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Förord 

Tack till våra respondenter som så rikligt delgett sina erfarenheter.  

Våra barn som gett oss livsglädje och perspektiv, deras pappor vill vi tacka för allt stöd och 

Clary för support.  

Dansken, du svepte in med luft under vingarna och gav all din kraft, tack!  

Johan Deutgen, tack för din spirit. 

Stort tack till vår handledare, Annika Jemteborn, för ditt engagemang, dina synpunkter, din 

humor och mandariner.  

Avslutningsvis vill vi tacka varandra för ett fantastiskt lärorikt och roligt samarbete.



3 

 

Titel: ”Lika enkelt att pröva den där kärleksgrejen”-Svenska mäns erfarenheter av relationer 

som inletts med sexköp i Thailand - En kvalitativ studie 

Författare: Sanna Tombrock & Malin Öhlund 

Antal ord: 19 523 

ABSTRACT  

The aim of this study in social work was to investigate, describe and analyze six Swedish 

men’s description and experiences of relationships with bargirls in Thailand, whom the men 

initially paid for sexual services. We also aim to find out how these men look upon prostitu-

tion, masculinity and gender and we analyze these themes in relation to the men’s description 

of their relationships. The theoretical approach was social constructivist theories of masculini-

ty in combination with gender theory. The study was conducted using qualitative individual 

half structured definition interviews with six men living in Thailand and the interviews were 

conducted in Pattaya, Thailand. The results show that the men’s view of prostitution differs 

from what they experience in Thailand and that they therefore don’t perceive it as prostitution. 

This is partly a consequence of their view of masculinity, which includes that the man shall 

have economic responsibility for women. The men find it harsh to adapt to the gender equali-

ty discourse in Sweden and express that they appreciate that the relations with the bargirls 

consists of separate duties for the sexes.  
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1. Inledning 

1.1 Inledning, bakgrund och relevans för socialt arbete 

Flera forskare menar att prostitution världen över har börjat ändra form (se Bernstein, 2007). 

Den klassiska prostitutionen med snabba, korta och opersonliga möten har mer och mer ut-

konkurrerats av en prostitution där köparen även vill ha känslomässiga tjänster, så kallad girl-

friend experience (GFE). Bishop & Robinson (1998) har undersökt relationen mellan väster-

ländska män och thailändska prostituerade och menar att männen ofta medvetet förtränger att 

de köper sex, vilket delvis beror på att transaktionen går till på ett sätt som de inte förknippar 

med prostitution. Ett fenomen som författarna kallar för ”willed blindness”.  

I prostitutionsdebatten går det att urskilja två falanger. Dels en som vill legalisera prostitution 

och ge det en arbetsrättslig status, dels en som vill behålla den nuvarande linjen där all prosti-

tution anses som ett våld mot kvinnan och jämställdheten (se Dodillet, 2009; Holmström & 

Skilbrei, 2008). I Sverige finns en lagstiftning som kriminaliserar sexköparen (SFS 

1998:408). Det diskuteras i skrivande stund om en skärpning av lagen, där även svenskar som 

köper sex utomlands ska kunna lagföras i Sverige (Motion 2010/11: Ju289). 

Sven-Axel Månsson (2006), professor i socialt arbete, hävdar att en del svenska män som 

köper sex har svårt att acceptera och anpassa sig till ett alltmer jämställt samhälle. Han menar 

att männen på resor utomlands projicerar sina egna fantasier om en naturbunden kvinnlighet 

på de kvinnor de då möter. Han eftersöker studier som sätter männens upplevelser i ett socialt 

och kulturellt sammanhang.  

Prostitution är illegalt i Thailand och betraktas som ett påtagligt och utbrett problem. (Aoya-

ma, 2009). Det saknas fortfarande kunskap om svenska män och sexturism. Studier kring hur 

svenska män möjligtvis uppmuntras av andra män att köpa sex utomlands efterfrågas (Nord-

berg, 2006).  

Svenska män som inleder relationer med prostituerade kvinnor i Thailand är något som är 

omdiskuterat och väcker starka känslor. I media beskrivs männen som bland annat förövare, 

moderna plantageägare, sexuellt perverterade och empatistörda (se Lundell, 2010; Kjöller, 

2010). Men sällan får de själva komma till tals, vilket denna studie vill bidra med. 

En av de mest ökande invandringsgrupperna i Sverige är thailändare, varav mer än 80 % är 

kvinnor (SCB, 2010). Många av dessa kvinnor kommer till Sverige med svenska män (SCB, 

2006). Det är således en grupp som på olika sätt kan komma i kontakt med svenska sociala 

myndigheter och frivilligorganisationer. För att kunna bedriva ett professionellt socialt arbete 

är det viktigt att ha kännedom om dessa relationer och om hur män som träder in i dessa för-

hållanden kan tänka, känna och fundera kring prostitution, jämställdhet och manligt.  



7 

 

För att kunna bedriva ett preventionsarbete fordras att man utvecklar sin kunskap och förståel-

se kring problematiken. 

1.2 Syfte & frågeställningar 

Syftet med studien är att beskriva och analysera sex svenska mäns erfarenheter av heterosexu-

ella parrelationer som inletts med sexköp i Thailand. 

 Vi avser undersöka detta genom följande frågeställningar: 

 1.     Hur beskriver männen sina erfarenheter av relationer som inletts med ett sexköp? 

2.     Hur tänker männen kring prostitution? 

3.     Hur ser männen på jämställdhet och manlighet? 

Med den andra frågeställningen avser vi undersöka hur männen ser på prostitution i de olika 

kontexterna, Sverige och Thailand, samt hur männen tänker sig att prostitution förhåller sig 

till det vi i denna studie kallar transaktionsrelationer (se begreppsförklaringar, avsnitt 4.1). 

Med fråga tre vill vi även undersöka hur dessa män ser på jämställdhet och sin egen manlig-

het, i den thailändska respektive den svenska kontexten.  

1.3 Avgränsningar 

Vi har avgränsat oss till att undersöka svenska män som ingår heterosexuella transaktionsrela-

tioner med thailändska kvinnor. Detta för att det har varit svårt att få tag på respondenter som 

har inlett en samkönad transaktionsrelation. Ytterligare avgränsningar är att vi endast under-

söker transaktionsrelationer där båda parterna är myndiga. Vi har inte heller undersökt män 

som har ekonomiskt vinstintresse i att ingå en transaktionsrelation. Detta för att utesluta barn-

prostitution och människohandel. 

1.4 Begreppsförklaring 

Prostitution 

Vi utgår från Nationalencyklopedins definition där prostitution innebär ett utbjudande av sex-

uella tjänster mot betalning. Den vanligaste typen av prostitution är kvinnor som utbjuder sig 

åt män. Den moderna prostitutionen är i hög grad internationaliserad där grupper av kunder 

reser utomlands. 

Transaktionsrelation 

En transaktionsrelation avser i vår studie en relation som inleds med ett sexköp som sedan 

övergår i en längre relation. Det initiala sexköpet behöver inte innebära ett kort sexuellt möte 
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utan kan vara längre och förutom sex innehålla känslomässigt engagemang. I transaktionsrela-

tionerna förekommer transaktioner från mannen till kvinnan i form av exempelvis kontanter, 

hemgift, kost och logi, hantverkshjälp, färdmedel och gåvor i form av modern elektronik och 

kläder. Begreppet transaktionsrelation är vår översättning av begrepp som andra forskare kal-

lar transactional sex, girlfriend experience och open-ended prostitution (jmf Hunter, 2002; 

Bernstein, 2007; Cohen, 1996). 

 

Short-time relationship avser ett kortvarigt sexuellt köp, vanligtvis en timme eller två (jmf 

Bishop & Robinson, 1998; Cohen, 1996).  

Long-term relationship/long-time avser ett långvarigt köp av en sexuell tjänst, som kan vara 

alltifrån en natt till flera veckor (jmf Bishop & Robinson, 1998). Samma företeelse kan i var-

dagligt tal benämnas long-time. 

Bartjej (eng. bargirl) menas en kvinna som jobbar som servitris/bartender på en bar för att 

erbjuda sällskap eller sexuella tjänster till gäster (jmf Aoyma, 2009). 

Walking street är en känd gata i hjärtat av Pattayas red-light district.  

Beer-bar är flera barer samlade under ett tak där bartjejer arbetar. 

Gogo-bar är ett mellanting mellan en bar och sexklubb. Det krävs en avgift i entrén. Det är 

ofta numrerade tjejer som strippar.   

Farang är den thailändska benämningen för västerlänning (jmf Cohen, 1996). 

1.5 Förförståelse  

Med förförståelse menas den kunskap, föreställning och erfarenhet som forskaren har om det 

som ska studeras. Det är viktigt att denna redovisas för att de inte ska riskera att inverka på 

objektiviteten (Olsson & Sörensen, 2004). Vi har förförståelse som turister i Thailand, men 

liten kunskap om hur det vardagliga livet i Thailand gestaltar sig. Vi har båda rest med våra 

familjer och då kommit i kontakt med par bestående av västerländska män och thailändska 

kvinnor. Vi har också kommit i kontakt och besökt områden för prostitution i Thailand, men 

endast som betraktare och turister. Vi har läst om ämnet som ett socialt problem under utbild-

ningen, men vi hade ingen större kunskap om prostitution innan vi gick in i projektet. Vi var 

båda allmänt intresserade av forskning om män, men det var inget vi var insatta i eller hade 

erfarenhet av. En av författarna har praktiserat på en ungdomsmottagning och kommit i kon-

takt med unga män och där blivit intresserad av hur män ser på maskulinitet, sexualitet och 

jämställdhet.  

Vi tror självklart inte vi kan vara helt objektiva, men vi hade ingen egen agenda med projektet 

utom att vi tycker att männens röst borde få komma fram. Vi har inga starka åsikter om prosti-

tution som vi vill föra fram. Vi är dock medvetna om att vi är uppväxta i en svensk kontext, 
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med sexköpslag och den svenska jämställdhetsdiskursen. Något som självklart påverkat våra 

tankar om prostitution, jämställdhet och manlighet. 
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2.Tidigare forskning 

2.1Sökprocess 

Litteratur om män som inlett relationer med transaktioner har vi funnit genom Stockholms 

universitets bibliotekskatalog och databasen Libris. Vi använde sökorden sexköpare, män som 

köper sex, mansforskning, sexköp i Thailand. Den litteratur vi fann visade sig vara en dörr-

öppnare till nya begrepp och sökord. Vi sökte sedan systematiskt i databaserna Google Schoo-

lar, CSA – Social science subjekt Area och ProQuest- Social sciences subjekt Area. Sökorden 

var Könsköpare, Open-Ended prostitution, Thaigirls and farang men, Prost* AND farang 

men NOT child*, Girlfriend experience. Vi valde sedan ut de artiklar som innefattade studier 

kring västerländska män som köper sex och kärlek i Thailand. Utifrån referenslistor i de 

böcker och den tidigare forskning vi hittat kom vi över ny forskning och litteratur som var 

relevant för vår studie.  

2.2 Kunskapsläget 

I detta kapitel tar vi upp tidigare forskning. Vi tar upp hur prostitution har globaliserats och 

ändrat form. Därefter redogör vi för forskning som diskuterar den svenska sexköpslagen. Ef-

ter det tar vi upp forskning som undersöker mäns bevekelsegrunder till att köpa sex. Sedan tar 

vi upp forskning som specifikt belyst prostitutionen i Thailand. Avslutningsvis ger vi en kort 

sammanfattning av kunskapsläget.  

2.3 Prostitution i förändring 

Holmström och Skilbrei (2008) har i en forskningsrapport kartlagt attityder och förhållnings-

ätt bland män och kvinnor till prostitution i Norden. Medförfattarna är elva nordiska forskare 

ur olika discipliner. Utredning beskriver och analyserar lagstiftning och sociala insatser som 

riktas mot prostitution i Norden. Rapporten beskriver att prostitutionsmarknaden förändrats 

och i dag är differentierad, bland annat som en följd av globaliseringen. En allt större del av 

prostitutionen består i dag av människohandel. Resultaten visar bland annat att sexturism är 

ett allt vanligare fenomen, samt att det är mer vanligt för svenska män att köpa sex utomlands 

än i Sverige. Detta beror delvis på att männen påverkas av de normer och värden som finns 

hemmavid i Sverige, men att dessa sätts ur spel när de åker utomlands, eftersom de inte längre 

är lika bundna av dessa värden. Vilket land man väljer att köpa sexuella tjänster i har också att 

göra med hur tillgänglig marknaden är där och hur lagarna i det landet är reglerade, det vill 

säga hur ett sexköp sanktioneras. Annat som påverkar är de normer för sexköp som finns i det 

aktuella landet. Författarna skriver att Thailand är ett exempel på ett land dit svenska män 

åker för att köpa sexuella tjänster.  
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Elisabeth Bernstein (2007) har beskrivit en ny form av sexköp som vuxit fram och som inte 

längre kan karaktäriseras av snabba, korta möten. Bernstein har gjort fältobservationer och 

intervjuer med sexarbetare, sexköpare och statliga tjänstemän. Studien är utförd i San Franci-

sco, Stockholm och Amsterdam. Hon beskriver de betydande förändring som skett i den urba-

na sexhandeln. Genomsnittskunden av idag vill genom sitt sexköp uppfylla fantasier av inti-

mitet och tillgivenhet. Kunden köper inte bara sex, utan en autentisk interaktion som också 

innefattar känslomässiga tjänster. Detta nya slag av sexköp kallar Bernstein för ”Girlfriend-

experience”, så kallad GFE.  

2.4 Sexarbete eller prostitution? 

Dodillet (2009), idéhistoriker, beskriver den svenska och tyska prostitutionspolitiken över tid 

och behandlar de diskussioner som ledde till att svenskar och tyskar stiftat så olika prostitu-

tionslagar. Hon jämför länderna bland annat utifrån dess välfärdspolitik, feministiska idéer 

och kristna traditioner. Hon har utgått från riksdagsprotokoll, motioner, propositioner och 

lagförslag. Dodillet beskriver Sverige och Tysklands skilda syn på prostitution, där Tyskland 

betraktar den prostituerade kvinnan som en helt oberoende sexarbetare. Sveriges syn på de 

prostituerade kvinnorna är att de är maktlösa offer och lika hjälplösa som barn. I Sverige tol-

kas sexköparens agerande utifrån ett annat handlingsutrymme än kvinnans och sexköparna ses 

som enskilda män som inte håller sina drifter i styr. Dodillet beskriver att de sexköpande 

männen tillskrivs skulden och menas vara ett hot mot maktbalansen i samhället. Sexköparen 

anses inte bara begå brott mot kvinnorna utan även mot den jämställda samhällsnormen. Hon 

menar att utgångspunkten för den svenska prostitutionslagstiftningen är att prostitution kan 

betraktas som mäns våld mot kvinnor. Argumentationen för ett förbud mot sexköp är att pro-

stitution bidrar till upprätthållande av patriarkala strukturer. Vidare beskriver hon att lagen i 

Sverige, där det sedan 1999 råder förbud mot köp av sexuella tjänster, kan beskrivas som 

normativ, eftersom dess huvudsyfte är att påverka befolkningens generella attityder och för-

hållningssätt till prostitution.  Det kan leda till menar hon att andra samtida samhälleliga pat-

riarkala värderingar mörkläggs. Det genererar dessutom en stigmatiserande av sexsäljaren och 

genererar bilden av den prostituerade som den ”andre”. Vi är medvetna om att Dodillets 

forskning anmälts för oredlighet och friats (se Månsson & Westerdahl, 2009). 

Don Kulick (2005), professor i socialantropologi, har tittat på sexköpslagen ur ett queerteore-

tiskt perspektiv för att se hur samhället konstruerar sexualitetsnormer. Han beskriver lagstifta-

rens föreställning om hur människor bör förhålla sig till sex. ”God sex” är att det sker mellan 

två vuxna eller unga vuxna. Vidare tar han upp hur sexköpslagen påverkar synen på sexköpa-

ren och patologiserar dessa. Lagen gör sexköparen till en ”art” genom att förvandla sexköpa-

ren från någon som ”gör någonting” till någon som ”är någonting”. Han menar att lagen på så 

vis bidrar till att normera alla människors sexualitet. Han bekräftar att det finns problem som 

är knutna till prostitution, men att det inte handlar om mäns makt över kvinnor.   
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2.5 Sexköparna och deras motiv 

Sandell et al (1996) bygger på en undersökning där författarnas syfte är att undersöka varför 

män går till prostituerade och vilka män det är som gör det. Studien bygger på djupintervjuer 

med 40 svenska män som någon gång köpt sexuella tjänster. Författarna delar upp sexköpan-

de män i fem kategorier; allkonsumenten, relationsundvikaren, kompletteringsköparen, rela-

tionssökaren och den refuserade. Allkonsumenten drivs framförallt av ett starkt sexintresse. 

