skadorna för kvinnorna är 
väldokumenterade och att ”könshandeln är en allmänmänsklig samhällsfråga”.53 Utifrån 
devisen ”berätta om ditt sexuella nätverk och vi ska tala om hur du har haft det” hävdas 
att  sexköparna  är  vanliga  män  med  ovanliga  erfarenheter.  Författarnas  principiella 
grundhållning  är  att  sexköp  inte  ska  vara  tillåtet  eftersom att  köpa  sig  tillträde  till  en 
annan  människas  kropp  ”omöjligt  [kan]  förenas  med  respekten  för  varje  människas 
unika och okränkbara värde”.54 I boken citeras även en psykoanalytiker som slår fast att 
”när  en  människa  har  sex  utan  kärlek,  ser  jag  det  som  en  allvarlig  psykisk  skada”.55 
Författarna poängterar att det är betydligt vanligare att tyska män köper sex än svenska 
män och att andra världskrigets fasor nog kan ha satt sina spår hos de tyska männen.56  
 
Därtill  hävdas  att  en  legalisering  av  all  sexförsäljning  skulle  göda  en  organiserad 
kvinnohandel  samt  innebära  att  gränser  suddades  ut,  även  i  förhållande  till 
barnprostitution.  Huruvida  barnprostitutionen  skjutit  i  höjden  i  länder  med  liberal 
lagstiftning  är  oklart.  Författarna  hävdar  att  andelen  sexköpande  män  skulle  minska 
med tre  fjärdedelar om det blev förbjudet att köpa sexuella tjänster57 Det är dock värt 

                                                        

51 Ibid. s 154f. 

52 Sandell, Göran (red.), Könsköparna: varför går män egentligen till prostituerade? Djupanalys av 
män som köper sex, 1996. 

53 Ibid. s 239f. 

54 Ibid. s 244f. 

55 Ibid. s 164f. 

56 Ibid. 

57 Ibid. s 246. 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att notera att denna slutsats har ifrågasatts sedan dess58.  
 
Ekonomihistorikern  Yvonne  Svanström  är  den  som  skrivit  mest  om  prostitutionens 
historia i Sverige under 1800‐talet och tidigt 1900‐tal. Svanström behandlar bland annat 
synen  på  sexsäljaren,  perspektiv  på  sedlighet  och  moral  samt  samhällets 
skuldbeläggande  av  de  som  sålde  sex  under  nämnda  period.59  Hon  hävdar  att 
sexköpslagens tillkomst bör förstås utifrån framväxten av en svensk jämlikhetsdiskurs, 
som  resulterat  i  både  kvinnofridslagstiftning  och  diskrimineringsombudsmän.60  
Svanström konstaterar  att  i  och med  sexköpslagens  införande har den  svenska  staten 
tagit parti för den radikalfeministiska synen på prostitution som en form av exploatering 
av  kvinnor.  Detta  förklarar  hon  med  den  växande  andelen  kvinnor  i  den  svenska 
riksdagen  och  deras  förmåga  att  enas  över  parti‐  och  blockgränser.  Både  polis  och 
rättsväsende  har  emellertid  fortfarande  en  patriarkal  syn  på  prostitution,  hävdar 
Svanström,  vilket  resulterar  i  låga  straffsatser  och  att  sexköparna  visas  obefogad 
hänsyn.  I  stället  för  att  diskutera  prostitution  som  ett  önskat  eller  oönskat 
samhällsfenomen  fastnar  debatten  dessvärre  ofta  i  lagens  för‐  och  nackdelar, 
konstaterar Svanström.61  

Advokaten och  radikalfeministiska  aktivisten Catharine MacKinnon har  skrivit mycket 
om jämställdhetsfrågor och även intresserat sig för vad hon betraktar som ojämlikheter 
på  det  sexuella  området.  I  Sex  equality62  görs  en  omfattande  sammanställning  av 
ojämlikhetsförhållanden  mellan  män  och  kvinnor  på  alla  möjliga  plan  –  även  det 
sexuella.  MacKinnon  hävdar  att  i  alla  ojämlika  samhällen,  oavsett  om  prostitution  är 
förbjuden eller  laglig,  betraktas  sexsäljare  som en  annan art.  Exempel på detta  finns  i 
amerikanska  domstolar,  där  åklagare  påpekat  att  en  våldtagen  sexsäljare  klarar  av 
situationen  bättre  än  om  en  ”vanlig  kvinna”  skulle  ha  drabbats  av  samma  brott  då 
sexsäljaren  är  ”sexuellt  härdad”.  Även  bland  kvinnor  står  sexsäljaren  lägst  ned  på 
stegen,  skriver  MacKinnon.63  Hon  pekar  vidare  på  hur  detta  fenomen  illustreras  i 
lagstiftningen i många amerikanska delstater, där det är sexsäljaren som begår ett brott 
och  inte  köparen.  Även  om  amerikanska  domstolar  även  erkänner  sexsäljares  rätt  att 
säga nej till sex, och att de därmed kan vara offer för våldtäkt precis som vilken annan 
kvinna som helst, frågar sig MacKinnon varför betalning automatiskt skulle garantera att 
sexsäljaren verkligen vill ha sex.64 Hon motsätter sig tanken att det skulle finnas några 
                                                        

58 Se Kännedom om prostitution 2007, där det hävdas att gatuprostitutionen efter en kraftig 
nedgång klättrat till två tredjedelar av vad den var när lagen infördes 1999. Därtill kommer den 
ökande verksamheten på Internet, som är svårare att överblicka. Generellt råder stor oklarhet 
kring kausaliteten mellan sexköpslagen och prostitutionens omfattning. 

59 Svanström, Yvonne, Offentliga kvinnor: prostitution i Sverige 18121918, 2006 & Svanström, 
Yvonne, Policing public women: the regulation of prostitution in Stockholm 18121880, 2000. 
 
60 Svanström, Yvonne, ’Prostitution in Sweden: debates and policies 1980‐2004’, International 
approaches to prostitution: law and policy in Europe and Asia, 2006, s 67ff. 

61 Ibid. s 83f.  

62 MacKinnon, Catharine A, Sex equality, 2007. 

63 Ibid. s 1234. 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likheter mellan prostitution och vilket annat arbete som helst. Och om det nu var ett fritt 
val, resonerar MacKinnon, varför är det inte fler män som säljer sex?65 

Leif  GW  Perssons  granskning  av  prostitutionen  i  1970‐talets  Sverige, Horor,  hallickar 
och torskar, faller egentligen utanför både det radikalfeministiska och det oppositionella 
perspektivet i så måtto att Persson inte driver någon uttalad tes i sin undersökning. Han 
intresserar sig  för  frekvenser och resultatet blir  följaktligen en  faktarik genomgång av 
prostitutionen  i Sverige. Vid  tiden  för studiens genomförande  fanns mycket begränsad 
forskning om prostitutionens omfattning i Sverige. Redan samma år släpptes emellertid 
prostitutionsutredningens  rapport  Prostitutionen  i  Sverige,66  ett  arbete  som  Persson 
själv deltog i och som slutligen resulterade i hans bok. 

Anledningen till att han ändå hamnar i denna kategori i stället för i den oppositionella är 
Perssons negativa grundinställning till prostitution som företeelse och att han sågar de 
liberala  argumenten  om  människans  rätt  att  bestämma  över  sin  egen  kropp  utifrån 
övertygelsen att  ingen säljer sex frivilligt.  I  likhet med Sven‐Axel Månsson och Annulla 
Linders  ställer  sig  Persson  emellertid  tveksam  till  en  kriminalisering  av  sexköp  av 
praktiska  skäl.  Det  blir  svårt  att  upprätthålla  en  effektiv  kontroll  och  förbudet  i  sig 
avlägsnar inte de bakomliggande orsakerna till prostitutionen, konstaterar han. Persson 
konstaterar  dock  att  prostitutionen  erbjuder  möjligheter  för  vissa  marginaliserade 
grupper  –  handikappade  och  sexuellt  avvikande  kunder  –  som  i  ett  prostitutionsfritt 
samhälle  inte  skulle  finnas  tillgängliga  för  dem67  Det  går  att  notera  en  skillnad  i 
inställning till sexköpslagen i den något äldre litteraturen jämfört med den nyare. Trots 
en gemensam negativ inställning till prostitution ser författare som skrev sina verk långt 
före  sexköpslagens  tillkomst  negativt  på  möjligheterna  att  kontrollera  att  lagen 
efterlevs.  

2.2.2 Det oppositionella perspektivet 
I  antologin A  vindication  of  the  rights  of whores68  (titeln  syftar  på A  vindication  of  the 
rights  of woman  från 1792) diskuterar  feminister,  sexsäljare och aktivister  sexsäljares 
rättigheter utifrån ett mänskliga rättigheter‐perspektiv. Även om vissa sexsäljare finner 
sitt  arbete  emotionellt  kostsamt  och  kan  uppleva  obehagliga  situationer  med  sina 
kunder, är detta inget unikt i sig för kvinnor, hävdas det. Alla relationer bär potential för 
inslag  av  tvång,  det  gäller  såväl  på  arbetsplatsen  som  i  äktenskapet.  Emellertid  anser 
författarna  att  det  är  oklokt  att  tro  att  ett  förbud  mot  affärsmässiga  sexuella 
förhållanden  skulle  lösa dessa problem. De gör  skillnad mellan  självvalt  och påtvingat 
sexarbete  och  anser  att  all  prostitution  som  utgår  från  individens  egna  val  ska  vara 

                                                        

64 Ibid. s 1236ff. 

65 Ibid. s 1275.  

66 SOU 1981:71. Prostitutionsutredningen, Prostitutionen i Sverige: bakgrund och åtgärder: 
betänkande, 1981. 
 
67 Persson, s 207ff. 

68 Pheterson, Gail (red.), A vindication of the rights of whores, 1989. 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tillåten. I boken återfinns också World Charter for Prostitutes’ Rights i vilken det reses 
krav på lika sociala rättigheter för sexsäljare som för övriga medborgare.  

I Porr, horor och feminister undersöker socialantropologen Petra Östergren bland annat 
den  bakomliggande  sexualmoral  som  många  porr‐  och  prostitutionsmotståndare  har 
och som hon hävdar i högsta grad påverkar deras inställning till köp av sexuella tjänster. 
Östergrens perspektiv är queerteoretiskt, vilket innebär att hon ifrågasätter normering 
av  sexuella  beteenden.  Här  blir  Michel  Foucaults  Sexualitetens  historia  aktuell  och 
Östergren  tar  mycket  riktigt  avstamp  i  den  franske  filosofens  beskrivning  av  hur  en 
sexualideologi  växer  fram.69  Foucault  hävdar  att  den  nutida  västerländska 
sexualmoralen  har  att  göra  med  utvecklandet  av  den  moderna  nationalstaten.  Under 
1700‐talet  blev  människors  sexualitet  en  angelägenhet  för  staten  eftersom 
reproduktionen skulle upprätthållas och sammanhållning skapas. Följaktligen skulle sex 
som inte skedde inom en välordnad heterosexuell tvåsamhet – såsom sodomi och annat 
som  kunde  betraktas  som  perversioner  –  bekämpas.  Så  skedde  också  genom  att 
personer vars sexuella beteenden ansågs ovälkomna – dit räknar Foucault bland andra 
”sexuellt  vakna  barn  och  brådmogna  flickor”  –  placerades  på  uppfostringsanstalter, 
mentalsjukhus  eller  i  fängelser.  Foucault  talar  om  ”psykiatriseringen  av  den  perversa 
njutningen”  inom  vilken  sexualiteten  tillskrevs  ett  normaliserande  respektive 
patologiserande inflytande på individen som helhet.70   

Är detta relevant  för synen på sexköpare och sexsäljare  i dag? Petra Östergren hävdar 
det. Även sexköpslagen är ett exempel på en normerande lagstiftning, konstaterar hon. 
Östergren  hävdar  att  svenska  sexsäljare  tvingas  underordna  sig  ett  traditionellt 
sexualitetsideal där kvinnors sexualitet är direkt kopplad till kärlek, även om detta från 
radikalfeministiskt håll ofta uttrycks implicit.71 Vem som anses pervers och ska straffas 
för  sitt  beteende  förändras  över  tid.72  Tidigare  var  det  homosexuella,  i  dag  är  det 
sexköpare,  påpekar  Östergren.73  Hon  kritiserar  tidigare  studier  av  prostitutionen  i 
Sverige  eftersom dessa,  hävdar  hon,  fokuserat  på  en  viss  kategori  av  sexsäljare,  alltid 
haft  en  negativ  förförståelse  (vilket  är  kritik  som  även  framförts  av  andra74),  och  att 
sexsäljares egna röster sällan hörts eller rent av censurerats när de inte passat in i den 
radikalfeministiska mallen. I egna intervjuer med sexsäljare försöker Östergren visa att 
det  finns  människor  som  i  egenskap  av  aktivt  handlande  subjekt  har  valt  att  sälja 
sexuella  tjänster.  Östergren  hävdar  att  den  svenska  prostitutionsdiskursen  reducerar 

                                                        

69 Östergren, s 90f. 

70 Foucault, Michel, Sexualitetens historia. 1, Viljan att veta, 1980, s 49ff. 

71 Det kan påpekas att i den svenska sexualvanestudien Sex i Sverige från 1996 uppgav 95 
procent av kvinnorna och 87 procent av männen att de hade haft sitt senaste samlag i en 
kärleksrelation. Kvinnor instämde också i högre grad än män i påståendet att ”samlag ska man 
bara ha med den man är kär i”. 

72 För mer om sexuella avvikelser se Rubin, Gayle ’Thinking Sex: Notes for a Radical Theory of 
the Politics of Sexuality’ (red.), The Lesbian and gay studies reader, 1993. 

73 Östergren, s 90ff. 

74 Persson, s 207. 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den sexsäljande kvinnan till ett objekt. Hon blir sitt kön genom att mannen anses köpa 
sig tillgång till könet och ingenting annat.  