Relationsundvikarna undviker längre relationer och föredrar korta, anonyma, sexuella möten. 

Kompletteringsköparna är gifta eller sammanboende sexköpare, som ansåg sig ha ett bristfäl-

ligt fungerande sexliv hemma. Relationssökarna är män som på grund av till exempel dålig 

självkänsla och osäkerhet inte lyckas på den vanliga relationsmarknaden och därför köper sex 

under perioder då de inte har en relation. Slutligen är de refuserade de som bara har haft sex 

med kvinnor som säljer sex och vars högsta önskan är att gifta sig och bilda familj. Författar-

na menar att prostitution är ett samhällsproblem och speglar maktstrukturer och mannens do-

minans över kvinnan i ett patriarkalt samhälle. De menar att ingen kvinna vill prostituera sig 

och ingen man vill köpa sex och männen bör fylla sitt liv med meningsfullt innehåll. Förfat-

tarna beskriver sin syn på prostitution i enlighet med den radikalfeministiska förståelsen att 

prostitution är ett uttryck för den ojämlika maktstrukturen mellan könen, och en form av mäns 

våld mot kvinnor. Studien ger förslag på behandling riktad till könsköpare. Författarna föror-

dar kriminalisering av all prostitution och att all könshandel ska motarbetas då det inte är för-

enligt med mänskliga rättigheter att utnyttja en annan människa i egoistiskt syfte.  

Månsson (2006), professor i socialt arbete, har diskuterat vad svensk och internationell forsk-

ning säger om vilka skäl män har att köpa sex samt hur det speglar rådande köns- och sexuali-

tetsnormer. Hans syfte är att lyfta fram de centrala delarna som tagits upp för att förstå varför 

män köper sex. Han urskiljer fem olika motiv som överlappar varandra. Dessa motivkomplex 

handlar om mäns föreställningar om den prostituerade kvinnan. Vissa av dem har berörings-

punkter med Sandell et al (1996) kategorier. Det första motivet hänför sig till fantasin om den 

smutsiga horan, där mannen har motsägelsefulla känslor av förtjusning och förakt när han går 

till en prostituerad. Den motbjudande miljön väcker förbjudna tankar och hemlighetsmakeriet 

bidrar till sexuell spänning. Nästa motiv handlar om föreställningen om ett annat slags sexua-

litet. Det grundar sig på en sexuell frustration hos männen, där de har böjelser som de inte 

anser sig kunna leva ut hos andra kvinnor. Det tredje motivkomplexet handlar om föreställ-

ningen om den godhjärtade trösterskan. Männen här har svårigheter att inleda och upprätthål-

la konventionella relationer med kvinnor och upplever att det på grund av till exempel ålder, 

blyghet eller funktionsnedsättningar inte finns några andra kvinnor för dem.  Nästa handlar 

om föreställningen om sex som förbrukningsvara, där männen ser sex som en vara bland 

andra varor där det handlar om att tillgodose sin sexuella drift. Det sista motivet är föreställ-

ningen om en annan slags kvinna. Dessa män har svårt att acceptera förändringar av kvinnors 

utökade rättigheter och känner sig berövade sin patriarkala makt. Han skriver att asiatiska 

kvinnor stereotypt beskrivs som underdåniga och kärleksfulla och att männen projicerar sina 

egna föreställningar om kvinnlighet på kvinnor de träffar på sina resor. Månsson skriver att 

sexköparna ofta är osynliga som grupp och att de studier som gjorts fokuserat på den manliga 
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lusten. Han eftersöker forskning som tydligare utgår från den kulturella och sociala kontexten 

som sexköparna befinner sig i, eftersom den påverkar deras syn på kärlek och sexualitet.  

2.6 Faranger och bargirls  - prostitution eller relation? 

Professorn och sociologen Erik Cohen (1996) har i flera longitudinella fältstudier intervjuat 

både kvinnor och män i Thailand. Han syfte var att undersöka hur relationen mellan väster-

ländska män och thailändska prostituerade såg ut och han fann att relationerna var mer kom-

plexa och varierande än vad man kan tro. Cohen anlägger Blau’s utbytesteori
1
 för att analyse-

ra hur den ekonomiska transaktionen ser ut mellan kvinnorna som säljer sex och deras kunder. 

Cohens visar att betalningen inte bara sker kontant till barägare. Det finns ofta en avsaknad av 

en konkret betalningssituation, vilket skapar en gråzon och en förvirring för vad männen anser 

är betalning och prostitution. Detta gäller särskilt vid första tillfället en man besöker en prosti-

tuerad. Den bild männen har av prostitution överensstämmer inte med den situation de ställs 

inför. Cohen beskriver en typ av relation mellan sexsäljaren och sexköparen som inleds med 

en betalning för sexuella tjänster, men som efter en tid övergår till en mer diffus och personi-

fierad relation, som innefattar både känslomässiga och ekonomiska intressen. För att förstå 

detta fenomen utvecklade han begreppet Open-Ended prostitution (Cohen, 1996). Denna va-

rar längre än en natt och inkluderar inslag utöver den sexuella akten, som till exempel restau-

rangbesök, shopping och betalning för sjukvård. Detta gör att relationen har attribut som på-

minner om de som kan finnas i relationer som inte bygger på prostitution. Cohen menar att 

kvinnorna inte vill kalla sig själva för prostituerade, utan ser det som att de ”arbetar med väs-

terlänningar” eller med ”nationens gäster”. Om relationen blir långvarig slutar kvinnan att 

jobba i baren och de ekonomiska kraven från henne ökar i och med att mannen förväntas 

täcka hennes förlorade arbetsinkomst. När relationen förändras till att kvinnan ser mannen 

som en ”beskyddare” både emotionellt och ekonomiskt, blir relationen ur mannens perspektiv 

otydlig, vilket leder till missuppfattningar om vad den går ut på.  

Bishop & Robinson (1998), brittiska forskare, har gjort en kritisk analys av sexturismen i 

Thailand. Likt Cohen (1996) använder de metoderna intervjuer och etnografiska studier på 

bland annat barer i Thailand. De menar att många sexturister ser prostitutionen som en natur-

lig del av den thailändska kulturen och att den inte är sprungen ur turisternas önskemål, efter-

som det finns en historia av polygami och prostitution för de privilegierade i Thailand. Detta 

har bidragit till en mytologisering av den thailändska prostitutionen.  Författarna menar att 

prostitutionen i Thailand är påverkad av ekonomiska intressen på politisk nivå, vilket har gjort 

att fattiga, unga kvinnor ser prostitution som ett sätt att försörja sina familjer på. I Thailand är 

prostitution och bordeller officiellt sett förbjudna, men verksamheterna förtäcks genom att 

kallas för ”beer-bars” där kvinnorna utåt sett arbetar som bartenders. De diskurser som sprids 

i resebeskrivningar och media beskriver thailändskor som gästvänliga, leende och underdåni-

                                                 
1 En sociologisk teori som grundar sig på tanken att hela samhällslivet kan förklaras som tjänster och 

gentjänster. 
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ga, vilket bidrar till en exotisering. Bishop & Robinson beskriver att prostitution sker på 

gogo-bars och beer-bars, där ”short-time” erbjuds. Kvinnor som arbetar utanför sexindustrin, 

på till exempel skönhetssalonger, i varuhus, på bank och restauranger också erbjud sällskap 

och sex som en extrainkomst. Den senare kategorin är emellertid mer intresserad av en ”long-

term relationship” Författarna menar att det i de områden där prostitution erbjuds är tydligt att 

kvinnorna säljer sex för sin ekonomiska överlevnad. Men de prostituerade kvinnorna spelar en 

roll så att det skapas en illusion av ett romantiskt scenario mellan dem och kunderna. Männen 

uppfattar att alla inblandade tjänar på relationen, såväl mannen, kvinnan som hennes familj. 

Mannen får sex och omsorg, och kvinnan slipper arbeta i bar och kan försörja sin familj. Bi-

shop & Robinson är kritiska till Cohens (1996) slutsatser att det är kvinnans agerande som gör 

att männen inte förstår att det är prostitution. Bishop & Robinson menar att männen inte kan 

undgå att förstå att det handlar om prostitution. Det faktum att männen inte vill se det som 

prostitution benämner Bishop & Robinson för ”willed blindness”. Med det menar de ett slags 

självbedrägeri från männens sida, där de inbillar sig att det inte handlar om prostitution.  

Den danske forskaren Bang Fossum (2001) har gjort fältobservationer och 22 djupintervjuer 

med västerländska män som köpt sex i Thailand. Teoretiskt har han bland annat utgått från det 

psykologiska begreppet perception. Han har ändrat Cohens begrepp från Open-Ended prosti-

tution till att kalla relationerna för Open–Ended förhållande. Bang Fossum Han beskriver att 

sexarbetaren erbjuder känslomässiga och relationslika utbyten förutom sexuella tjänster. Bang 

Fossum har sin studie fått liknande resultat som Cohen (1996) och Bishop & Robinson 

(1998). Det nya Bang Fossum bidrar med är att han understryker att kvinnan utöver sex och 

sällskap kan utöka sina tjänster för att göra sig oumbärlig. Det kan vara att utföra hushålls-

tjänster och agera guide. Det gör att gränsen mellan en vanlig relation och prostitution suddas 

ut från mannens perspektiv. Han understryker också att sexarbetaren inte ber om pengar, men 

att kunden förväntas kunna spelreglerna och stå för utgifterna. 

Aoyama (2009) har undersökt thailändska kvinnor som tidigare arbetat som sexarbetare i Ja-

pan och Thailand. Det är en sociologisk studie baserad på 22 djupintervjuer. Här beskrivs hur 

ekonomiska krafter, globalisering och sociala förväntningar påverkar deras inträde i sexindu-

strin. Aoyama beskriver att ”bargirls” i Thailand har rykte om sig att spela förälskade och få 

klienterna att tro att de är utvalda. Aoyama beskriver att männen medvetet ignorerar det fak-

tum att de vet med sig att ”bargirls” spelar förälskade och instämmer därmed med i det som 

Bishop & Robinson (1998) kallar för ”willed blindness”. Hon understryker att det är troligt att 

männen vill upprätthålla känslan av att kvinnorna är kära i dem på ”riktigt”. Enligt Aoyama 

kategoriserar kvinnorna sexköparna. De delar in dem i bland annat sådana män som de kan 

tänka sig ha en tillfällig relation med och sådana de ser en möjlig framtid med. Hennes inter-

vjuer visar att kvinnorna väljer att bli prostituerade av rationella, ekonomiska skäl, men be-

skriver ofta usla sociala livsvillkor.  
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2.7 Sammanfattning 

Den tidigare forskningen visar att sexturismen ökar och att allt fler svenskar köper sex utom-

lands framför i Sverige. Prostitution har ändrat karaktär och börjat innefatta en försäljning och 

köp av känslomässiga tjänster och tillgivenhet. Forskare tvistar om huruvida prostitution ska 

göras legalt eller inte, där de som är för en sexköpslag hävdar att prostitution upprätthåller en 

patriarkal struktur, medan de som är emot menar att den stigmatiserar sexsäljarna. De motiv 

som forskningen lyfter fram till att män köper sex är flera. Ett av motivkomplexen handlar om 

män som har svårt att acceptera kvinnans utökade rättigheter och vill ha en naturbunden 

kvinnlighet, vilket de under sina utomlandsresor kan projicera på prostituerade kvinnor. Rela-

tionen mellan västerländska män och thailändska ”bargirls” uppfattas skilja sig från väster-

ländsk prostitution. Trots de transaktioner i form av till exempel kontanter och gåvor som är 

ett villkor, så upplever männen att relationerna innefattar känslor och förälskelse. Cohen 

(1996) menar att sexköpet ofta övergår i en diffus och personifierad relation, som innefattar 

både känslomässiga och ekonomiska intressen. Bishop & Robinson (1998) talar om ”willed 

blindness”, det vill säga att männen inte vill se att det initialt handlar om prostitution. Forsk-

ningsläget visar att de finns få studier som tydligt analyserar dessa relationer med avseende på 

männens maskulinitetskonstruktioner och syn på jämställdhet. Vi har inte heller funnit någon 

studie som undersöker svenska män.  
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3.Teoretiska utgångspunkter 

I detta kapitel presenterar vi studiens teoretiska angreppssätt. Till att börja med redogör vi för 

socialkonstruktionismen, som fungerar som vår teoretiska utgångspunkt och det vetenskaps-

teoretiska perspektiv vi tar avstamp i. Månsson (2006) menar att de flesta studier av sexköpa-

re utgår från psykologiska teorier och eftersöker därför studier som sätter sexköpares upple-

velser i ett socialt och kulturellt sammanhang, med särskild betoning på köns- och sexuali-

tetsnormer. Detta understryker socialkonstruktionismens användbarhet i denna studie. Däref-

ter tar vi upp en maskulinitetsteori och en teori om homosocialitet, vilka bägge har sin grund i 

socialkonstruktionismen. Teorierna beskriver hur maskulinitet konstrueras och hierarkiseras i 

en viss kontext, vilket passar vårt syfte som bland annat är att jämföra kontexterna Thailand 

och Sverige. Sedan redogör vi för genusteori och avslutar med en teori om hur relationer har 

förändrats i moderniteten. 

3.1Socialkonstruktionism 

Enligt Vivien Burr bygger ett socialkonstruktionistiskt perspektiv på fyra grundläggande an-

taganden. Först en kritisk syn på ”självklar” kunskap, alltså sådan kunskap som vi tar för gi-

ven hon menar att världen är en produkt av vårt sätt att beskriva den För det andra menar Burr 

att hur vi förstår världen och hur vi har delat upp och kategoriserat den, grundar sig på en hi-

storisk och kulturell kontext. Som till exempel hur man ser på kärnfamiljen och föreställning-

ar om relationer. Det tredje är att vår kunskap skapas, vidmakthålls och omformas genom 

dagliga sociala processer och interaktioner mellan oss människor. Till sist menar Burr att det 

finns flera olika konstruktioner för varje fenomen, och att var och en av dessa konstruktioner 

för med sig vissa specifika handlingsmönster och utestänger andra. Sociala konstruktioner blir 

därför uttryck för makt eftersom de reglerar vad som konstruerats tillåtet eller otillåtet (Burr 

2003). Kunskap och sociala handlingar hänger ihop och beroende på hur vi ser på världen 

begår vi handlingar vi den. Den sociala konstruktionen alstrar de sociala handlingarna. Språ-

ket ses som en social handling då vi skapar världen och vår kunskap genom interaktion och 

socialkonstruktionismen fokuserar på interaktion och processer. Som i vår studie där män 

benämns som sexköpare och därmed blir sin handling.  Att beskåda verkligheten och kunskap 

som en social konstruktion kräver emellertid inte ett ifrågasättande av verkligheten och kun-

skapen som sådan. Bara för att vi ser tillvaron som en social konstruktion innebär det inte att 

vi inte tar människors livsberättelser som verkliga. Då vår vetenskapliga position är social-

konstruktionism gör vår studie inte anspråk på hur saker faktiskt ligger till utan på att syn-

liggöra mönster i vår skapade verklighet och för ökad förståelse kring hur vår värld skapas 

och konsekvenser därav. Vi kan riskera att det blir en allmän analys då socialkonstruktionis-

men är ett så pass brett perspektiv (jmf Burr, 1995). Det enda vi därmed, enligt socialkon-

struktionismen, med säkerhet kan veta om verkligheten är hur människor skapar och förstår 

den (a.a.). 
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3.2Maskulinitetsteori 

Kousmanen & Johansson (2003) tar upp att i de flesta studier om män som köper sex så är de 

få forskare som problematiserar de könsköpande männen utifrån ett medvetet könsperspektiv. 

Kritik har framförts kring detta och forskare menar att det är mer fruktbart att tala om mans-

ideal. Kousmanen & Johansson (2003, s. 213) uttrycker det så här: ”Männen som inte riktigt 

når upp till dessa ideal använder prostitution som en nödutgång och försöker på detta sätt 

fuska i sitt skapande av manlighet” Det konstruktivistiska synsättet inom mansforskning re-

presenteras bland andra av Connell (2008) som beskriver att det finns en under- och överord-

ning inom den manliga hierarkin. Connell menar att maskulinitet inte är något statiskt utan 

måste förstås i relation till kön, klass och etnicitet. Studien kan bli för snäv om vi bara under-

söker olika former av hegemonisk maskulinitet och bidra till en förenklad förståelse av män-

nens beteende (Andersson & Gunnarsson, 2003).  

3.2.1 Hegemonisk maskulinitet  

Begreppet hegemoni härstammar från Antonio Gramscis analys av klassrelationer. Hegemo-

nisk maskulinitet är den manlighet som utvecklas inom makteliten i en viss kontext. Connell 

(2008) uttrycker det som den kulturella dynamik som gör att en grupp kan hävda sig och upp-

rätthålla ledande positioner. Den ligger till grund för en bredare manlig dominans i samhället 

och står alltid i relation till olika typer av underordnade maskulina former. Hegemonisk mas-

kulinitet utgör kärnan i den dominerande bild av manlighet som sprids i exempelvis media i 

ett visst samhälle. De är väldigt få män som förkroppsligar den hegemoniska maskuliniteten, 

men det är en typ av kollektiv idealbild som alla män måste förhålla sig till (Connell, 2008). 

Man kan uttrycka det som att män när de ”gör” manlighet alltid är påverkade av denna bild. 

De maskuliniteter män utvecklar påverkas av alltifrån klass, etnicitet, kultur och nationalitet, 

vilket gör att de kan ligga mer eller mindre nära den hegemoniska maskuliniteten. Förutom 

den hegemoniska maskuliniteten urskiljer Connell ytterligare tre former av maskulinitet. De 

delaktiga maskuliniteterna kan inte leva upp till idealet fullt ut, men drar fördel av dess makt i 

relation till kvinnan och i till exempel arbetslivet. Inom detta spann befinner sig de allra flesta 

män. De underordnade maskuliniteterna är de män som inte kvalar in som maskuliniteter, 

eftersom de har drag av det som betraktas som kvinnligt. Det kan t ex handla om homosexuel-

la män, men också heterosexuella män med t ex traditionellt feminint kodade yrken. Den sista 

gruppen kallan han för marginaliserade män, som p.g.a. etnicitet, religion, klass eller kultur är 

utestängda från den hegemoniska maskuliniteten.  

3.2.2 Homosocialitet 

Inom mansforskning syftar begreppet homosocialitet till att beskriva mäns identifiering med 

och orientering mot andra män (Lindgren, 1996). Homosocialitet är en teoretisk ansats som 

förklarar och synliggör hur män söker bekräftelse hos andra män för att befästa sin könsiden-

titet. En grundbult i denna gemenskap är att utesluta kvinnor, skapa en vi-anda och att upp-



18 

 

rätthålla maskulinitet (Andersson & Gunnarsson, 2003). Olika manliga grupperingar skapar 

olika värderingar och sätt att se på världen, vilket gör dem internt sammansvetsade men också 

särskiljer dem från kvinnor och andra män. Homosocialitet innebär vidare att män föredrar 

sällskapet med varandra framför det med kvinnor. De beundrar mäns prestationer mer än 

kvinnors. De försvarar ofta gemensamt i grupp sina privilegier gentemot kvinnor, antingen det 

sker med ett tyst medgivande eller mer uttalat. Istället för att bara tala om maskulinitetens 

idealbild skulle man kunna se homosocialitet som ett sätt att förhålla sig till och positionera 

sig inom maskulinitetstrappan.  

3.3 Genus 

Genus är de föreställningar vi har om manligt och kvinnligt och är som begrepp centralt då 

det markerar annat än kön. Kön beskriver den fysiska kroppen medan genus beskriver vår 

tolkning och våra föreställningar om den (Mattson, 2002). Vi genusifierar tillvaron och var-

dagen genom att koda företeelser och uppgifter som manliga eller kvinnliga, vilket kan gälla t 

ex egenskaper och arbetsuppgifter. T ex kan egenskaper som att vara bra på att tala om käns-

lor och ta hand om barn beskrivas som typiskt kvinnligt. Motsatsen till genusifiering är köns-

neutralitet (Thurén, 1996). Som analysmetod för att se kontraster i genusifiering och betydel-

sen av genus beskriver Thurén (1996) tre metoder; räckvidd, styrka och hierarki. Räckvidden 

handlar om i vilken mån olika handlingar eller områden är kodade till ett specifikt kön, t ex 

rosa färger, dagisfröken etc. Styrkan handlar om i vilken grad det individuella överträdandet 

ger sanktioner från omgivningen, subtila eller uttryckliga. Med hierarkin menas vilken makt-

ordning mellan olika handlingar och områden som finns. Kön behöver inte ständigt ha bety-

delse menar hon. Genus kan skifta i styrka och inverkan. Hierarkin ser till vad som överord-

nas och underordnas, men kan vara frikopplat från genus. Hon tar begreppet från Connells 

(2008) ”gendered”. Styrkan i könsneutraliteten eller det genusbestämda är inte statiskt utan 

flexibelt menar Thurén.  

3.3.1Genussystemet  

Yvonne Hirdman representerar en mer traditionell feministisk förståelse av kön/genus. I teo-

rin om genussystemet ger hon oss en modell för att förstå mönstret. Hon kopplar det till makt 

och hur det skapar och vidmakthåller hierarkier mellan könen. Könsordningen upprätthålls av 

båda könen genom ett genuskontrakt, dvs. de uppfattningar vi har om vad som anses kvinnligt 

respektive manligt, något som kan skifta mellan tider och kulturer. Genom genuskontraktet 

uppstår en komplementär könsrollsuppfattning som bygger på att män och kvinnor är olika 

och gör olika saker (Hirdman, 2001) Genussystemet består av två grundläggande principer: 

Isärhållandets princip, med vilket menas att manligt och kvinnligt ses som två helt skilda 

saker. Manligt och kvinnligt beskrivs som ett motsatspar, en dikotomi. Den andra är principen 

om hierarki (rangordning) och åsyftar att mannen ses som normen för det normala och 

mänskliga och också överordnas det kvinnliga. Dessa två principer anses som ständigt närva-
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rande och påverkar hur vi organiserar tillvaron, tolkar den och verkar i den. Genussystemet 

ser Hirdman som det grundläggande som påverkar hela samhället (Hirdman, 1988, 2001).  

3.4 Relationer i förändring  

Sociologen Anthony Giddens (1992) har tittat på hur sexualiteten och kärleken har ändrat 

karaktär under moderniteten. Han menar kortfattat att det under den moderna epoken uppstått 

ett romantiskt kärleksideal, som skiljer sig från tidigare epoker. Detta ideal utgår från att 

människor inleder äktenskap och relationer på grundval av känslor, och inte som tidigare av 

till exempel ekonomiska skäl. Istället för att ingå relationer av yttre, tvingande band, ingås de 

numera av inre, frivilliga och känslomässiga band. Dessa nya relationer kallar Giddens rena 

relationer. Tanken är att parterna i en relation väljer varandra så länge de har ett känslomäs-

sigt utbyte av varandra. Inga juridiska, ekonomiska eller pliktmässiga skäl ska hindra endera 

av parterna att avbryta relationen, utan maktbalansen ska vara jämn. Detta menar Giddens har 

bidragit till en slags demokratisering av intimsfären. De rena relationerna kräver ett ömsesi-

digt känslomässigt engagemang, där båda parter ständigt måste hålla relationen vid liv. I den-

na rena relation kan man inte luta sig tillbaka och tryggt lita på att relationen fortgår. Giddens 

menar att många män reagerar starkt på denna tendens och kan utveckla en antifeministisk 

hållning.  

3.5 Teorins användning i analysförfarandet  

Socialkonstruktionismen som analysverktyg gör att forskaren kan granska hur männen talar 

om prostitution, sexköp osv. Detta genom att vara uppmärksamma på hur männen pratar om 

olika fenomen, som t ex prostitution, sexköp, kvinnligt och manligt. På så vis går det att nå en 

större förståelse för hur deras tankar hänger ihop med deras handlingar. Mönstret av homoso-

cialitet går att analysera bland annat genom att undersöka hur männen pratar om sig som 

grupp. Homosocialitet kan lyfta fram om männen som ingår en transaktionsrelation bekräftar 

varandras beteenden, positionerar sig som grupp gentemot kvinnor och hur deras manlighet 

skapas och ser ut (jmf Lindgren, 1996). Genom maskulinitetsteori har vi möjlighet att studera 

den sociala konstruktionen av olika typer av maskulinitet som skulle kunna tänkas finnas i 

vårt urval. Detta genom att undersöka hur/om männen genom sitt tal relaterar till den hege-

moniska maskuliniteten och positionerar sig gentemot kvinnor, för att se hur deras maskulini-

tetskonstruktioner ser ut. Genusteori används för att undersöker hur/om männen genusifierar 

tillvaron och för att undersöka hur de talar om och konstruerar manligt och kvinnligt. Social-

konstruktionismen gör att vi inte första hand söker den subjektiva berättelsen, utan ser de som 

kollektiva berättelser (Nilsson, 1999). Det faktum att vi utgår från socialkonstruktionismen 

och ser världen som föränderlig behöver inte betyda att männen upplever verkligheten som en 

social konstruktion.  
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4. Metod 

4.1 Forskningsmetod 

I detta kapitel redogör vi för studiens metodologiska tillvägagångssätt. Först tar vi upp vår 

vetenskapsfilosofiska position. Därefter beskriver vi studiens metodval, urval och bearbetning 

av resultat och analys. Slutligen för vi en diskussion om etik, validitet, reliabilitet och genera-

liserbarhet under varsitt avsnitt.  

4.2 Vetenskapsfilosofisk positionering 

Vetenskapsteoretiskt har vi anslutit oss till socialkonstruktionismen. Den gör gällande att kun-

skap är något som skapas i en viss historisk och kulturell kontext och att kunskap konstrueras 

i språket. Vi har inte gjort anspråk på att lägga fram sanningar utan mer belysa vad våra kon-

struktioner om verkligheten kan få för konsekvenser (jmf Alvesson & Sköldberg, 2008; Burr, 

2003). Vår studie har haft en abduktiv ansats där vi varvat teori och empiri i växelvis påver-

kan (jmf Larsson, 2005).  

4.3 Metodval 

Då vårt syfte med studien är att beskriva och analysera intervjupersonernas upplevelser har vi 

använt oss av kvalitativ metod. Kvalitativa djupintervjuer är särskilt lämpliga om man vill 

undersöka människors syn på det levda livet, erfarenheter och beskriva deras upplevelser 

(Kvale & Brinkmann, 2009; Denscombe, 2006). Även Esaiasson (2007) betonar att djupinter-

vjuer lämpar sig väl när man vill komma åt människors uppfattningar och föreställningar om 

olika företeelser. Kvalitativ metod är att föredra framför kvantitativ då vår studie kommer att 

innehålla frågor av känslig karaktär (a.a.). En intervjusituation ansikte mot ansikte kan gene-

rera innehållsrikare material och ge djupgående insikt och analys i ämnet (Denscombe, 2000). 

Kvalitativ metod är därför ett adekvat tillvägagångssätt för att besvara våra forskningsfrågor.  

4.4 Urval och tillvägagångssätt 

Vårt urval skedde systematiskt utifrån medvetna urvalskriterier (Holme & Solvang, 1997). 

Urvalet är följaktligen ett selektivt urval, vilket innebär att personer med kunskap och erfa-

renheter som är väsentliga för studiens syfte på olika sätt valts ut (Elofsson, 2005). Studiens 

urval är sex svenska män bosatta i Thailand sedan mer än ett år. Männen har erfarenhet av en 

eller flera relationer som inletts med en transaktion. Transaktionen var ett led i relationsska-

pandet med kvinnan i inledningsfasen av relationen. Relationerna har varat mellan sex måna-

der och fem år. Männen vi har intervjuat var i åldrarna 35-50 år.  
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Vi har haft två olika förfaranden för att finna vår urvalsgrupp. Dels hade författarna känne-

dom om ett par svenska familjer som halvårsvis är bosatta i Thailand. Dessa kontaktade vi via 

mejl. En av dessa familjer förmedlade namn och mejladress till en person som de trodde kun-

de hjälpa oss och han blev vår ”dörrvakt” (jmf Denscombe, 2000). Dörrvakten fick informa-

tion via mejl om vilka kriterier respondenterna skulle uppfylla. Han bekräftade att han kände 

till män med för studien nödvändiga erfarenheter och att han var villig att hjälpa oss. Denna 

typ av urval kallas bekvämlighetsurval och innebär att forskaren väljer ut informanter som för 

tillfället finns tillgängliga (Trost, 2010). Dörrvakten tillfrågade ett antal män, av vilka fem 

män passade in i vårt urval. Av dessa fem män som tackade ja till deltagande fick vi ett bort-

fall. Då inledde vi den andra typen av förfarande. På plats under vår insamling av empiri fick 

vi kontakt med ytterligare en svensk man som passade vårt urval. Honom träffade vi av en 

slump på en restaurang som serverar svensk mat. Han i sin tur förmedlade kontakt med ännu 

en svensk man. Urvalsförfarandet för den sista mannen skulle kunna betecknas som ett snö-

bollsurval (jmf Denscombe, 2000).  

4.5 Tematisering och intervjuguide 

För att besvara syfte och frågeställningar har vi operationaliserat begrepp som ”männens upp-

levelser” i förhållande till ytterligare begrepp som ”prostitution”, ”maskulinitet” och ”kon-

text”, med en halvstrukturerad allmän intervjuguide. Intervjuguiden var öppen och fokuserade 

på tre teman, till vilka några få öppna underfrågor knöts (Larsson, 2005). Detta gav utrymme 

för att frågorna kunde ställas utan bestämd ordning samt i friare formuleringar (a.a.). De te-

man som intervjuerna lyfte var erfarenheter av relationer som har inletts med ett sexköp, 

männens syn på prostitution och deras syn på manlighet. Något alla männen kom in på var 

könsrollers betydelse. Alla männen talade relativt ohämmat, vilket gjorde att vi inte behövde 

ställa så många följdfrågor. Vi fokuserade oss på intervjupersonerna och deras erfarenheter 

och mindre på intervjuteknik och frågeguide, men försäkrade oss om att studiens teman var 

berörda genom bland annat ledande och kontrollerande frågor (Kvale & Brinkmann, 2009; 

Aspers, 2007). När vi upplevde att männen svävade iväg, styrde vi tillbaka intervjuerna till 

våra teman. 

4.6 Intervjuerna 

Intervjuerna ägde rum mellan den 9-20/4 2011 i Thailand. Vi genomförde sex individuella 

intervjuer, där intervjusituationen var som samtal mellan respondenterna och författarna. Vi 

försökte inte radera ut våra personligheter utan använde dem som ett verktyg för öppna upp 

samtalen, eftersom vardagskunskapen enligt Aspers (2007) är utgångspunkten för att nå re-

spondenternas livsvärldar. Under samtalen vred och vände vi på temana genom att återkomma 

till dem under intervjuerna, vilket Aspers (2007) menar bidrar till att forskaren kan förstå hur 

intervjupersonerna relaterar sig själva till fenomenet. Kvale & Brinkmann (2009) menar att 

intervjuarna bör lyssna uppmärksamt, visa intresse och vara tydliga med vad de vill veta, vil-

ket är ett sätt att skapa god kontakt och tillit. Gemensamt för alla intervjuerna var att vi till-
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bringade hela kvällar med våra respondenter. Alla intervjuer ägde rum på restauranger i Pat-

taya. Fem av respondenterna valde själva tid och plats för intervjuerna. Den sjätte intervjun 

arrangerade vår dörrvakt tid och plats för. Alla intervjuer inleddes med en middag som vi bjöd 

på, där vi bekantade oss med varandra. Detta gjorde att det inte var en ”strikt” intervjusitua-

tion, vilket bidrog till en avslappnad atmosfär (jmf Denscombe, 2000; Aspers, 2007). Vi upp-

levde inte att ämnet var känsligt att samtala öppet om, eftersom det är vanligt förekommande i 

Pattaya att västerländska män köper sex av thailändska bartjejer. Vi informerade även kort om 

syftet med intervjun och frågade om tillåtelse att banda samtalen samt introducerade de teman 

som skulle tas upp i intervjuerna (Kvale & Brinkmann, 2009; Aspers, 2007). Vi spelade in 

intervjuerna med en diktafon och två Iphones. Intervjuerna varade mellan 1,5 – 2 timmar. 

Efter att vi stängt av bandspelarna fortsatte samtalen. Som Kvale & Brinkmann (2009) före-

språkar gav vi våra respondenter möjlighet att berätta om eventuella farhågor de haft inför 

intervjun och känslor som uppkommit under intervjun (a.a.). 

4.7 Fältobservationer 

Kvale & Brinkmann (2009) skriver att det vid intervjustudier är en fördel att befinna sig på 

fältet. Detta för att forskaren kommer in i rutiner, jargonger och maktstrukturer och får där-

med en aning om vad intervjupersonerna kommer att tala om (a.a.).  Under vår tio dagar långa 

vistelse i Thailand befann vi oss på fältet nätter som dagar. Bland annat vistades vi i Pattayas 

red-light district, på köpcenter och massageställen och observerade interaktionen mellan väs-

terländska män och thailändska kvinnor. Vi satt i barerna på Walking street och förde samtal 

med bartjejer och västerländska män. Det vi såg under våra fältobservationer har vi antecknat, 

men detta analyseras inte, utan fungerar som beskrivning av kontexten våra respondenter be-

finner sig. Detta har vi återgivit i avsnitt 5.1. 