Även  Don  Kulick,  professor  i  antropologi,  intresserar  sig  för  den  bakomliggande 
sexualmoralen när han skriver om patologiseringen av sexköparen.75 Kulick  resonerar 
kring om sexköparen av  samhället  anses vara  sin handling. Är han sexköpare när han 
läser sagor för barnen? Han skriver att sexköparen ”håller på att förvandlas från att vara 
’återfallssyndare’  till  att  bli  en  ’art’”.76  Kulick  förklarar  detta  med  inrättandet  av  den 
officiella nationella  sexualiteten som alla  svenskar  förväntas  följa. För att  sex ska vara 
accepterad  sex måste  det  röra  sig  om  ömsesidigt  tillfredsställande  sexuella  relationer 
mellan  två  socialt  jämlika  vuxna.  Pengar,  dominans,  gruppsex  och  sadomasochism  är 
former  som  innebär  risker  för  exploatering och övergrepp och  ska  således bekämpas. 
Kulick hävdar att Sverige är mycket mindre sexuellt tolerant än vad svenskar generellt 
tror  med  en  omfattande  och  strikt  lagstiftning  kring  erotisk  dans  och  posering, 
pornografi,  sexklubbar och  inte minst  sexuella  tjänster mot betalning. Han visar också 
att ”den svenska synden” från första början handlade om en ren, hälsosam och naturlig 
sexualitet  (således  ”den  goda  sexualiteten”).77  Kulick  finner  ytterligare  fog  för  att 
sexköpare  patologiseras  i  Sverige  i  Prostitutionsutredningen  från  1981  i  vilken  det 
föreslås  att  sexköpande  män  ska  genomgå  ”manlighetsträning”.  Det  görs 
diagnosliknande uttalanden som leder Kulick till att dra slutsatsen att det i Sverige inte 
går att köpa en sexuell tjänst utan att i praktiken anses som psykiskt störd.78   

Historikern Tomas Söderblom berättar  i Horan och batongen79  om konsekvenserna av 
den  repressiva  synen  på  sexsäljarna  i  1920‐talets  Sverige.  Dessa  inkluderar  de,  med 
moderna ögon, radikala åtgärder som vidtogs  för att  få bort sexsäljarna  från ”utelivet” 
och  försöken  att  lära  dem  värdet  av  ett  ”riktigt”  lönearbete  genom  internering  och 
tvångsarbete.  Söderbloms  beskrivningar  av människosynen  och  dess  konsekvenser  är 
ofta skakande läsning. Förvetenskapligandet av de intagna, de disciplinära straffen och 
tvångsarbetet  beskrivs  som  en  hörnsten  i  kampen mot  lättja  och  omoral  i  samhället. 
Synen  på  tvångsarbeterskorna  var  synnerligen  nedlåtande.80  Tvångsarbetet  var  av  en 
motsägelsefull  natur,  konstaterar  Söderblom.  Dels  skulle  disciplinen  och  de  tuffa  12‐
timmarspassen  verka  avskräckande  för  kvinnorna  för  att  undvika  återfall  i  sedeslöst 
leverne. Dels ville anstaltsledningen uppmana kvinnorna att efter avslutat tvångsarbete 
själva  ta  ett  regelbundet  lönearbete,  ty  ”arbetet  är  den  största  välsignelsen  i  livet”.81 
Frågan är hur lockade kvinnorna blev.  

                                                        

75 Kulick, Don, '400 000 perversa svenskar', Queersverige, 2005, s 75. 

76 Ibid. 

77 Ibid. s 76ff. 

78 Ibid. s 82ff. 

79 Söderblom, Tomas, Horan och batongen: prostitution och repression i folkhemmet, 1992. 

80 Ibid. s 72f. 

81 Ibid. s 91f. 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Söderblom  konstaterar  att  trots  att  frågan  om  vilken  ”yttre  orsak”  som  fanns  till 
kvinnornas beslut att sälja sexuella tjänster var en del i samhällets anklagelse mot dem 
och att det därmed skulle tala till deras fördel att skylla på omständigheter som fick dem 
att framstå som offer, var det endast en dryg fjärdedel som gav en sådan förklaring. Två 
tredjedelar angav i stället i en enkät skäl som kan tolkas som att beslutet var frivilligt.82 I 
Söderbloms bok ifrågasätts offerbilden av den sexsäljande kvinnan. Författaren betonar 
att  acceptansen  för  att  även  sexsäljare  kan  vara  självständigt  tänkande  och  handlade 
subjekt inte är liktydigt med att företräda mytbilden om ”den glada horan”.83  

Idéhistorikern  Susanne  Dodillet  intresserar  sig  för  hur  två  länder  som  Sverige  och 
Tyskland, vars politiska klimat liknar varandra, kan komma fram till så diametralt olika 
slutsatser när det gäller synen på hur prostitution ska bemötas. Hon gör en idéhistorisk 
genomgång av politiken  i de båda  länderna från 1970‐talet och fram till  i dag. Dodillet 
intresserar sig för de kulturella skillnaderna, hur välfärdsteorier, kristna traditioner och 
feministiska  idéer har påverkat det  politiska och kulturella  klimatet  och därmed även 
prostitutionspolitiken.  De  skilda  synsätten märks  redan  i  ordvalen,  hävdar  Dodillet.  I 
Sverige använder forskare och debattörer ofta begrepp som könshandel, människohandel 
och  könsköp  för  att  beskriva  prostitution  och  torsk  eller  könsköpare  för  att  beskriva 
kunden.  I  Tyskland  används  begreppet  Sexarbeit  (sexarbete)  om  prostitutionen  och 
Freier  (friare)  om  kunden.84  Dodillet  pekar  på  att  antagandet  att  det  var  den  höga 
kvinnliga representationen i riksdagen som förklarar tillkomsten av sexköpslagen, vilket 
Yvonne  Svanström  hävdat  (se  2.2.1),  inte  riktigt  stämmer.  Hon  visar  att  såväl  den 
svenska  som  den  tyska  politiken  på  området  präglats  av  feministiska  ideal.  Både  den 
tyska  och  nederländska  prostitutionslagstiftningen  drevs  igenom  av  kvinnor  och  har 
lovordats av feminister i respektive land.85 Skillnaden är således olika tolkningar av vad 
som  är  bäst  för  kvinnan  och  inte  minst  vad  som  egentligen  är  ett  feministiskt 
förhållningssätt.86 

Dodillet slår  fast att  forskning om sexsäljarnas behov har spelat en underordnad roll  i 
utformningen av prostitutionspolitiken i både Tyskland och Sverige från 1970‐talet och 
framåt. I stället har ideologiska ställningstaganden vägt tungt. Att Sverige och Tyskland 
gick  olika  vägar  i  synen  på  prostitution  förklarar  Dodillet  med  skillnader  i  synen  på 
sexualitet,  sedlighet,  feminism  men  också  välfärd  och  relationen  stat‐samhälle.  Hon 
presenterar en alternativ hållning  i prostitutionsfrågan  som går ut på att  erkänna alla 
människor som aktivt handlande subjekt, att synliggöra samhällets maktstrukturer och 
att samtidigt kämpa mot fattigdom och andra orättvisor. I stället för att som i Sverige se 
sexsäljarna  som  passiva  offer  eller  som  i  Tyskland  betrakta  dem  som  helt  oberoende 
sexarbetare, vill Dodillet belysa de uppoffringar som människor måste göra i patriarkala 
samhällen på grund av fattigdom och andra orättvisor. Detta perspektiv, hävdar Dodillet, 
                                                        

82 Ibid. s 143f. 

83 Ibid. s 210. 

84 Dodillet, s 27. 

85 Ibid. 31f. 

86 För mer om olika feministiska analyser se även ’Prostitution policy and the women’s 
movement’, Musheno, Michael & Seeley, Kathryn, i Crime, Law and Social Change, 1986. 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kan både belysa samhällets maktstrukturer och människors möjligheter att genom aktiv 
handling hantera livet inom dessa strukturer.87  

2.3 Sexsäljare och stigma 
Några  ord  bör  sägas  om  Jolanda  Sallmanns  artikel  om  amerikanska  sexsäljares 
erfarenheter  analyserade  ur  ett  stigmaperspektiv.  Sallmann,  som  disputerat  med  en 
avhandling  om  kvinnor  som  säljer  sex  för  pengar  eller  droger,  har  intervjuat  14 
droganvändande sexsäljare och ställt frågor om deras upplevelser av stämpling, våld och 
diskriminering  till  följd  av  att  de  sålde  sex  och  brukade  droger.  Hon  hävdar  att 
amerikanska  sexsäljare  är  tydligt  stigmatiserade.  Trots  att  både  kund  och  säljare  är 
kriminaliserade  i  större  delen  av  USA,  utgör  kunderna  endast  10  procent  av  alla 
polisingripanden  som  görs  till  följd  av  förbudet.88  Insatserna  mot  säljaren  förefaller 
alltså prioriterade. 

Sallmann intresserar sig för kvinnornas inställning till sexarbetet och upplevelser av att 
leva med ett socialt stigma.89 I artikeln hävdar vissa respondenter att kriminaliseringen 
av sexförsäljning har varit skadlig för sexsäljarna då det permanentar en inställning att 
sexsäljaren  får  skylla  sig  själv om hon blir  våldtagen.90 Kvinnorna mådde dåligt  av att 
stämplas  som  ”horor”  (whores,  hookers)  och  sexsäljare  i  fängelse  betraktades  i 
allmänhet  som  ”överflödiga”  av  övriga  interner.  I  likhet  med  Catharine  MacKinnon 
berättar även Jolanda Sallmann om hur sexsäljare som utsatts för brott kränks ännu en 
gång när  rättssystemet  skyller det  inträffade på kvinnan.91 Kvinnorna berättade också 
om hur även en begränsad tid som droganvändare och sexsäljare förändrat deras liv för 
alltid. ”En gång prostituerad, alltid prostituerad”, förklarade en respondent.92 Ett sätt för 
sexsäljarna  att  bekämpa  stigmat  var  att  vägra  se på  sig  själv  som  ”den  andra”  och  att 
söka inkludera sig själv bland andra kvinnor.93       

2.4 Exemplet Nya Zeeland  
Med  de  radikalfeministiska  och  oppositionella  perspektiven  i  minnet,  och  med  den 
praktiska  tillämpningen  av  det  radikalfeministiska  synsättet  i  Sverige,  ska  kort  sägas 
något  om  den  praktiska  tillämpningen  av  det  andra  perspektivet.  I  den  svenska 
diskussionen om prostitution utpekas ofta Nederländerna och Tyskland som exempel på 
stater vars syn på sexarbete är rakt motsatt den officiella svenska hållningen. Emellertid 
finns ett annat  land som både avkriminaliserat allt  sexarbete mellan vuxna människor 
och  utvärderat  resultaten.  Nya  Zeeland  avkriminaliserade  prostitution  genom 
Prostitution  Reform  Act  2003.  Syftet med  reformen  var  att  skydda  sexarbetarna  från 
                                                        

87 Dodillet, s 540ff. 

88 Sallmann, s 147. 
 
89 Ibid. s 148. 
 
90 Ibid. s 157. 

91 Ibid. s 152. 

92 Ibid. s 153. 

93 Ibid. s 155. 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exploatering,  tillvarata  deras  rättigheter,  förbättra  möjligheterna  för  god  hälsa  och 
säkerhet  (bland annat  genom en  statlig  certifiering av bordeller) och  samtidigt  arbeta 
mot prostitution bland minderåriga. Prostitution Law Review Committee gjorde några 
år  senare  en  genomgång  av  lagens  effekter.  Jämförelser  mellan  åren  1999  och  2006 
visade att  antalet  sexsäljare  förblivit ungefär detsamma där  sådana  jämförelser kunde 
göras.  Många  sexsäljare  upplevde  att  avkriminaliseringen  i  sig  inte  hade  minskat 
våldsinslagen medan andra ansåg att benägenheten att anmäla brott till polisen nu hade 
ökat.   Över 90 procent angav pengar som skäl till att sälja sex men endast fyra procent 
hävdade att de tvingats till det av någon utomstående. Sexsäljarna berättade också om 
svårigheter att lämna sexarbetet på första försöket medan vissa påpekade att de inte alls 
hade  någon  sådan  önskan.  Rapporten  slog  således  fast  att  det  inte  går  att  applicera 
någon enhetlig förklaring på varför människor säljer sex, hur det påverkar dem och om 
de vill fortsätta som sexsäljare eller få hjälp att lämna verksamheten.94  

3 Teori‐ och metodval 
I detta kapitel kommer studiens teoretiska utgångspunkt att presenteras. Därefter följer 
en  metod‐  och  urvalsdiskussion  där  studiens  genomförande  diskuteras  följt  av  en 
förklaring  av  hur  materialet  har  bearbetats.  Kapitlet  avslutas  med  en  diskussion  om 
aspekter som gäller studiens validitet, reliabilitet och generaliserbarhet.  

3.1 Stigma som teoretisk utgångspunkt 
För att besvara studiens syfte har Erving Goffmans teori om stigma95 valts som teoretisk 
utgångspunkt. Som framgår av genomgången av den tidigare forskningen är detta inget 
unikt val för att söka förstå sexsäljares situation, däremot är det ett perspektiv som inte 
har använts så frekvent för att analysera de förhållanden vilka svenska sexsäljare lever 
under.  