4.8 Bearbetning och analys 

Vi transkriberade våra intervjuer något som Kvale & Brinkmann (2009) skriver är värdefullt 

för att undvika missuppfattningar. Vi transkriberade tre intervjuer var och lyssnade sedan ige-

nom inspelningarna och kontrollerat varandras transkriberingar. Intervjuerna transkriberades 

först ordagrant varefter vi korrigerade vissa karakteristiska språkliga uttryck för att inte män-

nen i de fall de känner till varandra skulle kunna identifiera varandras utsagor. Vi har efter-

strävat att transkribera så noggrant som möjligt. Transkriberingarna läste vi och tolkade med 

hermeneutisk ansats som är användbar för att få fram och förstå människors liv uttryckt i talat 

och skrivet språk (jmf Kvale & Brinkmann, 2009). När vi analyserade materialet använde vi 

oss också av våra fältanteckningar och icke-verbala observationer från intervjuerna som hjälp 

för oss själva för att få än mer förståelse för männens utsagor. 

Vi organiserade och klassificerade vår empiri för att få en helhetsbild (jmf Backman, 2008). 

Sedan skapade vi meningskategorier utifrån de teman vi hade i intervjuguiden och som besva-

rade våra frågeställningar. För att försöka skapa översiktlighet färgkodade vi sedan de olika 
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teman och sammanförde dessa teman i ett dokument. Vi bearbetade sedan texten utifrån me-

ningskoncentrering genom att koncentrera långa meningar och sammanfatta längre stycken 

(jmf Olsson & Sörensen, 2004). Vi gick igenom materialet för att hitta likheter och olikheter i 

respondenternas berättelser. Slutligen analyserade och tolkade vi materialet med hjälp av vår 

teori och kopplingar till tidigare forskning.  

4.9 Etiska överväganden 

Enligt vetenskapsrådets forskningsetiska riktlinjer finns det fyra huvudkrav. De fyra huvud-

kraven är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. 

Inför intervjuerna berättade vi om de ramar som gällde för deltagandet, vilket kallas för in-

formationskravet. Vi var tydliga med studiens syfte och att vi var studenter som gjorde studi-

en under handledning (jmf Grinnell & Unrau, 2008). Vi meddelade dem att de via vår dörr-

vakt kunde kontakta oss ifall de skulle uppstå några frågor eller vara intresserade av att läsa 

den färdiga studien. De två respondenter som vi kom i kontakt med på egen hand gav vi våra 

mejladresser. Då vi inte hade någon av männens kontaktuppgifter eller mejladresser ökar de-

ras anonymitetsskydd. Vi informerade också om att vi skulle analysera deras svar utifrån teo-

rier.  

Samtyckeskravet konkretiserade vi genom att klargöra att deltagandet var frivilligt samt att de 

hade rätt avbryta sin medverkan när som helst (Esaiasson et al, 2007; Kvale & Brinkmann, 

2009). Vår vistelse i Thailand kan ha utövat en press på dörrvakten och respondenterna att 

fullfölja sina åtagande. Vi var dock tydliga både innan och efter intervjuerna att deltagandet 

var frivilligt. Innan en bandinspelning bör respondenterna godkänna en sådan metod (jmf 

Denscombe, 2000; Esaiasson et al, 2007). Vi frågade alla männen om vi fick spela in inter-

vjuerna på diktafon. Två av våra respondenter var till en början tveksamma, varpå vi sa att vi 

kunde föra anteckningar istället. Vi poängterade att vi skulle radera inspelningar så snart de 

transkriberats. När intervjuerna väl skulle börja ändrade de sig självmant och lät oss spela in 

intervjuerna.  

Vad konfidentialitetskravet beträffar har vi anonymiserat männen i fråga om namn, yrke och 

andra personliga kännetecken eftersom de är svenska män i en stad som inte är anonymiserad 

i vår studie och därför lättare skulle kunna identifieras. Detta för att skydda dem och deras 

familjer (jmf Kvale & Brinkmann, 2009). I resultatdelen har vi gjort en allmän, icke-

utpekande beskrivning av männen som grupp. Vi har varit noga med anonymiteten då sexköp 

är förbjudet i Sverige.  

Rörande nyttjandekravet gjorde vi klart för våra respondenter om vilka som skulle få ta del av 

den slutgiltiga rapporten (Esaiasson et al., 2007).  
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4.10 Validitet  

Med validitet menas om studien mäter det den avser att mäta (Esaiasson et al, 2007). Kvale & 

Brinkmann (2009) menar att frågan om validitet bör genomsyra hela forskningsprocessen. 

Genom att kritiskt granska vårt material har vi försökt motverka snedvriden tolkning, vilket 

kan öka validiteten. För att stärka validiteten har vi gjort beskrivningar av intervjusituationer-

na och kontexten männen lever i (jmf Larsson, 2005).  

I vår studie kan man ställa sig frågande till om respondenterna delgett sin ”sanna” upplevelse 

då det är ett känsligt ämne (jmf Kvale & Brinkmann, 2009). Det finns en risk att våra respon-

denter hade en dold agenda som syftade till att använda oss som en kanal för att föra fram 

vissa politiska åsikter. Då vi umgicks med respondenterna både före och efter intervjuerna 

fick vi möjlighet att kontrollera att så inte var fallet, men helt säkra kan vi inte vara. Två av 

respondenterna träffade vi ytterligare en gång i informella sammanhang tillsammans med de-

ras flickvänner. Då fick vi tillfälle att återigen validera det vi fått veta under intervjuerna och 

observera samspelet mellan dem och deras flickvänner.  

Vår dörrvakt har fungerat som en brygga mellan oss och fyra av respondenterna. Detta tror vi 

har underlättat respondenternas förtroende för oss (jmf Denscombe, 2004). Dörrvakten kan ha 

tillfrågat män som han tror har lätt att prata för sig, vilket kan ha gett en skev bild. Något som 

kan stärka validiteten är att vi har befunnit oss på fältet, observerat och haft informella samtal 

med andra svenska män, där vi fått resultatet från våra intervjuer bekräftade.  

Vi testade intervjuguiden när vi kom till Thailand (jmf Esaiasson et al, 2007). Detta gjorde vi 

för att säkerställa att den var användbar. Testintervjun var med norsk man som hade ingått en 

transaktionsrelation. Efter detta samtal upptäckte vi att intervjuguiden var för styrande. Därför 

strök vi de flesta underfrågorna och koncentrerade oss på de tre temana. De flesta av våra re-

spondenter har svarat liknande på våra frågor vilket kan sägas peka på att de uppfattat frågor-

na lika och att vi därmed mäter det vi avser att mäta.   

Kvale & Brinkmann (2009) skriver att det finns en maktasymmetri under intervjusituationer. 

Det innebär att man inte kan betrakta en forskningsintervju som en jämlik dialog mellan par-

terna. I vårt fall har vi varit två intervjuare vilket kan ha förstärkt denna asymmetri. För att 

motverka det så reflekterade och förberedde vi oss väl innan intervjuerna för att skapa en god 

stämning och lägga upp intervjuerna som ett ledigt samtal (jmf Aspers, 2007). Vi konkretise-

rade detta bland annat genom att ställa öppna tematiserade frågor. På så vis hade männen möj-

lighet att till en början själva betona vad de tyckte var relevant. Under intervjun bör forskaren 

vara skicklig på att uppmärksamma vad som är relevant för syftet och inte, vilket vi har iakt-

tagit, bland annat genom att styra intervjuerna till våra teman (jmf Kvale & Brinkmann, 

2009).  
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4.11 Reliabilitet 

Med reliabilitet avses frånvaron av slumpmässiga eller osystematiska fel (Esaiasson et al, 

2007). Vi har försökt beskriva vår metod så att vår studie kan reproduceras av andra forskare 

vid en annan tidpunkt. Under intervjuerna har båda författarna närvarat. Vi har turats om att 

ställa frågor och varit ungefär lika delaktiga i samtalet. Reliabiliteten kan påverkas om re-

spondenterna förändrar och ger olika svar beroende på vem som intervjuar (Kvale & Brink-

mann, 2009). Vi strävade efter att ha så lika förhållningsätt som möjligt. Kvaliteten i våra 

ljudupptagningar var mycket god, då vi använde tre tekniska hjälpmedel för att spela in sam-

talen.  

Reliabiliteten är beroende av hur vi påverkar intervjusituationen då den kunskap som skapas 

är kontextberoende. Esaiasson et al (2007) menar att det finns en risk i kvalitativa intervjusi-

tuationer eftersom resultatet blir beroende av forskarens roll. Aspers (2007) tar däremot upp 

att interaktionen mellan forskaren och respondenten är en central del i kunskapsskapandet och 

att det därför är ofrånkomligt att vi blir medskapare till resultatet. Istället för att eliminera 

personliga inflytandet kan man betrakta intervjuare som det primära forskningsverktyget och 

arbeta utifrån god hantverksskicklighet i intervjusituationerna (Kvale & Brinkmann, 2009). I 

samtalen med respondenterna använde vi ibland medvetet ledande frågor för att pröva tillför-

litligheten i intervjusvaren och på så sätt öka reliabiliteten (a.a.). 

Kvale & Brinkmann (2009) skriver att ett sätt att öka reliabiliteten är att låta två personer obe-

roende av varandra transkribera alla intervjuer och sedan korrigera de ord som skiljer sig åt. 

För att komma så nära detta ideal som möjligt har vi läst varandras transkriberingar samtidigt 

som vi har lyssnat på inspelningarna. Då korrigerade vi vissa felskrivningar. Till exempel 

”jobba med barn” betydde vid en närmare lyssning ”jobba med bar”.  

Denscombe (2000) menar att intervjuarens kön, etnicitet och social status kan påverka att re-

spondenterna infriar forskarens förväntningar. Intervjuarens identitet får särskild betydelse om 

studien rör känsliga ämnen som till exempel sexuella förhållanden. Enligt Kvale & Brink-

mann (2009) skulle resultatet kunna påverkas om det var två män som intervjuade responden-

terna. Ibland uppfattade vi att männen under middagarna spetsade till sina åsikter och sitt 

språkval för att se om vi skulle reagera på deras berättelser. När intervjuerna väl påbörjats 

upplevde vi att denna tendens släppte. Vi presenterade oss på ett sätt som skapade god stäm-

ning (jmf Denscombe, 2000). Vi upplevde att kontakten med respondenterna underlättades av 

att vi liksom dem var svenskar i Thailand.  

4.12 Generaliserbarhet 

I vår studie är det inte möjligt att generalisera våra resultat så att de gäller för alla svenska 

män som inlett en transaktionsrelation. Det beror på att vårt urval är litet och inte är ett 

slumpmässigt urval. Däremot så skulle möjligen det Kvale & Brinkmann (2009) kallar för 

analytisk generalisering och som grundar sig på teoretisk analys, kunna vara tillämpbart. Det-
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ta förutsatt att studien har hög validitet och kontexten är väl beskriven. För att möjliggöra 

framtida analytiskt generalisering av vår undersökning använder vi oss av påståendelogik och 

argumentation sprunget ur teori (a.a.). Esaiasson et al (2007) är mer tveksam kring analytiska 

generaliseringar och menar att det krävs fler typer av argument än ovanstående för att kunna 

generalisera ett litet, icke- slumpmässigt urval. Han menar vidare att en teori måste prövas 

genom att replikeras flera gånger för att giltiggöras. Om vi med försiktighet applicerar resulta-

tet på delar av befolkningen medan densamme synliggör data som visar motsatsen eller alter-

nativa hypoteser så ökar generaliserbarheten (Grinnell et al, 2008). Naturalistisk generalise-

ring är också möjlig (Kvale & Brinkmann, 2009). Den bygger inte på påståendelogik utan 

snarare på förväntan och bygger på tyst, erfarenhetsbaserad kunskap. Det vi beskrivit ovan 

handlar om möjlig generalisering, men vi avstår från generaliseringsanspråk eftersom vårt 

urval är så litet.  
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5.Resultat & Analys 

Beskrivning av männen 

Alla männen i vår studie är svenskar och i åldrarna 35-50 år. De kommer från olika delar av 

Sverige men är numera bosatta i Thailand. Männen har alla arbeten där de möter mycket 

människor. De är egna företagare i Thailand, i bl. a fastighetsbranschen, byggbranschen, re-

staurangbranschen. Tre av männen har bott och varit yrkesverksamma i Thailand i mer än fyra 

år. Fyra av männen besökte Thailand för första gången i tjugoårsåldern och var då med om sitt 

första sexköp i Thailand. De andra två männen besökte Thailand för första gången i trettioårs-

åldern. Alla männen har köpt och/eller köper sex regelbundet.  

Tre av männen har ingått flera transaktionsrelationer. Fyra av männen har haft en transak-

tionsrelation som varat mer än fyra år. Tre av männen har barn med thailändska kvinnor, var-

av två är gifta och en skild. Fyra av männen har haft samborelationer (mer än 5år) med svens-

ka kvinnor i Sverige innan de flyttade till Thailand. Fyra av männen besöker väldigt sällan 

eller aldrig Sverige.  

Vi har gett männen fingerade namn och kallar dem för Sven, Erik, Mårten, Kjell, Peter och 

Börje. 

5.1 Författarnas observationer från fältet 

 

När vi anländer till Bangkok är det gryning. Vi erbjuds skjuts från flygplatsen av en äldre 

svensk man och hans thailändska flickvän. De ler mot varandra, han tar varsamt hennes hand i 

sin. Hon förklarar snabbt att hon arbetar på kontor. När bilen glider in i Pattaya har de första 

butikerna börjat öppna. Några av de kvarteren vi passerar håller på att stänga efter nattens 

festligheter. Det luktar öl och luften är fuktig.  

När vi går på vägen mot centrum tutar en bathbuss
2
, vi hoppar på, den tar oss in till stadskär-

nan. Medresenärerna består av män från de flesta världsdelar, många med europeiskt utseen-

de. Somliga ensamma, andra i grupp. Längsmed den stora vägen ser vi barer där kvinnor sitter 

i barstolar. Ju närmare centrum vi kommer, desto tätare ligger barerna. Vi kliver av bussen, 

går in på en restaurang och slår oss ner bredvid en norsk man och en thailändsk kvinna. När vi 

beställt maten ser vi att det runtomkring oss är tätt med unga thailändskor i par med väster-

ländska män.  

 

Det skymmer när vi kliver in på Walking street. Musiken väller ut från de olika barerna med 

skiftande profiler för att locka och passa alla kunder och smaker. Thailändska kvinnor står 

längs gatan, en del klädda som cheerleaders och andra till sexiga flygvärdinnor. Kvinnorna 

                                                 
2 Bathbuss är en liten pickupp med flak som oavbrutet cirkulerar i nöjeskvarteren. Ett billigt sätt att transportera 

sig på. 



28 

 

vinkar och ropar “handsome sexy man”. Gågatan är fylld av människor som tittar nyfiket 

omkring sig. Det är trångt som på en shoppinggata mitt i julhandeln i Stockholm. Här säljs 

alla slags varor i en enda salig röra. Seven-eleven och andra butiker ligger insprängda mellan 

go-go barerna. Framför oss går en familj som äter glass och skrattar, de pekar på en bar där 

kvinnor och män står i polisuniformer. Vi vänder oss om och ser en stor yta med 20-30 barer 

under ett och samma tak. I mitten av de runda bardiskarna står nio bartjejer och serverar öl 

och drinkar. Det finns en liten yta med en barstång där en bartjej dansar i shorts och linne. 

Västerländska män sitter runt baren, skrattar och dricker öl. Några män pratar med varandra, 

andra med bartjejerna.  

 

Vi slår oss ner och blir serverade av en äldre bartjej som pratar bra engelska. Hon frågar om vi 

vill spela fyra-i-rad med henne. Vi spelar med henne och etablerar en kontakt. Bartjejen är 

väldigt trevlig och skojar med oss, stämningen är lätt. Runt oss sitter många män och spelar 

på samma sätt. Vi hör svenska pratas lite då och då. Vi ser barnfamiljer och pensionärspar 

passera baren. Det är varmt, alla ler, det är mycket ljud, överallt musik och högljudd trafik. 

Barjejen frågar oss ”You want me to show you Pattaya”. Vi ses som en del av det hela, som 

potentiella köpare, i deras ögon betraktas vi som rika faranger. 

5.2 Männens bild av Pattaya 

De män vi intervjuat i vår studie beskriver Pattaya som en stad där allt finns. Att de själva 

flyttat dit då de vill ha närheten till stränder, stora shoppingcentrum och det nöjesliv som finns 

där. De menar att Pattaya är ett perfekt ställe att bo på eftersom det ligger endast två timmar 

från Bangkok.  De intervjuade männen beskriver att solen och värmen får alla människor att 

slappna av och njuta. Alla männen framhåller att det är lätt att leva i Pattaya eftersom landets 

valuta gör det möjligt för männen att leva ett flott liv. Sven, Erik och Mårten berättar att Pat-

tayas ekonomi är uppbyggd på att sälja sexuella tjänster. Männen beskriver Pattaya med olika 

ord, bl. a ”vilda västern”, ”disney-land för män”, ”tivoli för män”, ”en enda stor bordell” och 

”en metropol för män”.  