Stigmaperspektivet belyser den stigmatiserade individens självbild och säger  inte bara 
något om de människor  som på olika  sätt  är normavvikare  i  samhället utan också om 
majoriteten som inte är det. Det handlar om bilden av den andre, den andres bild av sig 
själv  och  konsekvenserna  av  när  dessa  inte  överensstämmer.  I  varje  samhälle 
förekommer  kategoriseringar  av  människor  utifrån  deras  egenskaper  eller  påstådda 
egenskaper.   För att en egenskap ska verka nedvärderande för en individ krävs det att 
egenskapen  i  fråga  avviker  på  ett  icke  önskvärt  sätt  från  normen  i  samhället. 
Normföljare  förvirras  av  och  söker  förklaringar  till  normavvikares  beteende.  Även 
individer som avviker ser sig emellertid som normala. När avvikaren inser att samhället 
i  övrigt  ser  på  denne  som  onormal  uppstår  dock  ett  glapp  mellan  hans  faktiska  och 
tillskrivna sociala identitet, vilket kan leda till en negativ självbild.96 

Den  stigmatiserade  ställs  ideligen  inför  valet  att  bemöta  samhällets  krav  och 
förväntningar öppet eller att söka eftersträva anpassning till det omgivande samhällets 

                                                        

94 Report of the Prostitution Law Review Committee on the Operation of the Prostitution Reform 
Act 2003, 2008. 

95 Goffman, Erving, Stigma: den avvikandes roll och identitet, 1972. 

96 Ibid. 30ff. 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värderingar  och  normer.  Enligt  Goffman  går  det  att  urskilja  tre  olika  typer  av  stigma; 
kroppsliga  avvikelser,  olika  sorters  brister  i  den  personliga  karaktären  samt  stigman 
baserade på etnicitet eller religion. De som inte avviker på ett icke önskvärt sätt kallar 
Goffman  för de  normala.  Det  är  de normala  som vidtar  diskriminerande  åtgärder mot 
avvikarna vilket, ofta oavsiktligt, begränsar avvikarnas livsmöjligheter.97  

Inlärningsprocessen 
Goffman uppehåller  sig mycket kring kroppsliga stigma som harmynthet, blindhet och 
andra fysiska handikapp. Stigman kan emellertid även vara mer subtila och osynliga från 
utsidan, vilket Goffman exemplifierar med sexsäljaren. Personer som har ett visst stigma 
tenderar att ha  likartade erfarenheter av  tiden när de  försöker  finna sig  till  rätta  i  sin 
situation. Goffman kallar denna process för en ”moralisk karriär”, vilket beskriver en tid 
då  den  stigmatiserade  personen  genomgår  faser  i  sin  självbedömning.  Detta  är  en 
socialisationsprocess  där  den  stigmatiserade  lär  sig  och  tillägnar  sig  de  normalas 
inställning  till  honom  och  hans  situation.  Därmed  tillägnar  sig  den  stigmatiserade 
personen omgivningens uppfattning om hur det måste vara att leva med ett visst stigma. 
I en senare fas inser personen att han har ett visst stigma och konsekvenserna av det.98  

Den stigmatiserade genomgår en inlärningsprocess i tre faser. Den första fasen handlar 
om att lära sig hur de normala ser på den stigmatiserade, den andra om att lära sig finna 
sig till rätta i denna situation och den tredje om att lära sig att passera som normal. När 
den stigmatiserade individen avviker på ett icke alltför påfallande sätt måste han lära sig 
att hålla på sin hemlighet och söka passera som normal i andras ögon närhelst det går.99 
Den stigmatiserade kan då, som medlem i en ny kategori samtidigt som han döljer sitt 
medlemskap  i  den  stigmatiserade  kategorin,  känna  sig  tvingad  att  delta  på  den  nya 
kategorins  villkor.  Det  betyder  att  den  stigmatiserade  personen  kan  delta  i  en 
nedsvärtning av den stigmatiserade kategorin, vilket kan föda känslor av  illojalitet och 
rent av självhat. På så vis kan exempelvis en person som döljer sin homosexualitet delta 
i  skämthistorier  om  homosexuella  eller  hitta  på  heterosexuella  erfarenheter  för  att 
passa in i det sociala sammanhanget.100  

Goffman  beskriver  även  en  annan  grupp,  ”de  visa”.  Detta  är  människor  som 
stigmatiserade  personer  kan  tänkas  få  visst  stöd  från.  Det  kan  vara  personer  som  på 
något  sätt  sörjer  för  de  stigmatiserades  behov–  som  sjuksköterskor,  sjukgymnaster  – 
eller någon som genom sociala band är kopplad till den stigmatiserade individen – som 
familj eller nära vänner. Personer i den sistnämnda kategorin är enligt Goffman tvungna 
att  leva  i den stigmatiserade personens värld och ta del av stigmat  i andra hand – och 
möjligen i sin tur ha förbindelser med andra människor som får ta del av stigmat i tredje 
hand.  Stigmatiseringen  avtar  dock  i  intensitet  vid  ökat  avstånd.  Stigmatiseringens 

                                                        

97 Ibid. 

98 Ibid. s 40. 

99 Ibid. s 87. 

100 Ibid. s 94f. 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tendens att spridas  från den stigmatiserade personen till dennes närhet  får  följden att 
kontakter med personen undviks eller avbryts.101  

Social information och visibilitet 
Drag  eller  utmärkande  tecken på  en  individ  kallar Goffman  för  social  information. Det 
handlar  om  karaktäristika  som  kan  vara  medfödda  och/eller  permanenta  eller 
ingetdera.  I  denna  information  kan  finnas  symboler,  där  prestigesymboler  och 
stigmasymboler  utgör  ytterligheterna.  Stigmasymbolen  är  något  som  drar 
uppmärksamhet till och signalerar en brist i identiteten enligt omgivningens synsätt. Ett 
exempel på detta är de rakade huvuden som kvinnliga kollaboratörer  fick utstå under 
andra  världskriget.102  I  sexsäljarens  värld  kan  en  viss  klädsel  utgöra  en  dylik 
stigmasymbol. Med utgångspunkt i den gängse schablonbilden av sexsäljaren på gatan, 
som  inte  är  obetydlig  i  föreställningsvärlden  om  prostitutionens  verklighet,  är  det 
kläderna  som  signalerar  vad  sexsäljaren  har  för  sysselsättning.  De  fungerar  som  en 
identitetssymbol. Denna stigmasymbol utgör social information om personen i fråga och 
är  tillräcklig  för att omgivningen ska  fälla omdömen om vederbörande, kanske rent av 
instinktivt ta känslomässigt avstånd. Denna sortens stigmasymbol har enligt Goffman en 
informationsfunktion.  Sexsäljaren  signalerar  med  sin  klädsel  vad  han/hon  gör  och 
kanske därmed också vad han/hon är.  

Goffman  påtalar  vikten  av  begreppet  visibilitet,  synlighet,  (egentligen  perceptibilitet, 
möjligheten att uppfatta något) i diskussionen om stigma. Visibiliteten har en avgörande 
påverkan  på  omgivningens  förmåga  att  uppfatta  om  en  person  har  ett  stigma.  Denna 
visibilitet kan yttras på flera sätt. Det går inte att se att någon har ett talfel lika lite som 
det går att höra om en person är rullstolsbunden. Under rätt förutsättningar kan vi dock 
tillgodogöra oss den information som behövs för att uppfatta det stigma som en annan 
person  har.  Detta  har  emellertid  även  att  göra  med  vår  förhandsinformation  om 
vederbörande, påpekar Goffman. Skvaller och annan förhandskännedom kan underlätta 
för  att  uppfatta  personens  stigma.  Det  är  opersonliga  kontakter  mellan  för  varandra 
främmande personer som är särskilt utsatta för stereotypa och kategoriska reaktioner. 
Missbildade  anletsdrag  kan  stöta  bort  en  främling, men  det  är  inte  sannolikt  att  nära 
vänner  och  anhöriga  skulle  reagera  likadant.  Planen  på  vilken  personen  måste 
manövrera och hantera  sitt  stigma är  sålunda huvudsakligen placerad ute  i  samhället. 
En  normalisering  kan  emellertid  igångsättas  inom  vilken  ”de  normala”,  i  någon  sorts 
tillvänjningsprocess, berörs allt mindre av någons kroppsliga stigma. Denna tillvänjning 
behöver dock inte nödvändigtvis betyda att  föraktet minskar. Människor som bor eller 
vistas  i  stigmatiserade  personers  närhet  kan  med  lätthet  bevara  sina  fördomar  om 
dem.103   

Med  den  personliga  identiteten  avser  Goffman  en  individs  unika  attribut,  något  som 
särskiljer  honom  från  andra,  samt  den  unika  personhistorien.  Till  denna  personliga 
identitet  kan  sedan  kontinuerligt  nya  sociala  fakta  fästas.  Efterspanade  kriminella 
personer har inte sällan ett intresse av att göra sig av med sin identitet och införskaffa 
                                                        

101 Ibid. 37ff. 

102 Ibid. 50ff. 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Ibid. s 55ff. 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en  ny.  Viljan  att  byta  identitet  behöver  dock  inte  ha  fullt  så  dramatiska  orsaker.  Vid 
giftermål  i  västvärlden  tar  kvinnan  ofta  mannens  efternamn,  inom  nöjesvärlden 
förekommer ofta artistnamn med vilket artisten blir helt synonym. När en sysselsättning 
medför ett namnbyte, registrerat eller ej, innebär det för individen en viktig omvälvning 
och  en  brytning  med  en  tidigare  värld,  beskriver  Goffman.104  Här  aktualiseras 
sexsäljarnas  identitet  och  upplevelser  av  densamma.  Det  är  inte  ovanligt  att  även 
sexsäljare  tar  ”artistnamn”.  Hur  behovet  av  en  ny  identitet  –  en  sexsäljaridentitet  – 
hänger  samman  med  samhällets  fördömande  av  sexhandel  och  den  historiska 
stigmatiseringen av sexsäljare, är värt att fråga sig.  

”De  normala”  använder  också  särskilda  stigmatermer  om  de  stigmatiserade,  hävdar 
Goffman.  I  fallet  sexsäljare  kan  en  uppsjö  av  stigmatiserande  begrepp  noteras;  hora, 
sköka,  slampa,  fnask  och  luder  är  några  som  alla  beskriver  samma  sak:  den  fallna 
kvinnan.  Sexsäljare  har  vad  Goffman  kallar  ett  betydelsefullt  stigma  (till  denna  grupp 
kan  även  räknas  narkomaner  och  tiggare). Det  yttrar  sig  i  att  personen  är  fullkomligt 
diskret  gällande  sina  förehavanden  inför  en  viss  grupp  människor  (polis,  anhöriga) 
medan  han  måste  röja  sig  fullständigt  inför  en  annan  grupp  (kunder).  Detta  sker  av 
nödvändighet.  

Det  finns  viktiga  skillnader  mellan  olika  stigmatiserade  gruppers  respektive 
verkligheter.  Goffman hävdar  ändå  att  stigmatiserade  personer  har  tillräckligt mycket 
gemensamt i sina livssituationer för att det ska vara möjligt att gemensamt klassificera 
dessa för analys.105  

3.2 Metod‐ och urvalsdiskussion 
Det  bästa  sättet  att  uppnå  studiens  syfte,  att  undersöka  svenska  deltidssexsäljares 
upplevelser av sexköpslagen, sexarbetet och omgivningens syn på att köpa och sälja sex, 
ansågs vara att genomföra kvalitativa intervjuer med personer som säljer sex vid sidan 
om ett heltids‐ eller deltidsarbete och/eller studier (se 1.2 för givna skäl till varför vissa 
grupper  inte  ingår  i  studien).  Avsikten  med  studien  var  att  endast  tala  med 
deltidssexsäljarna själva och utelämna polis och socialarbetare. Dels eftersom dessa har 
intervjuats i ett otal tidigare studier och dels eftersom det finns begränsad forskning om 
deltidssexsäljarnas egna upplevelser av sexarbetet. Kontakt söktes med respondenter i 
alla möjliga ålderskategorier. De tre respondenter som valde att ställa upp är 22, 24 och 
30 år gamla.  

För  att  få  en  uppfattning  om  vad  som  skrivits  i  ämnet  prostitution  tidigare  gjordes 
sökningar  på  Digitala  Vetenskapliga  Arkivet,  DiVA,  på  Google  Scholar  och  via 
sökdatabasen  Social  Sciences  Citation  Index  på  sökorden  ”prostitution”,  ”sex  work”, 
”escorts”,  ”sex work  legislation”,  ”sexköpslagen”  samt  ”women  in  prostitution”.  Ur  det 
omfattande materialet av intresse gjordes därefter en sållning utifrån dess relevans för 
att å ena sidan tjäna som historisk bakgrund, å den andra åskådliggöra någon av de två 
prostitutionsdiskurser  som  presenteras  under  2.2.  Den  historiska  bakgrunden  var 
nödvändig för att ge en liten introduktion till ämnet i fråga medan uppdelningen av den 
tidigare forskningen i två prostitutionsdiskurser bottnade i en strävan att åskådliggöra 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Ibid. 63ff. 

105 Ibid. s 151. 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den  ideologiska och politiska dimension som ämnet rymmer. Utan denna kunskap blir 
åtgärder  mot  och  inställning  till  sexarbete  historiskt  samt  sexköpslagens  tillkomst 
svårbegripliga.  

En stor del av det material som användes hittades genom att vandra från källa till källa 
och helt enkelt granska källförteckningarna. Därefter användes nämnda sökvägar för att 
hitta  materialet  ifråga  och  bedöma  dess  relevans.  Det  var  också  viktigt  att  ta  del  av 
tidigare genomförda intervjuer med sexsäljare för att både kunna positionera resultaten 
i  studien  och  förhålla  sig  till  det  egna materialets  generaliserbarhet.106  Intervjuer  har 
återfunnits  i  ett  flertal  svenska  och  utländska  verk,  däribland  Socialstyrelsens 
lägesrapporter. Det är emellertid värt att poängtera att det ofta handlar om  intervjuer 
med heltidssexsäljare.  

Statens offentliga utredningar har funnits tillgängliga på Internet och/eller bibliotek. En 
riksdagsmotion  har  hittats  på  riksdagens  hemsida  genom  att  leta  efter motioner med 
”sexköpslagen”  som  sökord.  Vetskap  om  Socialstyrelsens  lägesrapporter  hade 
författaren vid examensarbetets start.  

Det  framgick  inte  i  sexsäljarnas  annonser  huruvida  de  arbetar  deltid  eller  heltid. 
Däremot  framgick  i  förfrågan  till  sexsäljarna  att  endast  respondenter  som  arbetade 
deltid var av  intresse  för studien. De personer som tackade  ja  till att delta var således 
alla  deltidssexsäljare.  Sökningen  efter  respondenter  gjordes med hjälp  av  sökord  som 
”svenska  eskorter”,  ”svenska  sexsäljare”  och  ”eskort”,  vilket  genast  gav  relevanta 
sökträffar.  Sthlmstjejer.com  var  den  mest  frekvent  använda  då  den  uppdaterades 
fortlöpande  och  erbjöd  ett  brett  utbud.  Namnet  till  trots  annonserar  även  manliga 
sexsäljare på nämnda  sajt. Även Eskorts.topsiteworld.com har varit  användbar då den 
länkar  till  mängder  av  eskorthemsidor.  Mejl‐  respektive  telefonkontakt  togs  med 
presumtiva respondenter. Många som annonserar på Internet har också egna hemsidor 
med information och bilder. Andra lägger endast ut en kort beskrivning av sina tjänster 
och bifogar telefonnummer och mejladress. I sökningen efter respondenter har ej gjorts 
någon  urskiljning  utifrån  dessa  olika  annonsupplägg.  Annonser  som  indikerar  att 
säljaren inte kan tala svenska har dock sållats bort. 

Annonser  för  vissa  företeelser  som skulle betraktas  som prostitution har uteslutits ur 
sökningen.  Dessa  inkluderar  säljare  som  endast  erbjuder  oralsex  eller  olika  sorters 
erotisk/sensuell massage. Anledningen till denna sållning är främst att det har varit av 
intresse  att  intervjua  personer  som  har  en  så  bred  repertoar,  och  därmed  så  bred 
erfarenhet  av  sexförsäljning,  som  möjligt  för  att  få  uttömmande  svar.  Sålunda  har 
kontakt  endast  tagits  med  personer  som,  vid  sidan  om  andra  tjänster,  även  erbjuder 
samlag mot betalning.  