Sven: ”Här vi har ju ett stort utbud utav allt möjligt, allt från det sjukaste du kan tänka dig till 

det finaste som finns. Så här finns det för att mätta munnen.” 

Alla männen säger att det råder undantagstillstånd i Pattaya. Polisen ser mellan fingrarna på 

prostitution och korruption på ett annat sätt än i resten av Thailand. Sven, Mårten, Erik och 

Kjell säger att Pattaya drar till sig människor från hela världen med makt och pengar som in-

vesterar i lyxiga lägenheter. Kjell, Mårten och Erik menar att det därför är lätt att tjäna pengar 

i Pattaya. Kjell tror att det är på väg att bli en betydelsefull metropol inom ett par år.   

Kjell:” Pattaya drar åt sig mycket kriminella och andra vita och det blir alltid en smältdegel. 

Här finns det och kommer alltid finnas mycket saker att göra.” 
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Börje, Erik och Kjell berättar att de anpassat sig och att de inte längre reagerar över saker som 

händer i Pattaya. ”Jag skulle inte ens notera om en naken man med en pinne i röven skulle 

passera här”, säger Börje när vi sitter och äter tillsammans med honom på en restaurang i 

utkanten av Pattaya.  

Börje, Peter, Erik, Sven och Mårten säger att thailändskorna har ett avspänt förhållande till 

kroppar och sex och att ingen behöver skämmas för sin kropp. De beskriver att stadens gator 

kantas av dessa barer. Peters reaktion när han för första gången kom till Pattaya var ”Gud vad 

mycket barer det var överallt och alla ville gå med en hem”. Han beskriver att alla ler vart 

han än kommer, vilket beskrivs som en naturlig ingång till flört. Männen beskriver prostitu-

tionens tillgänglighet som finns i Pattaya. De säger att det blir ”naturligt” att köpa sex där av 

en trevlig och glad bartjej.  

Sven: ”Du pratar med henne, du ger henne 500 bath så löser hon ut sig själv från baren, klär 

om och sen går man ut, käkar och har roligt. Efter några drinkar åker man hem och har lite 

trevligt, sen så åker hon hem på natten eller morgonen”. 

Alla männen beskriver att oavsett var, när och hur du träffar och ”uppvaktar” en tjej i Pattaya 

så är det enkelt. I Pattaya erbjuds sexuella tjänster även på andra platser än på specifika barga-

tor. som t.ex. Börje och Mårten säger att om deras nuvarande relationer skulle ta slut skulle de 

ta en sväng till centrum för att på så vis träffa en tjej. Sven säger att han kan gå in i vilken 

butik eller shoppingcenter som helst om han vill träffa en tjej och att det räcker med en blick. 

Som på till exempel Spa-anläggningar där manikyr och massage erbjuds. Sven belyser detta 

med hur det kan gå till när han går för att få ryggmassage.  

Sven: ”Så frågar hon ’Do you want Happy-ending
3
?’. Så säger man ’no not today’ och då 

fortsätter hon att massera och fnittrar lite. Eller så säger man ja och då får man ett glatt av-

slut om man vill. Så det är väldigt avspänt.” 

Kjell menar att det är väldigt lätt för män att tappa fotfästet i Pattaya. Han berättar om att han 

ofta får åka och väcka kunder när de ska ha möte, eftersom det lätt blir sena nätter.  

Kjell: ”Men däremot så känner man ju igen sig när man är ute med nya kunder som kommer. 

Det är liksom att man måste åka och väcka dem på morgonen för att de ska på möte. Så jag 

tror att det är jävligt lätt att tappa fotfästet här nere” 

5.2.1 Tolkning och analys 

Connell (2008) menar att den hegemoniska maskuliniteten är föränderlig och beroende av 

samhälleliga och tidsbundna kontexter. När de västerländska männen alltmer börjar dominera 

stadsbilden i Pattaya förändras den rådande hegemoniska maskuliniteten. Vi tolkar att det 

                                                 
3 Med happy-ending avses en massage som avslutas med massage av könet och ejakulation. 
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maskulina idealet i Pattaya bland annat handlar om att vara sexuellt aktiv, omgiven av om-

händertagande kvinnor och ständigt uppmärksammad som man. Männen upplevelse av Patta-

ya som ett ”disney-land för män” tolkar vi som att männen ständigt är underhållna, omgivna 

av kulisser och att det är en plats där vardagens regler är satta ur spel. Vi tolkar det som att 

männen i denna kontext bekräftar och uppmuntrar varandras beteenden, vilket kan ses som en 

slags homosocialitet (jmf Lindgren, 1996)  

Prostitutionen är i Pattaya lika vanligt förekommande som annan näringsverksamhet. Vi tol-

kar att männen efter att ha vistats i Pattaya en längre, sammanhängande tid skaffar sig ett 

slags filter som bidrar till att deras gränser för vad som är avvikande vidgas. I ett socialkon-

struktionistiskt perspektiv tolkar vi detta som en slags successiv normalisering och anpassning 

till kontexten, där det faktum att männen förändrar sina värderingar och hur de pratar om bar-

tjejerna och prostitution förändrar deras bild av verkligheten (jmf Burr, 2003). Detta kommer 

också till uttryck när männen säger att det är lätt att tappa fotfästet i Pattaya. Ett sätt att tolka 

det på är att en sådan relativiserande syn gör att de legitimera sina handlingar.  

Vi tolkar det som att mycket av den service som finns i Pattaya utgår från männens behov. 

Männens upplevelse är att deras behov tillgodoses i Pattaya, vilket inte bara sker på barer, 

utan även på restauranter, hotell, stranden och i affärer. Det tolkar vi som att männen i Pattaya 

ständigt upplever sig beundrade och åtråvärda. Männen får därigenom en dominant och över-

lägsen ställning gentemot kvinnorna som blir till för att behaga (jmf Connell, 2008). Genom 

denna position bevarar männen sin egen ideala mansbild, där kvinnorna är omhändertagande. 

Kontexten i Pattaya tolkar vi som ett tydligt uttryck för det Hirdman (2001) kallar för hierar-

kisering, där män är överordnade kvinnor, det är kort sagt männens värld.  

5.3 Männen syn på prostitution 

5.3.1 Den frivilliga sexarbetaren 

Peter och Börje har haft flera relationer med bartjejer. De anser att det är nedvärderande att 

kalla bartjejerna för prostituerade samt att synen på att sälja och köpa sex i Sverige leder till 

att moralisera över och stigmatisera kvinnor som säljer sex.  

Peter: ”Jag anser att begreppet som sådant är felaktigt, att kalla någon prostituerad det tyck-

er jag är fel. Det har en negativ klang, så därför tycker jag att man inte bör använda det. Jag 

tycker att man ska säga sexarbetare”  

Alla männen anser att den svenska sexköpslagen förvärrar kvinnornas arbetssituation, stigma-

tiserar dem och skapar en otrygg yrkesmiljö. De menar att politiker och media enbart belyser 

en ”tvingande” bild av prostitution. Alla männen förespråkar att prostitution ges en arbets-

rättslig status. Sven, Erik, Börje, Peter och Mårten uppger att de upplever prostitutionen i Pat-

taya som frivillig. Mårten kallar bartjejerna för ”glädjeflickor”. Erik, Sven, Peter och Mårten 



31 

 

menar att det är på bartjejens villkor om hon vill följa med dem, oavsett om det handlar om 

short- eller longtime relationship. Erik uttrycker det så här:  

Erik: ”Det är faktiskt upp till henne. Det är på deras premisser, om hon känner att hon tycker 

att du är tillräckligt trevlig och sådär, annars säger hon ”I have an other customer”. Dom 

väljer. Sen om det är någon du verkligen tycker om, så säger man ”droppa det här, jag vill 

inte att du fortsätter med det här”. Då skippar hon och gör klart med baren.” 

Peter och Börje berättar att de tjejerna de haft och har relation till inte har haft någon hallick 

eller styrts av ett drogberoende och enligt dem inte varit tvingade in i sexindustrin. När vi 

frågar Börje om han tror att hans exflickvän sålt sex under tvång, svarar han ”oavsett vad man 

arbetar med kan det kan komma en tid då man inte trivs med sitt arbete”. Vi förstår det som 

att Börje menar att alla någon gång känner att de vantrivs med sitt arbete, men fortsätter för 

att försörja sig. Han säger att prostitution inte är ett ansträngande arbete och att det är lättför-

tjänta pengar. Peter, Mårten, Sven och Börje säger att deras exflickvänner själva kunde välja 

sina kunder, pris och längd på relationen och dessutom alltid hade möjligheten att välja ett 

annat yrke. De tycker att det är ett förmånligt arbete. Kjell, Börje och Mårten upplever att 

prostitutionen i Europa är smutsig. Flera av männen utbrister att de aldrig skulle köpa sex i 

Sverige. Börje beskriver skillnaden mellan t ex Reeperbahn och Malmskillnadsgatan
4
 och 

Pattaya: 

Börje: ”Och där stod de ju mer eller mindre, halvpundare med spruta i armen, alltså där är 

det verkligen prostitution, alltså vidrigt under alla omständigheter. Sönderknarkade trasiga 

människor som måste sälja sig för sitt drogberoende. Det är så jag ser på prostitution, så har 

jag alltid sett. Så kommer man ner hit och det var därför man var osäker, för de sitter i baren 

och ler. Dom dricker inte ens alkohol och röker inte ens cigaretter. ”Det här kan väl inte vara 

en prostituerad?” 

Alla männen hävdar att de inte som enskilda män kan förhindra sexindustrins existens, men 

att behandla bartjejerna med respekt är något som är viktigt för dem. Med respekt menar de 

bland annat att inte leva ut förnedrande sexuella fantasier eller att misshandla bartjejerna. Re-

spekt kan enligt Peter vara att ha sex med bartjejer på samma vis som han skulle ha älskat 

med sin flickvän.  

Sven: ”Många av de äckliga gubbarna här nere jobbar ideellt i hjälporganisationer. Kanske 

ett sätt för dom att dämpa skuldkänslan att man går till prostituerad. Jag har inga skuldkäns-

lor, jag behandla tjejerna med värdighet och respekt.” 

                                                 
4 Gator kända för förekomst av prostitution i Hamburg respektive Stockholm. 
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5.3.1.1 Tolkning och analys 

Vi förstår det som att männen menar att det inte skulle spela någon roll om de köpte sex eller 

inte, eftersom prostitutionen skulle finnas kvar ändå. Vår tolkning är att männen på så vis kan 

urskulda sitt handlande, genom att hänvisa till sexhandeln som en kraft som de som individer 

ändå inte kan förändra. Utifrån ett socialkonstruktivistiskt perspektiv tolkar vi det som att de 

genom språket konstruerar en verklighet där de thailändska kvinnorna säljer sex av egen fri 

vilja (jmf Burr, 1995). Detta kan ses som att Peter och Erik genom språket tar bort de möjliga 

inslag av tvång som skulle kunna finnas till att sälja sex. På så vis kan de, menar vi, inför sig 

själva legitimera sexköpet och inte se det som en klandervärd handling som gör våld på någon 

annan. Genom att ändra benämningen från ”prostituerad” till ”sexarbetare”, ”glädjeflicka”, 

”short- och long-time-relationship”, konstrueras genom språket en mer accepterad inställning 

till att köpa sex.  

Männen säger att de vill att prostitution ska legaliseras och att kvinnorna ska få rättigheter 

som säljare. I vår tolkning kan detta synsätt tänkas bidra till den idealiserade bilden männen 

har av de bartjejer de möter. Vi tolkar det som att männen vill se ”den lyckliga horan”. Vi 

förstår det som att männen inte ser att bartjejerna de inleder relationer med kan ha olika förut-

sättningar, bakgrunder och att de säljer sex i helt olika kontexter som är fyllda av tradition och 

krav från familj och religion. Männen kan sägas anta det oppositionella perspektivet (jmf Ku-

lick, 2005; Dodillet, 2009). Vi tolkar det som att männen ser en värld av fria människor, där 

kvinnorna säljer sex av fri vilja, s.k. sexarbetare. Genom detta synsätt gör de sig, enligt oss, 

till neutrala sexköpare istället för förtryckare eller förövare. De framställer sig som personer 

som nyttjar tjänster som erbjuds, vilket är en motsatsbild av förtryckaren. Männen konstruerar 

på så sätt en bild av sig själva som ”goda köpare” och i kontrast växer bilden fram av kvinnan 

som säljare. I och med detta gör de henne till en stark kvinna med egna val, en entreprenör 

som inte är beroende av någon. Genom att också ställa prostitution i relation till arbeten som 

de menar ger mindre pengar för mer arbete gör de, som vi tolkar det, prostitution till ett för-

hållandevis förmånligt arbete.  

Genom att männen jämställer prostitution med vilket yrke som helst neutraliserar de att det 

skulle kunna vara en tvingande akt som kvinnorna utför för att försörja sig, fastän de inte vill. 

Männen normaliserar sexhandeln och sig själva som köpare genom att se tjejerna som sexar-

betare, ”ett jobb”. I vår tolkning innebär detta att männen inte ser kvinnorna och deras liv som 

en helhet, med ett liv bortom gatan, utan kvinnorna blir avpersonifierade. Vår tolkning är att 

denna avpersonifiering kan ses som en form av underordning av kvinnan (jmf Hirdman, 2001) 

Vi menar att det är intressant att männen upplever att bartjejerna ”väljer” dem. Männen säger 

att kvinnan kan välja att sluta arbeta på baren och ”droppa” yrket för att vara med dem i stäl-

let. Detta tolkar vi som att männen känner sig utvalda och sedda. Det skänker en känsla av att 

den naturliga jakten finns kvar. Eftersom kvinnan väljer honom, väljer hon bort andra män. På 

så sätt närmar de sig det hegemoniska idealet i den kontexten (jmf Connell, 2008). För dem är 

prostitution kanyler och smuts. Med denna bild på näthinnan kan de, enligt oss, distansera sig 

från att det skulle vara prostitution det handlar om. Vi tolkar det som att mötet med bartjejen 
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således än mindre uppfattas som prostitution. Barjejerna ger uttryck för att må bra, de ser frä-

scha ut och skrattar mycket, vilket männen tolkar som att de trivs med att jobba som bartjejer. 

Genom att beskriva bartjejerna som de gör, framställer de intervjuade männen tjejerna som 

mindre ”offerlika” och mer som aktörer. När vi tolkar deras utsagor om att vissa andra sexkö-

pare behandlar bartjejerna respektlöst uppfattar vi det som att männen distanserar sig själva 

från andra sexköpare. Därmed identifierar de sig själva inte som sexköpare, utan mer som 

potentiella, framtida pojkvänner, eller tillfälliga, generösa älskare (jmf Cohen, 1996). Genom 

att männen berättar om andra män som till exempel slår kvinnor och lever ut sexuella fantasi-

er positionerar de sig själva som ädlare män (jmf Connell, 2008). En tolkning är att de under 

sin tid i Pattaya utvecklar en egen diskurs där de normaliserar sexköpet och likställer det med 

att båda parterna i akten njuter, som pojkvän och flickvän.  

5.3.2 Männens syn på att betala för sex  

Sven, Erik och Mårten nämner att bartjejer och det faktum att de säljer sex kan bero på att 

deras familjer vill att de ska skicka pengar för att trygga familjernas ekonomiska situationer. 

Kjell skiljer sig lite från de andra männen och resonerar kring bartjejernas livsvillkor. Han 

säger att det finns en utbredd fattigdom och att det helt säkert finns värre saker än vad han får 

se i Pattaya. Han berättar att många män han träffar hävdar att bartjejerna inte far illa. De in-

tervjuade männen har i tidigare förhållanden bidragit med ekonomiskt underhåll till sina 

flickvänners familjer och de tidigare barn som växer upp i hembyn i norra Thailand med sina 

morföräldrar. Mårten, Sven och Erik berättar att de, i tidigare relationer som tagit slut, har 

fortsatt att hjälpa sina exflickvänner ekonomiskt tills de löst sin försörjning på annat sätt eller 

genom att ge dem en engångssumma som motsvarar en årslön i Thailand. I det äktenskap 

Kjell lever i nu har han valt att bara försörja sin fru, deras gemensamma barn och inte hennes 

familj. Peter hjälper sin flickväns familj genom att anställa dem i det företag han driver.  