Att göra ett urval innebär att vissa människor med vissa specifika erfarenheter utesluts. 
Denna selektionens uteslutning är  lika oundviklig som att vissa personer som förvisso 
ingår i urvalet av skilda orsaker aldrig kommer att göra sina röster hörda. Det kan bero 
på  att  de  inte  orkar,  inte  vill  eller  av  olika  skäl  inte  kan.  Under  arbetet med  att  söka 
respondenter  noterades  en  viss  mättnad  hos  vissa  presumtiva  respondenter.  En 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Sam, 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& 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(red.), 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i 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s 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anledning till att  inte ställa upp kan således vara att personen  i  fråga har gjort det vid 
tidigare tillfällen och ej har lust att göra det igen.  

En halvstrukturerad  intervjuguide har utarbetats  utifrån  studiens  två  frågeställningar. 
Den har således haft vissa  förbestämda  teman men samtidigt erbjudit  respondenterna 
stor frihet att föra egna resonemang.107 Intervjuguiden (se bilaga) har delats in i frågor 
om sexköpslagens konsekvenser samt upplevelser av omgivningens syn på att köpa och 
sälja sex, men oundvikligen har  frågor om makt även uppkommit,  frågor som inte  lika 
kategoriskt låter sig indelas i endera av studiens två teman. Till följd av valet av stigma 
som teoretiskt perspektiv har frågor om självbild också ställts.  

3.3 Bearbetning och analys av materialet 
Arbetet  med  intervjusvaren  har  skett  i  två  steg.  Först  har  respondenternas  svar 
återgivits  ordagrant  i  transkriberingen.  För  att  öka  läsvänligheten  har  de  återgivna 
delarna av intervjuerna därefter getts en skriftspråklig karaktär i uppsatsen. Det betyder 
att  långa  pauser,  skratt  eller  betydande  grammatiska  fel  har  rensats  bort  eller 
korrigerats.  Vid  tillfällen  när  personen  omformulerat  sig  och  sedan  landat  i  ett 
resonemang  som  går  att  återge  utan  att  fokus  tappas  längs  vägen,  har  ändringar 
emellertid  inte  gjorts.  I  några  fall  där  respondenten  fört  ett  bredare  resonemang  och 
svarat på flera frågor samtidigt i en längre passage, har denna delats upp för att passa in 
i uppsatsens  tematisering.108 De konkreta  frågorna  som har  ställts  till  respondenterna 
återges i bilagan i slutet.  

I  resultatdelen  har  ibland  resonemang  förts  och  paralleller  dragits  till  den  tidigare 
forskningen  för att både positionera respondenternas resonemang  i  förhållande  till de 
resultat  som  framkommit  i  annan  forskning  och  till  varandra.  Materialet  har  sedan 
analyserats  utifrån  Erving  Goffmans  teorier  om  stigma  i  en  särskild  analysdel  efter 
resultatdelen. 

3.4 Studiens validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 
Målet med studien har varit att få kunskap om svenska deltidssexsäljares upplevelser av 
sexköpslagen och sexarbetet samt av omgivningens attityder till att köpa och sälja sex. 
Mycket  av  den  tidigare  forskningen  har  fokuserat  på  erfarenheter  hos  polis  och 
socialtjänst.  I  föreliggande  studie  har  emellertid  ansetts  att  den  bästa  vägen  till  valid 
kunskap  om  sexsäljares  livsvillkor  och  erfarenheter  av  sexköpslagen  var  att  ta  direkt 
kontakt  med  dem.  Informanter  inom  olika  myndigheter  kan  tvivelsutan  ha  relevant 
kunskap, men  denna  studie  intresserar  sig  för  sexsäljarnas  upplevelser  och  inte  polis 
eller socialarbetares uppfattning av densamma.  

De  frågor  som  ställdes  till  respondenterna  var  i  största  möjliga  mån  av  typen  ”hur”, 
”vad”  och  ”varför”  och  kretsade  kring  studiens  två  teman  om  konsekvenser  av 
sexköpslagen och upplevelser  av omgivningens attityder  till  att  sälja och köpa  sex. De 
respondenter som begärt att få godkänna de av författaren återgivna intervjusvaren har 
fått  göra  det  i  efterhand.  Förutom  den  förbättrade  läsvänligheten  finns  det  en  annan 
anledning att återge respondenternas svar i skriftspråk. Talspråk riskerar nämligen att 

                                                        

107 Ibid. s 104ff. 

108 Ibid. s 106f. 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ge  en  generellt  sett  mindre  smickrande  bild  av  individens  sätt  att  uttrycka  sig  på.  I 
studien  har  eftersträvats  största  möjliga  transparens  genom  att  utförligt  förklara 
tillvägagångssätt  i  litteratursök,  intervjuförförande och bearbetning. Eventuella brister 
med urvalet av respondenter har också diskuterats. 
 
Av  givna  skäl  är  det  svårt  att  göra  långtgående  generaliseringar  av  svaren ur  ett  fåtal 
intervjuer. Det betyder emellertid inte att det inte går att dra några slutsatser kring ett 
begränsat  kvalitativt  material.109  Upplevelser  är  sällan  helt  unika,  vilket  också 
framkommer  i denna  studie. En ökad  trovärdighet  anses också  finnas  i det  faktum att 
det  i  intervjusvaren  både  framkommit  gemensamma  nämnare  och  menings‐
skiljaktigheter. Det kan tolkas som att respondenterna har känt frihet att uttrycka sina 
verkliga uppfattningar. 

Som konstaterats i metodavsnittet är det faktum att endast vissa respondenter går att nå 
ett ofrånkomligt problem i alla kvalitativa intervjustudier. Vissa vill eller orkar inte ställa 
upp på en  intervju,  andra är  inte verbala nog att uttrycka  sig  tillräckligt  väl  för  att  en 
intervju  ska bli  fruktbar. Att personer  som  talar dålig  svenska eller  ingen svenska alls 
har  utelämnats  innebär  samtidigt  att  presumtivt  mer  marginaliserade  sexsäljare  har 
lämnats därhän. Även detta kan påverka helhetsintrycket av resultaten. Detta problem 
finns således även när det kommer till materialets generaliserbarhet.  

I  det  begränsade  urval  av  sexsäljare  som deltagit  i  studien  finns  ändå  en  viss  bredd  i 
erfarenheter,  åsikter,  ålder  och  bakgrund.  Vissa  invändningar  skulle  kunna  resas mot 
det faktum att en av respondenterna endast har tre månaders erfarenhet av att sälja sex. 
Å andra sidan vägs detta upp av att en annan respondent har hela fyra års erfarenhet. De 
tre  respondenterna  kan  sägas  befinna  sig  i  tre  olika  steg  erfarenhetsmässigt,  vilket 
möjliggör lite olika infallsvinklar på samma frågor. Det bör också poängteras att det är 
möjligt att göra generaliseringar av  insamlat material med stöd  i  tidigare  forskning.110 
Därför  dras  i  resultatdelen  paralleller  till  uppgifter  i  tidigare  studier,  vilka  sedan 
diskuteras i slutdiskussionen. 

3.5 God forskningssed och etiska överväganden 
God  forskningssed  kan,  oavsett  forskningsområde,  sammanfattas  i  ett  antal 
grundläggande punkter. Där ingår att öppet redovisa metoder och resultat, inte bedriva 
forskning  på  ett  sätt  som  skadar  andra  och  att  vara  rättvis  i  bedömningen  av  annan 
forskning.111 Det handlar således i grunden om vetenskaplig hederlighet och integritet. 
Brister  häri  påverkar  oundvikligen  materialets  kvalitet  negativt.  Målsättningen  i  all 
forskning  bör  vara  att  hålla  en  hög  kvalitet  och  bidra  till  både  kunskaps‐  och 
metodutveckling.  I  denna  studie  har  målet  med  största  möjliga  saklighet  ständigt 
beaktats och skäl till enskilda val nogsamt motiverats.  

                                                        

109 Denscombe, Martyn, Forskningshandboken: för småskaliga forskningsprojekt inom 
samhällsvetenskaperna, 2009, s 68. 

110 Kvale, Steinar & Brinkmann, Svend, Den kvalitativa forskningsintervjun, 2009, s 285. 

111 Gustafsson, Bengt, Hermerén, Göran & Petersson, Bo, Vad är god forskningssed? Synpunkter, 
riktlinjer och exempel, 2005, s 8f. 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Mot bakgrund av detta blir även etiken relevant i forskningen.112 Samtliga respondenter 
har informerats om de av Vetenskapsrådet grundläggande forskningsetiska principerna 
om  anonymitetsskydd113,  nämligen  informationskravet,  samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet  och  nyttjandekravet.114  Respondenterna  har  vid  initial  kontakt 
fått information om studiens syfte och i stora drag vilka sorters frågor som kommer att 
ställas.  Samtycke  har  inhämtats  mejlledes,  detaljer  kring  intervjutidpunkt  har  sedan 
utarbetats via mejl eller telefon. Respondenterna har fått välja tid och plats för intervju. 
Samtliga respondenter har i studien försetts med fingerade namn som ej kan knyta dem 
till  annonser,  hemsidor  eller  bloggar.  Uppgifter  som  respondenterna  har  lämnat men 
som vid  författarens genomgång av materialet ansetts riskera att personen  i  fråga kan 
spåras  på  något  sätt,  har  ej  använts.  Sådana  uppgifter  gäller  bland  annat  boendeform 
samt  detaljer  kring  bostadsort  och  annonsering.  Det  inspelade  materialet  har  inte 
exponerats  för någon utomstående och kommer  förstöras när uppsatsen  examinerats. 
Arbetet  har  skett  med  en  öppenhet  gentemot  respondenterna.  Intervjumaterialet  har 
genomlyssnats  flera gånger  för att undvika missuppfattningar  i  transkriberingen. Citat 
har nogsamt granskats  för att garantera att de är korrekta. Samtliga respondenter har 
erbjudits  att  få  ta  del  av  den  färdiga  uppsatsen.  En  av  respondenterna  har  på  egen 
begäran fått läsa igenom den färdiga intervjun som används i studien.  

4 Resultat och analys 
Följande  resultat‐  och  analysdel  är  indelad  i  fyra  avsnitt.  Den  inleds  med  en  kort 
presentation  av  studiens  tre  respondenter.  Därefter  följer  återgivna  intervjusvar  från 
respondenterna. Dessa är indelade i två teman som utgår från studiens frågeställningar; 
dels  de  upplevda  konsekvenserna  av  sexköpslagen,  dels  deras  beskrivning  av 
omgivningens  syn  på  att  köpa  och  sälja  sexuella  tjänster.  Efter  dessa  avsnitt  följer  en 
analysdel  där  resultaten  analyseras  utifrån  studiens  teoretiska  utgångspunkt,  Erving 
Goffmans stigmateori.  

4.1 Presentation av respondenter 
Två av de intervjuade sexsäljarna är hemmahörande i Stockholm med omnejd medan en 
vid intervjutillfället bodde i en medelstor stad i Mellansverige. Marina är 30 år gammal 
och  singel.  Hon  har  utbildat  sig  och  arbetar  inom marknadsföring. Marina  har  jobbat 
som  sexsäljare  i  nio  månader.  Hon  beskriver  sig  som  ganska  oekonomisk.  Marina 
berättar att hon hamnade i en ond spiral med inköp som hon till slut inte kunde betala 
och kände viljan att komma på fötter ekonomiskt. Visst skulle det ha varit möjligt att ta 
ett  vanligt  extrajobb,  erkänner  Marina.  Hon  berättar  dock  att  sexförsäljning  lockade 
eftersom det ger snabba pengar. Dessutom förklarar Marina att det var en viss ”crazy‐
grej”  att  göra  det. Marina  kastade  sig  emellertid  inte  in  i  arbetet  som  sexsäljare  utan 
vidare.  Hon  valde  först  att  göra  research  genom  att  kolla  runt  på  en  del  sajter  och 

                                                        

112 Se http://www.codex.vr.se för utförlig information om forskningsetiska regler. 

113 Vetenskapsrådet, Forskningsetiska principer inom humanistisksamhällsvetenskaplig 
forskning, 2002. 

114 Vid årsskiftet 2009/2010 lades Vetenskapsrådets expertgrupp för frågor om oredlighet i 
forskningen ned och ersattes av en ny expertgrupp vid Centrala etikprövningsnämnden, CEPN. 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bloggar  och  försökte  få  så mycket  information  som möjligt.  Beslutet  att  sälja  sex  togs 
således inte på en dag utan var snarare resultatet av en längre tankeprocess.  

Sofia  är  24  år  gammal  och  singel.  Hon  har  arbetat  som  sexsäljare  i  fyra  år,  varav  ett 
halvår i Stockholmstrakten. Hon beskriver sin uppväxt i en mellanstor stad och situation 
i övrigt som ”klassiskt svensk” med skilda föräldrar, egen bostad och husdjur. Sofia har 
utbildat sig, driver eget företag och säger sig se sexarbetet som en hobby vid sidan om. 
Hon säger att anledningen till att hon började sälja sex inte främst var ekonomisk. Det 
behövdes som ”en krydda”  i  tillvaron,  förklarar hon. Det är själva spänningen som ger 
Sofia mest med jobbet. 

Annelie är 22 år gammal och bor hemma hos sina föräldrar. Till vardags pluggar hon på 
Komvux och  jobbar extra på ett  gym och ett dagis. Hon har  sålt  sexuella  tjänster  i  tre 
månader.  I  likhet  med  Marina  funderade  även  Annelie  länge  innan  hon  slutligen  tog 
steget  att  sälja  sex.  Hon  hade  pratat  om  det  med  en  kompis  en  längre  tid.  Annelie 
började titta runt på nätet  för att  få sig en bild av hur det var att sälja sex och hur det 
fungerade  med  annonsering.  Hon  ser  det  inte  som  något  konstigt  att  sälja  sexuella 
tjänster. Inte heller tycker hon att hon är annorlunda än andra tjejer i samma ålder.  

4.2 Upplevelser av sexköpslagens konsekvenser 
Resultaten  från  den  genomförda  studien  visar  att  respondenterna  tycktes  ha  olika 
upplevelser  av  sexköpslagens  konsekvenser.  I  Socialstyrelsens  Kännedom  och 
prostitution 1998/1999, som var den första granskningen av prostitutionens omfattning 
i  landet  efter  att  sexköpslagen  tillkom,  framförs  uppfattningen  att  situationen  har 
förvärrats för de gatuprostituerade. Antalet sexköpare på gatan har minskat, vilket har 
lämnat kvar de ”skumma” och ”farliga” kunderna som sexsäljarna tidigare kunde tacka 
nej till.115 Hur situationen ser ut för dem som endast söker kunder via Internet har dock 
varit mer osäkert.  Annelie funderade aldrig över sexköpslagen när hon tog beslutet att 
börja sälja sex. Hon säger att den inte berör eller påverkar henne eller hennes kunder. 
Även Marina anser att lagen inte har haft någon direkt påverkan för hennes del. Men hon 
sympatiserar ändå med den. 