Mårten, Erik och Sven säger att de kvinnorna som de haft en relation till väljer att sälja sex för 

att de vill ha det materiellt bättre ställt. Peter och Börje menar att det inte handlar om liv eller 

död utan att bartjejen och hennes familj vill kunna köpa lyxartiklar som tv-apparater, motor-

cyklar och guld. Börje, Mårten, Sven och Erik menar att svenska kvinnor är ute efter materiel-

la fördelar på samma sätt som thailändskorna, om än inte lika uttalat. De menar att svenska 

kvinnor också söker framgångsrika män som har ett välbeställt arbete, tjänar mycket och kan 

betala för sig och sin fru. Skillnaden mellan svenska kvinnor de dejtat och den prostitution 

som finns i Thailand är obetydlig, uttrycker alla männen. När vi frågar Erik om de kvinnor 

han träffar i Thailand är ute efter pengar, svarar han följande:  

Erik: ”Det utgår jag ifrån, men det skiter jag i! Ärligt, vad är det den svenska kvinnan vill ha? 

Hon vill gå ut och shoppa… den här svenska kvinnan kostar precis lika mycket, men hon är ju 

då lite mer sofistikerad än den här thailändska kvinnan enligt henne själv”  
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Börje, Mårten, Kjell och Peter liknar prostitutionen i Thailand med hur det går till på krogen 

när man dejtar i Sverige. I Sverige förväntas de betala för drinkar, restaurangbesök och taxi, 

eftersom de är män.  

Börje: ”Kalla det uttjatat eller patetiskt, eller vad ni vill, men nästan alla jämför det med vad 

är det för skillnader med när man raggar hemma på krogen? /…/ Då sitter man och bjuder 

tjejen på tusen kronor i bärs och vin och bjuder henne på taxi hem och så där. Men skillnaden 

är; man lämnar inte pengar på bordet på morgonen när man går. Det är skillnaden. Så var 

drar man gränsen för prostitution?”  

5.3.2.1.Tolkning och analys 

Vi tolkar det som att männen menar att alla människor vill ha någonting i utbyte i en relation 

och att allt har ett pris. De likställer att betala med att göra en uppoffring för någon. Männen 

uppehåller sig vid att de gör bartjejen och hennes familj en tjänst genom att försörja dem. För 

männen är inte pengar mer ”fult” än något annat behov, som till exempel behovet av kärlek, 

sex, omtanke. Det tolkar vi som att de därför inte ser sexköp som någonting orätt och som 

skadar någon (jmf Cohen, 1996; Bishop & Robinson, 1998). Tvärtom förefaller de mena att 

de genom att försörja kvinnan och hennes familj gör en god gärning. Vi tolkar det som att 

männen inte ser den ekonomiska betalningen som att det är en transaktion, ett köp mot en 

gentjänst, utan som ett ömsesidigt utbyte. Genom att männen menar att kvinnorna prostituerar 

sig för att kunna köpa lyxartiklar ser de inte prostitutionen som tvingande. Istället för att se 

bartjejen som prostituerad uppfattar de henne som en kvinna som strävar efter män med makt 

och pengar. För männen är det ett val kvinnorna gör, vilket får männen att känna det som att 

de närmar sig det hegemoniska idealet (jmf Connell, 2008). Vi tolkar det som att männen me-

nar att när de ingår en transaktionsrelation så är det en relation som båda parter vinner på. Han 

får kärlek och hon får försörjning. På så vis konstruerar männen ett sätt att se på relationen 

som jämlik. Männen vidkänner att prostitutionen inte alltid är helt frivillig, men att det inte 

handlar om liv eller död utan om att vilja upprätthålla en viss materiell standard. Männen lik-

ställer det med de kvinnor som går på krogen på Stureplan
5
. Männens resonemang är att de 

thailändska kvinnorna inte behöver pengarna för brödfödan. Enligt dem säljer sig kvinnorna 

för att kunna köpa lyxartiklar som gör deras liv bekvämare. Detta gör att männen kopplar ihop 

bartjejerna med deras erfarenheter från svensk krogmiljö. Männens upplevelse är att kvinnor, 

i Sverige liksom i Thailand, vill ha framgångsrika män. En tolkning av det är att männen upp-

lever att kvinnor vill ha män som ligger nära den hegemoniska maskuliniteten och därför an-

stränger de sig för att leva upp till det (jmf Connell, 2008). Detta skulle enligt oss kunna för-

stås som att männen menar att är mer realistiskt att bli denna man i en thailändsk kontext. Det 

handlar både om deras fysik och hud och om deras utbildning och pengar. Därmed skapar de 

en uppfattning att det är helt naturligt att kvinnor strävar uppåt och vill ha en man som kan 

                                                 
5 Stureplan är ett torg i Stockholms innerstad i stadsdelen Östermalm. I kvarteren runtomkring finns flera av 

Sveriges mest kända krogar. 
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erbjuda pengar och komfort. Vi tolkar det som att detta reproducerar mäns överordning över 

kvinnor, eftersom mannen är försörjaren i relationen (jmf Hirdman, 2001). Vi tolkar det också 

som att de menar att det alltid är mannens uppgift att tillfredsställa kvinnors ekonomiska be-

hov. Denna betalning sker bara på olika sätt, beroende på kontext och relation. Liknelsen gör 

att de thailändska kvinnorna än mer ses som potentiellt ”flickvänsmaterial”, och mindre som 

prostituerade. Detta vill vi koppla till vår ovan nämnda tolkning om att männen endast ser 

prostituerade som kvinnor med kanyler och drogberoende, där det bara handlar om ett sexu-

ellt, snabbt, smutsigt möte. Sedan männen kopplar ihop prostitution med dessa attribut blir de 

thailändska kvinnorna de har transaktionsrelationer med mer lika ”flickvänner” än ”horor”. 

5.4 Männen om att inleda transaktionsrelationer  

5.4.1 Okomplicerade möten  

Alla männen beskriver att de inte tydligt förstod att det var prostitution det handlade om när 

de besökte barerna i Pattaya för första gången. Börje, Peter och Erik berättar att de gjorde vad 

som är brukligt när de är på semester, det vill säga satte sig i en bar och tog något att dricka i 

värmen. De fick några ögonkast, men tjejerna visade inte att de ville ha pengar i gengäld. 

Männen säger att de uppfattade tjejerna som jobbade i baren som flirtande bartenders. De be-

rättar att kvinnorna spelade backgammon och fyra-i-rad med dem och männen beskriver att de 

tyckte att tjejerna var roliga, gulliga och rara. Det var enligt männen början till ett lättsamt 

samtal med många skratt tillsammans. Börje berättar att han inte kände till att det fanns prosti-

tution i Thailand. 

Börje: ”När vi kom till Thailand så hittade vi en liten bar som vi satt i, trevlig. Jag frågade 

min kompis som jag reste med: ”Fan jag har hört om det här med prostitution, undrar hur det 

är med de här tjejerna”, Ingen av oss kunde säga om de var prostituerade eller inte, för det 

var inte så här ”ge mig tusen Bath och följ med mig hem och pöka”, det var inget sånt.” 

Peter och Mårten berättar att de första gångerna på en bar observerade hur andra män gick till 

väga. Peter såg hur de äldre männen skojade med bartjejen och erbjöd henne pengar för att 

göra dem sällskap. Detta manade Peter till ett beslut, eftersom han märkt att hon hade fattat 

tycke för honom. Om han inte betalade, så skulle hon bli tvungen att gå med de andra män-

nen. Peter beskriver att han tänkte” Ja då gör man väl som män gör, så att då satt jag och 

funderade och valde och valde”. Efter att Peter betalat så kände han sig tillfreds eftersom de 

andra männen fick lomma iväg. Peter berättar att en annan man gav honom en dunk i ryggen. 

Det var då han förstod att de kvinnor som arbetar i baren är till salu. Efter det mötet höll de 

ihop som pojkvän och flickvän tills han skulle åka hem till Sverige tre månader senare.  

Erik och Sven berättar att bartjejerna inte alltid är tydliga med att de vill ha betalt. Sven berät-

tar att han flera gånger infriat bartjejens önskan om att få avvika från sitt arbetspass i baren för 

att gå och festa på ett disko med honom. Sven upptäckte senare att det förväntas och är bruk-
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ligt att män ska ersätta ägarna av baren för förlorad arbetstid om bartjejen går därifrån. Att 

ersätta baren för förlorad arbetstid kändes enkelt och enligt honom inte som att betala för säll-

skap. Sven berättar om sin första relation.  

Sven: ”Jag beställde en Coca-Cola, sen frågade hon vart jag skulle, jag sa att jag skulle leta 

efter ett hotellrum, men hon fråga om jag inte kunde komma och bo hos henne./…/ Jag blev 

lite överrumplad och halvchockad, men sa okej det kan jag väl göra. Sen vart vi ihop efter det 

och det sluta med att jag tog med henne till Sverige, gifte mig, fick barn och skildes inom lop-

pet av tre år. Så det gick väldigt snabbt.”  

Sven var backpacker och flyttade därför in till henne mot kravet att han betalade hyran. Han 

berättar att ju djupare relationen blev, desto större ekonomiskt ansvar tog han för henne, efter-

som hon inte längre arbetade i baren. Kjell, Börje och Mårten hade blandade känslor efter 

första tillfället med en bartjej. Börje berättar att de hade varit ute och ätit och umgåtts och 

hamnade senare på kvällen i säng i hennes rum som låg i anslutning till baren. Börje berättar 

om vad som hände när han skulle avvika nästa morgon.  

Börje: ”Jag sa här, ’jag måste nog gå tillbaka nu’. Hon svarade mig ’men du måste ge mig 

pengar’. Och då kände jag så här: ’fan, jag är en torsk’, jag hade aldrig någonsin köpt sex i 

hela mitt liv. Fan jag är en torsk. /…/ Jag tror jag satt på knä, det var ungefär som att jag 

sjönk genom golvet.” 

Börje säger att han kände sig lurad men samtidigt rutten för att han inte gett henne det hon 

begärde. Inte långt senare åkte han tillbaks till Thailand och inledde en relation med en annan 

bartjej, eftersom han kommit fram till att det var en relationsform som passade honom. Kjell 

berättar han under sin första tid i Pattaya var nere på bargatorna varje dag och festade, men 

när han ville träffa en tjej så föredrog han att gå direkt till diskoteken. Kjell beskriver det så 

här: 

Kjell: ”Jag var på disco mycket, där var det ju inte på samma sätt. Man skulle liksom inte lyfta 

600 Bath i barfee utan där var det mer naturligt på något sätt, kändes det som... /…/ Det är ju 

egentligen samma sak. Tjejerna där har ju säkert varit och arbetat på baren innan dom gick på 

discot.” 

Kjell säger att det flesta männen liksom han själv till en början inte vill inse att mötena med 

bartjejerna är en illusion. Han säger att männen inte vill se att tjejerna söker trygghet och säker-

het. Sedan säger han att förhållanden som inletts bartjejer kan utvecklas till ett långt och bra 

förhållande. Efter de första upplevelserna av att betala för sex i Thailand beskriver alla männen 

att det öppnades en ny värld som de tidigare inte kände till. Mårten, Kjell, Sven och Erik be-

skriver att man får ta seden dit man kommer och att de vänjer sig eftersom det är så okomplice-

rat. När de är ute och festar och börjar flirta med någon snygg tjej så är det enkelt att det leder 

till en middag, sex och kanske ett förhållande.  
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5.4.1.1 Tolkning och analys 

Bartjejerna uppträdde inte som männen förväntar sig att prostituerade skulle. Männen ställde 

sig därmed tveksamma till att bartjejerna skulle vara prostituerade. Vi tolkar det som att alla 

männen i vår studie när de först kom till Thailand, inte tydligt sett att tjejerna var ”bartjejer” 

och att de erbjöd sexuella tjänster mot betalning. Vi tolkar det som att männen ville ta miste 

på att kvinnornas uppförande var iscensatt, att det var en roll som kvinnan spelade för att få en 

kund, och istället ville uppfatta det som en uppriktig attraktion. Vi tolkar det som att männen 

bortsåg från den misstanken, eftersom de själva sökte kärlek och för att det var skönt att bli 

uppmärksammad som man. Istället valde de att tro att det de såg, kvinnans flirtande, hennes 

leenden, deras möte, som en ömsesidig attraktion. Detta kan liknas vid det som Bishop & Ro-

binson (1998) talar om som ”Willed blindness”. Ett annat exempel på det är när det först på 

morgonen går upp för Börje att han är en ”torsk”. För honom hade han och bartjejens möte 

utspelat sig som vilket ”one-night-stand” som helst. En annan tolkning av ”willed blindness” 

är när männen anpassar sig till den rådande underförstådda regeln att det är han som betalar 

för bartjejens mat och husrum. För Sven var det snarast så att han och hans första relation i 

Thailand blev ”sambos” och därmed en ömsesidig kärlek uppstod. En annan tolkning är att 

han blev hennes nya ”arbetsgivare”.  

En tolkning är att det är svårt för männen att inte agera som en man bör i sammanhang där det 

är många andra män. Detta åskådliggörs i Mårten och Peters berättelser, där de imiterar andra 

mäns agerande på barerna. Det finns alltid en risk att de annars kan ses som mindre manliga 

och t o m riskera att uteslutas ur den manliga gemenskapen. När männen uppmuntrar varandra 

och premierar vissa beteenden blir det lättare att normalisera handlingar som man tidigare 

varit tveksam till. Dessa tendenser eller mönster kan ses som en form av homosocialitet 

(Lindgren, 1996). 

5.4.2 ”Lika enkelt att pröva den där kärleksgrejen”  

Alla männen berättar att de så småningom har börjat söka upp tjejer på andra platser än på 

barer. Erik, Kjell och Sven säger att de inte längre är intresserade av att träffa bartjejer, hur 

vackra de än är. För både Mårten och Erik så har kommunikation och gemensamma intressen 

blivit viktigare egenskaper i relationen. De förklarar att de söker någon att dela vardagen med 

och söker sig därför numer till thailändskor som har högre utbildning och som kan prata eng-

elska. De berättar att det finns flera sätt att möta en tjej på i Thailand. Erik säger att det inte är 

ovanlig att han går till samma tjej och får massagebehandling. Ibland fattar de tycke för var-

andra, vilket kan leda till en mer varaktig relation. Steget från ett sexköp till en fördjupad rela-

tion är ofta kort, precis som i mötet på de andra platserna.  

Mårten berättar att det måste ”klicka till” oavsett var han träffar tjejen. Möter han en tjej som 

arbetar i en bar, på salong eller i ett köpcenter så måste han känna att hon tycker om honom 

för att det ska kunna utvecklas till en relation. Erik beskriver sina möten med bartjejer på lik-
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nande vis. Han menar att det har uppstått något särskilt med de kvinnor han mött, även om 

han är medveten om att de också söker ekonomisk trygghet.  

Erik: ”När jag träffar en bartjej så spelar det ingen roll om jag betalar. Jag tror på det pri-

mala, det behövs bara en blick så kan du bli hur kär som helst. Människor utstrålar dofter, 

här händer det magi.” 

Mårten, Erik, Sven, Peter och Börje säger att betala är ett enkelt sätt att inleda en relation på, 

eftersom det då inte finns några spel och båda vet vad de ger sig in i på. Börje säger att det är 

inkörsporten till att lära känna varandra. De beskriver att kvinnan är ute efter ekonomisk 

trygghet och männen vill ha kärlek och relation. Därmed, menar männen, får båda parter nå-

got i utbyte av relationen. Att arbeta på en bar kan öppna möjligheter för bartjejer att träffa en 

man som kan försörja henne, vilket i förlängningen kan leda till ett lyckligt äktenskap. Män-

nen berättar att det var på det viset de har ingått flera av sina långvariga relationer.  

Sven: ” Det kanske börjar med att man går till en tjej, en sån här prostituerad då, men att det 

är lika enkelt att pröva den där kärleksgrejen efter det, det är ett enkelt sätt. Det var min för-

sta erfarenhet.”  

Peter: ”Skillnaden är att man blir kär. /…/ helt plötsligt istället för att tacka och betala av sig 

så inser man att det skulle vara jättetrevligt om hon skulle vilja äta frukost med mig /…/ Sen 

frågar man jag tänkte dra på stranden nån dag är det nåt du kan tänka dig? Sen rullar det ju 

på” 

Erik berättar att han kom till Thailand för att träffa en kvinna och att det inte primärt är sex 

han är ute efter, utan ömhet, närhet och kärlek. Mårten har haft flera relationer som börjat med 

ett sexköp och tycker att det känns tryggt och enkelt. På så vis behöver han inte fundera på om 

det kommer bli något eller inte.  

Mårten tycker att alltför många i släkten fäster sig vid att han varit och är tillsammans med 

tjejer som arbetat inom sexindustrin. Han resonerar på samma sätt som Erik som säger att alla 

söker vi något och alla människor vill ha något. Han menar att han genom att ingå en relation 

med henne inte bara gör hennes tillvaro drägligare, utan också hennes familjs tillvaro. Mårten 

säger att många relationer börjar med sex, men utvecklas till respekt och kärlek.  Mårten, Erik 

och Peter upplever att det är befriande att det är ”raka puckar”. Eftersom han lägger ner tid, 

pengar och känslomässig investering, är det skönt att veta att han inte blir nobbad efter en 

helkväll.  

Erik: ”De flesta bartjejers dröm här är att träffa en rik, trevlig, trygg falang som kan ta bort 

dom från fattigdomen och är han snygg så är det bara en bonus, men det är inget som är vik-

tigt. De vill gärna komma ut och se sig om i världen.” 

Något som dyker upp i slutet på samtliga intervjuer är erfarenheter av uppbrutna relationer 

med bartjejer. När Kjell berättar om tidigare förhållanden så beskriver han en bild av smarta 

bartjejer som bedrar, spelar att de är förälskade och skinnar männen på pengar. Börje, Mårten, 
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Erik och Kjell menar att bartjejerna ofta har flera västerländska män samtidigt för att tjäna så 

mycket pengar de kan under kort tid. När de beskriver sina avslutade relationer med bartjejer 

så tonas det fram en bild av svartsjuka, självskadebeteende och drogberoende. De menar att 

det är viktig vilken bartjej man inleder en längre relation med och att deras erfarenheter har 

lärt dem hur de avgör det. Kjell uttrycker det så här: 

Kjell: ”Sen har jag träffat tjejer som jobbat på en bar som är helt förstörda, det är ju nåt man 

själv måste avgöra. Jag menar man måste skaffa sig en uppfattning själv och göra en bedöm-

ning och ändå kritiskt tänka. Är det här en människa som jag kan vara tillsammans med eller 

inte? Därför annars kan man ju definitiv inte göra som jag gjort, skaffa barn med dom.” 

5.4.2.1 Tolkning och analys 

Vi förstår det som att efter att relationer med bartjejer av olika anledningar spruckit byter 

männen arena för att träffa nya kvinnor. Det handlar till exempel om att männen upptäcker 

andra sidor hos kvinnorna, vilket vi tolkar som att kvinnorna är märkta av prostitutionen. 

Männen söker mer då utbildade kvinnor, eftersom det kommer ifrån att det skulle handla om 

prostitution. Denna förflyttning från barer till diskotek, köpcenter och butiker, skulle kunna 

tolkas som att männen återigen genomgår ”willed blindness” (jmf Bishop & Robinson, 1998). 

Även om männen har köpt sex för enstaka tillfällen, så beskriver de att de främst söker en 

livspartner. Det faktum att männen förflyttar arena tolkar vi det som att dessa relationer för 

dem än mindre kan kopplas ihop med prostitution.  

Männen säger att de är medvetna om att kvinnorna söker ekonomisk trygghet, men att de se-

dan upplever att det ”klickar till” och kärlek uppstår. Vi förstår detta som att den hegemoniska 

mannen träder fram och hjälper kvinnan i nöd (jmf, Connell, 2008). På så sätt kan ett roman-

tiskt scenario iscensättas, där mannen får spela rollen som hjälten. Vi tolkar det som om män-

nen vill att det ska vara ömsesidig kärlek och tolkar in de väljer varandra. Att de vill att möte-

na liknar en kärleksrelation på lika villkor utan någon tydlig form av ersättning. Vi tolkar att 

männen blir förälskade och även om det finns en medvetenhet om att kvinnorna är i behov av 

deras pengar ser de glädjen som ett bevis på ömsesidig kärlek. 

Där den ekonomiska transaktion skulle kunna tolkas som en ”hemgift” i männens ögon. De 

ser försörjningen som en investering i en trygg relation där kamratskap, kärlek och respekt 

kan växa fram och bli långvarig och fördjupad relation. En tolkning är att en transaktionsrela-

tion skulle kunna likställas med ett genuskontrakt, där det är andra faktorer utöver de rent 

känslomässiga som spelar roll (jmf Hirdman, 2001).  
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5.5 Jämställdhet, könsroller och manlighet 

5.5.1 ”Här får en man vara man och en kvinna får vara en kvinna” 

Alla män uttrycker att de uppskattar att deras flickvänner tar hand om hemmet, medan de står 

för större delen av försörjningen, som en naturlig uppdelning i relationen. Börje, Kjell och 

Sven berättar att de tycker att det är en viktig del av familjelivet att kvinnan är hemma och tar 

hand om barnen. Samtidigt påpekar männen att det är viktigt att denna uppdelning är frivillig 

från de thailändska kvinnornas sida. Just det faktum att kvinnorna uttrycker att till exempel 

städning och matlagning är deras domäner gör att männen inte ser uppdelningen av könsrol-

lerna som något problem.  

Alla männen berättar att de bartjejer som de har varit tillsammans med har tagit hand om hus-

hållsarbetet. Sven, Erik och Mårten säger att kvinnorna redan efter första träffen passar upp på 

männen. De berättat att när de börjat plocka upp efter sig eller börjat laga mat så har det upp-

stått diskussioner och bråk.   

Sven: ”Hon blir jätteilla berörd om du ska hålla på och gå in där och diska och hon undrar 

om hon gjort nåt fel?” 

Trots att alla männen tycker att det är kvinnans naturliga sysselsättning att främst sköta om 

hem och familj, så uppmuntrar de sina kvinnor att vara yrkesverksamma. Kjell menar att det 

är viktigt att hans fru ska arbeta lite gran för att hon ska få socialt utbyte. Börje, Peter och 

Mårten vill ha duktiga och flitiga kvinnor som vid sidan om hushållsarbetet kan hjälpa till att 

driva deras verksamheter. Kvinnorna fungerar som länkar mellan dem och det thailändska 

samhället, språket och koderna.  

Börje: ”Visst kan jag hjälpa till och så där, men det är inte min grej. Så jag tycker att det 

känns bra, jag trivs bra med den skillnaden /…/ Men jag har ju ändå mansrollen, jag är pap-

pa, jag är man, jag jobbar. Hon tar hand om mig och om vår dotter, hela vårt hushåll. Det är 

skönt att ha kläderna strukna och fina, mat när man är hungrig. Det är helt underbart.”  

Kjell, Börje och Sven hänvisar till att deras mammor var hemmafruar och att de trivdes med 

det. Kjell och Börje säger flera gånger att det var något som de uppskattade och tyckte var 

tryggt under uppväxten.  Kjell beskriver att det inte finns ekonomiska förutsättningar för par 

att leva som man gjorde förr i Sverige, vilket han tycker är synd.  

Alla männen vänder sig mot den jämställdhet som innebär att skillnaderna mellan könen ut-

jämnas. Börje, Mårten, Sven och Erik tycker att svenska kvinnor tappat den klassiska kvinno-

rollen och förlorat sin kvinnlighet.  Mårten utrycker det så här: 

Mårten: ”Vad dom allra flesta säger nästan entydigt, det är att svenska kvinnor håller på att 

tappa sin kvinnlighet /…/ Svenska kvinnor börjar bli mer som svenska män och svenska män 
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börjar bli mer som svenska kvinnor. Vi håller på att radera könsrollerna i Sverige. Och det 

tycker inte svenska män om riktigt faktiskt.” 

Börje, Mårten, Sven och Erik säger att i Thailand får kvinnor vara just kvinnor, vilket männen 

uppskattar. Börje, Mårten och Sven menar att de tillåts vara sexiga och feminina, vilket inte är 

fallet i Sverige.  Just det draget är något som männen säger att de attraheras av. Samtliga män 

i vår studie uttrycker att det är skönt att de i Thailand tillåts vara män.  De menar att uppdel-

ningen i relationerna med thailändska kvinnor bidrar till ett lugn.  

Sven: ”Här är könsrollerna på det sättet att en man får vara man och en kvinna får vara 

kvinna. För mig är manligheten faktiskt det där att om jag tittar traditionellt på hur jag vill se 

mig som man så är det att jag är ute och arbetar och drar in pengarna, jag är jägaren. Jag är 

den här alfahannen som är där ute och när jag kommer hem så får jag uppmuntran av min 

kvinna som klappar mig på huvudet och säger hur duktig jag varit. Jag ger henne kompli-

manger för hur fin hon är, hur fint allting är skött, och man lever i en harmoni, allting funge-

rar.”  

Sven, Erik och Börje säger att de har en jämställd relation med de bartjejer de är och har varit 

tillsammans med. För dem är jämställdhet att kunna dela vardagsproblem och stötta varandra i 

svåra situationer. Mårten syn på att ha en jämställd relation är att göra saker tillsammans och 

dela intressen. Han ser sig som en idealman, eftersom han ger det han menar kvinnor vill ha, 

fina underkläder, smycken, dyra skor etc.   

Att kvinnorna förväntar sig att de ska ta hem ”brödfödan” är inget Mårten, Erik, Sven Börje 

och Kjell stör sig på, även om det innebär att männen måste arbeta större delen av dygnet. 

Kjell och Börje menar att de vill ha det som tidigare generationer där det var klara könsroller 

och mannen var den som betalade. För Kjell är det inte så stor skillnad mellan att köpa sex i 

Thailand och vara familjeförsörjare.  

Kjell: ”Köpa sex i Sverige har jag aldrig gjort. Här är det ju vardag, det är det ju ungefär som 

det funkar. Jag menar här är det ju som det var på 40-talet i Sverige. Inte skulle farfar bjuda ut 

farmor och sen köra delad nota, det är ju inte tal om det. Det fanns ju liksom inte. Det är ju 

mannen som ska betala.” 

5.5.1.1 Tolkning och analys 

För männen framstår det som viktigt att ha traditionellt manligt kodade egenskaper (jmf Con-

nell, 2008). Ord som återkommer är till exempel ”jägaren”, ”alfahannen” och ”björnen”. Det 

är så de ser på en riktig man, de är så de önskar vara, och det är de det får när de är tillsam-

mans med bartjejerna. Flera av männen understryker att de verkligen får känna sig som män i 

de thailändska kvinnornas närvaro. Detta tyder vi som att de har en komplementär syn på kön. 

Det är en känsla som flera av dem menar är allt svårare att få i Sverige, där skillnaden mellan 

könen har blivit allt mindre. De positionerar sig tydligt mot kvinnor och kvinnliga sysslor, och 

flera av dem längtar sig tillbaka till en tid då könsrollerna var fastare och mer segregerade. 
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Det kan liknas vid det som kallas nostalgisk maskulinitet (Johansson, 2004). Det kan tolkas 

som en av anledningarna till att de sökt sig till thailändska bartjejer, eftersom det är en mer 

okomplicerad uppdelning mellan könen. Flera av männen ser det som manligt att stå för för-

sörjning, och som naturligt kvinnligt att sköta om hemmet. Det kan tolkas som att de upprättar 

ett genuskontrakt där isärhållningens princip verkar, vissa områden är förbehållna männen, 

andra kvinnorna (jmf Hirdman, 2001). Männen genusifierar försörjningsbördan som manligt 

och att ta hand om hemmet som kvinnligt. När mannen försöker plocka undan så sanktioneras 

det av kvinnan genom att hon känner sig oduglig och en dispyt utbryter (jmf Thurén, 1996). 

Detta visar på hur kön konstrueras och reproduceras i ett samspel mellan dem. 

 

Vi tolkar det som att männens manlighet hotas när svenska kvinnor kliver in på männens 

tillskrivna områden. Viss förvirring uppträder och männen vet inte längre hur de ska 

identifiera sig som män och gentemot andra män. Vi tolkar att de känner att deras manlighet 

tas ifrån dem i Sverige, och att de upplever att de återvinner den i relationerna med kvinnorna 

i Thailand. Vi tolkar det som ett manligt uppror mot de förändringar som sker i det svenska 

samhället. De har ännu inte hittat strategier att förhålla sig till det nya mansidealet. Detta blir 

tydligt i och med att flera av dem hänvisar till tidigare generationers genuskontrakt (jmf 

Hirdman, 2001). Vi tolkar det också som att männen behåller sin maskulinitetsställning 

genom att den thailändska kvinnan accepterar ordningen, till skillnad från den svenska 

kvinnan som inte gör det (jmf Connell, 2008).  

En annan tolkning kan vara att det helt enkelt är bekvämt för männen att slippa förändra sig 

och att de drar nytta av en patriarkal relation, där mannen är överhuvudet och får därmed av-

göra familjens framtid. Detta kan liknas vid det som Connell (2008) kallar för de deltagande 

männens position. Männen ser kvinnans skötsel av hem som något naturligt och biologiskt, 

vilket ger uttryck för en uppfattning om att det skulle finnas en medfödd könsbaserad natur-

lighet hos människan. Butler (2005) menar att människan inte naturligt kan länkas till ett bio-

logiskt kön utan våra upprepade handlingar i vardagen skapar en performativitet som vid-

makthåller skillnaderna mellan könen.  

Männen gör sig till tolkar för vad svenska män tycker, vilket tyder på att de ser på sig själva 

som grupp. Börje refererar till i språket till ”vi” svenska män, vilket gör att han identifierar sig 

med ett kollektiv, som tar spjärn mot de svenska kvinnorna. De strävare efter dikotoma köns-

roller för att kunna positionera sig som män. När männen möter kvinnors som lever upp till 

den klassiska kvinnorollen blir de säkra i sin identitet. Ju mer feminina kvinnorna är, desto 

mer manliga uppfattar sig männen vara (jmf Connell, 2008; Hirdman, 2001). Vi tolkar det 

som att männen har sökt sig till transaktionsrelationer med thailändska kvinnor då kvinnorna 

hjälper dem att upprätthålla tydliga uppdelningar. Denna uppdelning tolkar vi som ett uttryck 

för isärhållning (jmf Hirdman, 2001) På så sätt undviker de att få sin manlighet hotad, till 

skillnad från relationer med svenska kvinnor. 
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5.5.2 Uppmuntrad manlighet  

Sven, Erik, Mårten, Peter och Börje menar att kvinnorna uppmuntrar männen att odla traditio-

nellt manliga egenskaper. De beskriver att de ses som den ekonomiskt oberoende, kunniga väs-

terlänningen. Männen berättar att de blir ”sedda” och uppmärksammade av kvinnor vart de än 

går i Pattaya. Oavsett var de möter kvinnor så blir de påpassade och får höra att de ser bra ut.  

Erik: ”Här är det inte skönheten man går på utan att man är en stark individ, försörjning. Om 

du tittar på en alfahanne behöver han ju inte vara snygg.” 

Börje och Kjell berättar att bartjejerna ofta spelar ett spel och är ”professionella” på att få män-

nen att känna sig uppmärksammade och manliga. I början var en kick att höra bartjejerna ropa 

”sexyman”, men att de idag är så vana att de inte tänker på det längre.  

Kjell: ”Här nere så blir man ju ropad på och får man ju höra, Heellooo sexy man/…/Man kan 

förstå att män i femtioårsålder ger bort allt de äger och har… När de får frukosten serverad, 

och frugan klipper tånaglarna på dom och säger hur mycket dom älskar dom.” 

Börje, Kjell, Peter och Mårten ger uttryck för att det ställs höga krav på dem som män i Sve-

rige. Kvinnorna i Sverige blir aldrig nöjda och har blivit så självständiga att de inte längre är 

beroende av den svenska mannen, vilket männen tycker är jobbigt. Sven, Mårten och Börje 

beskriver att kvinnor i Sverige är krävande, ”tråkiga kärringar”. Börje och Peter menar att 

svenska män i Sverige tvingas bli ”mesar” för att duga. Börje uttrycker det så här:  

Börje: ”Det är en hopplös utmaning. Att det ställs jävla krav på oss. Att vi ska ha WC-ankan 

och skurborsten i handen, annars passar det inte. Vi får känslan att gör vi inte det, då är vi 

inte intressanta för den svenska kvinnan idag, för då behöver hon oss absolut inte på något 

sätt. För hon klarar sig själv. Hon har ekonomiskt sitt på det torra och allting… Så det är inte 

bara för oss längre att visa att nu är vi björnen här, du är beroende av mig, för jag försörjer 

dig. Den tiden är ju förbi. Då är det lättare här, det är bara köpa. Köp inträdesbiljetten, så 

får vi se om det något att ha.” 

Peter, Mårten, Sven och Erik berättar att när det kommer vänner till Pattaya så går de på en 

barrunda. Sven, Erik och Mårten har vänner som inte kan tänka sig att ”ligga” med en bartjej. 

De männen följer ändå med ut på barrundor och att många till slut ”faller” dit. 