”Jag tycker någonstans att det är vettigt. Sen kan man ju tycka också att visst, det är 
en affärsuppgörelse mellan två vuxna människor. I mitt fall tycker jag att det är OK 
och jag skulle väl inte bry mig så mycket egentligen, lag eller inte, men jag tänker 
på andra fall. De som inte har så mycket skinn på näsan.” 

Annelie säger att hon har kontakt med sina kunder en längre tid innan hon träffar dem. 
Detta gör att hon känner sig tryggare. Hennes tillvägagångssätt är, jämfört med det som 
generellt beskrivs i tidigare forskning, en aning oortodoxt. Annelie har både telefon‐ och 
mejlkontakt med kunderna en tid innan de slutligen träffas ansikte mot ansikte. Hon vill 
om möjligt gärna ha ett fotografi av dem också. För Annelie blir försäljningen av sexuella 
tjänster  enligt  detta  förfarande  jämförbart med  att  träffa  någon på  Internet  för  att  ha 
sex. 

”Jag  skulle  lika  gärna  kunna  träffa  någon  via  någon  Internetsida  där man  träffas 
och  sedan möts  och  har  sex.  Jag  tror  att  det  är  väldigt  vanligt  att  folk  träffas  på 
Internet och sedan har sex, det anses inte vara något fel alls, utan spännande och 

                                                        

115 Kännedom om prostitution 1998/1999, 2000, s 31ff. 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kul. Det var lite så jag kom på idén också, att jag faktiskt kan tjäna pengar på vad 
jag tycker om att göra.” 

Annelie beskriver sig som ”en älskarinna” till sina kunder. Kunden får vad han vill ha och 
hon som säljare får det hon vill ha. Hon säger att hon följer sin magkänsla när det gäller 
kunderna och att hon aldrig har upplevt hot eller obehag. Skulle hon få en dålig känsla 
för  kunden,  träffar  hon  honom  inte.  Visst  skulle  det  kunna  gå  fel,  säger  Annelie, men 
tillägger att ”det kan gå fel när man går hem med någon från krogen” också. För Marina 
handlar det om att gå in i en särskild roll, att ”stänga på och av” och till viss del att spela 
teater. Hennes dåliga erfarenheter handlar främst om kunder som vill att hon kliver ur 
sexarbetarrollen och blir personlig. Sofia beskriver sin roll som en yrkesroll som vilken 
som helst.  Hon  betraktar  det  inte  som  skådespeleri,  även  om hon  flirtar  och  vill  göra 
kunden  bekväm  i  situationen.  Efter  mötet  brukar  hennes  tankar  kretsa  kring  vilka 
detaljer som var mindre bra, hur hon kan förbättra kundens upplevelse till nästa gång 
men också underlätta för sig själv. 

I  en  vänsterpartistisk  riksdagsmotion  hävdas  att  kvinnor  i  prostitution  utsätts  för 
”kraftigt våld  från köpare  i  form av våldtäkt,  fysisk misshandel och/eller  rån minst en 
gång i veckan”. Dessa uppgifter anses emellertid vara i underkant eftersom ”[k]vinnorna 
har  en  förhållandevis  hög  tröskel  för  vad  som  definieras  som  våld”.116  Sexsäljare  har 
dock  i undersökningar hävdat att  inslagen av våld och våldtäkt är  få  till antalet.117 Det 
finns indikationer på att kundgrupperna som söker gatusexsäljare respektive sexsäljare 
via Internet skiljer sig från varandra.118 I denna studie har några uppgifter om våld inte 
framkommit alls.  Ingen av respondenterna säger sig ha upplevt våld, hot om våld eller 
något  direkt  obehagligt  i  sina  kontakter  med  kunderna.  Tvärtom  förefaller  den 
gemensamma synen vara att sexköparna är tämligen alldagliga och genomsnittliga män i 
alla  möjliga  åldrar.  Frånvaron  av  våld  skulle  delvis  kunna  förklaras  med  att 
kundgrupperna  inte  är  identiska,  alternativt  att  förekomsten  av  våld  tidigare 
överdrivits. 

I Socialstyrelsens Kännedom om prostitution 2007 konstateras att det  inte går att hitta 
några  enkla  kausala  samband mellan  lagstiftning  och  förändringar  i  prostitutionen.119 
Det är således svårt att veta vilka effekter lagen har haft rent konkret. Det beror delvis 
på att en stor del av verksamheten har flyttat ut på Internet, vilket är en utveckling som 
även  noteras  i  andra  länder.120  Inställningen  till  sexköpslagen  har  varierat  bland 
sexsäljarna.  Vilka  slutsatser  som  dras  tycks  emellertid  påverkas  av  vilken  del  av 
prostitutionen som granskas. Medan gatuprostitutionen minskade kraftigt  i  landets tre 
största  städer  efter  lagens  tillkomst  tycks  det  har  skett  en  ökning  av den prostitution 
som inte är lika synlig, nämligen den nätbaserade.121 Vilka effekter lagen har haft totalt 
                                                        

116 Brink, Josefin, motion till riksdagen 2006/07:U262. Prostitution och trafficking. 

117 Kännedom om prostitution 2007, s 46f. 

118 Ibid. 27f. 

119 Ibid. s 44. 

120 Kännedom om prostitution 2003, 2004, s 26. 

121 Kännedom om prostitution 2007, s 45f. 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sett  är  således  svårt  att  säga.  En  intervjuperson  vid  KAST122  i  Göteborg  hävdar  i 
Socialstyrelsens  granskning  att  sexköpslagen  endast  hade  en  kortvarig  effekt  på 
efterfrågan. Rikskriminalpolisen hävdar däremot att lagen utgjort ett ”effektivt verktyg” 
mot  prostitution.  Samtidigt  säger  en  intervjuperson  att  det  blivit  allt  vanligare  med 
hallickar i dag eftersom verksamheten inte kan ske lika öppet som tidigare.123 Det finns 
som synes många olika uppfattningar om vilken konkret effekt lagen egentligen haft på 
utbud, efterfrågan och sexsäljarnas livssituation. Det är dock värt att notera att ingen av 
respondenterna  i denna studie har ett perspektiv på sexförsäljning som omfattar både 
tiden före och efter sexköp kriminaliserades.  

Marina  berättar  att  hon  är  ”ganska  orädd  som människa”  och  att  hon  kopplade  bort 
tankarna på eventuella risker när hon skulle  träffa en kund  för  första gången. Dels  för 
sin egen skull, dels  för kundens. Om hon som säljare börjar  tänka negativa  tankar blir 
hon  både  nervös  och  skambelägger  sig  själv  inför  mötet  med  kunden,  förklarar  hon. 
Hennes bild av sexköparen var att det skulle vara  fråga om två ytterligheter: antingen 
perversa  personer  som  ville  henne  illa  eller  ”kostymnissar”  med  mycket  pengar.  Det 
visade sig emellertid att de flesta var ”medelmåttiga och lite menlösa”.  

”Det positiva är ju, det som faktiskt är överraskande, att de allra flesta är schyssta. 
Det känns väldigt bra. Många vill ha lite samvaro och girl friend experience också 
om  man  träffas  en  längre  tid.  Och  det  är  helt  OK,  tycker  jag.  Och  trevliga 
upplevelser… Vissa ser ju faktiskt nästan bra ut. En rätt snygg kille och trevlig och 
gentlemannamässig som man säkert skulle ägna lite tid åt i baren.” 

Marina berättar att vissa kunder till och med hör av sig till henne ibland och ställer upp 
med praktisk assistans när hon behöver hjälp med olika sorters  lägenhetsbestyr. Även 
Annelie berättar att de allra  flesta  som kontaktar henne är  ”helt  vanliga män som har 
stor respekt för vad jag gör” och att de behandlar henne väl. Hon blev förvånad över att 
kunderna var så vanliga,  ”som din granne eller personen på banken”. Hon tillägger att 
kundgruppens utseende delvis kan påverkas av att hennes annons är seriös och att hon 
tar ett högre pris än många andra. Därmed tror hon sig slippa oseriösa män ”som bara 
vill sätta på någon”. Hennes erfarenhet är att de flesta kunder söker något mer än bara 
sex.  

”Jag  tror  att  de  flesta  som kontaktar mig  är ute  efter mer  än bara  sex,  de  vill  ha 
ömhet, mys och kel, bekräftelse, något som de saknar i sina liv. Ömhet och närhet 
är ett mycket stort behov vi människor har, och om man inte får det av sin partner 
tror jag att det är väldigt vanligt att man söker efter det hos någon annan.” 

Marina framhåller kundernas behov av ömhet men också av att få prata. ”De flesta är ju 
välfungerande, [har] familj och väldigt många vill gärna ligga kvar en stund och berätta 
lite om hur man har det hemma. Det är  lite den här psykologgrejen”, berättar hon och 
säger samtidigt att det känns märkligt att gifta män vill prata om relationsproblem med 
henne.  Precis  som  Annelie  formulerar  sig  Marina  på  ett  sätt  i  annonsen  som  ger  ett 
seriöst intryck. Hon profilerar sig som den traditionella glädjeflickan som tillhandahåller 

                                                        

122 Köpare Av Sexuella Tjänster, KAST, är en kommunal verksamhet som riktar sig till den som 
köper sex, har funderingar kring det eller upplever sig ha ett tvångsmässigt sexuellt beteende. 

123 Kännedom om prostitution 2007, s 44f. 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”en  trygg  famn och ett  lyssnande öra”. Sofia berättar att hon erbjuder GFE (girl  friend 
experience) till många kunder och beskriver sig som ”en hyrd flickvän”.  

”Det  är många  som  vill  ha mer  pussar, mys  och  kärlek  än  råsex,  egentligen.  Jag 
träffar alla möjliga mellan 18 och 100 år. Det är så många olika saker man gör med 
dem,  det  är  inte  bara  sex.  Det  är  ju  jättemånga  som  bara  vill  äta  middag 
tillsammans. En typisk kund finns inte när det gäller ålder och utseende, men det 
kanske är lite mjukare killar som träffar mig.” 

Enligt Marina påverkar inte sexköpslagen köparna särskilt mycket. Möjligen skulle den 
kunna ha en avskräckande effekt på väldigt frekventa köpare som alltid tar emot henne i 
sina egna hem. De flesta är emellertid gifta och gör således hembesök hos Marina,  inte 
tvärtom. Då är nog  risken  för upptäckt väldigt  liten,  resonerar hon. Marina hävdar att 
många kunder ser det som ett litet äventyr. Även Sofia beskriver risken för att åka fast 
som väldigt liten. En del kunder frågar vad de ska göra om det står en civilpolis utanför 
varpå  Sofia  berättar  att  hon  brukar  svara  att  kunden  lika  gärna  skulle  kunna  vara 
hennes ”kk” (knullkompis förf. anm.). Detta brukar lugna kunderna, berättar hon. Sofia 
poängterar  att  det  är  väldigt  svårt  att  bevisa  att  ett  sexköp  har  ägt  rum  och  så  länge 
kunden  inte  erkänner  är  risken  att  åka  fast  väldigt  liten.  Tvärtom  kan  förbudet  i  sig 
trigga vissa köpare, hävdar Sofia. Hon berättar att vissa män främst är  intresserade av 
att köpa sex just för att det är olagligt och därmed tabu. De gör det för spänningens skull. 

”Det är ju som när vi var små. Så länge lärarna sa att det var farligt att röka sprang 
vi ut till kioskerna och köpte cigaretter. Även om det inte var själva suget att göra 
det, det var att det var förbjudet. Några kunder som jag har pratat med tycker att 
det är just det här på vägen dit som är spännande, inte själva träffen. De undrar vad 
som ska hända,  ’tänk om det står en civil[polis] utanför’. Det är kanske deras lilla 
fetischgrej och jag tror inte alla har den, men det är självklart att en del nog tycker 
det är lite kul.” 

Sexsäljare som bor i hyresrätter kan riskera sitt boende eftersom hyresvärden kan anses 
skyldig  till  koppleri  och  därmed  finna  det  nödvändigt  att  vräka  hyresgästen.124  Både 
Marina och Sofia förklarar att det även i andra boendeformer är en självklarhet att vara 
diskret gentemot grannarna för att  inte väcka misstankar. Sofia berättar att en negativ 
aspekt med att sälja sex är att hon inte har någon garanterad inkomst‐ eller karriärplan. 
Till skillnad från Marina och Annelie berättar Sofia emellertid att hon betalar skatt på de 
inkomster  som  sexarbetet  ger.  En  kammarrättsdom  från  2007125  fastslår  att  även 
inkomster  från sexarbete är skattepliktiga enligt  inkomstskattelagen 13 kap. 1 §, detta 
då det endast är köparen som är kriminaliserad och säljarens inkomster således inte kan 
anses komma från olaglig verksamhet. Sofia har trots detta valt att betala skatt under en 
annan titel. Men hon skulle önska att det såg annorlunda ut. 

”Det skulle kännas bättre att kunna visa vad det är jag gör i stället för att behöva 
ljuga  ihop  ett  yrke.  Skulle  det  bli  utredning  från  Skatteverket  och  jag  inte  kan 
bevisa att  jag har utfört de tjänster som står på deras papper kan jag ju bli dömd 
för  det.  Även  om  jag  har  skattat  på  allt  jag  har  fått  in  och  gjort  rätt  för  mig, 

                                                        

124 Dodillet, Susanne, ’Prostitutionslagen förnedrar sexsäljare’, Expressen 2009‐02‐22. 

125 Dom av Kammarrätten i Stockholm, meddelad 2007‐03‐19 i mål nr 2231‐06. 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bokföring av papper och allting, blir det ändå  fel eftersom det är en annan tjänst 
jag utför. Jag tycker att det ändå är ett yrke, det är klart man ska göra rätt för sig.” 