Kjell berättar att han inte tycker att han introducerar män och hjälper dem när de kommer ner 

till Thailand. Men efter en stund drar han sig till minnes och berättar om att när det är äldre 

män som är ensamma så brukar de få följa med på en barrunda. Kjell beskriver det så här: 

Kjell: ”Det var en kund som åkte med oss. Då var han med sin kompis och sin fruga, sen åkte 

hon hem. Och då sa han till oss, vad ska man göra ikväll, ikväll är man ju ensam. Ja, men åk 

med oss ner på stan. Tio minuter och så hade vi tappat bort honom. Dagen efter så sa han till 

oss, jag ska säga som det var, igår var jag jävligt tveksam, men idag så vet jag att jag ska köpa. 
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Då hade han träffat en tjej såklart! Jag tror att de är otroligt många som får en aha-upplevelse. 

Tror att de är väldigt många som får känna sig väldigt manliga här” 

5.5.2.1 Tolkning och analys 

Männen menar att en stor del av tjusningen i Thailand är att de blir uppskattade och sedda 

som män i motsats till hur de blir bemötta i Sverige. Vi tolkar det som att männen upplever att 

svenska kvinnor förväntar sig av dem att de ska ha ett statusfyllt arbete, vara mjukispappor, 

gentlemän som uppvaktar kvinnor, städa och ha middagen färdig på bordet. För männen i vår 

studie känns det som en omöjlig uppgift, eftersom det förväntas att de ska vara alla typer av 

män samtidigt. För dem är det befriande att tillsammans med de thailändska kvinnorna äntli-

gen få möjlighet att veta hur de ska agera. När de träffar en bartjej blir de sedda som den 

mannen de vill vara och som de känner att de kan leva upp till då det är klarare könsroller 

(jmf Nordberg, 2003). Vi tolkar det som att männen i vår studie vill känna sig säker i sin 

mansroll. Då de får agera beskyddare ökar de sin auktoritet och på så vis skapas hegemoni 

(jmf Connell, 2008). Vi ser det som att dessa mansideal har dessa män svårigheter att införliva 

i Sverige. Vi tyder det som att männen i vår studie demoniserar den svenska kvinnan när de 

beskriver hur hon försvårar den svenska mannens liv genom att kräva jämställdhet på flera av 

livets områden, både i hemmet och ekonomiskt. Connell (2008) skriver att det är det viktigt 

att ha med etnicitet- och klass i analysen av maskulinitet. Genom att männen i vår studie är 

västerlänningar med god ekonomi och bra utbildning i förhållande till thailändskor, blir deras 

ställning gentemot Thailand och kvinnorna ytterligare stärkt.    

Männen ser sig inte som ”vanliga” torskar. De distanserar sig från sådana som beter sig illa 

och hävdar med eftertryck att de behandlar kvinnor med värdighet och respekt. De ser det 

som en ömsesidig jämställd relation om de beter sig som de tycker att en man ska agera, som 

en gentleman och beskyddare. Vi förstår detta som att männen därmed ser sig själva som 

”goda” och ”bättre” män i förhållande till andra män som köper sex (jmf Connell, 2008). 

Vi menar att männens längtan att bevara traditionella könsroller gör att de enkelt kan bortse 

från att en transaktion faktiskt sker. Deras ideal är att männen försörjer och betalar notan. Vi 

tolkar det som att männen anser att de har jämställda relationer med sina flickvänner och fru-

ar. De menar att en jämställd relation är att dela vardagliga händelser och problem med var-

andra och har gemensamma intressen. Vi tolkar det som att männen har ett biologiskt per-

spektiv på relationen mellan könen, vilket bland annat åskådliggörs när de pratar om mannen 

som ”jägaren” och ”alfahannen”. Jämställdhet för dem är att var och en gör det den är ”äm-

nad” för. Kvinnan sköter mjuka sysslor, som matlagning och tvätt, mannen hårda, som för-

sörjning (jmf Hirdman, 1988).  
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6. Diskussion  

Syftet med studien har varit att beskriva och analysera sex svenska mäns erfarenheter av hete-

rosexuella parrelationer som inletts med sexköp i Thailand. För att besvara detta användes 

följande frågeställningar: Hur beskriver männen sina erfarenheter av relationer som inletts 

med ett sexköp? Hur tänker männen kring prostitution? Hur ser männen på jämställdhet och 

manlighet?  

Med den andra frågeställningen avsåg vi undersöka hur männen ser på prostitution i de olika 

kontexterna, Sverige och Thailand, samt hur männen tänker sig att prostitution förhåller sig 

till det vi i denna studie kallar transaktionsrelationer
6
. Med fråga tre ville vi även undersöka 

hur dessa män ser på jämställdhet och sin egen manlighet, i den thailändska respektive den 

svenska kontexten.  

Resultatdiskussion 

I våra resultat har vi funnit några gemensamma drag. Vi ha funnit att männen förknippar pro-

stitution med västerländsk prostitution där möten mellan säljare och kund är opersonliga. Det-

ta leder till att männen inte ser transaktionsrelationer som prostitution. Männens maskulini-

tetskonstruktioner inbegriper att mannen står för försörjningen i en relation med en kvinna. 

Männen har svårt att acceptera den rådande svenska jämställdhetsnormen. Männen har en syn 

på könen som utgår från att det finns en naturlig ordning mellan män och kvinnor, där de har 

olika uppgifter och ansvarsområden. I transaktionsrelationerna upplever männen att de kan 

åtnjuta det som tillstår traditionell maskulinitet.  

Initialt ingår männen relationer med bartjejer som börjat med ett sexköp på en bargata. I bör-

jan ser de kvinnor som ler, skrattar och är glada men efter något år märker de att kvinnorna är 

”skadade” av den bransch de befunnit sig i innan de träffat männen. Kvinnorna de har haft 

relationer med har visat sig vara svartsjuka, de fortsätter att sälja sig till andra män, skalar 

männen på pengar och männen säger att vissa av kvinnorna har ett utvecklat drogberoende. 

Männen inser att pengarna var en stor del av relationen även om de upplevde att det varit en 

ömsesidig samvaro. Relationen tar slut som vilken relation som helst.  

De börjar istället träffa thailändska kvinnor på andra platser som på disco, restauranger, buti-

ker. Detta kan liknas vid det Cohen (1996) beskriver om hur kvinnorna har blivit skickliga på 

att få männen att tro att det inte handlar om prostitution. Efter ett tag inser männen att det är 

samma tjejer på discot som på restaurangerna. Kvinnorna går helt enkelt dit efter avslutat 

pass. Männen börjar nu söka andra saker i relationerna som att kvinnorna ska vara engelskta-

lande, ha en högre utbildningsnivå och vara äldre med livserfarenhet. Annars menar männen 

att skillnaderna blir för stora. För att hitta denna nya kategori av kvinnor vänder de sig till 

köpcenter, butiker, spa-anläggningar med mera. För männen uppfattas det som ett enklare och 

mer ”städat” sätt att mötas i en miljö som då ännu mer påminner om flirtandet i Sverige.  

                                                 
6 Se begreppsförklaringar, avsnitt 4.1 



46 

 

Dessa relationer bygger också på transaktioner, de försörjer henne under deras tid tillsammans 

men det är inget direkt köp vid första träffen. Underförstått ingår de ett slags relationskontrakt 

som binder mannen att försörja henne och hennes familj. De fasta könsrollerna befästs och det 

är hon som ombesörjer hemmet och familjen. Relationskontraktet innebär i de allra flesta fal-

len att hon erhåller en form av ”fallskärm” där mannen betalar en årslön vid eventuell separa-

tion. En tolkning kan vara att det så småningom kan uppstå gemenskap, kärlek, respekt och 

attraktion eftersom de attraheras av varandras olika tillgångar (jmf Ayoma, 2009; Cohen, 

1996). Han av hennes kärlek och omvårdnad, hon av hans trygghet och ekonomiska säkerhet. 

Männen omskriver relationens villkor och ”skapar” och tänker på den så att den inte blir så 

olik andra relationer. Under våra fältobservationer när vi umgicks med paren såg vi att det kan 

vara svårt att peka på att det inte skulle finnas en ömsesidig gemenskap och kärlek. 

Cohen (1996) menar att många av bartjejerna inte säger hur mycket betalt de vill ha. De över-

låter till kunden att bestämma och hoppas på kundens generositet. På så vis förvandlas den 

ekonomiska transaktionen från en kontant betalning för en sexuell tjänst till att mannen bjuder 

henne. Därmed bildas i det omedelbara mötet en gråzon där mannens känsla blir att istället för 

att köpa henne bjuder han ut henne och ger henne gåvor.  

Vi har förstått våra resultat som att männen efter att ha vistats i Pattaya en längre och sam-

manhängande tid skaffar sig ett slags filter som bidrar till att de inte ser det de inte vill se. 

Genom att de förändrar hur de pratar om bartjejerna och prostitution förändras bilden av verk-

ligheten (jmf Burr, 2003). Männen uppfattar inte att det är en ung fattig kvinna som säljer sin 

kropp för sitt levebröd och för att upprätthålla familjens ställning i hembyn. Sättet att prata 

om bartjejen skapar den frivilliga, självständiga, starka kvinnan som får en kick av att visa 

upp sig, klä upp sig och har en slags självbevarelsedrift som i den kända filmen ”pretty wo-

man”
7
. Där en prostituerad kvinna träffar den rike mannen som räddar henne från ett tråkigt 

och fattigt liv. Männen skapar en askungesaga och blir på så vis den goda prinsen som kom-

mer ridande på den vita hästen. Drömmen om ett lyckligt slut.  

Vi finner det intressant att männens syn på prostitution och jämställdhet kan bidra till att skala 

bort alla tecken på skillnader mellan en transaktionsrelation och en relation med en oberoen-

de, självständig kvinna. En relation där män och kvinnor väljer varandra, det vill säga det 

Giddens (1992) kallar för en ”ren relation”. Här går det att göra en jämförelse mellan hur 

svenska kvinnor och män ingick relationer förr i tiden. Männen tycks ha en syn på relationer 

som grundar sig på hur tidigare generationer ingått relationer och äktenskap. När andra män-

niskor belyser att den nuvarande relationen liknar prostitution och att han köper henne så an-

klagar man indirekt deras farmödrar för att ha varit ”horor”. För dem är inte sexköpet eller 

                                                 
7 Pretty women är en hollywoodfilm om Edward Lewis, en framgångsrik affärsman, som ska ordna några affärer 

i Los Angeles i en vecka. Han kör vilse i staden och plockar upp en prostituerad, Vivian, som guide. Han känner 

sig ensam och betalar 300 dollar för att hon ska stanna en natt med honom på hans hotell. Efter den natten blir 

intresset djupare och eftersom han behöver en dejt till en affärsmiddag så erbjuder han henne en deal att han hyr 

henne under resten av den tid som han är kvar i stan. 
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transaktionsrelationen prostitution eftersom de ser det som naturgivet att män betalar för 

kvinnor.  

Detta leder oss vidare till frågan om jämställdhet och manlighet. Männen i vår studie tycks 

söka fastare könsroller och känner sig förvirrade i Sverige. För dem är jämställdheten allt mer 

kravfylld och högt driven. De söker sig tillbaka till en mer okomplicerad tid vilket kan ses 

som en slags nostalgisk maskulinitet (jmf Johansson, 2004). En lösning på denna konflikt är 

för männen att ingå i transaktionsrelationer eftersom det är tryggt (jmf Giddens, 1992). Män-

nen säger att kvinnorna har ett eget, känslomässigt intresse av att träffa dem, ett intresse som 

inte bara är ekonomiskt. Männen i vår studie betalar inte kvinnorna för att de ska utföra en 

specifik sexuell handling, utan männen vill ha kärlek, närhet och gemenskap. Vi menar att de 

i männens ögon blir ett slags ”älskarinnor” som så småningom kan övergå i en längre relation. 

Ju djupare och längre relationen blir, desto mer otydligt och outtalat blir det att det handlar om 

ett ekonomiskt beroende. Våra resultat har visat att männen har med sig bilder från sin upp-

växt som bygger på en önskan om ett kärnfamiljsideal och de roller de tillskrivs där. I det ge-

nuskontraktet återfinns att försörjningsåtagandet ligger hos mannen (jmf Hirdman, 2001). 

Detta traditionella, konventionella försörjningskontrakt praktiserar männen när de lever med 

en thailändsk kvinna. 

Kulick (2005) menar att den svenska sexköpslagen har definitioner som utgår från idén om 

den goda sexualiteten, vilket bland annat ska utmärkas av respekt och tillit i sexuella möten. 

Han menar att dessa idéer har fått ett starkt fäste i Sverige. Männen i vår undersökning är 

uppvuxna i Sverige och är påverkade av denna diskurs om den goda sexualiteten. Väl i Patta-

ya synes män som kommer dit påverkas av en diskurs, i vilken det är normaliserat att köpa 

sexuella tjänster eller att gifta sig och skaffa barn med en prostituerad. Dessa två diskurser 

förenas i en ny diskurs bland vår studies svenska män, där de tar med sig respekten och tilliten 

i sexuella relationer men normaliserar sexköpen. Vi tolkar det som att de uppfattar dessa rela-

tioner som ”rena” relationer, där det inte finns någon över- och underordnad (jmf Giddens, 

1992).  

De resultat vi har fått fram kan stärka att vi för att förstå prostitution måste ta hänsyn till vilka 

bilder de män som köper sex har av sin egen manlighet, jämställdhet och kvinnlighet (jmf 

Månsson, 2006). Våra resultat har visat att dessa åsikter är betydelsebärande och kanske avgö-

rande när män väljer att köpa sex och ingå transaktionsrelationer. Därför är det viktigt att ar-

beta med männens värderingar, något som måste ske på flera olika plan i samhället. En tanke 

om det är att redan i högstadium och gymnasium diskutera med unga män om den ansvarsfrå-

ga män har ifråga om prostitution. Något som i mindre utsträckning synliggörs i forskning är 

västerländska kvinnor och par som köper sex. Bishop & Robinson (1998) fann i sin studie att 

kvinnliga forskare hade begränsad tillgång till sexmarknaden i Thailand. Deras studie har 

dock några år på nacken. Under våra observationer i Pattaya erbjöds vi som kvinnor att köpa 

sex. I red-light district i Pattaya observerade vi västerländska kvinnor köpa sex. Till skillnad 

från männen besökte de inte barerna ensamma, utan var som vi uppfattade det i samkönade 

och heterosexuella parrelationer. Vi menar att detta kan tyda på att inte bara västerländska 
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män kan falla i en normalisering av sexköp, utan att det också kan gälla västerländska kvin-

nor.  

6.1 Metoddiskussion 

Vårt urvalsförfarande har fallit sig så att vi har intervjuat en viss grupp av män. De är till ex-

empel alla egna företagare med gott ställt. Dessutom har vi fått tag på männen via olika ur-

valsförfarande, men inte gjort någon åtskillnad mellan deras svar. Dessa två saker är något 

som kan ha påverkat vårt resultat och vår analys.  

Vi har inte heller djupgående analyserat hur resultat och analys kan ha blivit påverkat av att vi 

är kvinnor. Om det hade varit två män som intervjuat är det möjligt att det hade skapats en 

annan jargong i samtalen och en annan acceptans för att tala om vissa saker. Då är det möjligt 

att resultaten hade lockat fram andra svar om hur de till exempel förhåller sig till andra män. 

Vi fick många svar som rörde sig om den svenska kvinnan. Det skulle kunna vara så att vi, i 

kraft av medelålders, svenska kvinnor, kan ha väckt och förstärkt detta tema.  

6.2 Förslag till fortsatt forskning 

Det skulle vara intressant att studera transaktionsrelationer ur ett anknytningsteoretiskt per-

spektiv, för att undersöka relationsmodeller och relationsmönster som grundläggs tidigt i livet. 

Detta för att titta på vilka anknytningsmönster som båda parter har med sig in i relationen. 

Kan det vara så att det är tryggt för männen på ett psykologiskt plan att vara i dessa relatio-

ner?  

Det vore också intressant att tolka detta fenomen med marxistisk teori. Vilken betydelse har 

marknadskrafter för identitetskonstruktionen? Har människans identitet som konsument tagit 

över andra möjliga identiteter? Är det så att även kvinnor i Sydostasien har förtingligats och 

blivit en vara som andra?  
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Bilaga 1 

Intervjuguide/Frågeguide 

Introduktion: Vi informerar om syftet med intervjun, tidsram, konfidentialitet, inspelning samt 

samtycke. Lämna utrymme för frågor. 

Bakgrund 

Berätta kortfattat om dig själv 

Berätta om hur du kom i kontakt med Thailand 

Tema Relation                                                                                                                        

Berätta om dina erfarenheter med Thailändska/Svenska tjejer 

Berätta om dina erfarenheter av relationer som inletts med sexköp 

Tema Prostitution 

Kan du beskriva hur du ser och tänker på prostitution?     

I Sverige 

I Thailand  

I din relation  

Tema Manlighet 

Kan du beskriva hur du ser och tänker på manlighet?     

 I Sverige 

 I Thailand  

 I din relation  

 Till andra svenska män 

 

 

 

 