Hur  skattereglerna  för  en  sexsäljare  ser  ut  förefaller  inte  vara  bekant  för  alla.  I  en 
tidigare  studie  framhåller  en  sexsäljare  att  sexköpslagen  bidragit  till  en  otydlighet  i 
skattefrågor.126  Den  skatterättsliga  bedömningen  av  sexförsäljning  som  verksamhet 
tycks  onekligen  skilja  sig  från  den  officiella  hållningen  att  prostitution  inte  är  att 
betrakta som ett arbete vilket som helst. Sofia hävdar att det blir fler och fler sexsäljare 
som  skattar  på  åtminstone  en  del  av  sin  inkomst.  Dels  för  att  få  en  viss  pension  i 
framtiden och dels för att vid sjukdom ha rätt till ”någon liten sjukersättning”. En annan 
negativ aspekt som Sofia pekar på är att hon genom sexköpslagen kan komma att utsätta 
en kund för en potentiell risk.  

”Det  är  såklart  så  att  jag  kanske  kan  utsätta  en  kund  för  en  fara  genom  att  det 
skulle kunna vara civilspan på mig. En kund skulle kunna gå ut och bli  tagen och 
det  skulle  kunna  ställa  till  med  väldigt mycket  för  hans  liv  och  hans  familj.  Det 
skulle kännas fruktansvärt från min sida att utsätta en man för det.” 

Sofia säger sig uppleva att inställningen till sexarbete, och därmed till sexköpslagen, är 
könsrelaterad. ”Killar skiter faktiskt i det här. Det är väldigt drivande kvinnor som står 
och puttar på och säger att vi  inte ska göra det här”, säger hon. Enligt Sofia kan det ha 
med tradition att göra att det främst är kvinnor som anser att kvinnor inte ska sälja sex. 
Kanske, hävdar hon, ogillar de att någon kan ta för sig. 

4.3 Upplevelser av omgivningens syn på att köpa och sälja sex 
Resultaten  från  den  genomförda  studien  visar  att  respondenterna  tycktes  ha 
gemensamma upplevelser av omgivningens negativa syn på att köpa och sälja  sex och 
att det fick negativa följder för dem i vardagen. Påverkar lagar attityder i samhället eller 
är  det  attityder  som  skapar  lagar?  Prostitutionsgruppen  i  Göteborg  har  hävdat  att 
kundunderlaget är detsamma som före sexköpslagens tillkomst, men att  lagen har haft 
en  attitydförändrande  effekt  vilket  resulterat  i  färre  synliga  sexköpare  på  gatan.127 
Samtidigt  konstaterar  Socialstyrelsen  i  sin  granskning  att  även  om  Internet  tycks  ha 
sänkt  trösklarna  för att köpa och sälja  sex,  finns  ingen uppfattning om hur vanligt det 
egentligen är.128 Att det finns en generellt negativ inställning i samhället till att köpa och 
sälja sexuella tjänster tycks emellertid tydligt.  

Marina har  viss  förståelse  för  att många  reagerar negativt på  företeelsen prostitution. 
Hon har känt likadant. Men hon tycker samtidigt att bilden behöver nyanseras en aning. 

”Att  prostituera  sig,  som  det  faktiskt  handlar  om men  som man  förklär  i  lite mer 
’glamourösa’ ord som eskort, är något som väcker starka reaktioner hos många. Det 
gjorde  det  hos mig  också.  Jag  var  extremt  emot  det  när  jag  var  yngre  och  jag  har 
fortfarande  i  dag  vissa  dubier  kring  att män  köper  en  kropp  och  använder  för  att 
tillfredsställa  sina  behov.  Däremot  så  tror  jag  man  måste  nyansera  det  hela 
litegrann. Visst finns det alldeles för många idioter där ute, som utnyttjar yngre och 

                                                        

126 Kännedom om prostitution 2007, s 46. 

127 Ibid. s 45. 

128 Ibid. s 28. 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kanske  traffickingoffer  […]  men  det  finns  också  trevliga  män,  som  inte  har  en 
annorlunda kvinnosyn, på ytan i alla fall, än vilken snubbe som helst. De tänder helt 
enkelt  på  att  möta  en  främmande  kvinna,  förbehållslöst  och  utan  att  inleda  en 
relation med en älskarinna där man kanske sätter sin relation och familj på spel.” 

Även Annelie har en liknande uppfattning. Hon ser med viss irritation på hur det bland 
människor  förmedlas  en  ensidig  bild  av  arbetet  som  sexsäljare.  ”Jag  tror  att  man 
förknippar det med något hemskt, typ [filmen] Lilja 4ever. Man har bara sett den bilden, 
den dåliga bilden, aldrig haft kontakt med någon som säljer sex.” Samtliga respondenter 
säger  att  det  finns  kvinnor  som  utnyttjas  och  mår  dåligt  av  att  sälja  sex,  men  att 
verkligheten ser olika ut för olika personer. Marina säger att hon visserligen har valt att 
sälja  sex,  men  att  det  inte  är  alla  som  befinner  sig  i  hennes  sits.  Vissa  säljer  sex  ”av 
orsaker som har med missbruk att göra, som har med självdestruktivitet att göra”, säger 
hon. Marina påpekar samtidigt att sexarbetets vardag inte är svart eller vit och att det är 
viktigt att se till individen.   

Sofia berättar att en konsekvens av den negativa synen på att köpa och sälja sex är att 
hon  behöver  skapa  en  alternativ  värld  och  bygga  en  försvarsmur  mot  omgivningens 
förutfattade meningar. 

”Jag har två världar. En värld som Sofia där jag har mina vänner som är sexarbetare 
och  andra  vänner  som man kan prata med om det här.  Sedan har  jag den andra 
världen där jag bara är en vanlig Svenssontjej och där är det väldigt få som har fått 
veta,  jag  tror  inte att de kanske är  fullt  redo att  få  reda på det heller. Men några 
utvalda har fått veta. Det har varit både på gott och ont. Det har ju varit folk som… 
de har ju bara bilden av Lilja 4ever och tycker att det är jättesorgligt, ’så här ska du 
inte  behöva  ha  det’. Men  det  är  ju  inte  så  det  är  och  då  känns  det  som  att man 
måste ha det här  försvarstalet hela  tiden.  ’Men det är  inte synd om mig!’. Och då 
blir det fel i stället, åt andra hållet. Det låter som att man försvarar sig för att dölja 
någonting, även om jag inte behöver göra det.” 

Även Annelie berättar om hur hon lever ett slags dubbelliv och hon beskriver det som 
den mest negativa aspekten. Från början var det ”riktigt, riktigt  jobbigt” att  inte kunna 
vara ärlig mot sin närmaste omgivning. Sedan hon berättat för några i sin närhet går det 
lite bättre. 

”Jag  tvingas  leva ett dubbelliv och det är det enda som är  jobbigt med det här.  Jag 
hatar att behöva ljuga om vad jag gör. Jag tycker inte att jag gör något fel alls, men 
om jag skulle gå ut och säga vad jag gör skulle folk döma mig och jag skulle behöva 
förklara 10 000 gånger vad jag har sagt till dig. Jag önskar att jag skulle kunna stå för 
vad jag gör, för jag tycker att det jag gör är något väldigt fint. Det finns en bild att det 
jag gör är jättehemskt och något man inte kan tänka sig att göra själv. Jag har faktiskt 
berättat för en kompis och min syster. Det var jättejobbigt, de såg ned på mig. Men 
nu har de  faktiskt accepterat det. De var  först  chockade,  ’Gud, varför gör du det?!’ 
undrade de. Jag förklarade för dem att jag inte träffar många och att jag träffar de jag 
vill.”  

Det problematiska med dubbellivet är något som sexsäljare har berättat om även i andra 
studier.129 Marina beskriver liknande bekymmer med att inte kunna vara öppen med sin 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Östergren, s 175. 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sysselsättning. Hon kan endast prata med några få kompisar om att hon säljer sex, men 
hon tycker inte att de förstår henne.  

”Jag ska inte säga att de blir avståndstagande, men eftersom de inte är inne i det 
blir det så konstigt. Att ens kompis sitter och pratar om det här som att det vore 
peanuts, liksom.” 

Annelie säger att hon varken före eller efter att hon började sälja sex haft inställningen 
att det är något fel att göra det. Av rädsla för vad omgivningen ska tycka vågar hon dock 
inte stå  för denna hållning offentligt.  ”De skulle  tycka att  jag är en så dålig människa”, 
säger hon. Av denna anledning, hävdar Annelie, skulle hon inte våga erkänna öppet inför 
andra om det uppstod en diskussion.  

Marina berättar att endast personer som inte dömer henne har  fått veta att hon säljer 
sex. Hon uttrycker en rädsla för att få sin identitet röjd inför personer i sin närhet, och 
omgivning, som hon inte vill ska veta.  

”Nu har  jag några vänner  som känner  till  det,  som  jag verkligen  litar på, och det 
tycker jag känns viktigt och tryggt. Men om det skulle uppdagas på något vis inom 
familjen eller så, det skulle kännas  jättehemskt.  Jag blev  jätterädd när  jag  fick ett 
mejl  från  en  person  som  skrev  att  det  är  jättelätt  att  spåra  min  identitet  i  min 
webbhistorik på min sida. Då fick jag panik. Man vill inte röja sin identitet.” 

Marina efterlyser någon typ av nätverk ”där man får vädra  lite”.  Jobbet som sexsäljare 
blir nämligen extremt ensamt, förklarar hon. Hon kan heller inte ringa till sina kompisar 
och förvänta sig att de ska lyssna varje gång som hon vill prata av sig. Sofia berättar att 
det tidigare kändes lite ensamt eftersom hon inte hade kollegor att prata med. I dag har 
hon  kontakt  med  andra  sexsäljare  i  organisationen  för  sex‐  och  erotikarbetare,  Rose 
Alliance.  Nu  har  hon  således  någon  att  vända  sig  till  när  det  är  något  hon  går  och 
grubblar på.  Sofia  säger  att  det uppstår  en kollegial  känsla mellan  sexarbetarna. Även 
om  traditionella  sexsäljare,  strippor  och  personer  som  säljer  sex  över  telefon  eller 
webbkamera utför helt olika tjänster finns det ändå mycket gemensamt, förklarar hon. 

Sofia pekar även på medias ansvar för synen på sexarbete i samhället, som tenderar att 
bli svartvit. Hon säger att det kan finnas en vilja att upprätthålla denna bild från medias 
sida. Problemet är att den bild som förmedlas i medierna påverkar allmänheten.  

”Om man säger till dem att man jobbar som eskort så tänker de på Pretty Woman, 
Beckfilmer och Lilja 4ever. Jag förstår, det är inte intressant egentligen att göra en 
film om ett  liv som jag har. Det händer  inte så himla mycket exotiskt, egentligen. 
Men det skulle behöva puttas ut mer i media till vanligt folk så att de skulle förstå 
att ’OK, det är ju inte synd om henne, hon gör ju ett riktigt bra jobb’.” 

Uppfattningen  att  det  förmedlas  en  negativ  bild  av  prostitution  i  media  styrks  av  en 
granskning  gjord  av  beteendevetaren  Louise  Persson  om  den  heta  debatten  om 
prostitution i Tyskland inför fotbolls‐VM 2006. Persson hävdar att medierna inte skiljer 
mellan frivillig och påtvingad prostitution och att det ges en bild av all sorts prostitution 
som kvinnoförtryck.130 Sofia säger att  lagstiftning och attityder hänger ihop. Hon säger 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Persson, Louise, ’Statliga sexbås vid fotbolls‐VM: Fantasi eller verklighet?’ NMI Briefing 
Paper, 2006. 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sig uppleva att samhällets syn på sexarbetare präglas av en traditionellt nedvärderande 
inställning  och  att  en  kriminalisering  av  kunden  ytterligare  kan  förstärka  denna 
uppfattning, vilket är en syn som även framförs av sexsäljare i en tidigare studie.131 

”Om det inte skulle vara olagligt skulle man kanske inte behöva se ned på en. Det 
ligger  lite  traditionellt  i att  se ned på eskorter eller sexarbetare  för att  ’de måste 
göra  det  här,  de  har  säkert  ingen  utbildning’.  Men  många  av  oss  har  ju  en 
akademisk  utbildning,  vi  kanske  är  högre  [utbildade]  än medelsvensson  rent  av. 
Men om det hade varit lagligt kanske folk inte skulle se ned så mycket på oss.” 

Eftersom Sofias verksamhet inte är accepterad i samhället säger hon sig inte kunna vara 
helt  ärlig med  sina  förehavanden. Helst  vill  hon kunna bedriva  sin verksamhet  lagligt, 
vilket  även  skulle  innebära  att  kunderna  får  ett  kvitto  efter  avslutad  affär.  Ett  kvitto 
kräver  emellertid  ett  organisationsnummer,  vilket  i  fall med  enskild  firma betyder  ett 
personnummer.  Ett  utlämnat  personnummer  skulle  i  denna  bransch  kunna  skapa 
problem,  påpekar  Sofia.  Det  skulle  därför  vara  mycket  bättre  om  det  gick  att  ha  ett 
skyddat organisationsnummer för en sexverksamhet – kvitton skulle därtill ge ett bättre 
intryck, förklarar hon. 

”Skulle jag få dela ut kvitton till kunder skulle min verksamhet lyftas upp och vara 
betydligt mer seriös och det skulle även kunderna känna. De kan kanske inte dra 
av tjänsten, men ändå känna att wow, de fick ett kvitto. De skulle ge en ny syn på 
verksamheten. ” 

Sexköpslagen är under utvärdering när detta skrivs, men i direktiven framgår att det är 
polisens och domstolarnas effektivitet  i arbetet mot sexköparna som är av  intresse för 
lagstiftaren.132 Sofia uttrycker viss oro för att även sexsäljaren i  framtiden kan komma 
att kriminaliseras, så som det ser ut i vissa andra länder.  

”Självklart  vill  jag  jobba  med  det  här  så  länge  det  finns  ett  intresse  och  en 
efterfrågan. Men hur,  var  och när  vet  jag  inte.  Risken  finns  att  jag  blir  enligt  lag 
kriminell. För mig vore det väl inte så hemskt, jag får väl hitta en annan hobby. Men 
för många  tjejer  skulle det  innebära väldigt  lite pengar  i  kassan och att de  får  ta 
stora  risker.  I  stället  för  att  skydda  oss  skulle  det  göra  oss  en  väldigt  stor 
björntjänst.” 

Som påpekades i studiens inledning var ett argument för sexköpslagen att prostitution 
framtvingar  en  ojämn  maktsituation  mellan  köpare  och  säljare,  till  kundens  fördel. 
Respondenterna uttrycker olika uppfattningar om detta. Marina säger att hon egentligen 
inte tycker att det är rätt att betala någon för att få sex och att det finns en risk för att det 
kan bli en ojämn maktsituation. För hennes del går det bra eftersom hon själv har valt 
att arbeta som eskort. Det finns dock de som inte själva väljer att sälja sex och mår dåligt 
av att tvingas till det, påpekar hon. Den kanske viktigaste faktorn för Marina är att hon, i 
likhet med Annelie och Sofia, inte är beroende av sexarbetet för sin försörjning. Hon gör 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det för att få en extra inkomst. Ändå kan det ibland vara så att pengarna är viktigare än 
att för stunden göra det hon verkligen skulle vilja. 

”Självklart  kanske  inte  jag  väljer  att  offra  en  fredagskväll  tillsammans  med  en 
gubbe som skulle kunna vara min pappa, som dessutom är jävligt oattraktiv. Det är 
ju  också  en  pengagrej.  Men  får  jag  då  10  000  för  att  spendera  tre  timmar med 
honom  varav  vi  sitter  och  käkar  middag  i  två  timmar  och  han  kanske  bara  vill 
kramas  lite, då tycker  jag att det är väl en bra deal  för mig. Men, åter  igen,  jag är 
inte beroende av det. Jag hade klarat mig utan de där pengarna också.” 

Annelie  säger  att  det  visserligen  alltid  är  bra med  extra pengar när hon pluggar, men 
hon  säger  sig  vara  noga med  att  inte  låta  pengarna  från  sexarbetet  bli  för  viktiga  för 
henne. Hon vill  inte bli beroende av den  inkomsten. Det gäller att hitta en bra balans, 
säger  hon.  Annelie  hävdar  bestämt  att  ingen  man  har  någon  makt  över  henne  och 
kopplar detta till respekt. 

”Jag har inte träffat någon som inte har respekt för mig. Skulle jag göra det, skulle 
jag gå direkt. Det är viktigt att de respekterar mig. De bestämmer inte över mig. De 
flesta som träffar mig är nog inte sådana, de som träffar mig vill nog helst bara ha 
en hemlig relation, en älskarinna.”  

Sofia ser snarare ett motsatt maktförhållande mellan köpare och säljare. Kunderna har 
väldigt lite makt över henne, säger hon. Om hon åker hem till en kund är hon mer utsatt 
för en eventuell risk än om mötet sker  i hennes egen  lägenhet. Men det är  fortfarande 
hon  som  bestämmer  ”vad  han  får  göra,  hur  det  ska  göras  och  när  det  ska  göras.”  De 
reglerna har slagits  fast redan  innan mötet äger rum. Om det visar sig att kunden  inte 
respekterar  Sofias  regler,  avslutar  hon  träffen  och  ber  kunden  ta  sina  pengar  och  gå. 
Sofia säger sig vara medveten om att det inte ser ut så här för alla, men hon hävdar att 
inom alla möjliga yrken gör människor saker de kanske inte har så stor lust med just då. 

”Det finns garanterat tjejer som är mer beroende av inkomsten och då kanske gör 
saker mot sin egen vilja. Men det finns folk som jobbar på Lidl och har jättedåligt 
arbetsskydd. Och det finns folk som arbetar inom vården och måste lyfta tungt, de 
har  inget  val.  Så man kan  inte  skylla  ifrån  sig heller,  det  är  ett personligt  ansvar 
man få ta.”  

Sofias bild  av  sexarbetet  som ett  arbete bland  andra, med  sina  för‐  och nackdelar,  får 
stöd  av  andra  sexsäljare  som  intervjuats  i  tidigare  studier.  En  sexsäljare  uttrycker  att 
hon trivs betydligt bättre med att ha sex mot betalning än hon gjorde under sina år inom 
äldrevården.133 Eftersom det skiljer så mycket mellan olika individer anser Sofia att det 
vore  bättre  om  sexsäljarna  delades  in  i  grupper.  Detta  för  att  skilja mellan  sexsäljare 
som hon själv och personer som tvingas till det. Marina berättade tidigare om att vissa 
säljer sex till följd av en självdestruktivitet. Hon kan själv känna sig igen sig i detta och 
ser det som en negativ ingrediens i att sälja sex.  

”Självklart finns det en självdestruktivitet i att faktiskt stålsätta sig inför varje möte 
med  en  ny  människa  och  att  göra  något  som  man  kanske  inte  riktigt  vill, 
egentligen. Och att försaka andra saker. Säg att det är någon som säger att man ska 
komma på lördag klockan 14. Då kan inte jag göra någonting den lördagen förrän 
antingen efter 15, kanske, eller innan 13. Och så dyker inte vederbörande upp. Då 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kan man bli arg på sig själv och känna att man försakar ganska mycket.” 
 

Marina hävdar att bilden av att bara duga till en sak blir påspädd när hon säljer sex. Det 
är  lätt,  säger hon, att  identifiera sig själv som en person som bara duger  till att ha sex 
med.  Dessutom  blir  hon  hela  tiden  ”den  andra”  i  kundernas  ögon.  Uppfattningen  om 
sexsäljaren som ”den andra” framkommer även i Jolanda Sallmanns intervjustudie med 
sexsäljare i USA.134 Annelie beskriver sig som samma person som tiden före hon började 
sälja sex, hon hävdar att hennes självbild inte har förändrats. Annelie säger sig uppleva 
all den bekräftelse hon får från kunderna som väldigt positiv, vilket även är något som 
Marina  instämmer i. Gemensamt för de tre respondenterna är att de säger sig uppleva 
både  för‐  och  nackdelar  med  att  sälja  sex,  där  en  gemensamt  uttalad  nackdel  är  det 
dubbelliv de tvingas leva.  

Annelie säger att hon har svårt att se hur samhällets syn skulle kunna förändras  inom 
överskådlig tid. Hon hävdar att hon inte tror att människor kan ”förstå på riktigt” och att 
det beror på att det finns en allmän föreställning om hur livet som sexsäljare är. Annelie 
är även osäker på om en lagändring skulle kunna påverka människors attityder särskilt 
mycket. Hon säger att människor nog ”alltid kommer att ha en dålig bild av det” och vet 
inte  riktigt  hur  detta  skulle  kunna  förändras.  Annelie  påpekar  att  det  på  sistone  har 
börjat uppstå en debatt om sexarbetarnas situation, vilket hon anser är något positivt. 
För det mesta är debatten om sexarbete emellertid väldigt svartvit, tycker hon. 

”Det som glöms bort  i debatten är sådana som mig, sådana som vet exakt vad de 
gör och som valt det själva och trivs med det. Det är inte samma sak och behöver 
inte  innebära att det är något fel på en. Sex är något fint och om en tjej väljer att 
göra det här  för att hon  trivs med det – vad är det  för  fel på det?  Jag  tror att de 
flesta egentligen inte tycker att det är fel, men de tror inte att det finns tjejer som 
faktiskt skulle vilja göra det här. Men det gör det. Vi kanske inte är många, men vi 
finns.” 

4.4 Analys av materialet 
Enligt  Goffman  vidtar  omgivningen,  de  ”normala”,  diskriminerande  åtgärder  mot  den 
stigmatiserade  personen  som  effektivt  men  ofta  oavsiktligt  reducerar  vederbörandes 
livsmöjligheter  i  hög  grad.  Omgivningen  tillskriver  personen  vissa  egenskaper  och 
tillskansar  sig  en  stigmateori  för  att  förklara  personens  underlägsenhet.135  Den 
stigmatiserade  ställs  inför  valet  att  bemöta  samhällets  krav  och  förväntningar  öppet 
eller eftersträva en anpassning till rådande normer. En av sexsäljarna tycks till och med 
göra  detta  i  kontakter  på myndighetsnivå  då  hon  uppger  att  hon  betalar  skatt  för  sin 
verksamhet men under en annan  titel. Detta  ger henne  legitimitet  som  företagare och 
sociala förmåner som alla andra arbetande i samhället åtnjuter. Således passerar hon i 
omgivningens ögon som en av de ”normala”. Marina, Annelie och Sofia kan alla sägas ha 
genomgått  en  inlärningsprocess  i  vilken  de  funnit  sig  tillrätta  i  situationen  som 
sexsäljare och lärt sig att uppträda mot utomstående på ett sätt som låter dem passera 
som ”normala” i samhället. Alla tre uttrycker en rädsla för att exponeras inför personer 
för vilka de inte själva valt att delge sin verksamhet. Rädslan för att avslöjas handlar inte 
bara om stigmatisering och omgivningens fördömanden utan även om något så konkret 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som  bibehållet  boende.  Två  av  respondenterna  har  egna  lägenheter  och  skulle  kunna 
riskera  sina  kontrakt  om  det  blev  känt  att  dessa  uppläts  till  försäljning  av  sexuella 
tjänster. 

Att  stigmatiseringen  kan  spridas  från  den  stigmatiserade  personen  till  dennes  närhet 
och  leda till avbrutna kontakter och distansering har  fått Marina, Annelie och Sofia att 
vara ytterst selektiva i valet av ”visa” personer i sin närhet. För endast ett litet fåtal har 
de berättat om sin sidosysselsättning. Denna ”visa” grupp av närstående personer är ett 
viktigt  stöd  för  respondenterna.  En  uttrycker  att  hon  vill  men  inte  vågar  berätta  för 
några  fler eftersom de skulle se ned på henne och  tycka att hon är en dålig människa. 
Eftersom  stigma  kan  färdas  i  flera  led  skulle  sådan  information,  om  reaktionen  blev 
negativ,  göra  situationen  ytterligare  obehaglig  både  för  den  som  tagit  del  av 
informationen och den stigmatiserade personen själv. 
 
Att  respondenterna  även  har  en  annan  sysselsättning  innebär  att  de  lever  ett  slags 
dubbelliv.  Det  placerar  dem oundvikligen  i  kategorier  och  sammanhang  där  det  är  av 
stor vikt att dölja medlemskapet i den stigmatiserade kategorin för att få ingå i den nya 
gruppen. En av respondenterna berättar om hur hon  i diskussioner om prostitution ej 
vågar  berätta  om  sin  sysselsättning  som  sexsäljare  av  rädsla  för  gruppens  negativa 
reaktioner.  I  och  med  att  samtliga  även  har  en  annan  sysselsättning  vid  sidan  om 
sexarbetet  är  de  inte  lika  lätta  att  förse med  stigmasymboler  som  vore  fallet med  en 
sexsäljare på gatan. Sålunda minskar även deras visibilitet gentemot omgivningen. Det 
betydelsefulla stigmat yttrar sig i att de lyckas vara fullkomligt diskreta inför anhöriga, 
vänner och arbetskamrater inom andra områden medan de kan röja sig  inför en kund. 
En  intressant  aspekt  är  frågan  om  även  sexköpare  kan  räknas  till  gruppen  av  ”visa” 
personer  i sexsäljarnas närhet? En respondent berättar nämligen om hur vissa kunder 
hjälper henne med praktiska ting och därmed underlättar för henne i vardagen. Kan en 
kund  som  respekterar  sexsäljaren  samtidigt  ta  del  av  dennas  stigma  när  sexköparen 
själv utgör en stigmatiserad grupp? 

Samtliga  respondenter  använder  sig  av  ”artistnamn”  eller  alter  egon  i  sina  kontakter 
med kunderna. Huruvida det har påverkat dem på ett djupare plan som människor är 
svårt att säga. Goffman pekar på att dylika identitetsbyten kan ha omvälvande effekter 
på  individen,  men  de  tre  respondenterna  har  lite  olika  inställning  till  vad 
sexarbetarrollen  innebär.  En  av  dem  förnekar  att  hon  går  in  i  en  specifik  roll  som 
sexsäljare  och  väljer  hellre  att  se  sig  som  en  älskarinna.  Även  detta  skulle  emellertid 
kunna betraktas som ett slags roll, precis som rollen att vara ”hyrd  flickvän” under en 
begränsad tid. En av dem nämner emellertid att hon går in i en tydlig roll och ”stänger av 
och  på”  när  hon  är  i  sin  sexarbetarroll  hos  kunden.  En  annan  respondent  går  in  i  en 
affärsroll och är upptagen med att notera vad som kan förbättras inför nästa kundmöte, 
något hon sedan bearbetar efter mötets slut. En tredje respondent hävdar att hon  inte 
upplever något rollspel alls.  

Goffman hävdar  att  även  avvikare  ser  sig  själva  som normala.  Två  av  respondenterna 
beskriver sig själva som helt vanliga ”Svenssontjejer”, en tredje problematiserar frågan 
något  mer.  Hon  hävdar  att  självbilden  delvis  har  påverkats  negativt  av  tiden  som 
sexsäljare. 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6 Slutdiskussion 
Denna  studie  har  haft  som  syfte  att  undersöka  svenska  sexsäljares  upplevelser  av 
sexköpslagen  och  omgivningens  syn  på  att  köpa  och  sälja  sex.  Resultaten  har  sedan 
analyserats ur ett stigmaperspektiv för att åskådliggöra hur sexsäljarna lever i vardagen 
med  ett  stigma.  Till  skillnad  från  många  tidigare  studier  har  denna  studie  enbart 
inriktats på de sexsäljare som även har en annan sysselsättning och således inte ser sig 
som ekonomiskt beroende av sexarbetet. Detta har gett en annan bild av sexarbetet än 
den som ofta ges när gatusexsäljare intervjuas.  

Den  tidigare  forskningen  visar  att  Sverige  historiskt  att  sökt  bekämpa  prostitution 
genom  repressiva  åtgärder  mot  sexsäljarna  för  att  sedan  under  senare  decennier 
fokusera mer på sexköparen. Grundsynen, att prostitution är något som ska bekämpas, 
har  emellertid  bestått  även  när  insatserna  ändrat  form.  I  dag  är  sexköpslagen  det 
främsta verktyget  för att bekämpa  förekomsten av prostitution. Hur effektiv  lagen har 
varit  är  emellertid  oklart.  Det  finns  uppgifter  om minskad  gatuprostitution,  samtidigt 
tycks  antalet  sexsäljare  som  använder  Internet  som  skyltfönster  ha  ökat. 
Respondenterna  i  studien hävdar att  lagen  inte har en särskilt  avskräckande effekt på 
köparna, två av dem anser tvärtom att vissa köpare köper sex då förbudet i sig gör det 
till en spännande upplevelse.  

I  studien  har  illustrerats  hur  synen  på  prostitution  huvudsakligen  kan  indelas  i  två 
perspektiv,  det  radikalfeministiska  och  det  för  svenska  förhållanden  oppositionella 
perspektivet.  Båda  kan  sägas  utgå  från  en  tolkning  av  vad  mänskliga  rättigheter  är: 
rätten  att  vara  fri  från  sexuell  exploatering  eller  rätten  att  bestämma  över  sin  egen 
kropp.  Häri  ligger  grundkonflikten  bakom  de  olika  uppfattningarna  om  den  svenska 
sexköpslagens vara eller icke vara. Samtliga respondenter i studien berättar att de själva 
har  valt  att  sälja  sexuella  tjänster.  Två  anser  att  sexköpslagen  inte  har  någon  direkt 
påverkan på dem medan en tredje tror att den ytterligare kan bidra till att människor i 
gemen ser ned på sexsäljarna. Den skulle således kunna ha en attitydförändrande effekt 
både när det gäller att köpa och sälja sex trots att sexköpslagen endast förbjuder köpet. 
Viss  tidigare  forskning  gör  gällande  att  sexköparen  har  ett  djupliggande  problem, 
kanske  rent  bör  betraktas  psykiskt  sjuk.  Denna  hållning  är  svår  att  förena  med 
sexsäljarnas egna berättelser om hur deras kunder är och beter sig.  

De  intervjuade  deltidssexsäljarna  ger  en  bild  av  ett  mer  normalt  liv  än  den  gängse 
föreställningen  om prostitution  som  en  tillvaro  präglad  av  våld, missbruk  och  dagliga 
kränkningar. De beskriver sig som normala  individer som av olika orsaker har valt att 
sälja  sex  vid  sidan  om  ett  annat  ”vanligt”  arbete.  I  studiens  resultat  finns  ett  flertal 
aspekter.  Det  är  tydligt  att  personer  som  säljer  sex  ingalunda  tillhör  någon  homogen 
grupp. Det  finns  inte en marknad,  inte en gemensam erfarenhet. Ändå  lyfts ”myten om 
den lyckliga horan” ofta fram i den offentliga debatten när det spekuleras om orsaker till 
varför  vissa människor  gör något  som av de  flesta betraktas  som otänkbart,  nämligen 
säljer sex. Mot denna ofta svartvita bakgrund är det viktigt att lyfta fram att människor 
med  positiva  erfarenheter  av  sexarbetet  de  facto  tycks  existera.  Sexarbetsbranschens 
heterogenitet  har  således  belysts  i  studien.  Det  är  viktigt  att  vara  medveten  om 
skillnaderna mellan personer som tvingas sälja sexuella tjänster av någon utomstående, 
de  som gör det  för  att  överleva  ekonomiskt  och  slutligen de  som gör det  av  spänning 
eller  för att sätta guldkant på tillvaron. En av respondenterna uttrycker en önskan om 
att  i  debatten  få  till  stånd  något  slags  indelning  av  sexsäljarna  för  att  tydliggöra  just 
dessa skillnader. Samtliga respondenter betonar vikten av att se till varje enskild individ 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beträffande  orsaker  till  att  sälja  sex  och  erfarenheter  av  detta.  Studiens  resultat 
beträffande  sexsäljarnas  inställning  till  sexarbetet  och  sexköpslagen  bekräftas  även  i 
tidigare  studier,  exempelvis  i  Petra  Östergrens  intervjuer  med  sexsäljare  och  i 
Socialstyrelsens  lägesrapporter,  vilket  gör  resultaten  generaliserbara  utöver  det  fåtal 
respondenter som intervjuats för denna studie.  

Även  om  samhället  i  dag  inte  reagerar  med  samma  grad  av  repressiva  åtgärder  mot 
sexsäljare  som  under  tidigare  decennier,  kvarstår  den  negativa  bilden  av  sexsäljaren 
som person. Detta visar  inte minst sexsäljarnas uttalade ovilja att vara öppna med sin 
sysselsättning mot  andra  än  en  väldigt  snäv  krets  i  sin  närhet.  Samtliga  respondenter 
uttrycker  en  oro  för  att  bli  avslöjade  av  vänner,  familj  och  bekanta.  Samtliga 
respondenter söker således passera som ”normala” i omgivningens ögon genom att dölja 
sitt  stigma.  Oron  för  att  avslöjas  rymmer  flera  dimensioner.  Dels  finns  en  oro  för  att 
omgivningens  reaktioner  ska  bli  fördömande  och  avståndstagande,  dels  finns  rent 
konkret  en  oro  för  att  bli  bostadslös  eftersom  hyresvärden  kan  anses  skyldig  till 
koppleri  för att ha upplåtit  lokal  för  illegal verksamhet. Det  finns således  flera skäl  för 
sexsäljarna att inte berätta något för sin omgivning. Bilden som respondenterna ger av 
rädslan att berätta om sin sysselsättning inför vänner, anhöriga och omgivning visar på 
att sexsäljare förblivit en stigmatiserad grupp i samhället. Stigmaperspektivet möjliggör 
ett synsätt inom vilket sexsäljarnas försök att motverka och/eller dölja sitt stigma, samt 
stigmats påverkan på omgivningen, åskådliggörs. 

Två  av  respondenterna  tror  inte  att  synen på  sexsäljare  som grupp  skulle  förändras  i 
samhället om sexköpslagen  togs bort. De antyder att  värderingarna  som  ligger bakom 
den  negativa  inställningen  kommer  att  finnas  kvar  ändå.  Huruvida  sexköpslagen  i  sig 
har  ökat  stigmatiseringen  av  sexsäljarna  framkommer  inte  i  studien  då  de  sexsäljare 
som intervjuats endast sålt sexuella tjänster efter att lagen infördes och således inte kan 
jämföra med  tiden  innan.  För  att  ta  reda  på  detta  skulle  det  krävas  en  intervju‐  eller 
enkätstudie  med  sexsäljare  från  tiden  före  lagens  införande  1999  och  en  upprepad 
uppföljning  under  åren  efter  fram  till  i  dag.  Någon  sådan  förefaller  inte  ha  gjorts. 
Närmast kommer Socialstyrelsens lägesrapporter, men de belyser inte stigma specifikt.   

Det  uttalade  syftet  med  sexköpslagen  från  första  början  var  emellertid  att  ha  en 
attitydpåverkan på svenska folket. Lagstiftaren eftersträvade en attitydförändring i det 
svenska  samhället  och  lagen  som  sådan  skulle  ses  som  en markering  från  samhällets 
sida att kommersiellt sex ej är acceptabelt. Det går därmed att konstatera att lagstiftaren 
haft som mål att öka stigmatiseringen av sexköparen. Studiens resultat indikerar därtill 
att stigmatiseringen av sexsäljaren inte har minskat med lagen.  

De  deltidsarbetande  sexsäljarna  som  lever  socialt  fungerande  liv  och  har,  i 
omgivningens ögon, normala arbeten vid sidan om sexarbetet har tidigare varit en tyst 
grupp  bland  sexsäljarna.  Möjligen  kan  det  bristande  intresset  förklaras  av  att  deras 
erfarenheter  och  åsikter  inte  stämmer  överens  med  den  radikalfeministiska 
prostitutionsdiskursen  i  Sverige.  Deras  berättelser  ifrågasätter  bilden  av  sexsäljaren 
som ett offer, en person som av yttre omständigheter tvingas sälja sex för att överleva 
ekonomiskt.  Som  Susanne  Dodillet  konstaterat  i  sin  avhandling  har  forskning  om 
sexsäljarnas  behov  spelat  en  underordnad  roll  i  prostitutionspolitiken  till  förmån  för 
ideologiska ställningstaganden. Detta ökar relevansen i att undersöka sexsäljarnas egna 
åsikter och upplevelser. 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Det  skulle  vara möjligt  att  genomföra  en  snarlik  studie med  en  kvantitativ  ansats.  En 
enkätstudie  skulle  kunna  ge  koncisa  svar  om  sexsäljares  syn  på  sexköpslagen  och 
kanske möjliggöra bredare generaliseringar av materialet. Dess svaghet är emellertid att 
en enkät  svårligen skulle ge de uttömmande svar som erhållits  i denna  intervjustudie. 
Därmed var det inte ett alternativ som övervägdes. Metodtriangulering genom att både 
intervjua  ett  fåtal  sexsäljare  och  använda  sig  av  enkätfrågor  hade  möjligen  varit  en 
framkomlig  väg  för  att  stärka  generaliserbarheten,  men  försök  har  i  stället  gjorts  att 
stärka densamma genom återkopplingar till resultat i tidigare forskning. 

Det  skulle  också  vara  möjligt  att  använda  ett  bredare  urval.  Att  exkludera 
heltidssexsäljare  innebar  att  endast  de  sexsäljare med  förutsättningar  att  försörja  sig 
utan att sälja sex var aktuella för en intervju. Detta gjorde att erfarenheter som personer 
som enbart har försäljning av sexuella tjänster som sysselsättning aldrig kom fram. Även 
deras  upplevelser  av  sexköpslagen  och  omgivningens  attityder  är  givetvis  viktiga  att 
beakta  när  sexsäljarna  som  grupp  omtalas.  Emellertid  har  studiens  urval  motiverats 
med  att  deltidssexsäljarna  är  en  åsidosatt  grupp  i  den  tidigare  forskningen  och  i  den 
allmänna debatten. 

När  det  gäller  studiens  teorival  skulle  stigmateorin  ha  kunnat  ackompanjeras  med 
stämplingsteorin.  Emellertid  finns  en  poäng  i  att  inte  använda  för  många  teoretiska 
perspektiv samtidigt, detta för att uppnå en enkelhet i materialet.  

Det sociala arbetet syftar till förändring och problemlösning i mänskliga relationer samt 
att hjälpa människor att skapa förutsättningar för frihet och en förbättrad livskvalitet.136 
I  detta  arbete  är det  av  största  vikt  att  faktiskt  lyssna på människors upplevelser  och 
erfarenheter. Det finns tvivelsutan många problem förknippade med att sälja sex, vilket 
framkommer även i denna studie. Min rekommendation för framtiden är att problemen 
ej  ses  på  en  strukturell  utan  en  individuell  nivå.  Strukturella  förklaringsmodeller 
riskerar  att  i  vissa  fall  förenkla  den  problematik  som  finns  och  i  andra  fall  tillskriva 
personer en problematik som personerna själva inte anser existerar. Det behövs en ökad 
förståelse  från  det  sociala  arbetets  sida  för  sexarbetets  olika  påverkan  på  olika 
människor och en ökad  insikt om de  individuella  skillnadernas betydelse. Ett  relevant 
socialt  arbete  bör  inte  inriktas  på  bekämpning  av  sexarbete  som  företeelse  utan med 
stöd  i  ett  förändringsarbete  hjälpa  de  personer  som  far  illa  av  att  sälja  sex  att  lämna 
sexarbetet.  För  att  uppnå  detta  krävs  en  förståelse  för  sexarbetets  heterogenitet,  den 
mångfasetterade sexualiteten och inte minst en ödmjukhet inför olika individers skilda 
erfarenheter och åsikter.  

6.1 Förslag till framtida studier  
Som  påpekats  i  studien  har  den  tidigare  forskningen  varit  centrerad  kring 
gatuprostitutionen  och  sexsäljare  som  arbetar  heltid.  Det  är  av  stor  vikt  att  även 
sexsäljare som söker sina kunder via  Internet och som  inte är beroende av sexarbetet 
för sin försörjning inkluderas i bilden av prostitution.    

I  intervjuer  med  sexsäljare  om  deras  upplevelser  av  sexarbetet,  sexköpslagen  och 
omgivningens  attityder  till  att  sälja  och  köpa  sex  har  studien  snuddat  vid  begreppet 
makt  vid  ett  flertal  tillfällen.  Att  en  av  respondenterna  såg  ett  direkt  omvänt 

                                                        

136 Se http://www.ifsw.org. 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maktförhållande  än  det  gängse  antagna manar  till  viss  eftertanke.  En  framtida  studie 
skulle således med fördel kunna utgå från exempelvis Michel Foucaults maktbegrepp137 
för att undersöka sexsäljares upplevelse av makt i sin vardag och relation till kunden lite 
närmare.  Det  vore  också  önskvärt  att  gå  vidare  med  fortsatta  studier  om  hur 
sexköpslagens attitydpåverkan på svenska  folket ser ut när det gäller  inställningen  till 
att köpa och sälja sex samt synen på sexsäljaren som person.  

Det är därtill viktigt att det görs fler och mer omfattande studier om sexsäljare som tar 
hjälp av Internet för sin verksamhet. Denna studie är möjligen ett steg på vägen, men det 
finns  fortfarande  en  kunskapslucka  att  fylla  när  det  gäller  sexsäljarnas  inställning  till 
sexarbetet  när  kontakten  först  sker  via  Internet  samt  hur  marknaden  ser  ut  och 
utvecklas. Tidigare  forskning har  antytt  att  Internet  kan ha  sänkt  trösklarna och  gjort 
det  enklare  att  sälja  sex.  Den  yngsta  av  respondenterna  i  denna  studie  påtalar 
uttryckligen likheten mellan sitt sexarbete och att träffa någon på en fullt laglig erotisk 
dejtingsajt. Innebär detta att gränserna håller på att suddas ut? Är det kanske ett uttryck 
för en ny syn på sex hos unga? 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Bilaga: intervjuguide 
 
Inledande frågor 
Hur gammal är du?  
Hur ser din sociala situation ut? (Familj? Bostad? Arbete vid sidan av sexarbetet?) 
Har du någon utbildning?  
Hur länge har du sålt sexuella tjänster?  
Varför började du sälja sex? 
 

Sexköpslagens konsekvenser  

‐ Vilken roll spelade sexköpslagen när du fattade beslutet att börja sälja sex? 
‐ Hur resonerade du kring eventuella faror när du bestämde dig för att sälja sex? 
‐ Hur upplever du att kunderna påverkas av förbudet mot att köpa sex?  
‐ Håller du jobbet hemligt för familj och vänner? Hur känns det? 
‐ Vad skulle hända om de fick reda på det? 

 
Omgivningens syn på sexsäljare, självbild 

‐ Har din syn på att sälja sex förändrats sedan du själva började göra det? Hur och på 
vilket sätt?  
‐ Skulle dina anhöriga eller folk generellt tycka annorlunda om det var lagligt att köpa 
sex? Varför/varför inte? 
‐ Har din självbild förändrats under den tid du har jobbat? På vilket sätt?  
‐ Har du känt dig tvingad av ekonomiska skäl eller annars hotad att gå en kund till 
mötes?  

 

Övriga frågor 

‐ Vilken är din uppfattning om män som köper sex?  
‐ Har din syn på sexköparna förändrats sedan du började sälja sex? På vilket sätt? 
‐ Upplever du att ett maktförhållande uppstår gentemot kunden? På vilket sätt?  
‐ Hur ser kundutbudet ut? Vilka åldersgrupper?  

 

 

 

 

 


